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Семінарське заняття № 1

Тема: Теоретико-методичні основи фізичного виховання дошкільнят.

Мета: Перевірити та поглибити знання студентів з питань правового та
нормативного  забезпечення  фізичного  виховання  дітей.
Визначення освітніх,  оздоровчих та виховних завдань фізичного
виховання дошкільнят.

План
Впродовж двох годин обговорюються наступні питання:

1. Правове та нормативне забезпечення фізичного виховання дітей:

- проаналізуйте Закон України “Про фізичну культуру і спорт”;

- дайте  характеристику  “Державної  програми  розвитку  фізичної
культури і спорту в Україні”;

- дайте характеристику Державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України.

2. Вікова періодизація дітей, їх характеристика.

3. Мета, завдання фізичного виховання дошкільнят.

4. Контрольні якісні показники рівня фізичної культури дошкільнят.

Література

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”. – К., 1993. – 22 с.
2. Державні  тести  і  нормативи оцінки фізичної  підготовленості  населення

України. – К., 1996. – 31 с.
3. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”. – К.,

1998 – 44 с.
4. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – Москва:

Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.
5. Вільчковський  Є.С.,  Курок  О.І.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання

дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – Суми, 2004. – 428 с.
6. Русова  С.Ф.  Теорія  і  практика  дошкільного  виховання.   Львів-Краків-

Париж: Просвіта, 1993. - 127 с.
7. Шиян  Б.М.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання  школярів.  –  Ч.1.  –

Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.



Семінарське заняття № 2

Тема: Основи методики навчання рухових  дій дітей дошкільного віку.

Мета:
1. Перевірити знання студентів з методів навчання рухових дій.
2.  Застосовувати  знання  студентів  про  анатомо-фізіологічні  та

психологічні особливостей дітей для постановки завдань і добору методів
навчання рухових дій.

План
Впродовж двох годин обговорюються наступні питання:

1. Аналіз  навчальної  програми  з  предмету  “Фізична  культура”  для
дошкільнят.

2. Навчання рухових дій,  враховуючи анатомо-фізіологічні  особливості
дітей.

3. Характеристика  засобів  та  методів,  що використовуються  в  процесі
навчання рухових дій дітей.

4. Принципи побудови процесу навчання фізичного виховання.

Література

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – Москва:
Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

2. Вільчковський  Є.С.,  Курок  О.І.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання
дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – Суми, 2004. – 428 с.

3. Козленко В.П., Вільчковський Є.С., Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного
виховання (початкові класи). - К.: 1984.

4. Матвеев  Л.П.,  Мельников  С.Д.  Методика  физического  воспитания  с
основами теории: Уч. пособие для студентов институтов и учащихся пед.
училищ. – Москва: Просвещение, 1991. – 191 с.

5. Русова  С.Ф.  Теорія  і  практика  дошкільного  виховання.   Львів-Краків-
Париж: Просвіта, 1993. - 127 с.

6. Шиян  Б.М.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання  школярів.  –  Ч.1.  –
Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.



Семінарське заняття № 3

Тема: Особливості планування, контролю та методики розвитку рухових
якостей у дітей дошкільного віку.

Мета: Поглиблення знань студентів з питань планування процесу ФВ
дошкільнят,  ознайомлення  з  технологією  складання  робочого
план-графіку на систему уроків.

План
Впродовж першої години обговорюються такі питання:

1. Планування навчального матеріалу з фізичної культури.

2. Характеристика  документів  планування  навчального  процесу  з  ФК,
що складаються вихователем.

3. Особливості методики розвитку рухових якостей у дошкільнят.

4. Контроль за процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Впродовж другої  години студенти складають робочий план-графік на
систему уроків (за завданням викладача).

Література

1. Вільчковський  Є.С.,  Курок  О.І.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання
дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – Суми, 2004. – 428 с.

2. Козленко В.П., Вільчковський Є.С., Цвек С.Ф. Теорія і методика фізичного
виховання (початкові класи). - К.: 1984.

3. Матвеев  Л.П.,  Мельников  С.Д.  Методика  физического  воспитания  с
основами теории: Уч. пособие для студентов институтов и учащихся пед.
училищ. – Москва: Просвещение, 1991. – 191 с.

4. Русова  С.Ф.  Теорія  і  практика  дошкільного  виховання.   Львів-Краків-
Париж: Просвіта, 1993. - 127 с.

5. Шиян  Б.М.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання  школярів.  –  Ч.1.  –
Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.



Семінарське заняття № 4

Тема: Теоретико-методичні основи фізичного виховання  школярів.

Мета:  Виявити знання студентів  з  анатомо-фізіологічних особливостей
школярів  різного  віку,  мети  та  завдань  фізичного  виховання,  а
також  з’ясувати  обізнаність  студентів  з  питань  контрольних
якісних показників рівня фізичної культури школярів.

План
Впродовж двох годин обговорюються наступні питання:

1. Мета, завдання фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
2. Мета, завдання фізичного виховання дітей середнього шкільного віку.
3. Мета, завдання фізичного виховання дітей старшого шкільного віку.
4. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку.
5. Анатомо-фізіологічні особливості дітей середнього шкільного віку.
6. Анатомо-фізіологічні особливості дітей старшого шкільного віку.
7. Контрольні якісні показники рівня фізичної культури дітей молодшого

шкільного віку.
8. Контрольні якісні показники рівня фізичної культури дітей середнього

шкільного віку.
9. Контрольні  якісні  показники рівня фізичної  культури дітей старшого

шкільного віку.

Література

1. Ареф’єв  В.Г.,  Столітенко  В.В.  Фізичне  виховання  в  школі:  Навч.
посібник. – К.: ІЗМН, 1997. –  52 с.

2. Ашмарин  Б.А.  Теория  и  методика  педагогических  исследований  в
физическом воспитании. – Москва: Физкультура и спорт, 1978. – 222 с.

3. Бальсевич  В.Н.  Физическая  культура  для  всех  и  каждого.  –  Москва:
Физкультура и спорт, 1989. – 208 с.

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Ч.1. –
Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.

5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Ч.2. –
Тернопіль: Богдан, 2002. – 248 с.

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



Семінарське заняття № 5

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

Мета: Перевірка та поглиблення знань студентів з питань організації і
методики уроку ФК з учнями.

План
Впродовж двох годин обговорюються такі питання.

1. Аналіз  навчальної  програми  з  предмету  “Фізична  культура”  для
школярів.

2. Характерні риси, зміст і побудова уроку.
3. Види і типи уроків. Визначення завдань уроку.
4. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у 

школярів.
5. Організаційні форми фізичного виховання дітей.
6. Загальна характеристика позаурочних форм фізичного виховання.

Література
1. Ареф’єв  В.Г.,  Єдинак  Г.А.  Фізична  культура  в  школі  (молодому

спеціалісту): Навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІ-
IV рівнів  акредитації.  –  Кам’янець-Подільський:  Абетка-НОВА,  2001  –
384 с.

2. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч.-
метод. посібник. – 2-ге вид. – Київ: Радянська школа, 1989. – 190 с.

3. Воробей  Г.В.  Фізичне  виховання  молодших  школярів.  -  Ів.-Франківськ,
1993. С. 144.

4. Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів. -К: 1977.
5. Козленко М.П., Вільчковський Є.С., Цвек С.Ф. ТіМФВ (початкові класи) -

К: 1984.
6. Кругляк  О.Я.  Поурочне  планування  курсу  „Основи  здоров’я  і  фізична

культура”. – Тернопіль: Підручники і посібники”, 2002. – 64 с.
7. Новосельский  В.Ф.  Методика  урока  физической  культуры  в  старших

классах:  Учеб.- метод. пособие. – К.: Радянська школа, 1989. – 128 с.
8. Основи  здоров’я  і  фізична  культура.  Програма  для  загальноосвітніх

навчальних закладів. 1-11 класи. – К.: Початкова школа, 2001. – 112 с.
9. Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-

12 класи. – Київ-Ірпінь, 2005. – 272 с.
10.Шиян  Б.М.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання  школярів.  –  Ч.2.  –

Тернопіль: Богдан, 2002. – 248 с.



Семінарське заняття № 6

Тема: Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів.

Мета: Перевірити знання студентів з питань загальної характеристики
рухових якостей, поглибити знання з питань методики розвитку
рухових якостей в учнів. 

План
Впродовж двох годин обговорюються такі питання.

1. Вікова динаміка розвитку рухових якостей.

2. Особливості методики розвитку сили у школярів.

3. Особливості методики розвитку швидкості у школярів.

4. Особливості методики розвитку витривалості у школярів.

5. Особливості методики розвитку гнучкості у школярів.

6. Особливості методики розвитку спритності у школярів.

Література

1. Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому
спеціалісту):  Навчальний посібник для студентів навчальних закладів
ІІ-IV рівнів акредитації. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001
– 384 с.

2. Ареф’єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч.
посібник. – К.: ІЗМН, 1997. –  52 с.

3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк,
1999. – 336 с.

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

5. Теория и методика физического воспитания. Учебник для ин-тов
физ. культуры / Под общей ред. Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова. – 2-е изд,
испр. и доп. – Т.2. – Москва: Физкультура и спорт, 1976. – 256 с.

6. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – Київ:
Олімпійська література, 2001. – 349.



Семінарське заняття № 7

Тема:  Диференційоване  фізичне  виховання  школярів.  Особливості
фізичного  виховання  дітей,  які  мають  відхилення  у  стані
здоров’я.

Мета:  Навчити  студентів  визначати  особливості  фізичного  розвитку
учнів  за  різними  ознаками  і,  враховуючи  їх,  диференціювати
фізичне  навантаження.  Поглибити  знання  студентів  з  питань
організації та методики проведення занять з учнями, які мають
ослаблене здоров’я.

План
Впродовж двох годин обговорюються такі питання.

1. Зумовленість і значення диференційованого фізичного виховання.
2. Підходи до диференційованого фізичного виховання дітей та критерії

диференціації.
3. Оцінка  здоров’я  дітей  та  їх  розподіл  на  медичні  групи  для  занять

фізичними вправами.
4. Особливості  застосування  коригуючої  гімнастики для  профілактики

порушень постави у школярів
5. Підходи до організації уроків фізичної культури з учнями спеціальної

медичної групи.

Література
1. Ареф'єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч. посібник.

– К.: ІЗМН,1997. – 52 с.
2. Боднар  І.Р.  Теорія  і  методика  фізичного  виховання  учнів  спеціальної

медичної групи: Методичний посібник. – Львів, 2004. – 38 с.
3. Бузюн О.І., Завацький В.І, Завацька Л.А. Практикум з фізичної культури:

Навч. посібник. – Луцьк: Настир’я, 1994. – 216 c. 
4. Гонтарук  Л.  Профілактично-лікувальна  гімнастика  в  школі.  Навчальний

посібник. Ч.1. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
політехніка”, 2001. – 148 с.

5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и
подростков  в  процессе  физического  воспитания.  – К.:  Олімпійська
література, 1999. – 232 с.

6. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. – К.: Здоров’я, 1991. – 254 с.
7. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем.

– К.: Здоров’я, 1991. – 232 с. 



Семінарське заняття № 8

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

Мета: Дати характеристику сутності планування як компонента процесу
фізичного  виховання.  Перевірити  знання  студентів  з  питань
сутності контролю як компонента процесу фізичного виховання.

План
Впродовж двох годин обговорюються такі питання.

1. Значення планування процесу фізичного виховання.
2. Характеристика  основних  (державних)  документів  планування

навчального процесу з фізичного виховання:
 навчальний план;
 навчальна програма.

3. Характеристика документів планування, які складає вчитель ФК:
 річний графік навчально-виховної роботи;
 робочий план на чверть або семестр;
 план-конспект уроку.

4. Значення  та  форми  контролю  навчального  процесу  з  фізичного
виховання.

5. Методика педагогічних спостережень на уроці ФК:
 візуальні спостереження;
 хронометраж уроку;
 визначення фізіологічної кривої навантаження).

6. Особливості проведення самоконтролю школярами.

Література
1. Ареф’єв  В.Г.,  Єдинак  Г.А.  Фізична  культура  в  школі  (молодому

спеціалісту): Навчальний посібник для студентів навчальних закладів
ІІ-IV рівнів акредитації. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001
– 384 с.

2. Основи  здоров’я  і  фізична  культура.  Програма  для  загальноосвітніх
навчальних закладів. 1-11 класи. – К.: Початкова школа, 2001. – 112 с.

3. Теория и методика физического воспитания. Учебник для ин-тов физ.
культуры  /  Под  общей  ред.  Л.П.Матвеева,  А.Д.Новикова.  –  2-е  изд,
испр. и доп. – Т.2. – Москва: Физкультура и спорт, 1976. – 256 с.

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Ч.2. –
Тернопіль: Богдан, 2002. – 248 с.



СЕМІНАР № 9

ТЕМА: МЕТА,  ЗАВДАННЯ  І  ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ ФВ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

МЕТА: Перевірити і поглибити знання студентів з питань організації
процесу ФВ студентів у ВЗО.

Впродовж двох годин студенти аналізують наступні питання:
- Мета  та  завдання  ФВ студентів,  які  навчаються  у вищих закладах

освіти.
- Організація процесу ФВ студентів у вищих закладах освіти.
- Критерії розподілу студентів на навчальні відділення;
- Спільні і відмінні риси процесу ФВ у  навчальних відділеннях.
- Керівництво процесом ФВ у ВЗО.
- Функції  посадових  осіб  в  управлінні  процесом  ФВ  студентської

молоді. 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Базова навчальна  програма з  фізичного  виховання  для студентів  вищих
закладів  освіти України III  -  IV рівнів  акредитації.  Міністерство освіти
України. Інститут змісту і методів навчання. - К., 1998. - 28 с.

2. Бальсевич В.К.,  Запорожанов В.А. Физическая активность человека. - К.:
Здоров’я, 1987. -224 с.

3. Булич Э.Г. ФВ в специальных медицинских группах: Учеб. пособие для
техникумов ФК. Москва : Высшая школа, 1986. - 255с. 

4. Виленский  М.Я.,  Ильинич  В.И.  Физическая  культура  работников
умственного труда.  Физкультура и спорт . - Москва, Знание, 1987. - 93 с.

5. Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура. Москва: Физкультура и
спорт, 1985. - 96 с.

6. Державна  національна  програма  “Освіта”.  Україна   XXIX  століття  /
Інститут системних досліджень. К.: Райдуга, 1994. -61 с.

7. Державні  тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення
України / За заг. ред. Зубалія. - 2 - е вид., перероб. і доп., -К., 1997. - 36с.

8. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання
студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи:
навчальний посібник. -Луцьк: Надстир’я, 1995. - 220 с.

9. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”



СЕМІНАР № 10

ТЕМА:  ОСОБЛИВОСТІ  МЕТОДИКИ  ВИКЛАДАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” У ВНЗ І-ІІ
РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.
.

МЕТА:     Перевірити  якість  знань  студентів  щодо  методики  викладання

навчального предмету “Фізичне виховання” у ВЗО.

Послідовність проведення заняття.

Впродовж двох годин студенти обговорюють наступні питання:

- Характеристика  засобів  ФВ  з  метою  розв'язання  завдань  ФВ

студентів.

- Особливості методики використання засобів і методів ФВ у роботі зі

студентами.

- Психофізіологічні особливості організму студентської молоді

- Особливості  методики  організації  та  проведення  позанавчальної

роботи з фізичного виховання студентів.

- Сучасні підходи до організації поза навчальних форм ФВ

ЛІТЕРАТУРА:

1. Базова  навчальна  програма  з  фізичного  виховання  для студентів  вищих
закладів  освіти України III  -  IV рівнів  акредитації.  Міністерство освіти
України. Інститут змісту і методів навчання. - К., 1998. - 28 с.

2. Канішевський  С.М.  Науково-  методичні  та  організаційні  основи
самоудосконалення студенства: К.:ІЗМН, 1999. - 270 с.

3. Физическая активность человека \ Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. - К.:
Здоров’я, 1987.

4. Теория и методика ФВ. Учеб.  для ин-тов физ.  культуры\ Под общ. ред.
Л.П.Матвеева  и А.Д.Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. ( в 2-х т.) М.: "ФиС",
1976.

5. Матеріали лекції.



СЕМІНАР № 11

ТЕМА: ЗНАЧЕННЯ І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ (ППФП) СТУДЕНТІВ.

МЕТА: Перевірити і поглибити знання студентів з питань ППФП студентів
ВЗО I-II рівнів акредитації.

Послідовність проведення заняття.
На  першій  годині  викладач  у  формі  опитування  з'ясовує  знання

студентів з наступних питань:
1. Завдання ППФП студентів.
2.Характеристика умов праці майбутніх спеціалістів.
3. Вимоги до фізичної підготовки майбутніх спеціалістів.
4. Засоби ППФП студентів.

На  наступній  годині  викладач  у  формі  опитування  з'ясовує  знання
студентів з питань: 

5. Форми  організації занять з ППФП студентів.
6. Професіограма, її зміст та структура:
-  студенти  складають  професіограми  спеціалістів  різних  професій

(геолог,  боцман,  пілот,  металург,  будівельник,  швея-мотористка,  оператор
конвеєрного виробництва, оператор ЕОМ. юрист, вчитель.

Схема професіограми:
1.  Загальні  відомості  про  ПРОФЕСІЮ  (вид  професії,  засоби  і  результат  праці,

умови праці, розпорядок робочого дня).
2.  Особливості  трудової  діяльності  (робоче  положення,  склад  робочих  операцій,

переважно  функціонуючі  органи,  ступінь  фізичних  зусиль  та  психічного  напруження,
ступінь монотонності, темп, порядок чергування робочих фаз і відпочинку).

3.  Специфічні  професійні  захворювання,  викликані  характером  та  умовами
професійної діяльності.

4. Специфічні фізичні та психічні якості, якими повинен володіти спеціаліст.
5. Необхідні рухові навички професійно-прикладного характеру.
6.Фізичні  вправи,  які  сприятимуть  відновленню  працездатності  (під  час

відпочинку).
ЛІТЕРАТУРА:

1. Теория  и  методика  физическоговоспитания.  Учебн.  для  ин-тов  физ.
культуры. Под общ ред. Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова. Изд 2-е. (в 2-х т.).
Москва: Физкультура и спорт, 1976.

2. Физическое воспитание. Учебн. для студ. факульт. физ. культуры пед.
ин-тов. Под общ ред. В.А.Головина, В.А.Маслякова, А.В.Коробкова.  -
М: Висш. школа, 1983, - 391 с.



СЕМІНАР № 12

ТЕМА:  ТЕХНОЛОГІЯ  СКЛАДАННЯ  ДОКУМЕНТІВ

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТІВ.

МЕТА: Перевірити і закріпити знання студентів з питань планування і

контролю у процесів фізичного виховання студентів.

Послідовність проведення заняття.

 На  першій  та  другій   годині  викладач  у  формі  опитування  та

обговорення з'ясовує рівень знань студентів з наступних питань:

-  Планування  у  процесів  фізичного  виховання  студентів.  Види

планування. Документи планування.

- Контроль  у  процесів  фізичного  виховання  студентів.  Роль  та

значення контролю у процесі фізичного виховання студентів. Форми

та види контролю. Методи контролю у процесі фізичного виховання

студентів. Самоконтроль.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Основы  теории  и  методики  ФК  (Учебн.  для  техн.  ФК)  Под  ред.

А.А.Гужаловского - М.: Физкультура и спорт, 1986.

2. Теория и методика ФВ. Учеб.  для ин-тов физ.  культуры\ Под общ. ред.

Л.П.Матвеева  и А.Д.Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. ( в 2-х т.) М.: "ФиС",

1976.

3. Матеріали лекції.

СЕМІНАР № 13



ТЕМА: ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕСОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОРОСЛИХ.

МЕТА:  Перевірити  і  закріпити  знання  студентів  з  питань  основ

управління дорослого населення.

Послідовність проведення заняття.

 Впродовж двох годин викладач у формі  опитування та  обговорення

з'ясовує рівень знань студентів з наступних питань:

- Психофізіологічна характеристика дорослих. 

- Етапи фізичного розвитку людини.

- Цілі  та  стратегія  управління процесом  фізичного  виховання

дорослих.

ЛІТЕРАТУРА:

4. Основы  теории  и  методики  ФК  (Учебн.  для  техн.  ФК)  Под  ред.

А.А.Гужаловского - М.: Физкультура и спорт, 1986.

5. Теория и методика ФВ. Учеб.  для ин-тов физ.  культуры\ Под общ. ред.

Л.П.Матвеева  и А.Д.Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. ( в 2-х т.) М.: "ФиС",

1976.

6. Матеріали лекції.



СЕМІНАР №14

ТЕМА:   ЗАВДАННЯ,  ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ФОРМИ  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  ДОРОСЛОГО
НАСЕЛЕННЯ.

МЕТА:  Перевірити знання студентів з основних напрямків ФВ дорослих.

Послідовність проведення заняття.

Впродовж двох годин заняття викладач у формі опитування з'ясовує

рівень знань студентів з наступних питань:

1 Мета та завдання ФВ дорослого населення.

2. Основні напрямки ФВ дорослого населення.

3. Організаційні форми ФВ дорослого населення.

4. Варіанти індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять.

5. Методика фізкультурно-оздоровчих занять.

6. Методика загартування

7. Раціональне харчування як фактор ЗСЖ.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Основы  теории  и  методики  ФК  (Учебн.  для  техн.  ФК)  Под  ред.

А.А.Гужаловского - М.: Физкультура и спорт, 1986.

2. Теория и методика ФВ. Учеб. для ин-тов физ. культуры\ Под общ. ред.

Л.П.Матвеева   и А.Д.Новикова.  Изд.  2-е,  испр. и доп.  (  в 2-х т.)  М.:

"ФиС", 1976.

3. Матеріали лекції.



 СЕМІНАР №15

ТЕМА:   Особливості  методики  вирішення  оздоровчих  і  освітніх

завдань у процесі фізичного виховання дорослих

МЕТА:   Перевірити  знання  студентів  з  особливостей  методики

розвитку і підтримання рівня розвитку рухових якостей дорослих..

Послідовність проведення заняття.

Впродовж двох годин заняття викладач у формі опитування з'ясовує

рівень знань студентів з наступних питань:

1. Особливості розвитку рухових якостей в перший період зрілого віку;

2. Особливості розвитку рухових якостей в другий період зрілого віку;

3. Особливості розвитку рухових якостей в старшому віці;

4. Особливості розвитку рухових якостей в похилому віці.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Основы  теории  и  методики  ФК  (Учебн.  для  техн.  ФК)  Под  ред.

А.А.Гужаловского - М.: Физкультура и спорт, 1986.

2. Теория и методика ФВ. Учеб. для ин-тов физ. культуры\ Под общ. ред.

Л.П.Матвеева   и А.Д.Новикова.  Изд.  2-е,  испр. и доп.  (  в 2-х т.)  М.:

"ФиС", 1976.

3. Матеріали лекції.



 СЕМІНАР №16 

ТЕМА:  Планування і контроль у фізичному виховання дорослого

населення.

МЕТА:  Перевірити знання студентів з контролю ФВ дорослих..

Послідовність проведення заняття.

На двох годинах заняття викладач у формі опитування з'ясовує рівень

знань студентів з наступних питань:

 Значення контролю у фізичному вихованні дорослих;

 Контрольні якісні показники фізичної культури дорослих;

 Лікарсько-педагогічний  контроль  у  фізичному  вихованні

дорослих;

 Самоконтроль у фізичному вихованні дорослих;

 Градація рівнів фізичного стану дорослих.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Основы теории и методики ФК (Учебн. для техн. ФК) Под ред.

А.А.Гужаловского - М.: Физкультура и спорт, 1986.

2. Теория и методика ФВ. Учеб. для ин-тов физ. культуры\ Под общ.

ред. Л.П.Матвеева  и А.Д.Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. ( в 2-х

т.) М.: "ФиС", 1976.

3. Матеріали лекції.
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