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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Під час вивчення дисципліни «Професійне і особистісне становлення вчителя фізичної 

культури» студенти навчяться обґрунтовувати психолого-педагогічну суть професійного 

саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури, визначати чинники професійного 

саморозвитку майбутніх учителів фізкультури , розкривати теоретичні й методичні засади 

професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-

освітнього простору. 

2. Мета навчальної дисципліни: – викладання навчальної дисципліни «Професійне і 

особистісне становлення вчителя фізичної культури» є  виявлення, теоретичне 

обґрунтування та експериментальна перевірка професійного саморозвитку майбутніх 

учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах для підвищення рівня їхньої 

готовності до професійної діяльності. 

3. Пререквізити. Професійна риторика вчителя фізичної культури, Методологія 

наукових досліджень. 

4. Результати навчання: 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна «Професійне і особистісне становлення вчителя 

фізичної культури» забезпечує набуття студентами компетентностей:  

ІІ. Загальні компетентності: 

 ЗК 1. Здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом  розуміння  їх  

фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних 

методів. 

 ЗК 2. Здатність виявляти проблему, ставити мету та обирати ефективні шляхи її 

досягнення  

 ЗК 5. Здатність проявляти педагогічні вміння. 

 ЗК 6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ІІ. Фахові компетентності спеціальності: 

 ФК 2.  Здатність до науково-просвітницької діяльності в галузі фізичного виховання 

 ФК 3. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні. 

 ФК 7. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність 

до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та 

фізичних (рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень фізіології, 

морфології, біохімії, біомеханіки 

 ФК 8. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення 

професійних завдань, професійного та особистісного розвитку 

 
 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни:  Професійне та особистісне становлення  

вчителя фізичної культури 
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Денна 1  9 3 90 2 30 
 

    60   Іспит 

Заочна  1 9 3 90 2 8     82   Іспит 

 



5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять 

Змістовий модуль 1. Професійний розвиток та професійне становлення 

майбутнього вчителя фізичної культури як психолого-

педагогічна проблема 

Тема 1.1.(лк) Теоретичні основи 

професійного саморозвитку 

майбутніх учителів фізичної 
культури 

12 4    8 11 1    10 

Тема 1.2.(лк)  

Науково-методичне обґрунтування 

педагогічних умов і моделі 

професійного саморозвитку 

майбутніх учителів фізичної 

культури. 

12 4    8 11 1    10 

Тема 1.3.(лк)  

Вища фізкультурна освіта в 

контексті модернізації системи 

фізичного виховання та 

застосування інформаційних 
технологій у професійній підготовці 

майбутнього вчителя фізичної 

культури. 

12 4    8 11 1    10 

Тема 1.4.(лк) Концептуальні засади 

розвитку інформаційного 

суспільства та їхній вплив на 

професійний розвиток  айбутнього 

вчителя фізичної культури. 

12 4    8 11 1    10 

Разом за  ЗМ1 48 16  
  

32 44 4 
   

40 

Теми лекційних занять 

Змістовий модуль 2. Педагогічна система професійного розвитку 

майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-
освітнього простору. 

Тема 2.1. (лк) 
Роль самовиховання в підвищенні 

професійної майстерності вчителя 

фізичного виховання. 

11 4    7 11 1    10 

Тема 2.2.(лк) 

Мета та зміст системи професійного 

розвитку майбутнього вчителя 

фізичної культури в умовах 

інформаційно-освітнього простору. 

11 4    7 12 1    11 

Тема 2.3. (лк) 

Технології навчання як компонент 

системи професійного розвитку 

майбутнього вчителя фізичної 

культури.  

11 4    7 12 1    11 

Тема 2.4. (лк) 

Суб’єкт і об’єкт системи 

професійного розвитку майбутнього 

вчителя фізичної культури в умовах 

інформаційно-освітнього простору.  

9 2    7 11 1    10 

Разом за ЗМ 2 42 14    28 46 4    42 

Усього годин 90 30    60 90 8    82 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№  Назва теми 

1.  Теоретичні основи професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури  

2.  Науково-методичне обґрунтування педагогічних умов і моделі професійного 

саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури. 

3.  Вища фізкультурна освіта в контексті модернізації системи фізичного виховання та 

застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя 

фізичної культури. 

4.  Концептуальні засади розвитку інформаційного суспільства та їхній вплив на 

професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури.  

5.  Роль самовиховання в підвищенні професійної майстерності вчителя фізичного 

виховання. 

6.  Мета та зміст системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в 

умовах інформаційно-освітнього простору. 

7.  Технології навчання як компонент системи професійного розвитку майбутнього вчителя 

фізичної культури.  

8.  Суб’єкт і об’єкт системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури 

в умовах інформаційно-освітнього простору.  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

ІНДЗ 

1. Культура педагогічного спілкування вчителя фізичної культури.  

2. Права та обов’язки вчителя фізичної культури. 

3. Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки вчителя фізичної культури.  

4. Характеристика основних етапів самовиховання..  

5. Прийоми самовиховання та їх застосування в педагогічній майстерності вчителя фізичної 

культури.  

6. Майстерність вчителя фізичної культури у керуванні власним самопочуттям. 7. Основи 

техніки саморегуляції.  

8. Засоби саморегуляції самопочуття педагога.  

9. Комунікативність вчителя фізичного виховання..  

10. Способи комунікативного самовиховання; створення установки на формування 

комунікативної культури вчителя фізичної культури.  

11. Бар’єри у спілкуванні вчителя, шляхи їх подолання.  

12. Зовнішній вигляд вчителя фізичного виховання. Основи мімічної виразності. 13. 

Педагогічний імідж у професійній діяльності вчителя фізичної культури. 14.Вплив 

прикладних знань та вмінь на педагогічну майстерність вчителя фізичної культури.  

15. Специфіка професійної підготовки педагогів у сфері фізичної культури та спорту.  

16. Практична підготовка фахівця з фізичної культури.  

17. Поняття педагогічного спілкування в ЗОШ, його особливості..  

18. Педагогічне спілкування як діалог.  

19. Структура педагогічного спілкування.  

20. Організація діалогу з учнями на уроці..  

21. Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку її вирішення.  

22. Педагогічна сумісність та педагогічне сприймання.  

23. Поняття педагогічної діяльності, її структура.  

24. Складові елементи педагогічної техніки та їх характеристика.  

25. Функції мовлення та шляхи їх реалізації у взаємодії з учнями.  

26. Професійна культура педагога як сукупність психологічної майстерності та багатства 

внутрішнього світу.  

27. Прояв педагогічного такту в різних ситуаціях навчально-виховного процесу. 28. Причини 

конфліктів та вміння попередити їх виникнення. 

 



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю: 

  
У структурі лекційного заняття: 

1. Письмове тестування 
2. Усне опитування 

3. Самооцінка 
 

Семінарські заняття: 

1. Самостійна науково-дослідна робота 

2. Практична перевірка вмінь та навичок. 
3. Реферативні роботи та усні доповіді 

 

 Модуль-контроль: 

1. Письмове тестування 
2. Практичне виконання завдання. 

 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. залік (усне опитування). 

                                 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 6 5 7 7 6 5 

Модуль контроль – 5 балів Модуль контроль – 5  балів 

Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно  не зараховано 

1-34 F 
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8. Інформаційні ресурси 
 


