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Мета дослідження полягає в науково-теоретичному 

обґрунтуванні методичної системи розвитку функціональних 
можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі 
спортивно-педагогічного удосконалення. 

На основі конструктивного аналізу й узагальнення 
теоретико-емпіричних досліджень з’ясовано, що концептуаль-
ними передумовами підготовки висококваліфікованих учителів 
фізичної культури є поєднання освітньої, спортивної та науково-
дослідної діяльності студентів, кожна з яких обумовлена 
необхідністю забезпечення належного рівня оволодіння 
знаннями та уміннями в обраному виді спортивно-педагогічного 
удосконалення. 

Обґрунтовано, що однією з актуальних проблем науково-
педагогічних досліджень є формування функціональної 
готовності майбутнього учителя фізичної культури у процесі 
спортивно-педагогічного удосконалення, який здатен успішно 
проектувати, конструювати і перетворювати окремі складові цієї 
діяльності, раціонально розробляти, моделювати засоби 
педагогічного впливу та ефективно застосовувати їх в практиці.  

Визначено, що головною передумовою успішної 
педагогічної діяльності учителя фізичної культури є наявність 
педагогічних здібностей, зокрема: дидактичних, перцептивних, 
конструктивних, експресивних, академічних, організаторських, 
комунікативних. Інтегральною дисципліною, яка дозволяє 
реалізувати педагогічні здібності у практичній діяльності є 
«Спортивно-педагогічне удосконалення», покликаної 
забезпечити якісну підготовку студентів до майбутніх 
професійних обов’язків, а саме, надає можливість оволодіти 
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професійно-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, 
необхідних у педагогічній і тренерській діяльності. Спортивна 
підготовка є педагогічним процесом, основою якої є формування 
й удосконалення професійних умінь і навичок педагога з 
фізичної культури і спорту. 

Визначено і науково обґрунтовано організація освітнього 
процесу зі спортивно-педагогічного удосконалення, форми 
проведення, види контролю. Здійснено спробу конкретизувати 
значний обсяг знань у сфері педагогічних основ його 
становлення в умовах закладу вищої освіти. Розглянуті аспекти 
окреслюють на необхідність подальшого пошуку і розробки 
науково обґрунтованих методів удосконалення професійної 
підготовки майбутнього учителя фізичної культури.  

З метою обґрунтування і розробки методичної систему 
розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів 
фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного 
удосконалення розглянуто методологічні і емпіричні основи 
технологічної моделі, які можуть бути реалізовані на основі 
системного і діяльнісного підходів. 

Висновок. Впровадження компетентнісного 
кінезіологічного підходу в систему вищої освіти обумовлено 
підвищенням вимог до фізичної готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяльності, забезпеченої 
безпечним рівнем здоров’я, високим рівнем теоретичної, 
методичної та морфофункціональною підготовленістю, 
детермінованої високим рівнем розвитку кінезіологічної 
компетентності, що формується в інтегрованому міжнауковому 
науковому напряму про моторну активність людини – 
кінезіології. Відповідно до специфіки кінезіологічної 
компетентності, сутність якої полягає в інтегративному впливі 
спортивно-педагогічної діяльності на інтелектуальну і рухову 
сфери особистості, вважаємо за необхідне виокремити в якості 
об’єкта формування ціннісних установок функціональні 
можливості людини.  
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