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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Дисципліна «Організація і проведення спортивно-масових заходів в закладах освіти» 

спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури та спорту, та 
забезпечує вироблення і закріплення практичних навичок проведення спортивно-масових 
заняттях, у закладах освіти, оздоровчих групах, під час фізкультурних і спортивних заходів, 
формувати практичну діяльність з інформаційно – пропагандистської роботи у трудових 
колективах, а також за місцем проживання і в зонах організованого відпочинку населення. 

2. Мета навчальної дисципліни: надіти студентам теоретичні знання та сформувати 
у них практичні навички для майбутньої професійної діяльності, розкрити сучасні 
закономірності організації та проведення спортивно-масової роботи в нашій державі, 
озброїти студентів навичками аналізу та прогнозування розвитку сучасної сфери фізичної 
культури. 

3. Пререквізити. Теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика різних 
груп населення. 

4. Результати навчання 
Загальні компетентності: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
3. Здатність працювати в команді 
4. Володіння навичками міжособистісної взаємодії 
6. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової 
активності і спорту 
7. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я 
Спеціальні компетентності: 
2. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної діяльності 
3. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми 
дошкільного, шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах 
середньої та вищої професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 
6. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення 
професійної діяльності 

  



5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни___ Організація і проведення спортивно-масових 
заходів в закладах освіти ______ 
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Денна 4-й 8- й 4 120 2 26 26 - - 68 - іспит 

Заочна  4-й 8- й 4 120 2 8 2 - - 110 - іспит 

 
5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
1 Семестр 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пз лаб інд с.р. л пз лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 
занять 

Змістовий модуль 1. Фізична культура та спортивно-оздоровча 
діяльність у системі освіти і виховання 

Тема 1. 
Нормативно-правові 
основи фізичного 
виховання школярів 

12 3 3   6 11 1    10 

Тема 2. Психолого-
фізіологічні, 
педагогічні основи 
дидактичних процесів 
та анатомо- 
морфофункціональні 
особливості організму 
дітей та підлітків. 

9 2 2   5 9     9 

Тема 3. Концепція 
модернізації 
фізичного виховання 
та оздоровлення учнів 
засобами 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 4. Фізична 
культура і спорт як 
засоби гармонійного 
розвитку дітей та 

9 2 2   5 10 1    9 



підлітків  

Тема 5. Фізична 
культура і спорт у 
шкільному віці  

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 6. Розвиваюча та 
оздоровча роль 
фізичної культури у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах  

10 2 2   6 10  1   9 

Разом за  ЗМ1 60 13 13   34       
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні вимоги до проведення 

фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах середньої освіти 
Тема 1. Онтогенез 
рухових здібностей. 
Фізична активність 
дітей та підлітків як 
фактор 
функціональних 
можливостей і 
фізичного розвитку 

10 2 2   6 9     9 

Тема № 2. Фізичне 
виховання школярів у 
закладах загальної 
середньої освіти  

9 2 2   5 9     9 

Тема 3. Фізкультурно-
оздоровча і 
спортивно-масова 
робота у різні періоди 
шкільного віку  

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 4. 
Некласифікаційні 
змагання школярів. 
Інноваційні підходи 
до організації роботи 
з фізичного виховання 
в загальноосвітній 
школі 

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 5. Фізичне 
виховання учнів поза 
школою  

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 6. Планування, 
контроль і облік у 
процесі занять 
фізичними вправами 

12 3 3   6 12 1 1   10 

Разом за ЗМ 2 60 13 13   34       

Усього годин 120 26 26 
  

68 120 8 2 
  

110 

 
5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 



 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи. 
Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений екзамен у 8 семестрі. 
Засоби оцінювання 
− поточне вибіркове опитування на лекціях (експрес опитування); 
− перевірка готовності до семінарських занять; 
− виконання завдань до самостійної роботи; 
− перевірка виконання домашніх завдань; 
− звіт за змістовий модуль; 
− контроль навичок, вмінь за тематикою модуля; 
− поточне тестування; 
− захист індивідуальних навчально-дослідних завдань; 
− підсумковий тестовий контроль. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
80-89 В добре  70-79 С 
60-69 D задовільно  50-59 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

№ 
  

Назва теми 

1.  Тема 1.1. Тема: сучасна концепція фізичного виховання і оздоровчої роботи. 
2.  Тема 1.2.   Контроль інтенсивності навантаження під час занять масовим спортом 
3.  Тема 1.3.  Мотиви та інтереси до занять фізкультурно-оздоровчою діяльністю 
4.  Тема 1.4. Фізична культура в системі освіти і виховання 
5.  Тема 1.5. Фізична культура і спорт у шкільному віці 
6.  Тема 1.6. Формування особистості учнів на уроках фізичної культури та у 

позакласний час 
7.  Тема 2.1. Фізична культура у всебічному гармонійному розвитку особистості 
8.  Тема 2.2. Основи фізичної культури підростаючого покоління в шкільний період у 

позанавчальний час 
9.  Тема 2.3. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота у різні періоди 

шкільного віку 
10.  Тема2.4. Позакласна робота з фізичної культури спорту у фізичному вихованні учнів 
11.  Тема 2.5. Позашкільна робота з фізичної культури і спорту у фізичному вихованні 

учнів 
12.  Тема 2.6. Шляхи формування свідомого ставлення до здоров’я 



0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 Залік 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) Сума 

 
Змістовий модуль 1 

 
Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Модуль контроль: 6 балів Модуль контроль: 6 балів 
Всього за 1 модуль – 30 б. Всього за 2 модуль – 30 б. 

Всього: 60 балів 
 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 
 

7. Рекомендована література - основна 
 

1. Мосейчук  Ю.Ю. Вступ до спеціальності (фізичне виховання, здоров'я людини) : 
навч.-метод. посібник / укл. : Ю. Ю. Мосейчук, С. В. Мединський,  А. В. Гакман.. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 150 с. 

2. Мосейчук Ю. Ю. Фізичне виховання, спорт, здоров'я людини. Вступ до 
спеціальності (в умоваз кредитно-трансферної системи навчання): навч. посібник / уклад. : 
Мосейчук Ю. Ю., Мединський С. В.. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 120 с. 

3. Мосейчук Ю.Ю.  «Середня освіта. Фізична культура.» Вступ до спеціальності : 
навч. посібник / уклад. : Мосейчук Ю.Ю., Байдюк М.Ю. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 
– 130 с. 

4. Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та 
естетичного виховання : Автор. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01. ХДПУ ім. Г.Сковороди. / Т.Т. Ротерс. 
Х., 2002. 240с. 

5. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 
виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. К. : Олімпійська література, 2008. Т. 1. 391 с. 

6. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фіз. 
виховання і спорту : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. К. : Олімпійська література, 2008. Т. 2. 367 с. 

7. Фролова Л. С. Вступ до спеціальності ''Фізичне виховання'' : [навчально- 
методичний посібник] / Л. С. Фролова. – Черкаси, 2014. – 282 с. 

8. Фролова Л. С. Методика підготовки до екзамену з дисципліни «Вступ до 
спеціальності»: методичні рекомендації для студентів галузі знань 01 — освіта, спеціальностей 014 
— середня освіта (фізичне виховання), 017 — фізична культура і спорт, 016 — спеціальна освіта 
(здоров'я людини). — Черкаси, 2016. — 34 с. 

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

10. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. / Б.М. Шиян. - Ч.2. 
Тернопіль, Навчальна книга, Богдан, 2004. 248с. 

 
8. Інформаційні ресурси 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/

