
1.4. Теорія та методика фізичного виховання дорослого населення 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 32, 

семінарські – 32. 

Лектори:  

к. п. н., доцент І.Х. Турчик. 

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;  

- добирати адекватні засоби і методи фізичного виховання для вирішення навчально-

виховних завдань зі студентською молоддю та дорослого населення; 

- орієнтуватися у педагогічних ситуаціях і задачах, розрізняти й правильно аналізувати 

обставини, причини окремих дій і поведінку дорослих на заняттях фізичними вправами; 

- планувати і контролювати процес фізичного виховання студентів у вищих закладах 

освіти та дорослого населення. 

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 ВЗО основної медичної групи. Теоретико-методичні 

особливості організації та проведення урочних форм занять з студентами ВЗО 

спеціального навчального відділення. Планування і контроль процесу фізичного 

виховання студентів у вищих навчальних закладах. Диференційоване фізичне виховання 

студентів. Зміст і структура професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

Теоретико-методичні особливості організації та проведення самостійних форм занять 

фізичними вправами студентів. 

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 виховання дорослого населення. 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. Ареф’єв В. Г. Фізичне виховання в школі : навч. посібник / В. Г. Арєф’єв, 

В. В. Столітенко – К. : ІЗМН, 1997. – 152 с. 

3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта /Л. В. Волков. – К. : 

Олимпийская литература, 2002. – 294 с. 

4. Гужаловский А. А. Физическое воспитание в школе : метод. пособие / 

А. А. Гужаловский, Е. Н. Ворсин. – Минск : Полымя, 1988. – 95 с. 

5. Давиденко О. В. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим 

контингентом / О. В. Давиденко, В. П. Семененко, Л. О. Фандікова. – Тернопіль : Аністон, 

2003. – 144 с.  

6. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – 2-ге вид. – 

Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 268 с. 

7. Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я 

до спеціальної медичної групи : навчальний посібник / О. Д. Дубогай, В. І. Завацький, 

Ю. О. Короп. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 220 с. 

8. Дубогай О. Навчання в русі : здоров’язберігаючі педагогічні технології у початковій 

школі / О. Д. Дубогай. – К. : Вид. дім “Шкіл. світ”: Вид: Л. Галіцина, 2005. – 112 с. 

9. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посібник / 

М. М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с. 

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

К. : Олімпійська література, 2008. 

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

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

12. Язловецкий В. С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным 

здоровьем / В. С. Язловецкий. – К. : Здоров’я, 1991. – 231 с. 

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 першому. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 


