
Опис навчальної дисципліни  

 

Теорія та методика фізичного виховання 

Тип дисципліни:  

вибіркова (ЗВО). 

Семестр:  

шостий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, семінарські 

– 32, самостійна робота – 56. 

Лектор:  

к. п. н., доцент Логвиненко О.Б. 

Результати навчання:  

- знати теоретико-методичні основи організації фізичного виховання в установах системи 

фізичного виховання та фізичної реабілітації; 

- уміти творчо використовувати отримані знання з теорії та методики фізичного виховання 

при вирішенні навчально-виховних завдань; 

- знати зміст, засоби та методи фізичного виховання; 

- знати характеристику фізкультурно-оздоровчих систем; 

- знати вітчизняний і зарубіжний досвід організації оздоровчої діяльності; 

- вміти планувати процес навчання руховим діям; 

- вміти складати комплекси вправ за завданням. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Передумовами для вивчення дисципліни є попередні знання студентів з анатомії і 

фізіології людини, фізичної культури та основ здоров’я, здобутих на рівні середньої загальної 

освіти. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Розділ 1. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання 

Теорія і методика фізичного виховання  як наукова і навчальна дисципліна. Форми і 

функції фізичної культури. Система фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. 

Методи фізичного виховання. Принципи побудови процесу фізичного виховання. 

Розділ 2. Особливості процесу навчання руховим діям та методики розвитку 

фізичних якостей 

Рухові дії як предмет навчання. Основи процесу навчання рухових дій. Загальна 

характеристика рухових якостей людини. Основи методики розвитку силових якостей та 

швидкості. Основи методики розвитку витривалості та гнучкості. Основи методики розвитку 

спритності. 

Розділ 3. Організація та методика масової фізичної культури 

Загальні основи масової фізичної культури. Організація масової оздоровчої фізичної 

культури в навчально-виховній сфері. Організація масової оздоровчої фізичної культури в 

соціально-побутовій та виробничій сферах. Міжнародний рух “Спорт для всіх”. 

Рекомендована література:  

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

К. : Олімпійська література, 2008. 

2. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 

фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2008. – 276 с. 

3. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, 

віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Навчальний посібник. - 

Луцьк: Надстир'я, 1995. - 220 с. 

4. Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костикова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни 

оздоровчої фізичної культури та реабілітації. - Луцьк, 1997. 



Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підготовка та відповіді на семінарських заняттях. 

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором, залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

теорії та методики фізичного виховання. 


