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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном» є 

формування у студентів професійних знань про науково-методичні, програмно-нормативні, 

правові та організаційні основи зарубіжних систем фізичного виховання. 

Предметом навчальної дисципліни є фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за 

кордоном. 

Основні завдання дисципліни:  

– ознайомити з історичними особливостями формування систем фізичного виховання в 

зарубіжних країнах;  

– засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання дітей шкільного віку в 

зарубіжних країнах; 

– вивчити світовий досвід організації та проведення різних форм фізичного виховання; 

– вивчити особливості програмно-нормативного забезпечення процесу фізичного 

виховання за кордоном; 

– ознайомити з методикою тестування рівня фізичної підготовленості в зарубіжних країнах; 

-вивчити специфіку діяльності фізкультурно-спортивних організацій за кордоном.  

Студенти повинні знати:  
Поняття: фізичне виховання, спорт, форми фізичного виховання, початкова школа, середня 

школа, старша школа, фізична активність, система освіти, нормативно-правова база, сфера 

фізичного виховання. 

– історичні особливості формування систем фізичного виховання в зарубіжних 

країнах; 

– місце та значення фізичного виховання в системі загальної освіти зарубіжних країн; 

– методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу фізичного виховання в зарубіжних 

країнах; 

– законодавчі та програмно-нормативні засади зарубіжних систем фізичного 

виховання; 

– підходи до організації та проведення різних форм фізичного виховання у зарубіжних країнах; 

– особливості діяльності закордонних організацій пов’язаних з фізичною культурою. 

Студенти повинні вміти: 

а) загальна компетентність: 

– вміти формувати проблему яка розглядається; 

– вміти використовувати наукові теорії для реалізації практичної діяльності; 

– вміти працювати з літературою; 

б) компетентність, що відповідає предмету:  

– творчо використовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, 

науково-методичних завдань з врахуванням світового досвіду організації процесу фізичного 

виховання; 

– аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід, систематично підвищувати 

свою професійну кваліфікацію; 

– здійснювати науково-дослідну та методичну роботу, орієнтуватись в спеціальній науково-

педагогічній літературі. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: є складовою циклу 

професійно-практичної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Зазначена дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки, оскільки враховує попередні знання 

студентів з навчальних дисциплін: «Соціологія», «Філософія», «Історія фізичної культури», 

«Вступ до спеціальності», «Теорія та методика фізичного виховання».  
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 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Шкільне фізичне виховання у зарубіжних країнах 

Мета, завдання шкільного фізичного виховання за кордоном. Діяльність міжнародних 

громадських організацій щодо активізації розповсюдження фізичного виховання у сучасному 

суспільстві. . Оцінка та контроль якості  програм з фізичного виховання у країнах світу. . 

Кваліфікація викладачів, що проводять заняття з фізичного виховання 

Тема 2. Фізкультурна освіта школярів Англії, Італії та Франції. 

Національна програма  фізкультурної освіти Англії. Роль спорту у фізичному вихованні школярів 

Англії. Місце предмету «фізична культура» та спорту  у шкільній освіті Італії. Мета, завдання , 

зміст та особливості оцінювання навчання в Італії. Місце предмету «фізична культура» та спорту  

у шкільній освіті Франції. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання навчання у Франції. 

Тема 3.Особливості фізичного виховання в Німеччині та Польщі 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті Німеччини. Мета, завдання , зміст 

та особливості оцінювання навчання в.Німеччині . Місце предмету «фізична культура» та спорту  

у шкільній освіті Польщі.Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання навчання в Польщі. 

Тема 4.Особливості фізичного виховання в Російській Федерації та Респу бліки 

Білору сь. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті Російської Федерації. Мета, 

завдання , зміст та особливості оцінювання навчання в Російській Федерації. Місце предмету 

«фізична культура» та спорту у шкільній освіті. Респу бліки  ілору сь Мета, завдання , зміст та 

особливості оцінювання навчання в Респу бліці  ілору сь. 

Тема 5. Фізкультурна освіта школярів Японії. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті Японії. Мета, завдання , зміст та 

особливості оцінювання навчання в Японії. Ставлення українських та японських підлітків до 

уроку фізичної культури.  

Тема 6. Фізкультурна освіта школярів США. 

Національні стандарти в галузі фізичного виховання і спорту. Принципи побудови та зміст 

навчальної програми з фізичного виховання. Шкільний спорт у США. 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навч. Заочна форма навч. 
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_2___семестр 

Тема 1. Шкільне фізичне виховання у зарубіжних 

країнах. 

2  2 10 

2 

 2 12 

Тема 2. Фізкультурна освіта школярів Англії, 

Італії та Франції.. 

2  2 10   

 

2 

14 

Тема 3. Особливості фізичного виховання в 

Німеччині та Польщі. 

2  2 12 

2 

 12 

Тема 4. Особливості фізичного виховання в 

Російській Федерації та Респу бліки  ілору сь.. 

2  2 12  2 12 

Тема 5. Фізкультурна освіта школярів Японії. 2  2 12 

2 

  

2 

12 

Тема 6. Фізкультурна освіта школярів США. 

 

2  2 10  14 

Разом за __2_ семестр 12 - 12 66 6 – 8 76 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__2__ семестр 

№  

з/п 
Перелік тем лекцій, їх анотації

*
 

Кількість 

годин 

1 Шкільне фізичне виховання у зарубіжних країнах 

Мета, завдання шкільного фізичного виховання за кордоном. 

Діяльність міжнародних громадських організацій щодо 

активізації розповсюдження фізичного виховання у сучасному 

суспільстві. Оцінка та контроль якості  програм з фізичного 

виховання у країнах світу. Кваліфікація викладачів, що 

проводять заняття з фізичного виховання. [2, - 248с.]; [11, ч.ІІ с. 

90–93] 

2 

2 Фізкультурна освіта школярів Англії, Італії та Франції. 

Національна програма  фізкультурної освіти Англії. Роль спорту 

у фізичному вихованні школярів Англії. Місце предмету 

«фізична культура» та спорту  у шкільній освіті Італії. Мета, 

завдання , зміст та особливості оцінювання навчання в Італії. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту  у шкільній освіті 

Франції. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання у Франції.[2, - 248с.]; [10, ч.ІІ с. 90–93] 

2 

3 Особливості фізичного виховання в Німеччині та Польщі 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті 

Німеччини. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання в.Німеччині . Місце предмету «фізична культура» та 

спорту  у шкільній освіті Польщі.Мета, завдання , зміст та 

особливості оцінювання навчання в Польщі. [9, с. 60–65]; [11, ч І 

с.56-80] 

2 

4 Особливості фізичного виховання в Російській Федерації та 

Респу бліки Білору сь. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті 

Російської Федерації. Мета, завдання , зміст та особливості 

оцінювання навчання в Російській Федерації. Місце предмету 

«фізична культура» та спорту у шкільній освіті. Респу бліки 

 ілору сь Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання в Респу бліці  ілору сь. [11,ч ІІ с. 15–35]; [1, с. 89–95] 

2 

5 Фізкультурна освіта школярів Японії. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті 

Японії. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання в Японії. Ставлення українських та японських підлітків 

до уроку фізичної культури. [10, с. 88–90]; [7, с. 12–39] 

 

2 

6 Фізкультурна освіта школярів США. 

Національні стандарти в галузі фізичного виховання і спорту. 

Принципи побудови та зміст навчальної програми з фізичного 

виховання. Шкільний спорт у США. [10, с. 88–90]; [7, с. 12–39] 

2 

 Разом за _2__ семестр: 12 
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Зміст оглядових лекцій для студентів заочної форми навчання 

___2__ семестр 

№  

з/п 
Перелік тем лекцій, їх анотації 

Кількість 

годин 

1 

 
Шкільне фізичне виховання у зарубіжних країнах 

Мета, завдання шкільного фізичного виховання за кордоном. 

Діяльність міжнародних громадських організацій щодо 

активізації розповсюдження фізичного виховання у сучасному 

суспільстві. Фізкультурна освіта школярів Англії, Італії та 

Франції. [2, - 248с.]; [11, ч.ІІ с. 90–93] 

2 

2 Особливості фізичного виховання в Німеччині та Польщі; в 

Російській Федерації та Респу бліки Білору сь. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті 

Німеччини. Польщі; в Російській Федерації та Респу бліки 

 ілору сь. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання  в.Німеччині, Польщі; в Російській Федерації та 

Респу бліки  ілору сь. [20, 17,2,15] 

2 

3 Фізкультурна освіта школярів Японії. 

Місце предмету «фізична культура» та спорту у шкільній освіті 

Японії. Мета, завдання , зміст та особливості оцінювання 

навчання в Японії. 

Фізкультурна освіта школярів США. 

Національні стандарти в галузі фізичного виховання і спорту. 

Принципи побудови та зміст навчальної програми з фізичного 

виховання. Шкільний спорт у США. [10, с. 88–90]; [7, с. 12–39] 

2 

 Разом за _2__ семестр: 6 

 

 

Перелік семінарських занять  

для студентів денної форми навчання 

__2___ семестр 

№ 

з/п 

Тема  

семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Шкільне фізичне виховання у зарубіжних країнах. 

[2, - 248с.]; [11, ч.ІІ с. 90–93] 
2 

2 
Фізкультурна освіта школярів Англії, Італії та Франції. 

[11,ч ІІ с. 15–35]; [1, с. 89–95] 
2 

3 
Особливості фізичного виховання в Німеччині та Польщі. 

[10, с. 88–90]; [7, с. 12–39] 
2 

4 
Особливості фізичного виховання в Російській Федерації та 

Респу бліки  ілору сь. [20, 17,2,15] 
2 

5 Фізкультурна освіта школярів Японії. [10, с. 88–90]; [7, с. 12–39] 2 

6 Фізкультурна освіта школярів США.[11,ч ІІ с. 15–35]; [1, с. 89–95] 2 

Разом за _2___семестр: 12 
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Перелік семінарських занять 

для студентів заочної форми навчання 

___2__ семестр 

№ 

з/п 
Тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 

Шкільне фізичне виховання у зарубіжних країнах. Фізкультурна 

освіта школярів Англії, Італії та Франції. [2, - 248с.]; [11, ч.ІІ с. 90–

93] 

2 

2 
Особливості фізичного виховання в Німеччині та Польщі. [11,ч ІІ с. 

15–35]; [1, с. 89–95] 
2 

3 
Особливості фізичного виховання в Російській Федерації та 

Респу бліки  ілору сь[20, 17,2,15] 
2 

4 
Фізкультурна освіта школярів Японії та США. . [10, с. 88–90]; [7, 

с.12–39] 
2 

Разом за __2__семестр 8 

 

Зміст самостійної (індивідуальної) роботи 

Номер  

тижня 
Зміст самостійної (індивідуальної) роботи 

Кількість 

годин 

денна/заоч 

1 
Опрацювання теоретичного матеріалу: оцінка та контроль 

якості  програм з фізичного виховання у країнах світу. 
6/6 

2 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

позашкільних форм навчання школярів Англії. 

6/6 

3 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

позашкільних форм навчання школярів Італії. 

4/6 

4 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

позашкільних форм навчання школярів Франції.  

4/6 

5 Опрацювання теоретичного матеріалу : зумовленість і значення 

диференційованого фізичного виховання в Німеччині та 

Польщі. 

4/8 

6 Опрацювання теоретичного матеріалу:особливості підготовки 

фахівців з фізичного виховання в Російській Федерації та 

Республіки  ілорусь. 

4/8 

7 Опрацювання теоретичного матеріалу:особливості підготовки 

фахівців з фізичного виховання в Німеччині та Польщі.. 

4/8 

8 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

інклюзивної освіти у фізичному вихованні Канади.  

4/6 

9 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

інклюзивної освіти у фізичному вихованні Канади.  

4/6 

10 Опрацювання теоретичного матеріалу особливості інклюзивної 

освіти у фізичному вихованні Норвегії. 

4/6 

11 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

інклюзивної освіти у фізичному вихованні . Німеччини. 

4/4 

12 Опрацювання теоретичного матеріалу: програма навчання 

герцога Единбурзького ( Англія ). 

4/6 

13 Опрацювання теоретичного матеріалу: особливості 

позашкільних форм навчання школярів Америки. 

4/6 

Разом за ___2_ семестр: 66/76 
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4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи не передбачені. 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В ході лекцій використовуються наступні методи: пояснювально-ілюстративний, або 

інформаційно-рецептивний метод (розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, 

демонстрація та ін.), проблемний метод подачі навчального матеріалу, частково-пошуковий або 

евристичний методи — коли викладач розділяє проблему на частини, студенти здійснюють окремі 

кроки щодо розв'язування під проблем. Під час викладання навчального матеріалу лекції 

використовується мультимедійна презентація. 

Перелік методів навчання, що використовуються у процесі вивчення дисципліни:   

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний. 

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і навичок, 

застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка. 

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція), наочні (демонстрація, 

ілюстрація). 

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання. 

Творчі завдання робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки презентації, 

рольові ігри, робота в Інтернет. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять у формі: 

- усного опитування,  

- виступів студентів при обговоренні теоретичних питань,  

- контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 

студентом, 

- письмового тестування, 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практичних навичок 

оцінюються в традиційних оцінках «5», «4», «3», «2».  

Традиційні оцінки конвертуються в бали за формулою: 

 , де 
К – максимальна кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді, чи тестовий 
контроль упродовж вивчення змістового розділу; 
А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні тематичного розділу, 
включаючи оцінки «2», п – кількість цих оцінок (не менше трьох за семестр) 

n

A   – середня оцінка за усні відповіді чи тестовий контроль. Кількість балів х заокруглюють до 

цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю менша за 2.5, то х = 0. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному семінарському занятті.  

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться наприкінці 

ІІ-го семестру.  

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

 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

5  
K 

n 
A 

x   
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ІІ семестр 

I розділ 

  

Самостійна 

робота 

Співбесіда з 

лектором 
Залік Усні відповіді на сем. 

заняттях 

 

50 40        10 100 
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