
Перелік вибіркових дисциплін 

ОР магістр 

Назва кафедри Теорія та методика фізичної культури 

Назва дисципліни Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної 

підготовки 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

5 кредитів (150 год.) 

Курс та півріччя, де 
починається дисципліна 

1 курс, 2 семестр (II півріччя) 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна 

1 семестр 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

денна та заочна форма навчання 

Попередні умови Вивчення дисциплін: Теорія і методика фізичної культури; Нові 

технології у фізичному вихованні; Психологія фізичного 

виховання і спорту 

Назви спеціальностей, для 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

014 Середня освіта (Фізична культура); 

017 Фізична культура і спорт 

Короткий опис дисципліни Викладає дисципліну: Іваній Ігор Володимирович, доктор 
педагогічних наук, доцент. 

Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту є 
засадничими для успішного опанування майбутніми фахівцями 

вмінь, знань і навичок, як синергії акмеологічного і 

культурологічного підходів, яка може позитивно вплинути на 
професійно-педагогічну культуру майбутніх фахівців як 

результат їхньої професійно-педагогічної підготовки. 

Це освітянський діапазон підготовки майбутніх фахівців з 

фізичної культури і спорту, спрямованої на підвищення їх  
кваліфікації, професійної компетентності та 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями: 

 здатність виявити синергетичний зв’язок акмеологічного та 
культурологічного підходів як ефективної основи 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з 

фізичної культури і спорту;  

 здатність визначити критерії і показники, які характеризують 
рівні сформованості професійно-педагогічної культури 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту; 

 здатність розробити та обґрунтувати систему професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту, побудовану на акме-культурологічних 
засадах. 

ФК 1. Здатність формувати розуміння теоретико-методичних 

основ фізичного виховання різних груп населення, проєктувати 
технології здоров’язбереження, розвитку рухових умінь і 

навичок та фізичних якостей, гігієнічних основ діяльності у 

сфері фізичної культури 

ФК 6. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки передового 
педагогічного досвіду фізичного виховання для подальшого 

використання на практиці його найкращих напрацювань і 

основних концепцій, включаючи можливість бути наставником 
молодших колег у вдосконаленні педагогічної майстерності 



 


