
1.15. Теорія та методика фізичного виховання у вищих закладах освіти  

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

перший, другий, третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: лекції – 38, 

семінарські – 38. 

Лектори:  

к. п. н., доцент :  Павлів І.Я. 

Результати навчання:  

Студент повинен знати: 

- теоретико-методичні особливості організації та проведення різних форм занять з 

студентами ВЗО; 

- зміст і структуру професійно-прикладної фізичної підготовки дорослих; 

- неспецифічні засоби у фізичному вихованні дорослого населення. 

- використовувати знання щодо змісту теорії і методики фізичного виховання як науки і 

навчального предмету для подальшого формування професійно-педагогічних 

компетенцій;  

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- організація та методика масової фізичної культури; 

- професійна діяльність у сфері фізичного виховання;  

- правові основи діяльності вищої школи, 

- теорія та методика фізичного виховання, 

- фізіологія, 

- біохімія,  

- педагогіка, психологія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Основи фізичного виховання студентської молоді 

Мета, завдання і основи організації процесу фізичного виховання студентів у вищих 

навчальних закладах освіти. Теоретико-методичні особливості організації та проведення 

урочних форм занять з студентами ВНЗ спеціального навчального відділення. Планування 

і контроль процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах. 

Розділ 2. Основи фізичного виховання дорослих. 

Державна політика та стан здоров’я дорослого населення України. Вікові особливості 

різних періодів життя дорослої людини. Фізкультурно-оздоровчі форми занять з дорослим 

населенням. Кондиційне тренування як основна форма занять з дорослим населенням 

Особливості методики розвитку рухових якостей у дорослих. 

Розділ 3. Засоби фізичного виховання дорослого населення та лікарсько – 

педагогічний контроль. 

Основні засоби фізичного виховання дорослих та методика їх використання. Лікарсько-

педагогічний контроль у фізичному вихованні дорослого населення. Неспецифічні засоби 

фізичного вихованні дорослих. Нетрадиційні системи оздоровлення дорослого населення. 

Рекомендована література:  

1. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник 

для студентів навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, 3-є вид. перероб. і доп. / 

В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : “Рута”, 2007. – 248с. 

2. Теорія і методика фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. У 2-х томах. – К. 

: Олімпійська література, 2008. 



2. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. У 2-х частинах / 

Б. М. Шиян . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: екзамен – у третьому. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 


