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Від авторів

Якість викладання спортивно-педагогічних дисциплін (СПД)
на факультеті фізичного виховання визначається особистістю викладача, його методичною підготовкою, моральними якостями,
професійною культурою. В умовах перебудови змісту, форм і методів навчання роль викладача вищої школи невимірно зростає,
до нього висуваються високі вимоги, зумовлені сучасним трактуванням процесу навчання, згідно з яким студент — не пасивний
об’єкт цього процесу, а його суб’єкт, який бере активну участь
у вирішенні різноманітних дидактичних завдань.
У зв’язку з цим, новий підхід до викладання СПД має забезпечити перегляд традиційної стратегії навчання, розробку і використання сучасних технологій, які дозволять звільнити студентів
від зайвої опіки, навчити їх самостійно оволодівати знаннями,
уміннями і навичками та постійно оновлювати їх.
Належно підготувати викладача ВНЗ, в тому числі й спортивно-педагогічних дисциплін, покликана магістратура. Традиційно
у перші роки роботи молоді викладачі вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, навчаючи студентів не були
готові читати лекції, будувати професійно-спрямовані практичні
заняття та семінари, належним чином організовувати навчальну
практику, залучати студентів до проведення оглядово-методичних занять. Сьогодні ситуація змінюється на краще. За навчальним планом майбутнім магістрам читається предмет: «Методика
викладання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності
«фізична культура».
Запропонована праця покликана допомагати тим, хто готується викладати гімнастику, легку атлетику, спортивні ігри з методикою викладання в їх професійному становленні, оскільки у ній
розкриваються основні підходи до організації, змісту і методики
проведення усіх форм занять зі СПД.

Від авторів

Автори сподіваються, що на початку своєї викладацької діяльності випускникам магістратури вдасться уникнути методичних
помилок і зробити свою працю  цікавішою і продуктивнішою.
Водночас, автори усвідомлюють, що їх праця не позбавлена
недоліків, тому із вдячністю приймуть поради і зауваження колег
щодо її подальшого удосконалення.
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