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АНОТАЦІЯ

Показником  підготовки  майбутнього  педагога  високого  рівня
професіоналізму  та  особистісного  розвитку  є  професійно-педагогічна
спрямованість,  яка  передбачає  наявність  інтересу,  любові  до  педагогічної
професії,  усвідомлення  труднощів  і  привабливості  викладацької  роботи,
потреби  в   педагогічній  педагогічної  системотворну  «каркасом»,  діяльності,
майстерності. Роль навколо у прагнення. 

Педагогічна  опанувати  спрямованість  відіграє  професійно-педагогічній
підготовці.  Якого компонуються основні  основи.  Вона є  професійно значущі
властивості  педагога,  системою  його  спонукань,  що  визначає  для  нього
привабливість  педагогічної  діяльності  й  повне  залучення  до  неї  всіх  сил  і
здібностей.  Однак,  лише невеликий відсоток випускників вишів,  що готують
фахівців з фізичної культури і спорту, орієнтовані на педагогічну діяльність. Це,
перш  за  все,  пов’язано  з  тим,  що  навчання  у  вищому  освітньому   закладі
розглядається  студентами  як  можливість  підвищення  власної  спортивної
майстерності, як перспектива продовження спортивної кар’єри. 

Домінування тренувальної спрямованості знижує інтерес до педагогічної
діяльності.  Окрім  того,  низький  соціальний  статус  педагогічної  професії,
зокрема, викладача фізичної культури і тренера, також не стимулює розвиток
професійної спрямованості у студентів.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  педагогічна  спрямованість,  фізична  культура  та
спорт,  спрямованість  особистості,  педагогічна  установка,  детермінант
спрямованості, емпіричне дослідження.
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