
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Професійна майстерність» 

2020 – 2021 н.р.  

 

Анотація дисципліни - вивчення дисципліни «Професійна майстерність» сприяє 

формуванню професійно-педагогічних компетентностей (культурних, мовних, 

організаційних, прогностичних), які забезпечують високу теоретичну і практичну готовність 

майбутнього фахівця з фізичного виховання до умов сучасної школи та 

конкурентоспроможність на ринку праці. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни –  (3 кредитів ЄКТС) 
Статус дисципліни – обов’язкова   
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  
Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 
Курс – 4; семестр – 7; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції та практичні заняття  

Методи навчання:  словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Кондрацька Галина Дмитрівна 

E-mail: (kondrgala73@gmail.com) 

Тел.:  097-277-57-25 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
спортивних дисциплін і туризму 

  

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання формування професійно-педагогічних знань, вмінь та навичок, які забезпечують 
оволодіння методиками навчання фахівців з початкової освіти. Практичне і теоретичне опанування студентами 
знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної організаторської, 

педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності вчителя фізичної культури. 

Результати навчання можуть бути використані на практичних заняттях, а також під час 
проведення уроків фізичної культури в закладах середньої загальної освіти та позашкільних 
установах. 

Компетентності: – знання і розуміння значення та змісту обраної професії; 

основних концепцій та базових понять у фізичній культурі і спорті, історії розвитку, основ 

гігієни праці; 

https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09


– здатність до організаційної роботи, взаємодії в колективі, вміння враховувати 

психоемоційні особливості окремих осіб,зокрема, та колективу, загалом; 

– здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого 

рівня кваліфікації; 

– здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел, вміння використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології; 

– здатність визначати і формулювати професійні завдання, приймати обґрунтовані 

рішення; 

– здатність працювати в команді, виконувати роботу в групі під керівництвом лідера, 

мати навички, що демонструють здатність до врахування вимог трудової дисципліни і 

інтересів колективу. 

фахові компетентності: 

- здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до чинних 

стандартів якості життя; 

– вміння організовувати і проводити тренувальний процес з учнівською молоддю з 

обраних видів спорту; 

– вміння організовувати оздоровчо-розважальні і спортивні заходи, бути обізнаним у 

правилах суддівства спортивних змагань; 

– вміння здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з фізичного виховання; 

– здатність проводити оцінювання рівня індивідуального здоров’я та фізичної 

підготовленості; 

– здатність надавати долікарську допомогу під час проведення занять з фізичної 

культури та спортивних заходів; 

Здатність використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності. 
Пререквізити дисципліни.  Навчальна дисципліна надає можливості і переваги котрі 

пов’язані з попереднім вивченням основ спортивних дисциплін і теорії та методики фізичного 

виховання, а саме, пропонує розглянути використання організаторських, комунікативних, 

інформаційних, конструктивних, прогностичних, перцептивених, пізнавальних компетентностей у 

студентів для виявлення їх конкурентноспроможностіу на ринку педагогічних професій. 

Постреквізити дисципліни. Знання, уміння та навички з дисципліни можуть 
використовуватися при вивченні дисциплін «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика фізичного 
виховання», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Педагогіка», «Психологія». 

4. Програма дисципліни 

Структура професійної діяльності вчителя фізичної культури. Значення 

професійної майстерності як навчальної дисципліни. Тлумачення основних понять у 

професійній майстерності учителя фізичної культури. 

Педагогічна культура та педагогічна техніка вчителя фізичної культури. Рівні 

формування педагогічної культури. Педагогічна техніка вчителя фізичної культури. 

Педагогічне спілкування вчителя фізичної культури та його складові. Види 

педагогічного спілкування вчителя фізичної культури. Функції педагогічного спілкування 

вчителя фізичної культури. Сторони педагогічного спілкування вчителя фізичної культури. 

Принципи педагогічного спілкування вчителя фізичної культури. Стилі, бар’єри, критерії, 

рівні та етапи педагогічного спілкування в професійній майстерності учителя фізичної 

культури;. 

Науково-дослідна робота як засіб формування професіоналізму майбутнього 

вчителя фізичного виховання. Використання різних форм науково-дослідної роботи в 

підвищенні рівня професійної майстерності вчителя фізичної культури. Навчально-

педагогічна практика майбутніх учителів фізичного виховання як форма професійної 



підготовки. Види педагогічних практик та їх значення у формуванні професійної 

майстерності учителя фізичної культури. 

Формування особистісних та професійних якостей учителя фізичного 

виховання. Самовиховання, самоорганізація та педагогічні здібності вчителя фізичної 

культури. Поняття самовиховання та самоорганізації; Механізм взаєморозуміння та здібності 

вчителя фізичної культури (інтелектуальні, дидактичні, організаторські, перцептивні, 

комунікативні, сугестивні, дослідниці, науково пізнавальні). 

Індивідуальні якості особистості вчителя фізичної культури. Шляхи формування 

особистих якостей (товариськість, контактність, інфантильність, егоїзм), ставлення педагога 

до учнів. Невербальна комунікація у формуванні професійної майстерності учителя фізичної 

культури. Вербальна комунікація у формуванні професійної майстерності учителя фізичної 

культури. 

Професійні якості у підготовці вчителя фізичної культури до здійснення роботи в 

навчальних закладах. Можливі конфлікти у професійній діяльності вчителя фізичної 

культури та шляхи їхнього вирішення. Можливі бар’єри у спілкуванні учителя т а учнів.  

Моделі спілкування. 

Педагогічний такт та педагогічна етика у професійній діяльності  вчителя 

фізичної культури. Поняття такт, його суспільні функції, особливості педагогічного такту  

на уроці фізичної культури. Педагогічна етика та її функції. Професійна майстерність 

учителя фізичної культури в позакласній роботі з різними віковими групами. Сутність уваги 

та спостереження як форми діяльності. Функції, види, форми, властивості уваги. Значення 

уваги та спостережливості в організації педагогічної взаємодії. 

 

Тематика семінарських занять   

 Значення професійної майстерності як навчальної дисципліни; Тлумачення 

основних понять у професійній майстерності учителя фізичної культури. 

 Рівні формування педагогічної культури; Педагогічна техніка вчителя фізичної 

культури; 

 Види педагогічного спілкування вчителя фізичної культури; Функції 

педагогічного спілкування вчителя фізичної культури;,  

 Сторони педагогічного спілкування вчителя фізичної культури; Принципи 

педагогічного спілкування вчителя фізичної культури; 

 Стилі, бар’єри, критерії, рівні та етапи педагогічного спілкування в 

професійній майстерності учителя фізичної культури; 

 Використання різних форм науково-дослідної роботи в підвищенні рівня 

професійної майстерності вчителя фізичної культури. Види педагогічних практик та їх 

значення у формуванні професійної майстерності учителя фізичної культури 

 Поняття самовиховання та самоорганізації; Механізм взаєморозуміння та 

здібності вчителя фізичної культури (інтелектуальні, дидактичні, організаторські, 

перцептивні, комунікативні, сугестивні, дослідниці, науково пізнавальні); 

 Шляхи формування особистих якостей (товариськість, контактність, 

інфантильність, егоїзм), ставлення педагога до учнів; 

 Невербальна комунікація у формуванні професійної майстерності учителя 

фізичної культури; Вербальна комунікація у формуванні професійної майстерності учителя 

фізичної культури. 

 Можливі конфлікти у професійній діяльності вчителя фізичної культури та 

шляхи їхнього вирішення; Можливі бар’єри у спілкуванні учителя т а учнів. Моделі 

спілкування.  

 Поняття такт, його суспільні функції, особливості педагогічного такту  на уроці 

фізичної культури. Педагогічна етика та її функції. 

 Сутність уваги та спостереження як форми діяльності. Функції, види, форми, 

властивості уваги. Значення уваги та спостережливості в організації педагогічної взаємодії.  

 



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

Лекції – ауд. 12, корпус 11, вул. Івана Франка, 24 

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. ауд. 12  (корпус 11,  вул. Івана Франка, 24)  

7. Система оцінювання 

Форми підсумкового та поточного контролю 
Засвоєння студентами матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, самостійної роботи та 

співбесіди з лектором. 

Розподіл 100 балів між видами робіт (екзамен): 

 

Види роботи Бали Екзамен 

Відповіді на семінарських заняттях 45 

 
Самостійна робота   15 

Контрольна робота 20 

Співбесіда з лектором 20 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Написання самостійної роботи – 15 балів максимально (за недоліки бали знімаються). 

Контрольна робота - 30 балів, передбачає виконання описових та тестових завдань з 

навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової 

контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: 

повноту розкриття питання, його практичну спрямованість та можливість застосувати у 

різних дослідницьких ситуаціях. 

Співбесіда з лектором – 20 балів, проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним 

розкладом.  

Співбесіда з лектором передбачає ствердні відповіді та розв’язання поставлених 

завдань.  

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

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок): отримує здобувач, який  виявив глибокі знання навчального матеріалу, 

повно відтворює програмний матеріал з професійної майстерності, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; володіє добре і знає сучасні дефініції 

пов’язані з професійною майстерністю;  володіє механізмом організації взаєморозуміння між 

різними віковими групами здобувачів освіти; уміє формувати професійні якості особистості 

для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; здатний моделювати можливі 

конфлікти та усувати бар’єри у професійній діяльності; володіє методами формування 

педагогічного такту та педагогічної етики для професійної діяльності у фізичному вихованні; 

творчо використовує набуті знання у власному професійному і науковому зростанні; має 

сформований високий рівень педагогічної культури; уміло застосовує види та принципи 

спілкування; вміє вирішувати конфліктні ситуації. 

В (82 – 89) – оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): 

отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 

програмний матеріал з професійної майстерності, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації;  



знає сучасні дефініції пов’язані з професійною майстерністю; володіє механізмом організації 

взаєморозуміння між різними віковими групами здобувачів освіти; уміє формувати 

професійні якості особистості для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; 

здатний моделювати можливі конфлікти та усувати бар’єри у професійній діяльності; володіє 

методами формування педагогічного такту та педагогічної етики для професійної діяльності 

у фізичному вихованні; творчо використовує набуті знання у власному професійному і 

науковому зростанні; має сформований високий рівень педагогічної культури; уміло 

застосовує види та принципи спілкування; вміє вирішувати конфліктні ситуації. 

С (75 – 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок): отримує здобувач, який виявив міцні знання навчального матеріалу,  

відтворює програмний матеріал з професійної майстерності, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; добре знає сучасні дефініції пов’язані з 

професійною майстерністю; допускає певні неточності у механізмі організації 

взаєморозуміння між різними віковими групами здобувачів освіти; уміє формувати 

професійні якості особистості для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; 

моделювання можливих конфліктів та усунення бар’єрів у професійній діяльності містять 

неістотні неточності; володіє методами формування педагогічного такту та педагогічної 

етики для професійної діяльності у фізичному вихованні; творчо використовує набуті знання 

у власному професійному і науковому зростанні; має сформований рівень педагогічної 

культури. 

D (67 – 74) – оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків): 

отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними 

труднощами відтворює програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, що містяться в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не достатньо знає сучасні 

дефініції пов’язані з професійною майстерністю;  допускає певні неточності у механізмі 

організації взаєморозуміння між різними віковими групами здобувачів освіти; не достатньо 

знає професійні якості особистості для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; 

не завжди використовує моделювання можливих конфліктів та усунення бар’єрів у 

професійній діяльності; не достатньо володіє методами формування педагогічного такту та 

педагогічної етики для професійної діяльності у фізичному вихованні; за сторонньої 

допомоги здатен  підводити підсумки. 

E (60 – 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям): отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу з професійної 

майстерності, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що 

містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах;  слабо знає сучасні 

дефініції пов’язані з професійною майстерністю;  допускає суттєві неточності у механізмі 

організації взаєморозуміння між різними віковими групами здобувачів освіти; не достатньо 

знає професійні якості особистості для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; 

не завжди використовує моделювання можливих конфліктів та усунення бар’єрів у 

професійній діяльності, допускаючи при цьому певні неточності; слабо володіє методами 

формування педагогічного такту та педагогічної етики для професійної діяльності у 

фізичному вихованні; за сторонньої допомоги здатен  підводити підсумки. 

FX (35 – 59) – (оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям): отримує здобувач, який виявив незнання значної частини навчального матеріалу з 

професійної майстерності, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє 

застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не спирається на 

матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах;  не 

вміє застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не спирається на 

матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не 

знає сучасні дефініції пов’язані з професійною майстерністю; не орієнтується у механізмі 



організації взаєморозуміння між різними віковими групами; не достатньо знає професійні 

якості особистості для здійснення компетенцій вчителя фізичної культури; не може 

застосувати раніше набуті знання під час моделювання можливих конфліктів та усунення 

бар’єрів у професійній діяльності, допускаючи при цьому певні неточності; не здатен 

використовувати методи формування педагогічного такту та педагогічної етики для 

професійної діяльності у фізичному вихованні. 

F (0 – 34) − оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві вищої освіти, 

який фрагментарно володіє програмним матеріалом, не вміє віднаходити і 

диференціювати сучасні методики і технології професійної підготовки вчителя фізичної 

культури до формування компетентностей для конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

8. Питання до екзамену 

1. Опишіть структуру професійної діяльності фахівців з фізичної культури. 

2. Назвіть основні елементи професійної майстерності фахівця. 

3. Що таке професійна майстерність. 

4. Що таке професіографія. 

5. Назвіть стилі педагогічного спілкування в професійній майстерності фахівців з 

фізичної культури.  

6. Назвіть професійні функції фахівців з фізичної культури. 

7. Назвіть функції контролю у підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 

8. Назвіть особисті та професійні якості фахівців з фізичної культури. 

9. Назвіть значення вербальної комунікації у формуванні професійної майстерності 

фахівців з фізичної культури. 

10. Опишіть два конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної культури та 

шляхи їхнього вирішення: 

11. Назвіть три види професійного самовдосконалення: 

12. Назвіть тактику фахівців з фізичної культури у розв’язанні конфліктів. 

13. Назвіть завдання професійної майстерності як навчальної дисципліни: 

14. Дайте тлумачення основних понять у професійній майстерності фахівців з фізичної 

культури  

15. Професійна - 

16. Майстерність – 

17. Назвіть рівні формування професійної культури; 

18. Що таке педагогічний такт; 

19. Що таке техніка спілкування фахівців з фізичної культури. 

20. Назвіть види педагогічного спілкування фахівців з фізичної культури. 

21. Перелічіть функції фахівців з фізичної культури 

22. Назвіть етапи педагогічного спілкування в професійній майстерності фахівців з 

фізичної культури.  

23. Назвіть сторони педагогічного спілкування фахівців з фізичної культури. 

24. Опишіть два конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної культури та 

шляхи їхнього вирішення: 

25. 11. Назвіть основні характеристики фахівців з фізичної культури. 

26. 12. Назвіть способи виходу з конфлікту фахівців з фізичної культури 

27. Назвіть основні елементи педагогічної майстерності. 

28. . Назвіть професійні здібності фахівців з фізичної культури: 

29. Охарактеризуйте принципи професійної майстерності фахівців фізичної культури; 

30. Назвіть бар’єри педагогічного спілкування в професійній майстерності фахівців з 

фізичної культури; 

31. Назвіть рівні педагогічного спілкування в професійній майстерності фахівців з 

фізичної реабілітації; 

32. Назвіть і охарактеризуйте форми науково-дослідної роботи в підвищенні рівня 

професійної майстерності фахівців з фізичної культури. 



33. Назвіть і охарактеризуйте види практик та їх значення у формуванні професійної 

майстерності фахівців з фізичної культури; 

34. Назвіть значення вербальної комунікації у формуванні професійної майстерності 

фахівців з фізичної культури. 

35. Перелічіть відомі моделі поведінки фахівців з фізичної культури: 

36. Охарактеризуйте два можливі бар’єри у спілкуванні фахівців з фізичної реабілітації:  

37. 11. Назвіть три види професійного самовдосконалення: 

38. 12. Назвіть тактику фахівців з фізичної культури у  розв’язанні конфліктів. 

39. Охарактеризуйте професійні функції фахівців з фізичної культури. 

40. Назвіть функції спілкування фахівців з фізичної культури. 

41. Професійно-особисті якості фахівців з фізичної культури: (коротка їх характеристика) 

42. Назвіть значення невербальної комунікації у формуванні професійної майстерності 

фахівців з ф фізичної культури. 

43. Назвіть критерії спілкування в професійній майстерності фахівців з фізичної 

культури. 

44. Опишіть два конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної культури та 

шляхи їхнього вирішення: 

45. Перелічіть відомі моделі поведінки фахівців з ф фізичної культури: 

46. Що таке етика та її функції: 

47. Назвіть сутність уваги та спостереження як форми діяльності: 

48. Охарактеризуйте поняття 

49. самовиховання - 

50. самоорганізації – 

51. Способи поведінки фахівців з фізичної культури у конфлікті: 

52. Назвіть форми розв’язання конфлікту.: 

53. Тлумачення основних понять у професійній майстерності фахівців з фізичної 

культури.  

54. Рівні формування культури фахівців з фізичної культури. 

55. Види спілкування фахівців з фізичної культури. 

56. Функції фахівців з фізи фізичної культури. 

57. Сторони спілкування фахівців з фізичної культури. 

58. Принципи спілкування фахівців з фізичної культури. 

59. Стилі та бар’єри спілкування в професійній майстерності фахівців з фізичної 

культури. 

60. Використання різних форм науково-дослідної роботи в підвищенні рівня професійної 

майстерності фахівців з фізичної культури. 

61. Поняття самовиховання та самоорганізації; 

62. Механізм взаєморозуміння та здібності фахівців з фізичної реабілітації; 

63. Шляхи формування особистих якостей; 

64. Невербальна комунікація у формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної 

культури. 

65. Вербальна комунікація у формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної 

культури. 

66. Можливі конфлікти у професійній діяльності фахівців з фізичної культури та шляхи 

їхнього вирішення; 

67. Можливі бар’єри у професійні діяльності фахівців з фізичної реабілітації та шляхи їх 

усунення.  

68. Моделі спілкування фахівців з фізичної культури. 

69. Поняття такт, його суспільні функції, особливості такту у професійні діяльності 

фахівців з фізичної культури. 

70. Педагогічна етика та її функції. 

71. Сутність уваги та спостереження як форми діяльності. 

72. Функції, види, форми, властивості уваги. 

73. Значення уваги та спостережливості в організації  



74. Критерії, рівні та етапи в професійній майстерності фахівців з фізичної культури. 

75. Види практик та їх значення у формуванні професійної майстерності фахівців з 

фізичної культури. 

76. Функції, види, форми, властивості уваги. 

77. Механізм взаєморозуміння та фахівців з фізичної культури; 

78. Педагогічна етика та її функції. 

 
9. Політика дисципліни 
Студент повинен вчасно приходити на заняття. Викладач може не допустити студента до заняття, 
якщо він/вона спізнився без поважної причини.  У випадку пропуску 5 чи більше практичних занять 

без поважної причини, студент  може бути не допущений до підсумкового контролю (екзамену), або 
його/її підсумкова оцінка буде знижена.  Студент повинен добросовісно готуватися до усіх видів 
поточного та підсумкового контролю. Студент має брати активну участь на практичних заняттях.     

Заборонено користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними  пристроями 
під час опитування та виконання письмових завдань. У випадку порушення норм академічної 

доброчесності під час виконання завдань  поточного чи підсумкового контролю, студент отримає 

«0» балів.  Якщо студент має претензії до викладача через оцінювання, якість надання послуг  тощо, 
спершу треба повідомити про це самого викладача, якщо проблему не вдалося вирішити, студент має 
право звернутися до завідувача кафедри чи керівництва факультету. Студент повинен неухильно 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, інших видів політики, 
передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ВНЗ. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література:  
а) основна 

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. Ареф’єв В. Г. Фізичне виховання в школі: навч. посібник / В. Г. Арєф’єв, 

В. В. Столітенко – К. : ІЗМН, 1997. – 152 с. 

3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта /Л. В. Волков. – 

К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с. 

4. Давиденко О. В. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з 

дитячим контингентом / О. В. Давиденко, В. П. Семененко, Л. О. Фандікова. – Тернопіль : 

Аністон, 2003. – 144 с.  

5. Денисенко Н. Ф. “Малятко-здоров’ятко”: Комплексна програма формування 

культури здоров’я дітей дошкільного віку / [Денисенко Н. Ф., Музирова В. О., 
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