
Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 

Код модуля:  

ОП  

Тип модуля: 

 обов’язковий  

Семестр:  

п’ятий  

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні 

години – 32 (лекції — 16 год., практичні —16 год.).  

Лектори:  

 доктор педагогічних наук, доцент, Кондрацька Г.Д.  

 практичні заняття проводить старший викладач Кушнір Р.Г. 

 теорії та методики фізичного виховання 

Результати навчання:  

знати: теперішній стан теорії і методики фізичного виховання як частини 

національного виховання; засоби фізичного виховання, методи навчання і методичні 

прийоми для виховання активної життєвої позиції учнів початкової школи; вікові психо-

фізіологічні індивідуальні особливості молодшого шкільного віку; закономірності 

формування рухових вмінь і навиків у розвитку основних рухових якостей дітей 

молодшого шкільного віку; педагогічні аспекти використання українських народних ігор, 

розваг і забав у фізичному вихованні молодших школярів. 

вміти: творчо використовувати сформовані компетентності з основ здоров’я  та 

теорії та методики фізичного виховання при вирішенні освітніх завдань; розділяти 

навчальний матеріал програми на рік, планувати його по четвертях, складати конспекти 

уроків; планувати частини уроку відповідно до завдань, рівня фізичної підготовки та 

розвитку дитини, стану здоров’я учнів, в співвідношенні з етапами навчання і 

закономірностями формування рухових умінь і навичок; володіти професійно-

мовленнєвою культурою спілкування (спеціальною термінологією, пояснювати і 

розказувати коротко, зрозуміло, доступно, образно, використовувати рефлексію і 

перцепцію); розробляти комплекси фізичних вправ, сценарії,  розв’язувати різні життєві 

ситуації і правильно їх застосовувати відповідно до фізичного розвитку дитини її фізичної 

підготовки та стану здоров’я, сенситивних періодів розвитку фізичних якостей; 

аналізувати уроки  основ здоров’я і фізичної культури у молодшій школі; правильно 

підбирати методи навчання; планувати та проводити позаурочні форми занять для дітей 

молодшої школи; добирати адекватні методики розвитку рухових якостей та методи 

контролю фізичної підготовленості молодших школярів. 

 Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  

аудиторне  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

педагогіка 

фахові методики 

Зміст навчального модуля:   

Основи здоров’я і фізичної культури. Способи формування в учнів знань, умінь та 

навичок про здоров’я, здоровий спосіб життя і фізичну культуру. Розширення знань про 

способи формування рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних 

рухових дій,  використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. Розширення знань про 

функціональні можливостей системи організму школяра шляхом цілеспрямованого 

розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей. Збереження та зміцнення 

здоров’я школярів. Формування здоров’язбережувальної компетентності. Формування 

знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму 

людини з природним, техногенним і соціальним оточенням.  Розвиток в учнів мотивації 

дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення фізичних, соціальних, 



психічних і духовних його чинників. Виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є 

важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя. 

Розвиток потреби занять фізичними вправами. Формування загальних уявлень про: 

фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я, 

фізичного розвитку; історичну спадщину та сьогодення спорту; забезпечення 

оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості; формування інтересу до 

використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя; 

формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та 

проведення активного відпочинку; реалізація комунікативної функції фізичного 

виховання; формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до 

оточуючої дійсності. Способи набуття власного здоров’язбережувального досвіду з 

урахуванням стану здоров’я. Розгортання у повсякденному житті практичної діяльності 

задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей. Формування в учнів 

соціальної і життєвої компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток 

навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, громадянському суспільстві. Формування в 

учнів основ споживчої культури, умінь приймати рішення щодо власної поведінки у 

різноманітних життєвих ситуаціях. Оволодіння учнями моделями поведінки і способами 

діяльності, які відповідають українському законодавству. Методика проведення уроків з 

«Основ здоров’я і фізичної культури». Особливості та структура проведення уроків з 

«Фізичної культури» у початкові школі. Особливості  та структура проведення уроків з 

«Основ здоров’я» у початкові школі. Способи рухової діяльності на уроках з фізичної 

культури в початковій школі. Вправи для формування культури рухів з елементами 

гімнастики. Вправи для оволодіння навичками пересувань. Вправи для опанування 

навичками володіння м’ячем. стрибкові вправи. Ігри для активного відпочинку. Вправи 

для розвитку фізичних якостей. Вправи для формування постави і профілактики 

плоскостопості. Методика розвитку фізичних якостей в учнів початкової школи. 

Методика розвитку швидкості. Методика розвитку спритності. Методика розвитку сили. 

Методика розвитку гнучкості. Методика розвитку витривалості. Контроль на заняттях з 

«Основ здоров’я і фізичної культури». Методика оцінювання навчальних досягнень учнів 

1-х – 4-х. Орієнтовні показники рухової компетентності учнів на уроках фізичної 

культури, містять результати, що характеризують належний («безпечний») рівень умінь і 

навичок школярів певного віку  
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4. План заходів на 2017—2029 роки із запровадження  
Концепції реалізації державної політики у сфері  
реформування загальної середньої освіти  
«Нова українська школа». 

 

лекції, практичні заняття, самостійна робота  

 поточний контроль (70 %): усне опитування; самостійна робота  

 підсумковий контроль (30%, співбесіда): семестровий контроль.  

 

Мова навчання: українська 


