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Сучасш умови освггньо! полггики Украгни, потребують наявносй висококвал!ф1кованих 
фах1вц1в, здатних забезпечити оздоровления та ф1зичне виховання школярiB; збагатити знаниями 
та вмшнями молоде поколшня навичками здорового способу життя; сприяти формуванню у 
студентсько! молод1 та шших верств населения свщомого прагнення до постшного самовдоскона- 
лення, пщвищення р1вня ф1зичного розвитку i здоров’я.

Згщно з Концепщею розвитку шслядипломно! освгги в Украпп юнуе необх1дшсть забезпечення 
piBHoro доступу до ягасно! освгги, створення умов систематичного оновлення професшних знань, 
дотримання стабшьно! перюдичносп та термтв навчання учител1в ф1зичного виховання дней та 
молод1 з урахуванням встановленого порядку атестацп фах1вщв. У цьому зв’язку в умовах розпов- 
сюдження надання oceiTHix послуг пщвищуються вимоги до якоста квал1фцсацп спещалклтв р1зних 
галузей, зокрема в галуз1 ф1зичного виховання.

Сьогодш Одеський perioH еколопчно забруднюеться постшними викидами автомобйпв та 
х1м1чних вщход1в кшькох пщприемств. Кшьгасть онколопчних захворювань постшно зростае i 
посщае одне з перших м1сць на Украли, зростае потреба в пщготовщ i постшному вдосконаленш 
фах1вщв з ф1зичного виховання.

На швдщ Украгни не ioiye KypciB пщвищення квал1фпсаци шструктор1в тренажерного залу, 
тренер1в-викладач1в з оздоровчого фпнесу, фахгвц^в з фйично! культури для оздоровчо! роботи в 
дитячих садках, полгюпншках, санатор1ях, школах-гнтернатах; викладач1в фгзичного виховання 
вищих навчальних загалццв I-П та III-IV р1вн1в акредитаци; учител1в ф1зкультури загальноосвтих 
шил, яга займаються з д1тьми, вщнесеними до спещально! медично! групи, що дае eci пщстави 
вважати справу надання освггнгх послуг з шдвищення квал1фпсацп фах1вщв за напрямом 
подготовки 24.00.00 «Ф1зичне виховання» при П1вденноукра‘£нському национальному 
педагопчному ун1верситеп iMeHi К.Д.Ушинського вкрай необхщною.

Актуальшсть проблеми та стан системи надання освггн1х послуг з пщвищення квал1фпсацп за 
напрямом подготовки 24.00.00 «Ф1зичне виховання» дасть змогу актив1зувати процес удоскона- 
лення якоси пщвищення квашфгкацп фах1вц1в в галуз! ф1зичного виховання, спорту та здоров’я 
людини.

Професшна програма пщвищення квал1фгкацп (ПППК) спрямована на фахове удосконалення 
та пщвищення квал1фжацп педагопчних пращвнигав за напрямом подготовки «ФОзичне вихован
ня» для iHCipyKTopie тренажерного залу, тренер1в-викладач0в з оздоровчого фОтнесу, фахОвщв з 
ф1зично! культури для оздоровчо! роботи в дитячих садках, полжлпппках, санатор1ях, школах- 
Онтернатах; викладачОв ф1зичного виховання вищих навчальних закладОв I-П та III-IV р1вн0в 
акредитацп; учител1в фОзкультури загальноосвОтнОх шил, яга займаються з дОтьми, вщнесеними до 
спещально'! медично! групи. Особам, яга усшшно пройшли атестацОю за профес1йною програмою, 
видаеться свОдоцтво про пОдвищення квал1фжацп встановленого зразка. Мета: Пщвигцити 
квал1фжацпо педагопчних пращвнигав за напрямом подготовки “Фгзичне виховання”, створити 
умови для практичного оволодгння слухачами hobithimh оздоровчими технологОями, сучасними 
методиками реабштацп, ф1зичного розвитку, пщвищення р1вня ф1зично! пщготовленосп населен
ия, умшь i навичок з формування здорового способу життя, 0ндивщуал1зац1п та диференщацп 
ф1зичних навантажень, подбору ращональних метод1в та засоб1в фОзичного виховання, для цього 
вир1шуютъся тага завдання:

• привести фахову подготовку у вщповщшсть сучасним вимогам до професшно! квал1фжацп 
педагопчних пращвнигав у сфер! ф1зично! культури, спорту та здоров’я людини, пщвищити р1вень 
базових знань та вмшь;
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• оновити та вдосконалити теоретичш знания та практичш навички з шновацшних технологш 
з психологи особистоси, форм та методгв навчання та виховання рухово! активности фггнесу та 
здоров’я, вертебро-оздоровчими методиками реабЫтацп опорно-рухового апарату. особливостя- 
ми долпсарсько! медично! допомоги в загрозливих для життя станах та загальних захворюваннях, з 
сучасними методами бюлопчних дослщжень;

• сформувати у фах1вцш з ф1зичного виховання мотивацпо потреб в постшному 
самовдосконаленш, вмшш самостшно вчитись.

Нормативний термш навчання та структура ПППК
Тривалклъ навчання на курсах пщвищення квал1фжацп за ПППК складае 216 годин. Для 

шструктор1в тренажерного залу, тренер1в-викладач1в з оздоровчого фпнесу, фах1вщв з ф1зично! 
культури для оздоровчо! роботи в дошюльних навчальних закладах, полпслшжах, санатор1ях, 
школах-штернатах; викладачш ф1зичного виховання вищих навчальних заклад1в I-II та Ш-IV 
р1вн1в акредитаци; учител!в ф1зкультури загальноосвггн1х пжгп, яю займаються з дпъми, 
вщнесеними до спещально! медично! групи тривалклъ навчання не перевищуе чотирьох тижшв.

ЕИдповщно до вимог Положения про систему подготовки, переподготовки та пщвищення 
квал1фжацЙ педагопчних прац1вниюв ПППК, яю працюють за напрямом специф1чних категорш 
«Ф1зичне виховання», яка побудована за модульним принципом. Вона мгстить дв1 складов!:

1. Психолого-педагог1чний цикл формуе базисш знания педагопчних пращвниюв у сфер1 
осени та виробничого навчання, яю не пов’язаш безпосередньо з виконанням його професшних 
функцш. Мета навчання за загальною складовою полягае у наданш та поглибленш конкретних 
знань з педагопчних, психолопчних та сощально-гуманнарних дисциплин.

2. Фаховий цикл, опанування якого дозволить фахйцям з ф1зичного виховання виконувати 
сво! функцн та обов’язки, що визначеш в його посадових шструкщях та подвищення фахового 
р1вня фах1вц1в з фйичного виховання у сфер1 освгти та виробничого навчання.

Форми навчання
Форми навчання: очна. В оргашзацп навчального процесу використовуються pi3Hi навчалып 

методи (лекцй, семшари, практичш, вшзш занятгя, розгляд конкретних ситуащй, rpynoei та 
шдивщуальш консультаций тестування тощо). Знания, умшня та навички, яю одержують слухач! 
Kypcie за результатами навчання за професшною програмою подвищення квал1фжацп кер1вниюв 
пщприемств, установ та оргашзацш у сфер1 осени та виробничого навчання. Мета професшно! 
програми подвищення квал1фжацп педагопчних пращвниюв за напрямом подготовки «Ф1зичне 
виховання» для шструктор1в тренажерного залу, тренер1в-викладач1в з оздоровчого фггнесу, 
фах1вщв з ф1зично! культури для оздоровчо! роботи в дошюльних навчальних закладах, 
полпслшжах, санатор1ях, школах-штернатах; викладач1в ф1зичного виховання вищих навчальних 
закладов I-П та III-IV р!вшв акредитаци; учител1в ф1зкультури загальноосвггн1х шкш, яю займа
ються з дпъми, вщнесеними до спещально! медично! групи - поновлення та вдосконалення теоре- 
тичних знань та практичних навичок, яю необхщш для ефективного вирппення професшних зав- 
дань.

Очжуваш результата:
Шсля засвоення програми подвищення квал1фжаци педагопчних пращвниюв за напрямом 

пщготовки “Ф1зичне виховання” слухач! повинш знати:
по-перше, слухач! повинш знати форми та методи професшного навчання, оргашзацп нав- 

чально-оздоровчого процесу, психологпо особистосп;
по-друге, визначати напрями та види оздоровчих технологш вщповщно до контингенту, р1вня 

ф1зичного розвитку, ф1зично! тдготовленосп та здоров’я, оволодни сучасними методичними 
прийомами ф1зкультурно-оздоровчого процесу, умни практично використовувати та впровад- 
жувати !х у професшну д1яльшсть водповщно до специф1ки завдань, залежно вщ навчально! ме
ти, варповати ними;

по-трете, вести документарно у сфер! ф1зичного виховання щодо планування, прогнозуван- 
ня, контролю навчально-оздоровчого процесу, професшно-педагопчного процесу, питань з 
охорони пращ;

по-четверте, вмпи оргашзувати навчалып практики, враховуючи особливосп ф1зкультурно- 
спортивно! оргашзацп, пщприемства, оздоровчого фпнес-клубу, загальноосвпньо! школи та т.ш. 
Методи викладання (стратег1я навчання)

Досягнення навчальних щлш здшснюеться шляхом:
• проведения оглядових та проблемних лекцш, консультацш при заохочешп слухач1в на ак- 

тивну участь. Вивчення лекцшного матер1алу дасть змогу слухачам придбати теоретичш знания 
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щодо шновацшних форм i методОв професшного навчання та технологш, ix визначення, 
мехашзмгв впровадження;

• учасп в практичних зайнятгях стосовно пропонованим планам та методичним рекомендац1ям; 
на практичних зайнятгях cnyxani мають оволодгги навичками впровадження та використання 
HOBiiuix технологш з оздоровчого фОзичного виховання, корекцп навчальних програм, 
рацОонального фОзичного розвитку, фОзично! пщготовленосп, формування навичок здорового спо
собу життя, складати документа з планування та органйацп навчального процесу, проводити 
презентацию cboix матерОалОв та брата участь в обговорены матерОалОв cboix колег;

• самостшного навчання слухачОв на основ! розробленого для курсу комплексу навчально- 
методичних матерОалОв;

• виконування слухачами шдивадуальних навчально-практичних завдань з розробки оздоровчих 
технологш з ф1зичного виховання;

• проведения поточного та пщсумкового тестування.
Методи оцшювання, форми контролю, критерн оцшювання

Ощнювання дисциплОни здшснюеться за 100-бальною шкалою та 7-бальною буквеною 
шкалою ECTS. Протягом семестру:

• практика - участь у практичних заняттях (розробка фОзкультурно-оздоровчих технологш 
тощо) - 30%;

• написания творчо! робота та и захист (25 сторОнок комп’ютерного друку, 14 шрифт через 
1,5 гнтервал) - 50%;

• знания важливих понять курсу, змгсту та методОв анал1зу - письмове пщсумкове тестуван
ня - 20%.

Шкала оцшювання: 90-100 б. - вщмшно (А); 75-89 б. - добре (ВС);
60-74 б. - задовшьно (ДЕ); 35-59 б. - незадовшьно з можливОстю повторного складання (FX); 1- 

34 б. - незадовшьно з обов'язковим повторним курсом (F). Наприкшщ проходження шдвищення 
квал1фжацп педагогОчних пращвниюв за напрямом подготовки “Ф1зичне виховання” проводиться 
контрольне випробування (тестування) на основ! результата поточного та оцОнки за шдивщуальну 
роботу. Пвдсумкова оцОнка з шдвищення квалОфОкацО! педагопчних пращвниюв за напрямом 
подготовки “ФОзичне виховання” розподшяеться за наступними видами: оцшка за розробленО 
фОзкультурно-оздоровчО технологи (середнш бал), оцшка за шдивОдуальну роботу (середнш бал), 
оцОнка з пОдсумкового контролю (додаються бали вОд 15% до 30%).

Навчальний план з пОдвищення квалОфОкацО! педагогОчних працОвникгв за напрямом подготовки 
«ФОзичне виховання» освОтньо! галузО 0102 «ФОзичне виховання, спорт i здоров’я людини»

Назва дисциплш
Загальна 
кОлькОстъ 
ауд. год.

лекцО! практ. 
занятгя

самост 
робота усього

I. Психолого-педагогОчний цикл 24 8 16 12 36
1.1. Психолопя особистостО 12 4 8 6 18
1.2.1нновацшн1 форми та методи навчання 12 4 8 6 18
П. Фахова подготовка 48 20 28 42 90
2.1. ТеорОя i методика фОзичного виховання 4 2 4 4 8
2.2. ТеорОя i методика фОзичного виховання 
оздоровчо! спрямованносп 12 4 8 12 24

2.3. СучаснО технологи з рухово! активностО, 
фОтнесу та здоров’я 14 4 8 8 22

2.4.Вертебро-оздоровчО метода реабОгптацО! 
опорно-рухового апарату 8 4 4 8 16

2.5. EionorinHi метода дослОджень 4 2 2 4 8
2.6.Дол0карська медачна допомога 4 2 2 2 6
2.7. Охорона пращ 2 2 - 4 6
ПедагогОчна практика - - - - 54
КвалОфОкацОйна робота - - - - 36
Усього: 140 28 44 54 216
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Освггню дклыпсть щодо шдвищення квагпфпсаци фах1вщв з ф1зичного виховання плануеться 
здшснювати на концептуальних засадах национально! програми «Вчитель», Концепцн 
нацюнального виховання, Концепцн нащонально! системи ф1зичного виховання дней, учншсько! i 
студентсько! молод! Украши, Державно! нащонально! програми «Освгга» (Украша XXI столгггя»), 
Наказу МОН Украши «Про невщкладш заходи щодо збереження здоров’я учн1в пщ час проведен
ия занять з ф1зично! культури, захисту Вггчизни та позакласних спортивно-масових заход1в» (пр. 
№ 1008 вщ 06.11.2008 р.), Рппення колеи! мппстерства освгги i науки Украши «Про реформування 
системи ф1зичного виховання учн1в та студентсько! молод1 у навчальних закладах Украши» (пр. № 
13/1-2 10 11/1, вщ 11.11.2008 р.).
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