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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Педагогіка 

фізичної культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)». 

«Педагогіка фізичної культури» є однією з фундаментальних навчальних 

дисциплін, за допомогою якої формується професійна майстерність фахівця 

(вчителя фізичної культури, тренера, керівника спортивних секцій). Ця 

дисципліна допомагає більш правильно визначити зміст і методи педагогічного 

процесу, адекватно сприймати особливості окремих учнів і колективу 

спортсменів, раціонально організовувати їх навчальну або тренувальну 

діяльність, правильно організовувати фахівцю свою професійну діяльність, 

враховуючи свої сильні і слабкі сторони, находити оптимальні шляхи 

встановлення взаєморозуміння з учнями (юними спортсменами). 

2. Мета навчальної дисципліни: адаптувати педагогічні знання 

конкретно до діяльності вчителя фізичної культури, тренера, керівника 

спортивних секцій. 

3. Пререквізити. Вивчення дисципліни має прикладний характер і 

базується на знаннях таких фундаментальних дисциплін, як «Педагогіка з 

основами педмайстерності», «Психологія», «Соціологія», «Фізіологія людини», 

«Теорія та методика фізичного виховання» та ін. 

4. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні 

знати: 

 засоби фізичної культури, що впливають на здоровий спосіб життя;  

 засоби формування моральності учнів у процесі занять фізичною 

культурою;  

 основи навчання на заняттях спортом; 

вміти: 

 визначати фактори спортивно-педагогічного та психолого-

педагогічного характеру помилок спортивної техніки;  

 варіювати зусилля та регулювати умови, що призводять до 

удосконалення спортивної техніки;  

 визначати послідовність навчання спортивної техніки та шляхи її 

оволодіння. 
 

Формування програмних компетентностей 
Індекс в 

матриці ОП 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 2. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 



Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з 

фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних 

основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та 

фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у 

сфері фізичної культури 

ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання у фізичному вихованні 

ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів з фізичного виховання. 

ФК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння 

учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності 

та корекції навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання. 

ФК 10. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної 

культури з дітьми шкільного віку та учнями в загальноосвітніх 

установах, освітніх закладах середньої та професійної освіти, 

позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

ФК 11. Здатність самостійно проводити заняття в шкільній секції 

спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму. 

ФК 12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, 

відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

ФК 14. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 

професійного та особистісного розвитку. 

Програмні результати навчання (знання) (ПРЗ) 

ПРЗ 1. Знає та Уміє застосовувати на практиці основні положення 

фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для 

розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових 

умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє засобами 

інтегрального гармонійного (розумового, духовного і 

фізичного) розвитку людини. 

ПРЗ 2. Усвідомлює витоки і еволюцію формування теорії спортивного 

тренування, медико-біологічні та психологічні основи і 

технологію фізичного виховання представників різних вікових 

груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної 

культури і спорту. 

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

фізичної культури. 

ПРЗ 4. Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і 

корекції, засобами і методами управління станом людини. 

ПРЗ 6. Знає основні теоретичні положення в галузі фізичної культури. 

ПРЗ 7. Знає вимоги до оформлення документації та основні 

закономірності побудови документів для здійснення 



навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту. 

ПРЗ 11. Знає біологічні, соціальні, психологічні, духовні чинники, що 

обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичної 

культури та спорту. 

Програмні результати навчання (уміння) (ПРУ) 

ПРУ 1. Уміє 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. 

ПРУ 2. Спроможний розвивати педагогічну думку, методи 

педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні 

дидактичні технології 

ПРУ 3. Володіє 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 Уміє 

самостійно розробляти методики і технології для інтегрального 

гармонійного розвитку людини. 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі 

програми, навчально-тематичні плани) на основі освітнього 

стандарту та зразкових програм з урахуванням виду освітньої 

установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

ПРУ 8. Уміє визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, 

розробляти необхідну документацію для проведення занять з 

фізичної культури та спорту. 

Програмні результати навчання (комунікація) (ПРК) 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє 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 й вихованцями та їхніми батьками. 

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів 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. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни:  
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Денна         –  –  – залік  

Заочна        – –  –   – залік 

 

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 

лк пз лаб інд с.р. лк пз лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  

СКЛАДОВІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Тема 1. 

Вступ у 

педагогіку 

фізичної 

культури. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 2.  Фізична 

культура – основа 

здорового 

способу життя 

школярів. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 3.  

Формування 

моральності учнів 

у процесі занять 

фізичною 

культурою. 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 4. 

Виховання учнів 

з відхиленням від 

норм поведінки у 

процесі занять 

фізичною 

культурою. 

9 2 2   5 9 1    8 

Тема 5. Трудове 

виховання учнів 

на заняттях 

фізичною 

культурою. 

9 2 2   5 8 1    7 

Разом за ЗМ 1 42 10 10   22 42 5    37 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. ПЕДАГОГІКА СПОРТУ 

Тема 6.  

Навчання на 

заняттях спортом. 

8 2 2   4 8 1    7 



Тема 7.  

Керування 

фізичним 

розвитком та 

забезпечення 

фізичної 

підготовленості.  

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 8. 

Виховання на 

заняттях спортом. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 9.  

Планування та 

побудова 

спортивно-

педагогічного 

процесу. 

8 2 2   4 8 1    7 

Тема 10. Фізичне 

виховання в сім’ї 

та здоровий 

спосіб життя.. 

8 2 2   
4 

8     8 

Тема 11.  

Компоненти та 

функції 

педагогічного 

управління. 

8 2 2   
4 

8 1    7 

Разом за ЗМ 2 48 12 12   24 48 5    43 

Усього годин 90 22 22 - - 46 90 10 - - - 80 

8 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Предмет та категорії педагогіки. Особливості діяльності у фізичній 

культурі. 

2. Сучасні теорії і методики навчання предмету „Фізична культура”. 

Місце предмету „Фізична культура” у змісті загальної освіти. 

Спрямованість предмету „Фізична культура” та комплекс завдань 

дисципліни. Основні концепції предмету „Фізична культура”. 

3. Утома. Фізичні вправи та функціональні резерви організму. Фізичні 

вправи, імунна система та характер стану гіподинамії і гіпокінезії.. 

4. Правильне дихання, споживання рідини та гігієна сну. Вимоги до 

одягу та гігієнічні правила виконання фізичних вправ. 

5. Самострахування  та виконання ранкової гімнастики. Правила 

особистої гігієни, значення та гігієнічні вимоги до раціонального 

харчування. 

6. Сутність, функції,  категорії, види та завдання навчання. 

Закономірності та принципи навчання.. 

7. Підготовка спортивних резервів. Управління процесом підготовки у 

обраному виді спорту. 

8. Закономірності, принципи та засоби виховання. Концепції загальних 

методів спортивного виховання. 



9. Закономірності, принципи та засоби виховання. Концепції загальних 

методів спортивного виховання. 

10. Спорт і естетичне виховання. 

11. Багаторічний план спортивної підготовки. 
 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  

Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) моделювання фрагментів занять;  

4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – залік.  

Засоби оцінювання: 
контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 
 

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 заліку 

90 – 100 А 

«зараховано» 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 Е 

35 – 49 FX 
«незараховано» з можливістю  

повторного складання 

0 – 34 F 

«незараховано»  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 

Поточне оцінювання  

аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модуль-контроль – 5 балів Модуль-контроль – 5 балів  



Разом – 30 балів Разом – 30 балів 100 

Підсумковий модуль – 40 

 

Тема 1. Вступ у педагогіку фізичної культури. 

Тема 2.  Фізична культура – основа здорового способу життя школярів. 

Тема 3. Формування моральності учнів в процесі занять фізичною культурою. 

Тема 4. Виховання учнів з відхиленням від норм поведінки в процесі занять фізичною 

культурою. 

Тема 5. Трудове виховання учнів на заняттях фізичною культурою. 

Тема 6. Навчання на заняттях спортом. 

Тема 7. Керування фізичним розвитком та забезпечення фізичної підготовленості. 

Тема 8. Виховання на заняттях спортом. 

Тема 9. Планування та побудова спортивно-педагогічного процесу. 

Тема 10. Принципи, засоби та методи виховання на заняттях спортом. 

Тема 11.  Компоненти та функції педагогічного управління. 

 

Рекомендована література - основна 

1. Андрощук Н., Андрощук М. Основи здоров’я і фізична культура 

(теоретичні відомості). Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 160 с. 

2. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и 

спорта. Учеб. пособие. М.: «Академия»,2000. 288 с. 

3. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: Учеб. пособие /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 272 с. 

4. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: 2-е изд., испр. и доп.  

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 486 с. 

5. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. 

СПб.:Питер,2003. 384 с. 

6. Кузьмінський А.І. та ін. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. К.: 

Знання – Прес, 2003. 429 с. 

7. Педагогика спорта /Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. К.: Здоров’я, 

1986. 208 с. 

8. Практикум по спортивной психологии /Под ред. И.П.Волкова. СПб.: 

Питер, 2002. 288 с. 

9. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов /Сост. 

И.П.Волков. СПб.: Питер, 2002. 384 с. 

10. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического 

воспитания: пособие для учителя. М.: Просвещение, 1987. 224 с. 

11. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры.- К.: Олимпийская литература, 1998.-335 с. 

12. Фізичне виховання. Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2007. 192 с. 

13. Шалар О.Г. Лекції з курсу „Психологія фізичного виховання та спорту”: 

навчально-методичний посібник для студентів спеціальності ПМСО. 

Фізична культура. Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. 212 с. 

14. Шалар О.Г. Організація та проведення комплексної контрольної роботи з 

дисципліни „Психологія фізичної культури”. Печатное слово. 2005. 

№2/13. Херсон. Издательство ХГУ. С. 49-53. 

 



6. Інформаційні ресурси 
1. www. sportsscience. org. 

2. www. tmfv.com. ua. 

3. www. nbuv.gov. ua. 
 


