
Методика викладання фізичної культури у спец мед групах  

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180 ( кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 44,  

семінарські – 44. 

Лектор: 

к. н. фіз. вих. і спорту, доцент Турчик І. Х. 

Результати навчання: 

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

виховних завдань з урахуванням характеру захворювання учнів; 

– планувати процес навчання руховим діям з урахуванням характеру захворювання учнів ;  

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

розвитком відповідно до віку учнів та з урахуванням характеру захворювання учнів ; 

– визначати рівень фізичного навантаження дітей у процесі виконання рухових дій з 

урахуванням характеру захворювання учнів; 

– знати форми занять фізичними вправами для учнів, які за станом здоров’я, віднесені до 

різних медичних груп; 

– складати комплекси вправ за завданням. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– фізіологія;  

– біомеханіка;  

– педагогіка;  

– психологія; 

– теорія і методика фізичного виховання. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Стан та перспективи фізичного виховання учнів з послабленим здоров’ям. 

Організаційні аспекти фізичного виховання учнів   послабленим здоров’ям. 

Засоби,  принципи та методи фізичного виховання учнів з  відхиленням у стані здоров’ям. 

Організаційні особливості фізичного виховання учнів  спецмедгрупи. 

Урок ,як основна форма фізичного виховання школярів  спеціальної медичної групи. 

Особливості фізичного навантаження учнів СМГ. 

Особливості методики занять з учнями СМГ з урахуванням характеру захворювання. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 



Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усні відповіді, виконання контрольних робіт.  

– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі, екзамен – у восьмому. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання. 


