2.7. Нові технології у фізичному вихованні
Тип дисципліни:
обов’язкова.
Семестр:
сьомий
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 18,
практичні – 18.
Лектори:
к. пед. н., доцент Павлів І.Я.
Результати навчання:
– основні терміни та поняття курсу;
– основні етапи розвитку новітніх технологій у фізичному вихованні у контексті
становлення особистісно-орієнтованої освіти;
– концептуальний зміст новітніх технології у фізичному вихованні;
– вимоги до вчителя фізичного виховання, який застосовує новітні технології навчання.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– адаптивний спорт;
– біомеханіка;
– спортивні дисципліни;
– комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні спорті;
– теорія і методика фізичного виховання.
Зміст навчальної дисципліни:
Предмет, мета і завдання курсу. Інновації та інноваційна діяльність загальноосвітніх
навчальних закладів у сфері фізичної культури. Теоретико – методологічні засади
проектування концепцій інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої програми.
Сучасні педагогічні технології як основа реалізації концепції інноваційних програм
фізкультурно-оздоровчої роботи та їх ефективність. Забезпечення впровадження
інноваційних програм у навчальний процес.
Рекомендована література:
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт та
індивідуальних завдань.
– підсумковий контроль: залік у шостому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
Теорії та методики фізичного виховання.

