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АНОТАЦІЯ

Досить  часто  вчителів  фізичної  культури  залучають  до  тренерської
діяльності.  Від  особистості  тренера,  його  життєвих і  спортивних принципів,
високої професійної кваліфікації, педагогічної майстерності залежить успішне
розв’язання і загальнопедагогічних завдань «навчання – виховання – розвиток»,
і досягнення високих спортивних результатів.

Саме тренер є джерелом вагомих досягнень вихованців, а тому сучасна
система  підготовки  спортсменів  висуває  особливі  вимоги  до  змістового
наповнення освітнього процесу майбутніх тренерів, яке базується на ґрунтовних
фундаментальних  знаннях,  які  визначаються  об’єктивними  вимогами
суспільства.

До  майбутніх  учителів  фізичної  культури,  які  здійснюватимуть
тренерську  діяльність,  ставлять  вимоги  гармонійного  поєднання  освітніх,
виховних та оздоровчих цілей із завданнями фізичного виховання і спорту.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  учитель  фізичної  культури,  підготовка  вчителів,
тренерська діяльність.
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