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АНОТАЦІЯ

Нові  вимоги,  поставлені  перед  вищою  школою  в  сучасних  умовах,
визначають  перспективні  напрями  її  роботи  –  підготовку  учителів  у  сфері
фізичної  культури  і  спорту  нового  типу,  які  органічно  поєднують  широкий
науковий кругозір  з  професіоналізмом,  високий рівень творчих здібностей із
соціальною  зрілістю  особистості,  готової  до  педагогічної  праці.  Проблему
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  фізичної  культури  і  спорту  до
використання  національних  засобів  фізичного  виховання  досліджено
недостатньо. 

Дослідження цієї проблеми актуалізує низка суперечностей між:

–  необхідністю  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  фізичної
культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання
та  недостатньою  розробленістю  в  теорії  і  практиці  професійної  освіти
організаційно-технологічного й ресурсного забезпечення;

–  потребою  в  суттєвому  оновленні  змісту  цілеспрямованої  рухової
діяльності  молоді  та  сталістю  форм  і  методів  фізичного  виховання,  що
застосовуються у  процесі  підготовки майбутніх  учителів  фізичної  культури і
спорту до використання національних засобів фізичного виховання;

–  потенційними  можливостями  застосування  національних  засобів
фізичного  виховання  та  недостатньою  сформованістю  в  майбутніх  учителів
фізичної культури і спорту знань, умінь і навичок для їх використання.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  підготовка  вчителів,  вчитель  фізичної  культури,
засоби виховання.
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