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Чому дисципліна
для мене є
важливою/
корисною/
актуальною?

Здобувачі ознайомляться з науково-педагогічною діяльністю
викладачів фізичної культури та спорту. Компоненти (критерії)
науково-педагогічної діяльності. Оцінювати вплив і роль
професійного становлення та самовдосконалення науковопедагогічної діяльності викладачів фізичної культури та спорту, а
також використовувати сучасні методи та засоби фізичного
виховання військовослужбовців Збройних Сил України.

Які знання я
отримаю?

можливість сформувати високий рівень професійно-педагогічних
знань стосовно якісного проведення занять фізичної виховання та
спорту для військовослужбовців

здоров’я,

фізичне

Які вміння та
здатності я
розвину?

успішно реалізовувати посадові компетенції як суб’єкта науковопедагогічної діяльності в ВВНЗ;
інтегрувати наявні методики та методи наукових досліджень
педагогічну практику й адаптувати їх для розв’язання конкретних
науково-педагогічних завдань при проведенні дисертаційних та
інших науково-педагогічних досліджень;
здатність використовувати сучасні методи, технології та прийоми
реалізації посадових компетенцій в науковій діяльності у ВВНЗ і в
науковій установі

Що мене очікує?

Дисципліна знайомить з основними особливостями науковопедагогічної діяльності викладача фізичної культури та спорту

Якого результату я
досягну?

Отриманих знань буде достатньо для вирішення широкого кола
завдань, що виникають в науково-педагогічній діяльності

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

Під час вирішення широкого кола завдань, що виникають під час
професійного становлення, самовдосконалення викладача фізичної
культури та спорту під час науково-педагогічної діяльності

Зміст
навчальної
дисципліни

Тема 1. Особливості науково-педагогічної діяльності викладачів.
Заняття 1. Сутність науково-педагогічної діяльності викладачів
фізичної культури та спорту. Компоненти (критерії) науковопедагогічної діяльності.
Заняття 2. Структура і функції науково-педагогічної діяльності
викладачів фізичної культури та спорту.
Заняття 3. Педагогічні уміння і здібності викладачів фізичної
культури та спорту.
Тема 2. Професійне становлення та самовдосконалення
особистості науково-педагогічної діяльності викладачів.
Заняття 1. Професійне становлення та самовдосконалення науковопедагогічної діяльності викладачів фізичної культури та спорту.
Заняття 2. Зміст та методи професійного самовдосконалення
викладачів фізичної культури та спорту. Образ “ідеального
наставника”.
Заняття 3. Методика підготовки до занять викладачів фізичної
культури та спорту.
Тема 3. Сучасні технології викладання у вищій військовій школі.
Заняття 1. Сутність та особливості педагогічної технології. Елементи
педагогічної технології у фізичній культурі й спорті.
Заняття 2. Сучасні педагогічні технології підвищення професійної
спрямованості фахівця фізичної культури та спорту в освітньому
процесі сучасної вищої військової школи.
Заняття 3. Технологія функціонування системи фізичного виховання
та формування творчої особистості викладача фізичної культури та
спорту.
Тема 4. Дидактичні системи та можливості їх використання.
Заняття 1. Дидактичний процес науково-педагогічної діяльності
викладача фізичної культури та спорту.
Заняття 2. Методика дослідження дидактичних проблем викладача
фізичної культури та спорту.
Заняття 3. Діагностика навчання викладача фізичної культури та
спорту.

Заняття 4. Науково-педагогічна діяльність: педагогічна майстерність
та інноваційність.
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«Правила гри»

З боку викладача:
- забезпечення якісним навчальним матеріалом;
- застосування індивідуального підходу для вирішення навчальних
та інших питань ад’юнктів;
- забезпечення позитивної робочої та творчої атмосфери на заняттях;
- дотримання норм і принципів педагогічної етики.
З боку здобувача:
- готовність навчатися;
- регулярне відвідання занять;
- якісна і регулярна підготовка до практичних занять;
- готовність працювати з інформацією з різних джерел для
вирішення професійних завдань (бібліотечні фонди, періодичні
наукові видання, ресурси мережі Internet);
- готовність використовувати набуті вміння та навички у
професійній діяльності;
- встановлення та підтримання наукових контактів;
- здатність до самоосвіти та адаптації до конкретних умов
виконання завдань;
- готовність до конструктивної критики;
- дотримання академічної доброчесності.
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