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1. Анотація дисципліни. 

Нині спостерігається погіршення показників фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості та стану здоров'я школярів різного віку. За результатами наукових 

досліджень, практично здоровими визнають менше 15% школярів, а отже спостерігається 

тенденція до зростання кількості учнів які, за станом здоров’я скеровані до спеціальної 

медичної групи (СМГ). Наведені факти вимагають високої професійної підготовленості 

фахівців, вчителів фізичної культури з питань теорії, методики та практичної реалізації 

завдань фізичної культури школярів із послабленим здоров’ям які за станом здоров’я 

скеровані до СМГ. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у забезпеченні студентів необхідними 

теоретичними знаннями та практичними вміннями для формування фахівця, майбутнього 

учителя фізичної культури та підготовка до професійної діяльності в ЗЗСО зі школярами які 

за станом здоров’я скеровані до СМГ; ознайомлення студентів з теоретико-методичними 

основами, особливостями організації та методикою проведення фізичної культури зі 

школярами СМГ; особливостями застосування засобів, методів і методичних прийомів в 

процесі проведення фізичної культури в СМГ; набуття вмінь через засоби фізичної культури 

підвищувати життєву активність школярів та добиватись індивідуально-стійкого 

поліпшення самопочуття та підвищення рівня здоров’я учнів СМГ. 

3. Пререквізити. Здобувач вищої освіти має вивчити до початку або разом із 

дисципліною «Методика проведення фізичної культури в СМГ» наступні дисципліни: 

«Гігієна», «Теорія та методика фізичного виховання школярів», «Анатомія», «Вікова 

фізіологія», «Педагогіка», «Гімнастика з МВ», «Загальна теорія здоров’я», що підвищуватиме 

ефективність засвоєння курсу. 

4. Результати навчання.  

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК. 9. Володіння навичками міжособистісної взаємодії. 

ЗК 15. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

ЗК 18. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 20. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я. 

ЗК 21. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до 

неї стійкий інтерес . 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного 

виховання, медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і 

навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної 

культури і спорту. 

СК 2. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, 

розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної 

розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини. 



СК 4. Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з фізичної 

культури в різних закладах. 

СК 5. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і 

здоров'я дітей. 

СК 8. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, 

організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікативність 

СК 9. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до 

розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних 

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

біохімії, біомеханіки. 

СК 10. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно 

вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни 

«Методика проведення фізичної культури в СМГ» 
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Денна 4 7 3 90 3 22 22 - - 46 - екзамен 

Заочна  4 7 3 90 3 8 2 - - 80 - екзамен 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  

Організація та зміст фізичної культури в СМГ 

Тема 1. Загальні 

основи фізичної 

культури в СМГ. 

14 4 4 - - 6 14 - - - - 14 

Тема 2. Особливості 

організації та зміст 

фізичної культури у 

СМГ.  

16 4 4 - - 8 16 2 - - - 14 

Разом за ЗМ 2 30 8 8 - - 14 30 2 - - - 28 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  

Особливості методики фізичної культури школярів СМГ  



залежно від захворювання 

Тема 3. Особливості 

методики ФК в СМГ 

при захворюваннях 

дихальної та 

серцево-судинної 

систем. 

16 4 4 - - 8 16 2 1 - - 13 

Тема 4. Особливості 

методики ФК в СМГ 

при функціональних 

порушеннях нервової 

системи та 

захворюваннях 

органів травлення. 

16 4 4 - - 8 16 2 

 

- - - 14 

Тема 5. Особливості 

методики ФК в СМГ 

при захворюваннях 

опорно-рухового 

апарату. 

16 4 4 - - 8 16 2 1 - - 13 

Тема 6. Особливості 

методики ФК в СМГ 

з порушенням зору. 

12 2 2   8 12     12 

Разом за ЗМ 2 60 14 14   32 60 6 2 - - 52 

Усього годин  90 22 22 - - 46 90 8 2 - - 80 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

 

Назва теми 

1.  Характеристика засобів фізичної культури в СМГ. 

2.  Зміст навчального матеріалу з фізичної культури в СМГ. 

3.  Структура та зміст самостійних занять школярів СМГ. Методи 

заохочування школярів СМГ до занять фізичною культурою. 

4.  Особливості застосування дихальних вправ. Дихальна гімнастика. 

5.  Вправи для формування правильної постави, коригуюча 

гімнастика для учнів СМГ. 

6.  Особливості методики фізичної культури в СМГ залежно від 

захворювання.  

7.  Контроль та самоконтроль занять фізичними вправами учнів СМГ. 

 

* ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни  

1. Сучасні методи оцінки фізичного розвитку школярів. 

2. Значення самостійних занять фізичними вправами учнів СМГ. 

3. Методичні особливості застосування засобів фізичного виховання в самостійних 

оздоровчих заняттях учнів СМГ. 

4. Методи оцінки стану постави. Формування правильної постави на уроках фізичної 

культури учнів СМГ.  



5. Методи оцінки стану склепіння стопи. Усунення вад та профілактика 

плоскостопості у школярів СМГ. 

6. Оцінка фізичного розвитку учнів за даними антропометрії. 

7. Особливості використання фізичних вправ в оздоровчих заняттях учнів СМГ 

залежно від захворювання.  

8. Застосування інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичній 

культурі учнів СМГ.  

9. Застосування східних та нетрадиційних методик оздоровлення у фізкультурній 

роботі з учнями СМГ.  

10. Значення рухової активності в підвищенні рівня здоров’я учнів СМГ. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю: усне (фронтальне) опитування (відповіді студента), 

тестування, реферативні доповіді (презентації) зі самостійної роботи, оцінювання 

практичних вмінь та навичок проведення фрагменту уроку ФК в СМГ, оцінювання 

результатів виконаних завдань та наукових досліджень, результати індивідуальних та 

групових практичних завдань.  

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

Засоби оцінювання:  

 контрольна робота; 

 тестові завдання; 

 презентації результатів виконаних завдань (конспект уроку для учнів СМГ); 

 практичне проведення фрагменту року в СМГ залежно від захворювання; 

 презентації результатів виконаних завдань та наукових досліджень;  

 студентські презентації та виступи на наукових заходах;  

 результати індивідуальних та групових завдань.   

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно   

80–89 В 
добре  

70–79 С 

60–69 D 
задовільно  

50–59 Е  

35–49 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна, практична та самостійна робота) 

Підсумковий  

модуль 

(екзамен) 

Сумарна 

кількість 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т.1. Т.2. Т.3 Т.4. Т.5. Т.6. 
40 100 

7 8 8 8 8 8 



Модульна контрольна 

робота – 5  

Модульна контрольна  

робота – 6  

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

6. Рекомендована література – основна 

1. Боднар І.Р. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній 

медичній групі: навч. посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання вищ. навч. закл. Л.: Видавництво, 

2013. 187 с. 

2. Круцевич Т.Ю. Теорія та методика фізичного виховання. В 2-х томах. Методика 

фізичного виховання різних груп населення Т.2 Київ: Олімп. л-ра, 2008. 367с. 

3. Лікувальна фізична культура. Комплекси вправ: навчально-методичний посібник / 

укл.: В.В. Гусак, О.Д. Гауряк. Чернівці: ЧНУ. 2012. 276с. 

4. Теорія і методика проведення занять у спеціальній медичній групі / укл. В.В. Гусак, 

Ю.Ю. Мосейчук. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. 133 с. 

5. Фізична реабілітація при порушеннях постави та плоскостопості / укладачі 

Л.Г. Доцюк, О.Д. Гауряк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2015. 149 с. 

6. Яців Я.М., Полатайко Ю.О., Лапковський Е.Й. , Дума З.В., Маланюк Л.Б., 

Пятничук Г.О., Синиця А.В., Хохлова Л.А. Особливості фізичного виховання у спеціальних 

медичних группах : методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Місто-НВ. 2012. 47 с. 
   

 7. Інформаційні ресурси 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1667  

 


