
1.11. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять 

Тип дисципліни:  

Вибіркова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, семінарські 

– 16. 

Лектор:  

к. п. н., доцент Логвиненко О.Б. 

Результати навчання:  

– знати нормативно-правові і науково-методичні основи програмування фізкультурно-

оздоровчих занять; 

– уміти вміти обирати технологію реалізації конкретних науково-методичних та 

організаційно-навчальних завдань; 

– знати методику реалізації фізкультурно-оздоровчих завдань у позакласних і позашкільних 

формах роботи; 

– вміти застосовувати існуючі методики моніторингу стану здоров’я, фізичного розвитку і 

фізичної підготовленості учнів та студентів; 

– вміти складати оздоровчі рухові програми самостійних занять ходьбою, бігом, плаванням, 

велотренуванням, гімнастикою з використанням гігієнічних факторів та оздоровчих сил 

природи. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– теорія та методика фізичного виховання; 

– оздоровчі технології у сфері фізичного виховання; 

– фізкультурно-оздоровчі клуби; 

– оздоровчі види гімнастики. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Здійснення оздоровчих завдань у фізичному вихованні як сучасна соціально-педагогічна 

проблема. Загальнопедагогічні засади здійснення оздоровчих завдань у життєдіяльності дітей 

та молоді засобами фізичної культури. Загальні основи програмування і організованих та 

самостійних індивідуальних занять з фізичного виховання. Основи програмування занять з 

дітьми дошкільного віку. Основи програмування занять з дітьми шкільного віку. Основи 

методики організації самостійних занять фізкультурою і спортом студентської молоді. 

Рекомендована література:  

1. Ареф’єв В.Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) / В. Г. Ареф’єв, Г.А.Єдинак. 

– Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 105 – 127. 

2. Давиденко О.В., Семененко В.П., Фандікова Л.О. Основи програмування фізкультурно-

оздоровчих занять з дитячим контингентом. – Тернопіль: Астон, 2003. – 144с. 

3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”. – К., 1993. – 22 с. 

4. Книга вчителя фізичної культури: Довідково-методичне видання / Упор. С.І.Операйло, 

В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова). – Харків, 2006. – 560 с. 

5. Суббота Ю.В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і 

спортом: Практичний посібник. Випуск 1. – Київ: КНЕУ, 2007. – 164 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підготовка та відповіді на семінарських заняттях, виконання групових 

самостійних робіт. 

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором, залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання. 


