
Професійна діяльність у сфері фізичної культури 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, семінарські 

– 30, самостійна робота – 74. 

Лектор:  

к. п. н., доцент Логвиненко О.Б. 

Результати навчання:  

- знати суть професійної діяльності у сфері фізичної культури, її соціальну і особистісну 

спрямованість; 

- уміти осмислювати і визначати суть професійних проблем у галузі фізичної культури; 

- знати структуру професійної діяльності як управлінської системи, її компоненти; 

- знати особливості технології реалізації діяльності у різних суспільних галузях; 

- знати психолого-педагогічні засади діяльності; 

- вміти обирати найбільш раціональні форми і методи реалізації завдань професійної 

діяльності ; 

- вміти науково-методично, обґрунтовано і творчо реалізувати організаційно-технологічні 

аспекти діяльності з врахуванням комплексу умов її здійснення. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– теорія і методика фізичного виховання; 

– оздоровчі технології у сфері фізичного виховання; 

–  фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном; 

– теорія та методика оздоровчої фізичної культури; 

– організація та методика спортивно-туристичної роботи. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Суть і значення професійної діяльності у сфері фізичної культури. Нормативно-правові 

основи та наукове забезпечення професійної діяльності в сфері фізичної культури. 

Організаційно-управлінські аспекти професійної діяльності як системи у галузі фізичної 

культури. Реалізація професійної фізкультурної діяльності у різних суспільних сферах. 

Психолого-педагогічні засади професійної діяльності у сфері фізичної культури. Підготовка 

до професійної діяльності в сфері фізичної культури. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підготовка та відповіді на семінарських заняттях, виконання 

контрольних робіт. 

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором, екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: теорії та методики фізичного виховання. 


