
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти ІІІ-го ступеня 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 30. 

Лектор:  

канд. пед. наук, доцент Чопик Р. В. 

Результати навчання:  

– творчо використовувати знання з методики викладання фізичної культури у закладах 

середньої освіти ІІІ-го ступеня для виконання основних завдань фізичного виховання з 

урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей старшокласників; 

– орієнтуватися у спеціальній науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки 

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

виховання старшокласників; 

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

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

розвитком відповідно до віку учнів; 

– визначати рівень фізичного навантаження у процесі виконання фізичних вправ; 

– планувати і здійснювати фізичне виховання дітей старшого шкільного віку, які за станом 

здоров’я віднесені до різних медичних груп; 

– здійснювати педагогічний контроль за процесом фізичного виховання старшокласників, 

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 предмету «Фізична культура» у закладах середньої освіти 

ІІІ-го ступеня. Основи знань з фізичної культури для учнів старших класів. Методи 

виховання в учнів старшого шкільного віку звички та потреби у заняттях фізичними 

вправами. Особливості методики навчання техніки фізичних вправ учнів старшого 

шкільного віку. Особливості методики розвитку рухових якостей учнів старшого шкільного 

віку. Диференційоване фізичне виховання учнів старшого шкільного віку.  

Теоретико-методичні засади проведення урочних форм занять фізичними вправами у 

закладах середньої освіти ІІІ-го ступеня. Теоретико-методичні засади проведення 

фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями старшого шкільного віку. Планування процесу 

фізичного виховання учнів старшого шкільного віку. Контроль процесу фізичного виховання 

учнів старшого шкільного віку.  
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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. 


