
 
 



 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 7 Галузь знань 

01Освіта 

 

Спеціальність 

017 Фізична культура і 

спорт 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: молодший 

спеціаліст 

 

Нормативна навчальна 

дисципліна  

Цикл загально-професійної 

підготовки  

Загальна кількість 

годин - 210 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента -  2 

Рік підготовки 

3 

Семестр 

5-й 6-й 

Лекції  

15 21 

Практичні, семінарські 

21 51 

Лабораторні  

  

Самостійна робота 

32 70 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:  

5 залік, 6 екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних 

занять до самостійної роботи студента становить: 

для денної форми навчання – 1:1 

      

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Мета: сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста, 

забезпечення його знаннями та вміннями, необхідними в галузі фізичного 

виховання і спорту 

Завдання: 

- узагальнення практичного досвіду; 

- осмислення сутності фізичного виховання, закономірностей 

розвитку й функціонування; 

- формування цілей, завдань, принципів, оптимальних способів 

управління процесом, які регламентуються положеннями  Закону  України “Про 

фізичну культуру та спорт”, Державною Програмою розвиткуфізичної культури 

та спорту в Україні, Концепцією Державного стандарту загальної середньої 

освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен 

знати: 

- засоби і методи фізичного виховання;  

- класифікацію фізичних вправ;  

- зміст і форми фізичних вправ;  

- поняття про техніку фізичних вправ та її характеристику;  

- основи методики розвитку координаційних, швидкісних, силових 

здібностей, витривалості та гнучкості; 

- урочні форми організації занять у фізичному вихованні;  

- загальну характеристику занять позаурочного типу; 

- умови перспективного, поточного, оперативного планування 

навчально-виховної роботи з фізичного виховання в загальноосвітній школі;              

- основи методики фізичного виховання дітей дошкільного віку; 

- основи методики фізичного виховання дітей шкільного віку; 

-  методи оцінки фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей 

дошкільного і шкільного віку;  



- завдання, принципи і засоби фізичного виховання дітей з 

ослабленим здоров’ям; 

- про значення, мету і завдання фізичного виховання студентів;   

- вікові особливості різних періодів життя дорослої людини;  

- фактори, що впливають на здоров’я дорослих людей;  

- зміст і методику різних видів оздоровчих занять;  

- медично-педагогічний контроль на заняттях оздоровчої 

спрямованості з особами зрілого і похилого віку.  

вміти: 

- активізувати ставлення людей до фізичної культури як складової 

частини загальнолюдської культури і важливої сфери діяльності суспільства; 

- вдосконалювати педагогічну майстерність на підставі аналізу 

власного досвіду та досвіду своїх колег; 

- ефективно застосовувати дидактичні принципи; 

- забезпечити органічне поєднання теоретичного матеріалу з 

практичним в рамках окремого заняття; 

- забезпечити викладання теоретичного матеріалу, враховуючи його 

обсяг і складність, викладаючи різні методи слова та наочності; 

- використовувати різні методи наочного сприйняття в залежності від 

завдань занять; 

- візуально аналізувати основні кінематичні, динамічні та ритмічні 

характеристики виконання рухової дії; 

- визначити порядок побудови процесу навчання конкретній руховій 

дії; 

- розподілити процес навчання руховій дії на етапи і у відповідності 

до них визначити завдання навчання; 

- добирати і застосовувати ефективні методи навчання руховій дії у 

відповідності до етапу навчання; 



- з урахуванням етапу навчання добирати основні і допоміжні засоби 

навчання руховій дії; 

- попереджувати помилки в процесі навчання руховій дії, виявляти 

помилки в процесі її виконання, визначити причини виникнення помилок та 

виправляти їх; 

- застосовувати технічні засоби в процесі навчання руховій дії; 

- оцінювати ступінь володіння руховою дією; 

- поставити педагогічне завдання, яке полягає в аналізі стану прояву 

різновидів спритності у конкретній віковій групі учнів і визначенні на цій основі 

різновиду спритності, який слід розвивати; 

- добрати ефективні засоби і адекватні методи вирішення 

поставленого завдання на розвиток спритності; 

- враховуючи методичні принципи побудови процесу фізичного 

виховання та закономірності розвитку фізичних якостей людини, визначити 

місце вправ, що спрямовані на розвиток спритності в окремому занятті; 

- для ефективного управління процесом удосконалення спритності 

вміти визначити рівень розвитку різних видів її прояви в окремої особи і 

порівняти його з віковими нормами; 

- поставити педагогічне завдання, яке полягає в аналізі стану прояву 

швидкості у конкретній віковій групі учнів і визначенні на цій основі прояву 

швидкості, який слід розвивати і до якого рівня; 

- для ефективного управління процесом удосконалення швидкості 

вміти визначити рівень її розвитку в окремої особи і порівняти його з віковими 

нормами; 

- поставити педагогічне завдання, яке полягає в аналізі стану 

різновидів прояву сили у конкретній віковій групі учнів і визначенні на цій 

основі різновиду сили, який слід розвивати; 



- враховуючи методичні принципи побудови процесу фізичного 

виховання та закономірності розвитку фізичних якостей людини, визначити 

місце вправ, що спрямовані на розвиток сили в окремому занятті; 

- визначити тривалість впливу на розвиток сили в рамках окремого 

заняття; 

- для ефективного управління процесом удосконалення сили вміти 

визначити рівень її розвитку в окремої особи і порівняти його з віковими 

нормами; 

- поставити педагогічне завдання, яке полягає в аналізі стану прояву 

витривалості у конкретній віковій групі учнів і визначенні на цій основі 

різновиду прояву витривалості, який слід розвивати; 

- враховуючи методичні принципи побудови процесу фізичного 

виховання та закономірності розвитку фізичних якостей людини, визначити 

місце вправ, що спрямовані на розвиток витривалості в окремому занятті; 

- визначити тривалість впливу на розвиток витривалості в рамках 

окремого заняття; 

- для ефективного управління процесом удосконалення витривалості 

вміти визначити рівень її розвитку в окремої особи і порівняти його з віковими 

норами; 

- поставити педагогічне завдання, яке полягає в аналізі  стану прояву 

гнучкості у конкретній віковій групі учнів і визначенні на цій основі рівня до 

якого її слід розвивати; 

- вміти ставити і реалізовувати педагогічні завдання, що мають 

оздоровчу спрямованість у заняттях фізичними вправами в процесі фізичного 

виховання;  

- вміти зміцнювати здоров’я шляхом оптимального розвитку фізичних 

якостей; 



- вміти підбирати адекватні форми занять стосовно вікових, статевих, 

морфофункціональних та психологічних особливостей учнів і рівня їх 

підготовленості;  

- вміти конкретизувати тематику і зміст різних форм занять 

фізичними вправами відповідно до освітніх завдань і вікових особливостей 

учнів;  

- вміти обґрунтувати необхідність позаурочних занять, класифікувати 

їх і визначити зміст кожного з них; 

- вміти користуючись навчальним планом і навчальною програмою з 

фізичної культури, враховуючи матеріально-технічну базу школи скласти 

документи планування (план-графік навчально-виховного процесу на рік, 

робочий план, конспекти уроків); 

- вміти використовувати різноманітні методичні прийоми, що 

активізують пізнавальну діяльність учнів;  

- вміти реалізовувати між предметні зв’язки на заняттях; 

- вміти розподіляти учнів на підгрупи у відповідності з їх 

індивідуальними можливостями; 

- вміти ставити і реалізовувати педагогічні завдання, що мають 

оздоровчу спрямованість у заняттях фізичними вправами в процесі фізичного 

виховання; 

- вміти зміцнювати здоров’я шляхом оптимального розвитку фізичних 

якостей; 

- вміти формувати моральну свідомість, ідейну переконаність і 

мотиви діяльності, які узгоджуються з ідеалами моралі; 

- вміти розвивати пізнавальні здібності і пізнавальну активність осіб, 

що займаються фізичними вправами; 

- вміти реалізовувати спеціальні заходи загартовування; 



- вміти будувати процес фізичного виховання у відповідності з 

вимогами законодавства в галузі освіти, фізичного виховання і спорту, 

програмовими та нормативними основами освіти, фізичного виховання і спорту; 

- вміти організовувати фізкультурно-оздоровчі та фізкультурно-

спортивні заходи (дні здоров’я, турпоходи, фізкультурно-художні свята, 

спортивно-художні вечори, конкурси); 

- вміти підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для 

визначення показників підготовленості учнів у відповідності до їхніх вікових і 

кваліфікаційних особливостей; 

- вміти використовуючи результати медичних обстежень та тестувань 

оцінювати рівень підготовленості учнів на початку навчального року, семестру, 

чверті; 

- вміти визначати рівень фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості школярів їх знань, рухових умінь і навичок в кінці циклу чи 

етапу занять; 

- вміти визначати вікові та індивідуальні особливості учнів; 

- вміти формувати спеціальні знання про позитивний вплив 

раціонально організованих занять фізичними вправами на організм людини та її 

особистість; 

- вміти визначати оптимальні навантаження під час виконання різних 

за характером та інтенсивністю фізичних вправ; 

- вміти застосовувати основні методичні правила при проведенні 

занять з людьми похилого і старшого віку; 

- вміти оцінити рівень фізичної підготовленості людей похилого і 

старшого віку. 

 

 

Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленеві, 

соціально-особистісні 



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Семестр  Кількість годин 

денна форма 

В
сь

о
го

 

   

у тому числі: 

лекцій 

 

 

семінар. лаборат. практ. самостійна 

робота 

студента 

5 114 22 32   60 

6 96 14 40   42 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва розділу 

(модуля), 

теми (змістові 

модулі) 

Кількість годин Навчально-

методична 

література 

Засоби 

діагностики 

в
сь

о
го

 у тому числі:   

л с,п лаб пр. 

інд 

с.р. 

с. 

  

V семестр 

Розділ (модуль) 1. Загальні основи ТМФВ 

1.1. Тема (змістовий 

модуль)1. Загальна 

характеристика 

теорії і методики 

фізичного 

виховання 

2 1 1    1-8 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.2. 

 

Тема  (змістовий 

модуль) 2. Загальні 

теоретичні основи 

системи фізичного 

виховання 

2 1 1    1-8 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.3. Тема  (змістовий 

модуль) 3. Засоби 

фізичного 

виховання 

2 1 1    2-4, 7 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.4. Тема  (змістовий 

модуль) 4. Техніка 

фізичних вправ та її 

2 1 1    3-6, 8 

семінарські 

заняття, 

тестування 



характеристика 

1.5. Тема  (змістовий 

модуль) 5. Методи 

фізичного 

виховання 

2 1 1    2-4, 7, 20 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.6. Тема  (змістовий 

модуль) 6. 

Принципи 

формування 

особистості в 

процесі фізичного 

виховання 

2 1 1    2, 10, 12, 25 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.7. Тема  (змістовий 

модуль) 7.    

Основи теорії 

навчання рухових 

дій 

2 1 1    1-4, 12, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.8. Тема  (змістовий 

модуль) 8.    

Основи методики 

навчання рухових 

дій 

2 1 1    4, 8, 9, 12, 22 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.9. Тема  (змістовий 

модуль) 9. 

Контроль за 

засвоєнням техніки 

3 1 2    1-8, 18 

семінарські 

заняття, 

тестування 

1.10. Тема  (змістовий 

модуль) 10. 

Навантаження і 

відпочинок як 

взаємопов’язані 

компоненти 

виконання 

фізичних вправ 

16     16 8, 11, 18, 22, 23 

реферат  

 МКР 1  1     МК 

 Разом за розділом 1 36 9 11   16   

 



Розділ  (модуль) 2. Розвиток фізичних якостей 

2.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. Загальна 

характеристика 

фізичних якостей 

2 1 1    1-4, 12, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування   

2.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. Основи 

методики розвитку 

силових якостей 

2 1 1    
8, 10, 11, 18, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. Основи 

методики розвитку 

швидкості 

2 1 1    2-4, 7, 20 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.4. Тема (змістовий 

модуль) 4. Основи 

методики розвитку 

витривалості 

2 1 1    1-6, 12, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.5. Тема (змістовий 

модуль) 5. Основи 

методики розвитку 

гнучкості 

2 1 1    
2,  10, 11, 18, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.6. Тема (змістовий 

модуль) 6. Основи 

методики розвитку 

координації 

2 1 1    18, 21, 22, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.7. Тема (змістовий 

модуль) 7. 

Методичні 

рекомендації до 

попередження 

травм у процесі 

фізичної підготовки 

1  1    1-9, 12, 20 

семінарські 

заняття, 

тестування 

2.8. Тема (змістовий 

модуль) 8. 

Контроль за 

розвитком 

фізичних якостей 

1  1    1-4, 12, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 



2.9. Тема (змістовий 

модуль) 9. Розвиток 

силових якостей і 

м’язової маси в 

культуризмі 

16     16 7, 9, 14, 17, 22 реферат 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 2 32 6 10   16       

Розділ  (модуль) 3. Урочні форми організації занять   

3.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. Урочні 

форми організації 

занять у фізичному 

вихованні 

16 1 1   14 
2,  10, 11, 18, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

3.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. Основні 

правила побудови 

підготовчої 

частини уроку 

2 1 1    18, 21, 22, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

3.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. Основні 

правила побудови 

основної частини 

уроку 

2 1 1    11, 20, 21, 22-25 

семінарські 

заняття, 

тестування 

3.4. Тема (змістовий 

модуль) 4. Основні 

правила побудови 

заключної частини 

уроку 

2 1 1    1-4, 12, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 3 24 4 6   14   

Розділ  (модуль) 4. Позаурочні форми організації занять   

4.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. Загальна 

характеристика 

занять 

позаурочного типу 

16 1 1   14 2-4, 7, 20 

семінарські 

заняття, 

тестування, 

реферат 



4.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Методика 

проведення 

фізкультурної 

хвилини, рухливої 

перерви, ігор в 

подовженому дні            

2 1 1    

 семінарські 

заняття, 

тестування 

4.3. Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Методика 

проведення 

спортивних свят, 

змагань  

2 1 1  

   семінарські 

заняття, 

тестування 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 4 22 3 5   14   

 Всього за семестр 114 22 32   60   

VІ СЕМЕСТР  

Розділ  (модуль) 5. Планування, контроль і облік у процесі занять фізичними 

вправами  

5.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. Поняття 

про планування, 

його види і зміст 

12 3 9    7, 9, 14, 17, 22 

семінарські 

заняття, 

тестування 

5.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. Поняття 

контролю та обліку 

у процесі фізичного 

виховання 

2 1 1    
2,  10, 11, 18, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

5.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. 

Управління 

процесом ФВ 

14     14 18, 21, 22, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 5 30 4 12   14   

 



Розділ  (модуль) 6. Фізичне виховання дітей дошкільного і шкільного віку 

6.1. Тема (змістовий 

модуль)1.Руховаакт

ивність та здоров’я 

дітей і підлітків 

2 1 1    7, 9, 14, 17, 22 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. Вікова 

періодизація дітей 

2 
 

 
2    

2,  10, 11, 18, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. Зміст і 

методика 

фізкультурно-

оздоровчих занять з 

дітьми перед 

шкільного віку 

2 1 1    18, 21, 22, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.4. Тема (змістовий 

модуль) 4. Мета, 

завдання і 

спрямованість 

фізичного 

виховання дітей 

дошкільного віку 

2 1 1    7, 9, 14, 17, 22 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.5. Тема (змістовий 

модуль) 5. Зміст і 

методика 

фізкультурно-

оздоровчих занять з 

дітьми шкільного 

віку 

2 1 1    6, 18, 21, 22, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.6. Тема (змістовий 

модуль) 6. 

Підготовка 

педагога до уроку 

2 1 1    10, 18, 19 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.7. Тема (змістовий 

модуль) 7. Критерії 

диференціації 

школярів за рівнем 

2 1 1    
2,  10, 18, 21, 22, 

23 

семінарські 

заняття, 

тестування 



здоров’я у процесі 

ФВ 

6.8. Тема (змістовий 

модуль) 8. 

Завдання, 

принципи і засоби 

фізичного 

виховання дітей з 

ослабленим 

здоров’ям 

2 1 1    11, 18, 19, 23 

тестування 

6.9. Тема (змістовий 

модуль) 9. 

Особливості 

методики занять зі 

спеціальними 

медичними 

групами 

2 
 

 
2    

11, 18, 19,7, 9, 

14, 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.10. Тема (змістовий 

модуль) 10. 

Особливості 

методики ФВ 

школярів, які часто 

хворіють на гострі 

респіраторні 

захворювання та 

при 

функціональних 

порушеннях 

дихальної системи 

2 
 

 
2    7, 9, 14, 17, 22 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.11. Тема (змістовий 

модуль) 11. 

Особливості 

методики 

фізичного 

виховання 

школярів при 

функціональних 

2 

 

 

 

2    11, 18, 19, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 



порушеннях 

серцево-судинної 

системи 

6.12. Тема (змістовий 

модуль) 12. 

Профілактика 

порушень постави, 

плоскостопості, 

маси тіла 

2 
 

 
2    11, 18, 19, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

6.13. Тема (змістовий 

модуль) 13. 

Профілактика 

порушення зору 

2  2    11, 18, 19, 23 

реферат 

6.14. Тема (змістовий 

модуль) 14. 

Особливості 

методики 

фізичного 

виховання при 

функціональних 

порушеннях 

нервової системи 

14     14 7, 9, 14, 17, 22 

реферат 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 6 42 7 21   14   

Розділ  (модуль) 7. Фізичне виховання студентів та дорослого населення 

7.1. Тема (змістовий 

модуль) 1. 

Значення, мета і 

завдання фізичного 

виховання 

студентів 

2 1 1    11, 18, 19, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

7.2. Тема (змістовий 

модуль) 2. 

Структура і 

особливості змісту 

діючої базової 

програми з ФВ 

2 
 

 
2    11, 18, 19, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 



7.3. Тема (змістовий 

модуль) 3. Вікові 

особливості різних 

періодів життя 

дорослої людини 

2 1 1    11, 18, 19, 23 

семінарські 

заняття, 

тестування 

7.4. Тема (змістовий 

модуль) 4. 

Методика 

фізкультурно-

оздоровчих занять 

та загартування 

2 1 1    11, 12 

семінарські 

заняття, 

тестування 

7.5. Тема (змістовий 

модуль) 5. 

Адаптивне фізичне 

виховання 

7     7 11, 12 

реферат 

7.6. Тема (змістовий 

модуль) 6. Сучасні 

фізкультурно-

оздоровчі 

технології у 

фізичному 

вихованні 

7     7 11, 12, 18 

реферат 

 МКР 2  2     МК 

 Разом за розділом 7 24 3 7   14   

 Всього за семестр 96 14 40   42   

 Всього годин 2
1
0

 

36 72   102  
Залік 

Екзамен 

 

 

 

 

  



5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

№  

модуля, 

теми 

Назва і короткий зміст модуля, теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Модуль І. Загальні основи «Теорії і методики фізичного 

виховання» 
9 

Тема 1. 
Загальна характеристика теорії і методики 

фізичного виховання 
1 

Тема 2. 
Загальні теоретичні основи системи фізичного 

виховання 
1 

Тема 3. Засоби фізичного виховання 1 

Тема 4. Техніка фізичних вправ та її характеристика 1 

Тема 5. Методи фізичного виховання 1 

Тема 6. 
Принципи і формування особистості в процесі 

фізичного виховання 
1 

Тема 7. Основи теорії навчання рухових дій 1 

Тема 8. Основи методики навчання рухових дій 1 

Тема 9. Контроль за засвоєнням техніки 1 

Модуль ІI. Розвиток фізичних якостей 6 

Тема 1. Загальна характеристика фізичних якостей 1 

Тема 2. Основи методики розвитку силових якостей 1 

Тема 3. Основи методики розвитку швидкості 1 

Тема 4. Основи методики розвитку витривалості 1 

Тема 5. Основи методики розвитку гнучкості 1 

Тема 6. Основи методики розвитку координації 1 

Модуль ІІI. Урочні форми організації занять 4 

Тема 1. 
Урочні форми організації занять у фізичному 

вихованні 
1 

Тема 2. 
Основні правила побудови підготовчої частини 

уроку 
1 

Тема 3. 
Основні правила побудови основної частини 

уроку 
1 

Тема 4. 
Основні правила побудови заключної частини 

уроку 
1 

Модуль ІV. Позаурочні форми організації занять 3 



Тема 1. 
Загальна характеристика занять позаурочного 

типу 
1 

Тема 2. 

Методика проведення фізкультурної хвилинки, 

рухливої перерви, рухливих ігор в подовженому 

дні 

1 

Тема 3. 
Методика організації фізкультурних свят, 

змагань 
1 

Модуль V. Планування, контроль і облік у процесі занять 

фізичними вправами 
4 

Тема 1. Поняття про планування, його види і зміст 3 

Тема 2. 
Поняття контролю та обліку у процесі фізичного 

виховання 
1 

Модуль VІ. Фізичне виховання дітей дошкільного і 

шкільного віку 
7 

Тема 1. Рухова активність та здоров’я дітей і підлітків 1 

Тема 2. 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих 

занять з дітьми передшкільного віку 
1 

Тема 3. 
Мета, завдання і спрямованість фізичного 

виховання дітей дошкільного віку 
1 

Тема 4. 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих 

занять із дітьми шкільного віку 
1 

Тема 5. Підготовка педагога до уроку 1 

Тема 6. 
Критерії диференціації школярів за рівнем 

здоров’я у процесі фізичного виховання 
1 

Тема 7. 
Завдання, принципи і засоби фізичного 

виховання дітей з ослабленим здоров’ям 
1 

Модуль VII. Фізичне виховання студентів та дорослого 

населення 
3 

Тема 1. 
Значення, мета і завдання фізичного виховання 

студентів 
1 

Тема 2. 
Вікові особливості різних періодів життя 

дорослої людини 
1 

Тема 3. 
Методика фізкультурно-оздоровчих занять та 

загартування 
1 

Всього 

годин: 

 
36 

 

  



6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№  

з/п 
Назва і короткий зміст модуля, теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Модуль І. Загальні основи «Теорії і методики фізичного 

виховання» 
11 

1. 
Загальна характеристика теорії і методики фізичного 

виховання 
1 

2. 
Загальні теоретичні основи системи фізичного 

виховання 
1 

3. Засоби фізичного виховання 1 

4. Техніка фізичних вправ та її характеристика 1 

5. Методи фізичного виховання 1 

6. 
Принципи і формування особистості в процесі фізичного 

виховання 
1 

7. Основи теорії навчання рухових дій 1 

8. Основи методики навчання рухових дій 1 

9. Контроль за засвоєнням техніки 2 

10. Модульна контрольна  робота 1 

Модуль ІI. Розвиток фізичних якостей 10 

1. Загальна характеристика фізичних якостей 1 

2. Основи методики розвитку силових якостей 1 

3. Основи методики розвитку швидкості 1 

4. Основи методики розвитку витривалості 1 

5. Основи методики розвитку гнучкості 1 

6. Основи методики розвитку координації 1 

7. 
Методичні рекомендації до попередження травм у 

процесі фізичної підготовки 
1 

8. Контроль за розвитком фізичних якостей 1 

9. Модульна контрольна  робота 2 

Модуль ІІI. Урочні форми організації занять 6 

1. Урочні форми організації занять у фізичному вихованні 1 

2. Основні правила побудови підготовчої частини уроку 1 

3. Основні правила побудови основної частини уроку 1 



4. Основні правила побудови заключної частини уроку 1 

5. Модульна контрольна  робота 2 

Модуль ІV. Позаурочні форми організації занять 5 

1. Загальна характеристика занять позаурочного типу 1 

2. 
Фізкультурна хвилинка, рухлива перерва, рухливі ігри в 

подовженому дні  
1 

3. Спортивні свята, змагання 1 

4. Модульна контрольна  робота 2 

Модуль V. Планування, контроль і облік у процесі занять 

фізичними вправами 
12 

1. Поняття про планування, його види і зміст 1 

2. Річний план фізичного виховання в школі 3 

3. Четвертний план фізичного виховання в школі 3 

4. Поурочне планування фізичного виховання в школі 2 

5. 
Поняття контролю та обліку у процесі фізичного 

виховання 
1 

6. Модульна контрольна  робота 2 

Модуль VІ. Фізичне виховання дітей дошкільного і 

шкільного віку 
21 

1. Рухова активність та здоров’я дітей 1 

2. Вікова періодизація дітей 2 

3. 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з 

дітьми передшкільного віку 
1 

4. 
Мета, завдання і спрямованість фізичного виховання 

дітей дошкільного віку 
1 

5. 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять із 

дітьми шкільного віку 
1 

6. Підготовка педагога до уроку 1 

7. 
Критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я у 

процесі фізичного виховання 
1 

8. 
Завдання, принципи і засоби фізичного виховання дітей 

з ослабленим здоров’ям 
1 

9. 
Особливості методики занять зі спеціальними 

медичними групами 
2 

10. 

Особливості методики фізичного виховання школярів, 

які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання 

та при функціональних порушеннях дихальної системи 

2 



11. 

Особливості методики фізичного виховання школярів 

при функціональних порушеннях серцево-судинної 

системи 

2 

12. 
Профілактика порушень постави, плоскостопості, маси 

тіла 
2 

13. Профілактика порушення зору 2 

14. Модульна контрольна  робота 2 

Модуль VIІ. Фізичне виховання студентів та дорослого 

населення 
7 

1. 
Значення, мета і завдання фізичного виховання 

студентів 
1 

2. 
Структура і особливості змісту діючої базової програми 

з фізичного виховання 
2 

3. 
Вікові особливості різних періодів життя дорослої 

людини 
1 

4. 
Методика фізкультурно-оздоровчих занять та 

загартування 
1 

5. Модульна контрольна  робота 2 

Всього годин: 72 

 

 

 

 

 



7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№  

з/п 

Назва теми (змістовий 

модуль) 

Короткий зміст Кількість 

годин 

Модуль І. Загальні основи «Теорії 

і методики фізичного виховання» 

 
16 

1 

Навантаження і відпочинок як 

взаємопов’язані компоненти 

виконання фізичних вправ 

Загальна характеристика 

фізичного навантаження. 

Класифікація фізичних 

навантажень. Регулювання 

зовнішньої сторони 

навантаження. Внутрішня 

сторона фізичного 

навантаження. Відпочинок 

між фізичними 

навантаженнями як фактор 

оптимізації тренувальних 

дій. Негативна дія 

надмірного фізичного 

навантаження на стан 

фізичної підготовленості та 

здоров’я. 

16 

Модуль ІI. Розвиток фізичних 

якостей 

 
16 

1 
Розвиток силових якостей і 

м’язової маси в культуризмі 

Загальна характеристика 

культуризму. Основні 

засоби підготовки 

культуристів. Основи 

методики підготовки 

культуристів.  

16 

Модуль ІІI. Урочні форми 

організації занять 

 
14 

1 Загальна характеристика уроку 

Характеристика уроку 

фізичної культури як 

основної форми роботи з 

фізичного виховання в 

школі. 

14 

Модуль ІV. Позаурочні форми 

організації занять 

 
14 

1 
Загальна характеристика 

занять позаурочного типу 

Позаурочні фори занять у 

режимі шкільного дня: 

гімнастика до занять; 

14 



фізкультхвилинки і паузи; 

організовані перерви; 

заняття фізичними вправами 

у групах подовженого дня. 

Позакласні заняття: секції з 

видів спорту; секції ЗФП; 

масові фізкультурні заходи; 

туристичні походи; 

фізкультурні свята і вечори; 

дні здоров’я; змагання. 

Позашкільні заняття: 

ДЮСШ; спортивно-

оздоровчі табори; станції та 

клуби юних туристів; фітнес 

центри; будинки і палаци 

культури, клуби; стадіони і 

водні станції; парки 

культури і відпочинку; за 

місцем проживання. 

Модуль V. Планування, контроль 

і облік у процесі занять фізичними 

вправами 

 

14 

1 
Управління процесом 

фізичного виховання 

Особливості системи 

тренер-спортсмен. 

Структура управління 

фізичним вихованням. 

Моделювання у фізичному 

вихованні. Прогнозування у 

фізичному вихованні. 

Контроль в управлінні 

фізичним вихованням. 

14 

Модуль VІ. Фізичне виховання 

дітей дошкільного і шкільного 

віку 

 

14 

1 

Особливості методики 

фізичного виховання при 

функціональних порушеннях 

нервової системи 

Засоби фізичного виховання 

при функціональних 

порушеннях нервової 

системи. Особливості 

методики занять з дітьми, 

які мають функціональні 

порушення нервової 

системи. Чотириступенева 

14 



система вправ на 

розслаблення за  

І.В. Ловицькою.  

Модуль VIІ. Фізичне виховання 

студентів та дорослого населення 

 
14 

1 Адаптивне фізичне виховання 

Основні поняття, історія 

адаптивного фізичного 

виховання. Характеристика 

адаптивного фізичного 

виховання в Україні. Мета і 

завдання, теорія 

адаптивного фізичного 

виховання. Основні 

принципи, засоби і методи 

фізичного виховання. 

Медично-педагогичний 

контроль в адаптивному 

фізичному вихованні. 

7 

2 

Сучасні фізкультурно-

оздоровчі технології у 

фізичному вихованні 

Основні закономірності, що 

визначають формування 

фізкультурно-оздоровчих 

технологій. Класифікація 

фітнес програм. Структура і 

зміст фітнес-програм. 

Фітнес-програми, засновані 

на видах рухової активності 

аеробної спрямованості. 

Фітнес-програми, засновані 

на оздоровчих видах 

гімнастики. Фітнес-

програми, засновані на 

видах рухової активності 

силової спрямованості. 

Фітнес-програми, засновані 

на поєднані оздоровчих 

видів гімнастики і занять 

силової спрямованості. 

Аквафітнес. Комп’ютерні 

фітнес-програми.  

7 

Всього:  102 

 



8. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ з/п Зміст 

Кількість 

годин, 

відведених на: 

Д
а
т
а

 п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

са
м

о
ст

ій
н

у
 

р
о

б
о
т
у

 

1 2 3 4 5 6 

V СЕМЕСТР  

Модуль І. Загальні основи «Теорії і методики фізичного виховання» 

 

1-2 
Загальна характеристика теорії і методики 

фізичного виховання 
1 1   

3-4 
Загальні теоретичні основи системи 

фізичного виховання 
1 1   

5-6 Засоби фізичного виховання 1 1   

7-8 Техніка фізичних вправ та її характеристика 1 1   

9-10 Методи фізичного виховання 1 1 
  

11-12 Принципи і формування особистості в 

процесі фізичного виховання 
1 1   

13-14 Основи теорії навчання рухових дій 1 1   

15-16 Основи методики навчання рухових дій 1 1   

17-18 Контроль за засвоєнням техніки 1 1   

19 Контроль за засвоєнням техніки  1   

СР 

Навантаження і відпочинок як 

взаємопов’язані компоненти виконання 

фізичних вправ 

  16  

20 Модульна контрольна робота  1   

Модуль ІI. Розвиток фізичних якостей 

21-22 Загальна характеристика фізичних якостей 1 1   

23-24 Основи методики розвитку силових якостей 1 1   

25-26 Основи методики розвитку швидкості 1 1   

27-28 Основи методики розвитку витривалості 1 1   

29-30 Основи методики розвитку гнучкості 1 1   



31-32 Основи методики розвитку координації 1 1   

33 
Методичні рекомендації до попередження 

травм у процесі фізичної підготовки  
1   

34 Контроль за розвитком фізичних якостей 
 

1   

СР 
Розвиток силових якостей і м’язової маси в 

культуризмі 
  16  

35-36 Модульна контрольна робота  2   

Модуль ІІI. Урочні форми організації занять 

37-38 
Урочні форми організації занять у фізичному 

вихованні 
1 1 14  

39-40 
Основні правила побудови підготовчої 

частини уроку 
1 1   

41-42 
Основні правила побудови основної частини 

уроку 
1 1   

43-44 
Основні правила побудови заключної 

частини уроку 
1 1   

45-46 Модульна контрольна робота 
 

2   

Модуль ІV. Позаурочні форми організації занять 

47-48 
Загальна характеристика занять позаурочного 

типу 
1 1 14  

49-50 
Фізкультурна хвилинка. Рухлива перерва. 

Рухливі ігри в подовженому дні.  
1 1   

51-52 Спортивні свята, змагання 1 1   

53-54 Модульна контрольна робота  2   

VІ СЕМЕСТР  

Модуль V. Планування, контроль і облік у процесі занять фізичними 

вправами 

 

55-56 

 

Поняття про планування, його види і зміст 

 

1 

 

1 
  

57-58 Річний план фізичного виховання в школі 1 1   

59-60 Річний план фізичного виховання в школі  2   

61-62 
Четвертний план фізичного виховання в 

школі 
1 1   

63-64 
Четвертний план фізичного виховання в 

школі 
 2   

65-66 
Поурочне планування фізичного виховання в 

школі  
2   



67-68 
Поняття контролю та обліку у процесі 

фізичного виховання 
1 1   

СР Управління процесом фізичного виховання   14  

69-70 Модульна контрольна робота  2   

Модуль VІ. Фізичне виховання дітей дошкільного і шкільного віку 

71-72 
Рухова активність та здоров’я дітей і 

підлітків 
1 1   

73-74 Вікова періодизація дітей 
 

2   

75-76 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих 

занять з дітьми перед шкільного віку 
1 1   

77-78 
Мета, завдання і спрямованість фізичного 

виховання дітей дошкільного віку 
1 1   

79-80 
Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих 

занять із дітьми шкільного віку 
1 1   

81-82 Підготовка педагога до уроку 1 1   

83-84 
Критерії диференціації школярів за рівнем 

здоров’я у процесі фізичного виховання 
1 1   

85-86 
Завдання, принципи і засоби фізичного 

виховання дітей з ослабленим здоров’ям 
1 1   

87-88 
Особливості методики занять зі спеціальними 

медичними групами  
2   

89-90 

Особливості методики фізичного виховання 

школярів, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання та при 

функціональних порушеннях дихальної 

системи 

 
2   

91-92 

Особливості методики фізичного виховання 

школярів при функціональних порушеннях 

серцево-судинної системи 
 

2   

93-94 
Профілактика порушень постави, 

плоскостопості, маси тіла  
2   

95-96 Профілактика порушення зору  2 
 

 

СР 

Особливості методики фізичного виховання 

при функціональних порушеннях нервової 

системи 

  14  

97-98 Модульна контрольна робота  2   

Модуль VIІ. Фізичне виховання студентів та дорослого населення 



99-100 
Значення, мета і завдання фізичного 

виховання студентів 
1 1   

101-102 
Структура і особливості змісту діючої 

базової програми з фізичного виховання  
2   

103-104 
Вікові особливості різних періодів життя 

дорослої людини 
1 1   

105-106 
Методика фізкультурно-оздоровчих занять та 

загартування 
1 1   

СР Адаптивне фізичне виховання   7  

СР 
Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у 

фізичному вихованні 
  7  

107 Модульна контрольна робота  1   

108 Екзамен  1   

Усього годин:                             210 36 72 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Модуль 

 І 

Модуль 

II 

Модуль 

ІІI 

Модуль 

IV 

Модуль  

V 

Модуль 

VI 

Модуль 

VII 
Сума 

16 14 14 14 14 14 14 100 

 

10. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ  

№ 

з/п 
Перелік видів контролю Кількість 

балів 

Модуль І. Загальні основи «Теорії і методики фізичного 

виховання» 
16 

1. Семінари 
10 

(10х1б.) 

2. Самостійна робота  2 

3. Модульний контроль 4 

Модуль ІI. Розвиток фізичних якостей 14 

1. Семінари 
8 

(8х1б.) 

2. Самостійна робота 2 

3. Модульний контроль 4 

Модуль ІІI. Урочні форми організації занять 14 

1. Семінари 
8 

(4х2б.) 

2. Самостійна робота 2 

3. Модульний контроль 4 

Модуль ІV. Позаурочні форми організації занять 14 

1. Семінари 
6 

(3х2б.) 

2. Самостійна робота 3 

3. Модульний контроль 5 

Модуль V. Планування, контроль і облік у процесі занять 

фізичними вправами 
14 

1. Семінари 
5 

(5х1б.) 



2. Самостійна робота 4 

3. Модульний контроль 5 

Модуль VI. Фізичне виховання дітей дошкільного і шкільного 

віку 
14 

1. Семінари 
6,5 

(13х0,5б.) 

2. Самостійна робота 2 

3. Модульний контроль 5,5 

Модуль VII. Фізичне виховання студентів та дорослого 

населення 
14 

1. Семінари 
4 

(4х1б.) 

2. Самостійна робота 
1 

(2х0,5б.) 

3. Модульний контроль 4 

4. Екзамен  5 

 

  



11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За 

шкалою 

ЕСТS 

За національною шкалою За шкалою ДФКС 

Модуль І 

A Відмінно 14,4-16 

B Добре 13,2-14,24 

C Добре 11,84-12,96 

D Задовільно 10,24-11,68 

E Задовільно 9,6-10,08 

FX 
Незадовільно  

з можливістю повторного складання 
5,6-9,44 

F 

Незадовільно  

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

0-5,44 

Модуль ІI-VІІ 

А Відмінно 12,6-14 

В Добре 11,48-12,46 

С Добре 10,36-11,34 

D Задовільно 8,96-10,22 

E Задовільно 8,4-8,82 

FX 
Незадовільно  

з можливістю повторного складання 
4,9-8,26 

F 

 Незадовільно  

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

0-4,76 

V СЕМЕСТР 

A Відмінно 52,2-58 

B Добре 47,64-51,62 

C Добре 42,92-46,98 

D Задовільно 37,12-42,34 

E Задовільно 34,8-36,56 

FX 
Незадовільно  

з можливістю повторного складання 
20,3-34,22 

F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

0-19,72 



VI СЕМЕСТР 

A Відмінно 37,8-42 

B Добре 34,44-37,38 

C Добре 31,08-34,02 

D Задовільно 26,88-30,66 

E  Задовільно 25,2-26,46 

FX 
Незадовільно  

з можливістю повторного складання 
14,7-24,78 

F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

0-14,28 

 

За 

шкалою 

ЕСТS 

За національною шкалою За шкалою ДФКС 

A Відмінно 90-100 

B Добре 82-89 

C Добре 74-81 

D Задовільно 64-73 

E Задовільно 60-63 

FX 
Незадовільно 

з можливістю повторного складання 
35-59 

F 

Незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

0-34 

 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

6. Питання для самостійного опрацьовування. 

7. Рейтингова система оцінювання. 

  



13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна:  

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - К.: 

Олимпийская литература, 2002 – 296с. 

2. Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия 

мышечной деятельности. - К.: Олимпийская литература, 2000 – 504с. 

3. Герцик М.С.,Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі. – Львів: 

Українські технології, 2002 – 232с. 

4. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання /підручник/ - К.:   

Олімпійська література, 2008 – 391с. 

5. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, 

подростков и юношей. –К.: НУФВСУ, 2005 – 196с. 

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура. – М.: Академия, 

2001- 290с. 

7. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. – Донецк: Дон 

НУ, 2005 – 290с. 

8. Стратегія реформування освіти в Україні. – К.: МОН України, 2003 – 296с. 

9. Теория и методика физической культуры / Под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт, 2003 – 464с. 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. – М.: Академия, 2000 – 368с. 

11. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Руководство инструктора оздоровительного 

фитнеса. – К.: Олимпийская литература, 2004 – 376с. 

12. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнес: пер. с англ. – К.: 

Олимпийская литература, 2000 – 368с. 

13. Цьось А.В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців. – 

Луцьк: Надстир’я, 2000 – 376с. 

14. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Т. 1,2. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002 – 252с. 
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

6. Питання для самостійного опрацьовування. 

7. Рейтингова система оцінювання. 

 

 

  



Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає 

форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни 

розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової 

комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з 

навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 
 


