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Вступ. Однією з складових системи підготовки фахівців з фізичної культури є 

професійно-особистісна підготовка випускника вищого навчального закладу, що 

забезпечує якісне виконання обов’язків вчителя фізичної культури. Провідне місце у 

такому процесі відведено фізкультурній освіті, спрямованій на формування базових 

професійних компетентностей до майбутньої професійної діяльності.  Мета: дослідити 

особливості підготовки вчителів фізичної культури. Матеріали та методи. Відповідно до 

поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: аналіз нормативних 

документів, офіційних документів МОН України, спеціальної літератури, періодичних 

видань.   

Результати. Сучасні науковці та спеціалісти вважають, що освіта в галузі фізичної 

культури і спорту включає принаймні три аспекти:  - загальний «руховий», або базовий, 

тобто фізкультурну освіту, що передбачає вдосконалення природних, а також формування 

й розвиток нових рухових навичок і фізичних якостей на оптимальному для 

життєдіяльності людини рівні і засвоєння мінімуму знань з предмету фізичної культури; - 

професійно-прикладну фізкультурну освіту, спрямовану на формування й удосконалення 

таких специфічних рухових навичок, які забезпечують людині виконання професійних 

функцій, зберігаючи досить тривалий час високу працездатність. До змісту цього 

компоненту включаються засоби й методи зміцнення здоров’я, протидії несприятливим 

впливам умов і характеру праці;  - спеціальну освіту, метою якої є оволодіння знаннями з 

використання біологічних резервів й адаптаційних можливостей людини на граничних 

рівнях рухової активності. Висновки. Проведене дослідження показало, що зміст 

педагогічного процесу з фізичної підготовки, проаналізований з точки зору 

методологічного й теоретичного аспектів, може виступати як особливий педагогічний 

спосіб теоретичного розуміння системи фізкультурної освіти, що включає всю широту 

спектра постановки наукових і методико-практичних питань. Тільки професійне 

використання всієї широти спектру наукових і методико-практичних питань у підготовці 

до педагогічної діяльності може забезпечити ефективне засвоєння навчального матеріалу і 

формування необхідного рівня компетентностей для виконання професійних обов’язків 

фахівця фізичної культури і спорту. 


