
Теорія і методика фізичного виховання 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 32. 

Лектор:  

канд. пед. наук, доцент Чопик Р. В. 

Результати навчання:  

– добирати адекватні засоби і методи для виконання навчально-виховних завдань фізичного 

виховання старшокласників і студентської молоді; 

– планувати та реалізовувати процес навчання руховим діям учнів старших класів та 

студентів ЗВО; 

– добирати адекватні методики розвитку рухових якостей та методи контролю за їх 

розвитком відповідно до віку учнів і студентів; 

– визначати рівень фізичного навантаження у процесі виконання фізичних вправ; 

– планувати і здійснювати фізичне виховання учнів і студентів, які за станом здоров’я 

віднесені до різних медичних груп; 

– здійснювати педагогічний контроль за процесом фізичного виховання старшокласників і 

студентської молоді, використовуючи адекватні засоби і методи. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– анатомія людини; 

– фізіологія людини; 

– педагогіка; 

– психологія; 

– спортивні дисципліни; 

– теорія і методика фізичного виховання.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Зміст та особливості викладання предмета «Фізична культура» для учнів старшого шкільного 

віку. Особливості методики розвитку рухових якостей учнів старшого шкільного віку. 

Теоретико-методичні засади проведення урочних форм занять та фізкультурно-оздоровчої 

роботи з учнями старшого шкільного віку. Планування і контроль процесу фізичного 

виховання учнів старшого шкільного віку.  

Основи фізичного виховання студентської молоді. Теоретико-методичні особливості 

організації та проведення урочних форм занять із студентами ЗВО основної медичної групи і 

спеціального навчального відділення. Планування і контроль процесу фізичного виховання 

студентів у вищих закладах освіти. Диференційоване фізичне виховання учнів старшого 

шкільного віку та студентської молоді.  

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

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

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

Олімпійська література, 2008. 

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

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



5. Чопик Р.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні матеріали до семінарських 

занять [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання»] / Роман Чопик, Ірина 

Турчик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: успішність на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

Теорії та методики фізичного виховання. 


