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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 

2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – теорії та методики фізичного виховання 
Курс – 4, семестр – 7-8, вид підсумкового контролю – залік, екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, семінарські, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна, заочна) 
Лінк на дисципліну: https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view 
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Денна 4 

VІІ 90/3 24 12 – – 12 66 – + – 

VІІІ 60/2 20 10 – – 10 40 + – + 

Заочна 4 
VІІ 90/3 18 8 – – 10 72 – + – 

VІІІ 60/2 18 8 – – 10 42 + – + 

2. Викладачі 
Чопик Роман Володимирович 

E-mail: chopyk_roman@dspu.edu.ua 

Тел.: 0964631754 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 

методики фізичного виховання 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – теоретико-методична підготовка студентів до майбутньої педагогічної 

діяльності в закладах дошкільної та середньої освіти І-ІІ ступенів у сфері фізичного виховання. 

Результати навчання 

Студент повинен знати: 

– основи побудови процесу фізичного виховання у закладах дошкільної та середньої освіти І-

ІІ ступенів. Підходи до вікової періодизації дітей. Вікові особливості розвитку організму дітей 

дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку; 

– особливості завдань фізичного виховання дітей дошкільного, молодшого і середнього 

шкільного віку, що зумовлена особливостями розвитку їх організму; 

https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:chopyk_roman@dspu.edu.ua
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– основні положення формування звички та потреби у заняттях фізичними вправами в учнів 

молодших і середніх класів. Вимоги до формування знань з фізичної культури у процесі фізичного 

виховання учнів молодшого і середнього шкільного віку; 

– основи методики проведення різноманітних форм занять фізичними вправами з дітьми 

дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку; 

– основи планування, педагогічного контролю та обліку освітнього процесу з фізичного 

виховання у закладах дошкільної та середньої освіти І-ІІ ступенів; 

– методику діагностики рухової підготовленості та стану здоров’я дітей дошкільного 

молодшого і середнього шкільного віку; 

– методику визначення рівня фізичного навантаження на дітей у процесі виконання рухових 

дій. 

Студент повинен вміти: 

– творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного виховання при 

вирішенні навчально-виховних завдань з урахуванням вікових і індивідуальних відмінностей дітей 

і підлітків; 

– орієнтуватись у спеціальній науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки. 

– формувати загальновалеологічні і спеціальні знання з фізичної культури, використовуючи 

різноманітні засоби, методи і форми занять; 

– навчати дітей дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку основних фізичних 

вправ; 

– навчати рухових ігор та ігор спортивного характеру і проводити їх з дітьми дошкільного, 

молодшого і середнього шкільного віку; 

– організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня; 

– проводити заняття і уроки з фізичної культури; 

– здійснювати планування та облік роботи з фізичного виховання дошкільників, учнів 

початкової та основної школи; 

– визначати рівень рухової підготовленості та стан здоров’я дітей дошкільного, молодшого і 

середнього шкільного віку; 

– визначати рівень фізичного навантаження на дітей у процесі виконання рухових дій. 

Компетентності 

загальні: 

– формувати загальновалеологічні і спеціальні знання з фізичної культури, використовуючи 

різноманітні засоби, методи і форми занять; 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

– здатність працювати в команді; 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– здатність та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

– здатність приймати обґрунтовані рішення. 

фахові: 

– здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, 

стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти; 

– здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

– здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності; 

– здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи 

фундаментальних та прикладних наук; 

– здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для 

оцінювання навчальних досягнень; 

– здатність забезпечити якість освіти та об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень здобувачів освіти; 

– здатність до комунікативної взаємодії зі здобувачами освіти, батьками, колегами; 
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– здатність до організації та проведення позакласної та позашкільної роботи; 

– здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення4 

– здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини4 

– здатність проводити оцінювання рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 

індивідуального здоров’я; 

 – здатність надавати долікарську допомогу під час проведення занять з фізичної культури та 

спортивних заходів; 

– здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар, 

організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання із гуманітарних, 

медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з анатомії, фізіології, біохімії, 

біомеханіки, психології, педагогіки, фахових методик. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження педагогічних (виробничих) практик, виконання курсової роботи а також під час 

вивчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичного 

виховання: «Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня»; 

«Теорія і методика фізичного виховання дорослих»; «Організація та методика спортивно-

туристичної роботи»; «Організація та методика масової фізичної культури»; «Теорія та методика 

оздоровчої фізичної культури»; «Інтегративне та інклюзивне фізичне виховання школярів».  

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни.  

VII семестр 

Розділ 5. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Завдання та теоретико-методичні основи організації фізичного виховання дітей дошкільного 

і молодшого шкільного віку. Закономірності та чинники розвитку дитини. Вікові особливості 

розвитку організму дітей дошкільного і молодшого шкільного віку як передумова організації 

процесу фізичного виховання. Значення фізичного виховання у загальному процесі виховання 

дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Спрямованість та особливості вирішення завдань 

фізичного виховання дітей під час навчання у дошкільному навчальному закладі і у початковій 

школі. 

Основи знань з фізичної культури для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Основні положення формування в учнів молодших класів звички та потреби у заняттях фізичними 

вправами. Вимоги до формування знань з фізичної культури у процесі фізичного виховання учнів 

молодшого шкільного віку. Основи знань з фізичної культури для учнів молодшого шкільного 

віку у відповідності до навчальної програми з фізичної культури. Контрольні якісні показники 

рівня фізичної культури учнів молодшого шкільного віку. 

Теоретико-методичні засади навчання рухових дій дітей дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Особливості психо-біологічного розвитку дитини  основа методики оволодіння руховими 

діями. Характеристика засобів та методів, що використовуються у процесі формування вмінь та 

навичок у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Врахування дидактичних принципів під 

час навчання рухових дій дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Планування і контроль 

навчання техніки фізичних вправ у відповідності до етапів формування рухової навички. 

Теоретико-методичні засади розвитку рухових якостей дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку. Розвиток рухових якостей як складова вирішення оздоровчих завдань фізичного 

виховання дитини. Особливості психо-біологічного розвитку дитини як основа розвитку у них 

рухових якостей. Сприятливі періоди розвитку рухових якостей дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку. Методики розвитку рухових якостей дітей дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Планування і контроль розвитку рухових якостей дітей дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Диференційований підхід у розвитку рухових якостей дітей.  

Теоретико-методичні засади проведення урочних форм занять з дітьми дошкільного і 

молодшого шкільного віку. Характеристика форм занять, що використовуються у фізичному 
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вихованні у закладі дошкільної освіти і у початковій школі. Урок – основна форма занять 

фізичними вправами. Типи і структура заняття фізичного виховання і уроку фізичної культури та 

завдання їх частин. Методи організації дітей та способи виконання вправ під час проведення 

урочних форм занять з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Підготовка і проведення 

урочних форм занять у закладі дошкільної освіти і у початковій школі.  

Теоретико-методичні засади проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі 

дошкільної освіти і у початковій школі. Характеристика неурочних форм занять, що 

використовуються у закладі дошкільної освіти і у початковій школі. Методичні вимоги щодо 

добору фізичних вправ та проведення ранкової гімнастики, гімнастики до уроків, фізкультпауз, 

фізкультхвилин, рухових перерв, прогулянок. Теоретико-методичні засади проведення 

фізкультурно-художніх свят у закладі дошкільної освіти і у початковій школі. 

Планування і контроль процесу фізичного виховання у закладі дошкільної освіти і у 

початковій школі. Функції та передумови планування навчального процесу фізичного виховання у 

закладі дошкільної освіти і у початковій школі. Сутність системного планування навчального 

процесу з фізичного виховання у закладі дошкільної освіти і у початковій школі. Характеристика 

документів перспективного, етапного і оперативного планування процесу фізичного виховання у 

закладі дошкільної освіти і у початковій школі. Технологія складання конспекту уроку. Методика 

обліку навчального процесу фізичного виховання у початковій школі. Характеристика 12-бальної 

системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Технологія комплексного оцінювання 

навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку. Педагогічна оцінка уроку фізичної 

культури. Технологія візуальних спостережень за уроком фізичної культури у молодшій школі. 

Тематика семінарських занять. 

1. Завдання та теоретико-методичні основи організації фізичного виховання дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

2. Основи знань з фізичної культури для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 

3. Теоретико-методичні засади навчання рухових дій дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку. 

4. Теоретико-методичні засади проведення урочних форм занять з дітьми дошкільного і 

молодшого шкільного віку. 

5. Теоретико-методичні засади проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі 

дошкільної освіти і у початковій школі. 

6. Планування і контроль процесу фізичного виховання у закладі дошкільної освіти і у 

початковій школі. 

VIII семестр 

Розділ 6. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання дітей середнього 

шкільного віку. 

Завдання та теоретико-методичні основи організації фізичного виховання учнів середнього 

шкільного віку. Основи побудови процесу фізичного виховання учнів середнього шкільного віку. 

Підходи до вікової періодизації школярів. Вікові особливості розвитку організму учнів середнього 

шкільного віку: особливості розвитку центральної нервової системи; особливості розвитку 

опорно-рухового апарату; особливості розвитку кардіореспіраторної та ендокринної систем; 

особливості психічного розвитку; статеві особливості розвитку організму учнів середнього і 

старшого шкільного віку. Особливості завдань ФВ учнів середнього шкільного віку, що зумовлені 

рівнем розвитку їх організму. 

Особливості методики навчання техніки фізичних вправ учнів середнього шкільного віку. 

Особливості психо-біологічного розвитку учнів середнього шкільного віку  основа методики 

оволодіння руховими діями. Основи та закономірності формування знань, рухових вмінь і навичок 

в учнів середнього шкільного віку. Особливості методики планування і реалізації дидактичних 

завдань у процесі фізичного виховання учнів середнього шкільного віку. Алгоритмічний підхід у 

навчанні техніки фізичних вправ учнів середнього шкільного віку. 

Особливості методики розвитку рухових якостей учнів середнього шкільного віку. Розвиток 

рухових якостей як складова вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання школярів. 
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Особливості психо-біологічного розвитку учнів середнього шкільного віку  основа розвитку у 

них рухових якостей. Сприятливі періоди розвитку рухових якостей учнів середнього шкільного 

віку. Особливості методик розвитку основних рухових якостей учнів середнього шкільного віку: 

силових якостей; швидкісних якостей; витривалості; спритності; гнучкості. Особливості 

застосування різних методів організації учнів для розвитку рухових якостей. Планування і 

контроль процесу розвитку рухових якостей. Колове тренування.  

Планування і контроль процесу фізичного виховання учнів середнього шкільного віку. 

Функції та передумови планування навчального процесу фізичного виховання у середній школі. 

Сутність системного планування навчального процесу з фізичного виховання у середній школі. 

Характеристика документів перспективного, етапного і оперативного планування процесу 

фізичного виховання у середній школі. Технологія складання планів проходження навчального 

матеріалу з фізичної культури на навчальний рік, на семестр та конспекту уроку. Значення 

педагогічного контролю у фізичному вихованні школярів. Методика обліку навчального процесу 

фізичного виховання для учнів середнього шкільного віку. Характеристика 12-бальної системи 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Технологія комплексного оцінювання навчальних 

досягнень учнів середнього  шкільного віку. Педагогічна оцінка уроку фізичної культури.  

Тематика семінарських занять. 

1. Завдання та теоретико-методичні основи організації фізичного виховання учнів середнього 

шкільного віку. 

2. Особливості методики навчання техніки фізичних вправ учнів середнього шкільного віку. 

3. Особливості методики розвитку рухових якостей учнів середнього шкільного віку. 

4. Планування і контроль процесу фізичного виховання учнів середнього шкільного віку. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№16, №33 (згідно розкладу)) навчального корпусу 

№12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 

ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довідники, інший 

роздатковий матеріал). 

6. Інформація про консультації (консультація проводиться раз на два тижні: четвер (15.00 за 

знаменником, ауд. №16). 

7. Система оцінювання  

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час семінарських 

занять, індивідуальними завданнями, контрольними роботами, співбесідою з лектором та 

екзаменом.  

Індивідуальні завдання 

У 7 і 8 семестрах передбачено індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів. 

Мета індивідуального завдання полягає у самостійному вивченні частини програмного 

матеріалу, систематизації, узагальнені, закріпленні та практичному застосуванні знань із 

навчального курсу, удосконалені навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у письмовій формі і подається 

лектору не пізніше, ніж за тиждень до написання контрольної роботи. Якщо студент не здає 

індивідуального завдання вчасно, то бали за цей вид роботи йому не нараховуються. 

Перелік тем індивідуальних завдань у 7 семестрі: 

Індивідуальне завдання №1: Скласти комплекси фізкультурної хвилини та фізкультурної 

паузи для учнів молодшого шкільного віку. 

Індивідуальне завдання №2: Скласти конспект уроку фізичної культури для учнів молодшого 

шкільного віку. 

Перелік тем індивідуальних завдань у 8 семестрі: 

Індивідуальне завдання №1: Скласти алгоритм навчання техніки фізичної вправи для учнів 

середнього шкільного віку. 
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Індивідуальне завдання №2: Скласти сценарій фізкультурно-художнього свята для учнів 

середнього шкільного віку. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання за 10 бальною шкалою 
Аспекти роботи Бали 

Ступінь виконання завдання  4 

Рівень самостійності у виконанні роботи 3 

Якість оформлення роботи  2 

Наявність висновків 1 

Разом 10 

Семестрова підсумкова оцінка у VІІ семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. Залік у VІІ семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою.  

Семестрова підсумкова оцінка у VIІІ семестрі виставляється за результатами поточного 

контролю та екзамену. У цьому випадку результати як поточного контролю так і екзамену 

оцінюються за 100-бальною шкалою кожен.  

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як середньозважена поточної успішності 

за два семестри з ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим 

коефіцієнтом 0,4 і знаходиться за формулою: 

Sсум.=0,6*Sпот.зв.+0,4*Sпідс., 

де Sпот.зв. – середньозважена кількість балів за поточний контроль у двох семестрах, що 

визначається за формулою: 

Sпот.зв.=(К1*Sпот.1+К2*Sпот.2)/(К1+К2); 

Sпот.1, Sпот.2 – кількість балів за поточний контроль відповідно у сьомому, восьмому 

семестрах, К1, К2 – число кредитів у сьомому, восьмому семестрах; 

Sпідс – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Семестр VІІ VІІІ 

 

П
о

то
ч

н
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 Відповіді на семінарських 

заняттях  
30 50 

Контрольна робота  20 30 

Індивідуальні завдання 20 20 

Співбесіда з лектором 30 – 

Форма контролю Залік – Екзамен 

Всього балів 
100 100 

100 
Середньозважена за два семестри (до 100) 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік і екзамен за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, 

національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, після 

чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90100 “відмінно” 
“зарахова

но” 
90100 А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 
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7589 “добре” 

8289 В 
Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

7581 С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

6074 “задовільно” 

6774 D 
Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

059 “незадовільно” 

“не 

зараховано

” 

3559 FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

8. Питання до екзамену. 
1. Законодавче та програмово-нормативне забезпечення фізичного виховання школярів в Україні. 

2. Загально-педагогічні принципи системи фізичного виховання та їх реалізація у заняттях з учнями основної 

школи. 

3. Використання методів словесного впливу у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього шкільного 

віку.  

4. Використання методів наочного впливу у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього шкільного 

віку.  

5. Використання методів практичної вправи у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього шкільного 

віку. 

6. Спрямованість фізичного виховання учнів молодшого і середнього шкільного віку. 

7. Значення та завдання фізичного виховання учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку. 

8. Особливості вирішення освітніх завдань у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього шкільного 

віку.  

9. Особливості вирішення оздоровчих завдань у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього 

шкільного віку.  

10. Особливості вирішення виховних завдань у фізичному вихованні учнів молодшого і середнього шкільного 

віку.  

11. Контрольні якісні показники рівня ФК учнів середнього шкільного віку.     

12. Контроль і самоконтроль у формуванні звички до занять фізичними вправами у школярів. 

13. Особливості психо-біологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку – основа методики оволодіння 

руховими діями.  

14. Особливості психо-біологічного розвитку дитини середнього шкільного віку – основа методики оволодіння 

руховими діями.  

15. Врахування дидактичних принципів під час навчання руховим діям школярів.  

16. Формування вмінь та навичок в учнів молодшого і середнього шкільного віку. 

17. Характеристика засобів та методів навчання руховим діям учнів молодшого і середнього шкільного віку. 

18. Завдання та методика навчання руховим діям учнів молодшого і середнього шкільного віку на етапі 

початкового вивчення фізичної вправи. 

19. Завдання та методика навчання руховим діям учнів молодшого і середнього шкільного віку на етапі 

поглибленого вивчення фізичної вправи. 

20. Завдання та методика навчання руховим діям учнів молодшого і середнього шкільного віку на етапі 

удосконалення фізичної вправи.  

21. Планування і контроль у процесі навчання руховим діям учнів.  

22. Алгоритм навчання техніці фізичної вправи (за вибором студента). 

23. Психофізіологічний стан дитини як основа розвитку рухових якостей. 

24. Сенситивні періоди розвитку рухових якостей учнів молодшого і середнього шкільного віку. 

25. Характеристика засобів та методів розвитку рухових якостей учнів молодшого і середнього шкільного віку. 

26. Основи методики розвитку сили дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

27. Основи методики розвитку швидкісних якостей дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

28. Основи методики розвитку гнучкості дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

29. Основи методики розвитку витривалості дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

30. Основи методики розвитку спритності дітей молодшого і середнього шкільного віку.  

31. Основи методики розвитку рівноваги дітей молодшого і середнього шкільного віку. 

32. Використання методу ігрової вправи під час розвитку рухових якостей учнів молодшого і середнього 

шкільного віку.  
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33. Зумовленість і значення диференційованого ФВ учнів молодшого і середнього шкільного віку.  

34. Дозування навантаження на заняттях з фізичної культури у школярів з різним соматотипом. 

35. Особливості використання диференційованого підходу в процесі розвитку рухових якостей учнів 

молодшого і середнього шкільного віку.  

36. Планування і контроль за розвитком рухових якостей учнів молодшого і середнього шкільного віку.  

37. Особливості методики використання рухових ігор і забав у фізичному вихованні учнів молодшого і 

середнього шкільного віку.  

38. Форми занять фізичними вправами, які застосовуються у фізичному вихованні учнів початкової і основної 

школи. 

39. Характеристика урочних форм занять.  

40. Структура урочних форм занять та завдання їх частин.  

41. Структура підготовчої частини уроку фізичної культури, її типові завдання та зміст.  

42. Структура основної частини уроку фізичної культури, її типові завдання та зміст.  

43. Структура заключної частини уроку фізичної культури, її типові завдання та зміст. 

44. Вирішення освітніх, оздоровчих і виховних завдань фізичного виховання під час проведення урочних форм 

занять з учнями молодшого і середнього шкільного віку.  

45. Методи організації учнів під час проведення урочних форм занять з учнями молодшого і середнього 

шкільного віку.  

46. Способи виконання вправ під час проведення урочних форм занять з учнями молодшого і середнього 

шкільного віку.  

47. Технологія складання конспекту уроку фізичної культури для учнів молодшого і середнього шкільного 

віку.  

48. Критерії та технологія оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого і середнього шкільного віку з 

предмету «Фізична культура”. 

49. Підготовка вчителя до уроку фізичної культури. 

50. Методичні вимоги щодо добору фізичних вправ та проведення ранкової гімнастики. 

51. Методика проведення ФК-паузи та ФК-хвилини з учнями молодшого і середнього шкільного віку.  

52. Методика проведення рухової перерви з учнями молодшого, середнього шкільного віку. 

53. Методика проведення фізкультурно-оздоровчих свят з учнями молодшого і середнього шкільного віку. 

54. Планування процесу з фізичного виховання у загальноосвітній школі. 

55. Річний план-графік проходження навчального матеріалу з фізичної культури: теоретичні положення та 

технологія складання.  

56. Робочий план-графік проходження навчального матеріалу з фізичної культури на семестр: теоретичні 

положення та технологія складання. 

57. Значення педагогічного контролю в процесі фізичного виховання школярів. 

58. Форми педагогічного контролю в процесі фізичного виховання школярів. 

59. Вимоги до проведення педагогічних спостережень на уроках фізичної культури учнів шкільного віку. 

60. Методика візуальних педагогічних спостережень на уроках фізичної культури. 

61. Хронометраж діяльності школярів на уроках фізичної культури. 

62. Контроль за показниками частоти серцевих скорочень на уроках фізичної культури.  

63. Технологія комплексного педагогічного аналізу уроку фізичної культури. 

64. Розподіл школярів на медичні групи для занять фізичними вправами на уроках фізичної культури. 

65. Особливості змісту навчальної програми з фізичної культури для учнів, які займаються в спеціальних 

медичних групах. 

66. Методика проведення уроку з фізичної культури та позакласних форм занять для школярів із послабленим 

здоров'ям. 

67. Попередження травматизму учнів під час занять фізичними вправами.  

68. Роль сім'ї в процесі формування фізичної культури школярів.  

69. Актуальні проблеми фізичного виховання учнів середнього і старшого шкільного віку. 

9. Політика дисципліни Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 
 дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передбачені індивідуальні завдання не 

може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google Forms).  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компонентом оцінювання, і 

за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, участь у змаганнях, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  



9 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна: 
1. Ареф’єв В. Г. Фізичне виховання в школі : навч. посібник. Київ : ІЗМН, 1997. 152 с. 

2. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник. Кам’янець-

Подільський : “Рута”, 2007. 248 с. 

3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Київ : Олимпийская литература, 2002. 294 с. 

4. Гужаловский А. А., Ворсин Е. Н. Физическое воспитание в школе : метод. пособие. Минск : Полымя, 1988. 

95 с. 

5. Давиденко О. В., Семененко В. П., Фандікова Л. О. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять 

з дитячим контингентом. Тернопіль : Аністон, 2003. 144 с.  

6. Деминский А. Ц. Основы теории и методики физического воспитания. Донецк : АО “Издательство 

“Донеччина”, 1995. 520 с. 

7. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – 2-ге вид. Запоріжжя : ТОВ 

“ЛІПС” ЛТД, 2004. 268 с. 

8. Дубогай О. Навчання в русі: здоров’язберігаючі педагогічні технології у початковій школі. Київ : Вид. дім 

“Шкіл. світ”, 2005. 112 с. 

9. Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом 

здоров’я до спеціальної медичної групи : навч. посібник. Луцьк : Надстир’я, 1995. 220 с. 

10. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / за 

заг. ред. К. Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. 148 с. 

11. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні. К., 1998. 16 с. 

12. Крутій К. Л. Концепція та методичні засади програми “Дитина в дошкільні роки. – 3-тє вид. Запоріжжя : 

ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. 392 с. 

13. Крутій К. Л., Маковецька Н. В. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі : 

методичний аспект. – 2-ге вид. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2006. 128 с. 

14. Куриш В. І., Чопик Р. В. Теорія і методика фізичного виховання : навч.-метод. посібник. Дрогобич : РВВ 

ДДПУ імені І. Франка, 2008. 84 с. 

15. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посібник. Львів : Штабар, 1997. 207 с. 

16. Лях В. И. Координационные способности школьников. Минск : Полымя, 1989. 160 с. 

17. “Малятко-здоров’ятко” : Комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку / 

Денисенко Н. Ф. та ін. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. 68 с. 

18. Михаць Л. В. Теорія і методика фізичного виховання : метод. рек. до сем. занять. Дрогобич : РВВ ДДПУ 

імені І. Франка, 2016. 50 с. 

19. Новосельский В. Ф. Методика урока физической культуры в старших классах : учеб.-метод. пособие. Київ : 

Радянська школа, 1989. 128 с. 

20. Оздоровчі функції шкільної фізичної культури / під заг. ред. М. В. Барашкіна. Слов’янськ : СДПІ, 1994. 65 с. 

21. Планування навчально-виховної роботи за експериментальною програмою формування культури здоров’я 

дітей дошкільного віку “Малятко-здоров’ятко”: Методичні рекомендації на допомогу вихователям. Запоріжжя : ТОВ 

“ЛІПС”ЛТД, 2004. 68 с. 

22. Теорія і методика фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. У 2-х томах. Київ : Олімпійська 

література, 2008. 

23. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів: методичний посібник / А. Д. Леськів, 

Н. В. Андрощук, С. О. Механошин, А. Б. Дзюбановський. Тернопіль : Астон, 1997. 108 с.  

24. Чопик Р. В., Турчик І. Х. Теорія і методика фізичного виховання : метод. матер. до сем. занять. Дрогобич: 

РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2012. 96 с. 

25. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. У 2-х частинах. Тернопіль : Навчальна книга – 

Богдан, 2007. 

26. Язловецкий В. С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. Київ : Здоров’я, 

1991. 231 с. 

Допоміжна 
1. Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n10 

2. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність 

– здоровий спосіб життя – здорова нація». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14  

3. Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#Text 

4. Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. 

К. Л. Крутій. Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС”ЛТД, 2004. 128 с. 

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5–12 класи. Київ – Ірпінь : 

Видавничо-торгова фірма “Перун”, 2005. – 272 с. 

6. Турчик І. Х.,Михаць Л. В. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : метод. рек. до сем. 

занять. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. 50 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#Text
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7. Фізична культура для спеціальної медичної групи 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи та I-II 

курсів професіонально-технічних училищ : програма / укл. Ф. Ф. Бондарєв, М. С. Дубовис, В. В Снігур. Київ : ІЗМН, 

1997. 52 с. 

8. Фізична культура для спеціальної медичної групи 1-9 класів середньої загальноосвітньої школи : програма / 

укл. М. С. Дубовис, С. Ф. Цвек, Ф. Ф. Бондарєв. Київ : ІЗМН, 1997. 96 с. 

9. Фізичне виховання молодших школярів : навч. програма і дидактично-методичні матеріали до неї / 

Г. В. Воробей. Івано-Франківськ : Вежа, 1993. 144 с. 
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