
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:  

1. Абрамов В.В. Оцінка рівня здоров’я дітей шкільного віку / В.В. Абрамов, 

Ю.Ю. Борисова // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. 

Наук праць. Ч.І. –  Рівне : Ред.-вид. центр Міжнародного університету «РЕГІ» ім. 

академіка Степана Дем’янчука, 2003. – 376 с.  

2. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 

1997. – 152 с. 

3. Москаленко Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В. Інноваційні технології у 

фізичному вихованні школярів : навч. посібник [для студ.вищ.навч.закладів]/ Москаленко 

Н.В., Власюк О.О., Степанова І.В., Шиян О.В. – Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 238с. 

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

Олімпійська література, 2008 р. 

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. 


