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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Приєднання України до Болонського процесу, прагнення нашої держави 

інтегруватися в низку європейських та світових структур ставить перед вітчизняною 

системою освіти низку додаткових вимог, щодо підготовки висококваліфікованих 

фахівців, в тому числі з фізичної культури та спорту. Однією з цілей Болонського 

процесу є уніфікація навчальних програм та стандартів освіти. При підготовці 

спеціалістів з фізичної культури та спорту, вирішення цієї проблеми є не можливим без 

аналізу теоретичної та практичної складових організації фізичного виховання в 

провідних світових державах.     

2. Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами інформацією про 

науково-методичні, програмно-нормативні, правові та організаційні основи 

зарубіжних систем фізичного виховання. 

3. Завдання: 
1.Ознайомити з історичними особливостями формування систем фізичного 

виховання в зарубіжних країнах.  

2. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання дітей шкільного 

віку в зарубіжних країнах.  

3. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання студентської 

молоді в зарубіжних країнах.  

4. Засвоїти теоретичні знання про основи фізичного виховання дорослого 

населення в зарубіжних країнах.  

5. Вивчити світовий досвід організації та проведення різних форм фізичного 

виховання.  

6. Вивчити особливості програмно-нормативного забезпечення процесу 

фізичного виховання за кордоном.  

7. Ознайомити з методикою тестування рівня фізичної підготовленості в 

зарубіжних країнах.  

8. Вивчити специфіку діяльності фізкультурно-спортивних організацій за 

кордоном.  

9. Вивчити досвід фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми з особливими 

потребами в зарубіжних країнах. 

4. Пререквізити. Базові знання з фізичного виховання: теорію і методику фізичної 

культури, теорію і методику фізичного виховання. Знає сучасні теоретико-методичні 

концепції гармонійного рухового, функціонального, інтелектуального та духовного 

розвитку людини. Володіє навичками аналізу, систематизації та оцінки педагогічного 

досвіду, розробки методик та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та 

фізичних (рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень фізіології, 

морфології, біохімії, біомеханіки 

5. Результати навчання 

Знання: 

ПРЗ 3. Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури 

- 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;  

ПРЗ 12. Знає основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній 

діяльності, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в 

професійній діяльності 

- підходи до організації та проведення різних форм фізичного виховання у 

зарубіжних країнах;  

- особливості діяльності закордонних організацій пов’язаних з фізичною 

культурою.  

Уміння: 

ПРУ 1. Вміє проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, 

обробку та аналізу інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями для їх подальшої реалізації в практиці. 

- 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.  

ПРУ 5. Володіє руховими навичками в базових видах спорту на рівні масових 

розрядів; вдосконалює руховий арсенал шляхом формування рухових умінь і навичок 

в інших видах спорту 

ПРУ 10. Вміє практично використовувати документи державних і громадських 

органів управління у сфері фізичної культури.  

ПРУ 11. Здатний здійснювати організацію діяльності населення з використанням 

різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації. 

Комунікація: 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і вміє використовувати їх при роботі з 

колективом займаються і кожним індивідуумом.  

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, 

інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну культуру як 

частини загальної культури і факторі забезпечення здоров'я.  

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію 

з колегами, соціальними партнерами, учнями, студентами й вихованцями та їхніми 

батьками.  

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів, студентів і вихованців та ефективно працює 

в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях).  

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 



 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 

Зарубіжні системи фізичного виховання 
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Денна 
5 9 4 120 2 22  11  87  залік 

Заочна  
5 9 4 120 2 8  2  110  залік 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Системи фізичного виховання економічно 

найрозвинутіших країн 

Тема 1. Особливості 

фізичного 

виховання в США. 

14 2 
   

12 18 1 
   

17 

Тема 2. Особливості 

уроку фізичної 

культури в 

молодшій, середній 

та старшій школах 

США.  

18 2 4 
  

12 14 1 
   

13 

Тема 3. Особливості 

фізичного виховання 

в Англії та 

Німеччини. 

14 2    12 14     14 

Тема 4. Організаційні 

форми фізичного 

виховання, що 

застосовуються в  

загальноосвітніх 

школах Англії 

14 2    12 14     14 

Тема 5. Загальні 

особливості системи 

освіти в Німеччині 

16 2 2   12 16     16 



Разом за змістовим  

модулем 1 
76 10 6   60 76 2    74 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Системи фізичного виховання країн Європи 

Тема 6. Особливості 

фізичного виховання 

в вищих навчальних 

закладах Польщі  

15 2 3   10 15 1 1   13 

Тема 7. Фізкультурна 

освіта і спорт у 

початковій школі 

Євросоюзу: сучасний 

стан і тенденції 

розвитку 

16 6    10 12 1    11 

Тема 8. Методичне 

забезпечення системи 

фізичного виховання 

студентів у 

зарубіжних країнах  

13 4 2   7 14 2    12 

Разом за змістовим  

модулем 2 

44 12 5   27 44 4 2   38 

Усього годин  120 22 11 
  

87 120 8 2 
  

110 

 

 

6.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

1 Фізичне виховання в системі освіти США 

2 Фізичне виховання в системі освіти Англії та Німеччини 

3 Фізичне виховання як складова системи освіти Польщі 

4 Сучасний стан фізичного виховання у країнах Європейського Союзу 

 

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

  

Назва теми 

1   

2   

...   

 

6.2.3. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 Особливості фізичного виховання в США 

2 Особливості уроку фізичної культури в молодшій, середній та старшій 

школах США. 

3 Особливості фізичного виховання в Англії та Німеччини. 

4 Організаційні форми фізичного виховання, що застосовуються в  

загальноосвітніх школах Англії 

5 Загальні особливості системи освіти в Німеччині 



6 Особливості фізичного виховання в вищих навчальних закладах Польщі 

7 Фізкультурна освіта і спорт у початковій школі Євросоюзу: сучасний 

стан і тенденції розвитку 

8 Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у 

зарубіжних країнах 

 

7. Система контролю та оцінювання 

 

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений залік. 

Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи 

(наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі та ін.), 

реферати, есе, студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                             

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах 

контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту чи заліку). 

1) Кількість балів за кожен навчальний елемент (НЕ) виводиться із суми 

поточних видів контролю, які мають бути відображені у змістово-діяльнісній 

структурі. 

2) Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за НЕ даного модуля. 

Питома вага модуля визначається його складністю – це компетенція викладача. 

3) Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої шкали 

оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Оцінка "відмінно" виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь. 

Виявлено знання змісту предмета, уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні 

положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, якісно сформовані 

практичні навички, досягнення навчальної мети, висловлено власні судження і 

особисте ставлення до проблеми. Відповідь відзначається системністю, послідовністю, 

логічністю викладу думок і творчим вирішенням соціально-педагогічних ситуацій. 

Оцінка "добре" виставляється за повну, аргументовану відповідь. Допущено 

незначні неточності у розкритті змісту предмета, виявлено здатність аналізувати 

пропонуються схеми; або всі завдання виконані, але не повна відповідь, спірна 

аргументація, виявлена здатність аналізувати, достатній рівень оцінювання й аналізу 

соціально-педагогічної ситуації. 

Оцінка "задовільно" виставляється за повну, аргументовану відповідь на два 

питання, а решта – відповіді поверхневі, пропонуються зразки вирішення соціально-

педагогічних ситуацій, практичних завдань; або неповна, недостатньо аргументована 

відповідь на всі питання, відсутня здатність аналізувати. Схеми відповіді не 

пропонується. 

Оцінка "незадовільно" виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на 

одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, не наводяться приклади, відсутня 

здатність аналізувати; або дається повна, аргументована відповідь, здатність 

аналізувати, пропонована схема відповіді, але лише на одне завдання. 

Якщо студент набрав менше 35 балів за весь курс, він не допускається до 

складання іспиту. 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

60-69 D 
задовільно 

50-59 Е 

35-49 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

 (залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 5 5 9 8 8 

Модуль контроль – 10 балів Модуль контроль – 10 балів 40 100 

Разом – 25 бал Разом – 35 балів 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

8. Рекомендована література 

8.1. Базова (основна) 

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. 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.  

3. Бессарабова О. Н. Образовательные стандарты средней школы США: 

состояние и тенденции развития : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Ольга 

Николаевна Бессарабова; Волгоград. гос. пед. у-т — Волгоград, 2006. — 223 с. 

 4. Державні  тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 

України / За заг. ред. Зубалія. - 2 - е вид., перероб. і доп., -К., 1997. - 36с.  

5. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”.  

6. Круцевич Т. Ю. Теорія и методика физического воспитания Т. 1: Общие 

основы теории и методики физического воспитания. - К. : Олимп. лит-ра – 2003. – 423 

с.  

7. Осадча Т. Ю. Професійна підготовка викладачів фізичного виховання в 

університетах США: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Осадча Тетяна Юріївна. - 

Луганськ, 2005. - 227 с.  

8. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – Київ: Олімпійська 

література, 2001. – 349.  

9. Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії : дис... канд. 

наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Турчик Ірина Хосенівна; Львівський держ. ін-

т фізичної культури. - Л., 2005. – 207 с.  



10. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною 

редакцією С. М. Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 368 с.   

11. Фізичне  виховання. Програма для студентів вищих навчальних закладів 1-2  

рівнів акредитації.  

12. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Т. : 

Навчальна книга – Богдан, 2001. – ч.1. – 272 с.  

13. CDC.School Health Policies and Programs Study (SHPPS) 2006. Journal of School 

Health. 2007; 27(8).   

14. Сalifornia physical fitness test. The Cooper Institute, Dallas, Texas., 2007 – 6 

pages.   

15. Missouri Physical Fitness Assessment Manual. Missouri Department of 

Elementary and Secondary Education. D. Kent King, Commissioner of Education, - October 

2000 -  22 pages.  

16. Grunbaum JA, Kann L, Kinchen S, et al. Youth Risk Behavior Surveillance--

United States, 2003. In: Surveillance Summaries, May 21, 2004. MMWR 2004;53(No. SS-

2).  

17. Piotr Wr?blewski. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego.  

 

8.2. Допоміжна 

1. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : Матеріали наукової 

конференції / Харк. нац. пед. у-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2005. – С. 8-9.  

2. Виндюк О.В. История развития школьных программ по физическому 

воспитанию в США // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: 

проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – К.: Запоріжжя, 2001. - Вип. 21. – С. 292 – 295. 

 3. Віндюк Ольга Валеріївна. Організаційно-методичні основи фізичного 

виховання дітей 5-7 років у спортивно-оздоровчих установах США: Дис... канд. з фіз. 

виховання і спорту: 24.00.02 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та 

муніципального управління". — Запоріжжя, 2003. — 218 с.   

4. Волкова С.С., Виндюк О.В. Физическая культура – составляющая ЗОЖ в США 

и Украине // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квітня 2003 р., м. Харків: У 3 т. – Х., 2003. – Т. 1. – С. 

102 – 108.  

5. Гуськов С. І., Дегтярьова Є.І. Про фізичне виховання дошкільнят у зарубіжних 

країнах / С. Гуськов / / Фізична культура, № 4. - 2004. – С. 35-42.   

6. Корф Д. В. Правовые основы финансирования образования в США : дис. ... 

канд. юр. наук: спец. 12.00.14 / Дмитрий Корф; Московский гос. у-т — М., 2009. — 148 

с.  

7. Ogden CL, Flegal KM, Carroll MD, Johnson CL. Prevalence and trends in 

overweight among US children and adolescents, 1999--2000. JAMA 2002;288:1728—32 

pages.  

9. Інформаційні ресурси 

http://www.chnu.cv.ua 


