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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна  дисципліна  “Теорія  і  методика  викладання  фізичного
виховання”  є  профілюючою  у  професійній  підготовці  фахівців  з  фізичної
культури і спорту. 

Курс  “Теорія  і  методика  викладання  фізичного  виховання  дошкільнят,
школярів та дорослого населення” є розділом вказаної навчальної дисципліни,
він  орієнтований  на  узагальнення  специфічних  теоретико-методичних
закономірностей фізичного виховання (ФВ) дітей, які розглядаються в структурі
спортивно-педагогічних,  психолого-педагогічних,  соціальних  та  медико-
біологічних дисциплін, а також спортивної підготовки.

Мета дисципліни: формування професійних організаційних, педагогічних
та  методичних  знань,  вмінь  і  навичок,  необхідних  у  викладанні  фізичного
виховання дошкільнят, школярів та дорослого населення.

Теорія  і  методика  фізичного  виховання  має  зв’язок  з  іншими
дисциплінами: гуманітарними  (соціологія,  історія  фізичної  культури,
психологія і педагогіка), біологічними (анатомія, фізіологія, біохімія, медицина,
гігієна, біомеханіка та ін.). 

У  результаті  вивчення  курсу  “Теорія  і  методика  викладання  фізичного
виховання  дошкільнят,  школярів  та  дорослого  населення”  студенти  повинні
знати:

─ методологічні  та  теоретичні  основи  педагогічного  процесу  ФВ
дошкільнят, школярів та дорослого населення;

─ законодавчі  та  програмно-нормативні  засади  ФВ  дошкільнят,  учнів
молодшого, середнього, старшого шкільного віку та дорослого населення;

─ закономірності фізичного розвитку дошкільнят і школярів;
─ теоретико-методичні  основи  організації  ФВ  в  навчально-виховних

установах з дітьми різного віку та дорослим населенням;
─ зміст,  засоби  та  методи  ФВ  дошкільнят,  школярів  та  дорослого

населення;
─ основи  планування,  педагогічного  контролю  та  обліку  навчального

процесу з ФВ в дошкільних закладах та загальноосвітній школі.

Студенти повинні вміти:

─ творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного
виховання  при  вирішенні  педагогічних,  навчально-виховних,  науково-
методичних  завдань  з  врахуванням  вікових  та  індивідуальних  відмінностей
учнів;



─ вирішувати  теоретичні  та  практичні  проблемні  завдання  з
використанням сучасних методів наукового пізнання;

─ оцінювати  і  аналізувати  рівень  фізичного  розвитку  і  фізичної
підготовленості дітей різного віку;

─ планувати,  організовувати  і  здійснювати  роботу  з  ФВ  дошкільнят,
школярів та дорослого населення;

─ організовувати  спортивно-масові  та  фізкультурно-оздоровчі  заходи з
дітьми різного віку;

─ формувати  в  учнів  1-11  класів  систему  знань  і  свідому  потребу  в
систематичних заняттях фізичною культурою і спортом та в здоровому способі
життя;

─ орієнтуватись  в  спеціальній  науково-педагогічній  літературі,
здійснювати науково-дослідну роботу з проблем ФВ дошкільнят,  школярів та
дорослого населення.

Вивчення  даного  розділу  навчального  курсу  “Теорія  і  методика
викладання фізичного виховання дошкільнят, школярів та дорослого населення”
органічно  поєднується  з  педагогічною  практикою  студентів,  яка  передбачає
засвоєння  організаційно-методичних  і  практичних  навичок  у  їх  логічній
послідовності.

Головними формами роботи є: лекційні, семінарські (практичні) заняття,
педагогічна  практика  і  самостійна  діяльність  студентів,  яка  передбачає
написання і захист методик навчання техніці фізичних вправ і розвитку рухових
якостей у дошкільнят, школярів, дорослого населення та складання документів
планування.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  90  годин  /  3  кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дошкільнят. 

Тема  1.Особливості  організації  і  методики  проведення  різних  форм  занять
фізичними вправами

Тема 2. Основи методики навчання рухових дій дітей дошкільного віку. 

Тема 3. Особливості планування, контролю 

Тема 4. Методики розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку.

Модуль 2. Теоретико-методичні основи фізичного виховання  школярів. 



Тема  1.  Особливості  організації  і  методики  проведення  уроків  фізичної
культури у загальноосвітній школі. 

Тема  2.  Особливості  організації  і  методики  проведення  позаурочних  форм
фізичного виховання. 

Тема 3. Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів. 

Тема 4. Диференційоване фізичне виховання школярів. 

Тема 5. Особливості фізичного виховання дітей, які мають відхилення у стані
здоров’я. 

Тема 6. Особливості планування та методики контролю за процесом фізичного
виховання  школярів.

Модуль 3.  Основи організації процесу ФВ студентів вищих закладів освіти І-ІІ
рівнів акредитації.

Тема 1. Основи організації процесу ФВ студентів  вищих закладів освіти І-ІІ
рівнів акредитації. 

Тема 2. Особливості методик розвитку фізичних якостей та методик навчання руховим діям студентів 

Тема 3. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів.
Тема 4. Планування і контроль процесу ФВ у ВЗО. 

Модуль 4. Теоретико-методичні  основи  фізичного  виховання  дорослого
населення 

Тема 1. Основи управління процесом фізичного виховання дорослих.

Тема  2.  Завдання,  основні  напрямки  та  організаційні  форми  фізичного  виховання  дорослого
населення. 

Тема.3. Організаційні форми фізичного виховання дорослого населення. 

Тема 4. Особливості методики розвитку і підтримання рівня розвитку рухових
якостей дорослих»

Тема  5. Особливості  методики  навчання  та  вдосконалення  техніки  фізичних
вправ дорослих. 
Тема 6. Реалізація загально-педагогічних і специфічних принципів фв в роботі з
дорослим населенням. Контроль у фізичному вихованні дорослого населення.

3. Рекомендована література

Базова

1. Демінський А.Ц.  Основы теории и методики физического воспитания.  –
Донецк: АО Донеччина, 1995. – 520 с.



2. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар,
1997. – 208 с.

3. Масовая  физическая  культура  в  вузе:  Учеб.  пособие  под  ред.
В.А.Маслякова, В.С.Матяжова. – Москва: Высшая школа, 1991.–240 с.

4. Матвеев Л. П. Методика физического воспитания с основами теории : учеб.
пособ. для студентов ин-тов и учащихся пед. училищ / Л. П. Матвеев, С. Д.
Мельников. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с. 

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания : учебн. для ин-
тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – Т. 1. – 303 с. ; Т. 2. –  256 с.

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры / А. П. Матвеев. –
М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

7. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк: Новый мир,
УКЦентр, 1999. – С. 245-296.

8. Теория и методика физического воспитания. Т.1. Общие основы теории и
методики физического воспитания: Учебн. для студентов высших учебных
заведений физического воспитания и спорта. /Под ред. Т.Ю.Круцевич, К.,
Олимпийская литература, 2003. – с. 424.

9. Теория и методика физического воспитания. Том 2. Методика физического
воспитания  различных  групп  населения  /Под.ред.  Т.Ю.Круцевич.  –  К:
Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

10. Теория  и  методики  физического  воспитания:  Учебн.  для  студентов  фак.
физ.  культуры  пед.  ин-тов  по  спец.  03.03.  Физ.  культура  /  Под  ред.
Б.А.Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990. - 287 с.

11. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – 2 –е изд. испр.
доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с. 

12. Шиян Б. М. Методика фізичного виховання школярів: практикум / Б. М.
Шиян. – Л. : Світ, 1993. – 184 с.

13. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [підруч. для
студ.  вищ.  навч.  закл.  фіз.  виховання  і  спорту]  /  Б.  М.  Шиян. –  Т.  :
Навчальна книга – Богдан, 2004. – Ч. 1. – 272 с. – ISBN 966-7924-55-6.

14. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [підруч. для
студ.  вищ.  навч.  закл.  фіз.  виховання  і  спорту]  /  Б.  М.  Шиян. –  Т.  :
Навчальна книга – Богдан, 2004. – Ч. 2. – 248 с. – ISBN 966-609-005-8.

15. Шиян Б. М. Теорія фізичного виховання / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша, Є. Н.
Приступа. – Л. : ЛОНМІО, 1996. – 220 с.

Допоміжна

1. Леко Б. Теоретико-методологічні та психолого-валеологічні виміри процесу
фізичного  виховання  у  вищих  навчальних  закладах  //Молода  спортивна
наука України – Львів, 2004, Т3. – С.198-205.

2. Національна  доктрина  розвитку  фізичної  культури  і  спорту:  проект.  –
„Спортивна газета”, 4 грудня 2003.



3. Пидкасистый  П.  И.  Психолого-дидактический  справочник  преподавателя
высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М. :
Пед. общество России, 1999. – 354 с.

4. Пономарев Н.И.  Возникновение и  первоначальное  развитие физического
воспитания. -М: ФиС, 1970 - 284 с.

5. Тер-Ованесян  А.А.  Педагогические  основы  физического  воспитания.
Москва, ФиС, 1978.

6. Фізичне виховання.  Навчальна програма для вищих навчальних закладів
України ІІІ-ІV рівні акредитації. – Київ, МОіНУ, 2003, 33 с.

7. Фізичне виховання.  Навчальна програма для вищих навчальних закладів
України ІІІ-ІУ рівні акредитації. – Київ, МОіНУ, 2003, 33 с.

8. Язловецкий В. С. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем /
В. С. Язловецкий. – К. : Здоров’я, 1991. – 232 с. 

Інформаційні ресурси інтернет
1. Про фізичну культуру і спорт : Закон України [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Поточний  контроль здійснюється  під  час  проведення  практичних  та
семінарських занять в усній та письмовій формах.

1. Опитування.
2. Перевірка завдань для самостійної роботи.
3. Перевірка матеріалів самопідготовки. 
4. Виконання завдань практичних занять.

Підсумковий контроль – іспит (V семестр – денна форма)

Екзаменаційні вимоги 

1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна
та її зв’язок з іншими дисциплінами.

2. Характеристика  світоглядних  основ  національної  системи  фізичного
виховання.

3. Характеристика  програмно-нормативних  основ  національної  системи
фізичного виховання.

4. Характеристика  організаційних  основ  національної  системи  фізичного
виховання.

5. Характеристика  науково-методичних  основ  національної  системи
фізичного виховання



6. Шляхи реформування національної системи фізичного виховання.
7. Характеристика чинників, що визначають мету фізичного виховання.
8. Характеристика  завдань  фізичного  виховання,  визначення  ознак,  що

поділяють їх на різні групи.
9. Характеристика  засобів  фізичного  виховання,  критеріїв  та  ознак  їхньої

класифікації.
10.Традиції  української  народної  фізичної  культури  як  передумова

формування національної системи фізичного виховання.
11.Теоретичне обґрунтування структури занять у фізичному вихованні.
12.Характеристика урочних форм занять фізичною культурою
13.Педагогічні функції вчителя фізичної культури.
14.Педагогічні вміння вчителя фізичної культури.
15.Педагогічна  майстерність  та  педагогічна  техніка  вчителя  фізичної

культури.
16.Створення вчителем фізичної культури бази та заходи проти травматизму
17.Технологія  планування  процесу  фізичного  виховання  та  його  функції.

Підготовка до планування.
18.Значення та форми контролю навчального процесу з фізичного виховання.
19.Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки студентів.
20.Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки студентів.
21.Форми організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів.
22.Характеристика  умов  праці  майбутніх  спеціалістів  та  вимоги  до  їх

фізичної підготовленості. Професіограма.
23.Організаційні форми фізичного виховання дорослого населення.
24.Форми фізичної культури для дорослих людей в період активної трудової

діяльності людини.
25.Кондиційне тренування, його зміст та значення.
26.Завдання кондиційного тренування. 
27.Структура кондиційного тренування.
28.Класифікація фітнес-програм.
29.Структура і зміст фітнес-програм.
30.Характеристика основних видів фітнес-програм.
31.Особливості професійної діяльності спеціаліста з оздоровчого фітнесу.
32.Підходи  до  диференційованого  фізичного  виховання,  критерії

диференціації.
33.Фізичне виховання осіб молодіжного віку.
34.Соціальні  та  біологічні  передумови  процесу  фізичного  виховання

дорослих.
35.Сучасний  стан  та  перспективи  реформування  національної  системи

фізичного виховання в Україні.
36.Особливості  методики  розвитку  та  підтримання  силових  якостей  у

дорослих.
37.Особливості методики розвитку та підтримання швидкості у дорослих.
38.Особливості методики розвитку та підтримання витривалості у дорослих.
39.Особливості  методики  розвитку  та  підтримання  швидкісно-силових

якостей у дорослих.
40.Особливості методики розвитку та підтримання спритності у дорослих.



41.Особливості методики розвитку та підтримання гнучкості у дорослих.
42.Реалізація  принципу  спрямованості  на  формування  базової  фізичної

підготовки в роботі з дорослим населенням.
43.Зумовленість та значення диференційованого фізичного виховання
44.Етапи фізичного розвитку людини.
45.Вікова періодизація дорослих.
46.Психофізіологічні особливості організму дорослих. 
47.Стратегія управління процесом фізичного виховання людини.
48.Основні напрямки фізичного виховання дорослого населення.
49.Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до побутового

фізкультурно-гігієнічного  напряму  фізичного  виховання дорослого
населення.

50.Характеристика змісту рухової активності осіб,  віднесених до масового
оздоровчо-рекреативного  напряму  фізичного  виховання дорослого
населення.

51.Характеристика  змісту  рухової  активності  осіб,  віднесених  до
загальнопідготовчого  фізкультурно-гігієнічного  напряму  фізичного
виховання дорослого населення.

52.Характеристика  змісту  рухової  активності  осіб,  віднесених  до
спортивного напряму фізичного виховання дорослого населення.

53.Характеристика  змісту  рухової  активності  осіб,  віднесених  до
професійно-прикладного  напряму  фізичного  виховання дорослого
населення.

54.Характеристика  змісту  рухової  активності  осіб,  віднесених  до
лікувального  фізкультурно-реабілітаційного  напряму  фізичного
виховання дорослого населення.

55.Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до військово-
прикладного напряму фізичного виховання дорослого населення.

56.Особливості  розвитку  рухових якостей  в  осіб  першого  періоду  зрілого
віку.

57.Особливості розвитку рухових якостей в осіб другого періоду зрілого віку.
58.Особливості розвитку рухових якостей в осіб старшого віці.
59.Особливості розвитку рухових якостей в осіб похилого віці.
60.Особливості мотивації до рухової активності в осіб молодіжного віку.
61.Особливості мотивації до рухової активності в осіб зрілого віку.
62.Особливості методики навчання руховим діям осіб зрілого віку.
63.Особливості методики навчання руховим діям осіб пенсійного віку.
64.Реалізація  дидактичних  принципів  фізичного  виховання в  роботі  з

дорослими.
65.Реалізація  загальних  принципів  фізичного  виховання в  роботі  з

дорослими.
66.Реалізація  специфічних  принципів  фізичного  виховання в  роботі  з

дорослими.
67.Законодавчі основи фізичного виховання дорослого населення.
68.Значення Закону України "Про фізичну культуру  і  спорт"  в  організації

процесу фізичного виховання дорослого населення.
69.Нормативні основи фізичного виховання дорослого населення.



70.Значення контролю у фізичному вихованні дорослих.
71.Контрольні якісні показники фізичної культури осіб молодіжного віку.
72.Контрольні якісні показники фізичної культури осіб зрілого віку.
73.Контрольні якісні показники фізичної культури осіб пенсійного віку.
74.Самоконтроль у фізичному вихованні дорослих.
75.Градація рівнів фізичного стану дорослих.
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