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1. Анотація дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна «Теорія і методика 

фізичного виховання різних груп населення» сформована відповідно до освітньо-

професійної програми спеціальності Середня освіта (фізична культура). Предметом 

вивчення даної дисципліни є формування у студента загальних основ теорії і методики 

фізичного виховання, які розповсюджуються на широку галузь застосування (спорт, 

базова фізична культура, оздоровча фізична культура для осіб різних вікових груп). 

 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з уявленнями про 

закономірності керування процесом фізичного виховання та його різновидів, 

методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу фізичного виховання різних 

груп населення, форми організації занять з фізичного виховання.  

3. Пререквізити: анатомія, фізіологія, теорія і методика оздоровчої фізичної 

культури, ТМФВ школярів, гімнастика з методикою викладання, спортивні ігри з 

методикою викладання, методика викладання ФВ у спеціальних медичних групах.  
 

4. Результати навчання. 

Загальні компетентності: 

З.К.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

З.К.2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

З.К.4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

З.К.7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

З.К.21. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти 

до неї стійкий інтерес. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

П.К.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. 

П.К.3.Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної 

діяльності 

П.К.8.Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, 

громадянськість, комунікативність 

П.К.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 

П.К.11. Здатність до якісного оформлення педагогічних розробок в галузі 

фізичного виховання і спорту 

П.К.13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

вдосконалення професійної діяльності. 

П.К.16. Здатність організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення 

професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість. 
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5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни    «ТМФВ ргн» 

Форма навчання 
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180 / 150 2 28 28 - - 124 / 94 - екзамен  

П.ф.н./сфн 

Заочна 
3 6 

 

6 / 5 

 
180 / 150 2 8 4 - - 168 / 138 -    екзамен  

П.ф.н./сфн 

 

 

5.2.Дидиктична карта навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. 

 «Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та 
шкільного віку, студентів вищих навчальних закладів» 

Лекційне заняття №1.  

ТМФВ різних груп населення як 

наукаі навчальний предмет 

12/10 2 2   8/6  0,5    12/10 

Лекційне заняття №2. Теоретико-

методичні основи ФВ дітей 

першого та другого років життя. 

12/10 2 2   8/6  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №3.  

Теоретичні основи ФВ дітей 

дошкільного віку 

12/10 2 2   8/6  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №4.  

Основи ФВ дітей молодшого 

шкільного віку 

14/10 2 2   10/6  0,5    12/10 

Лекційне заняття №5.  

ФВ дітей середнього шкільного віку 

14/10 2 2   10/6  0,5 0,5   12/8 

Лекційне заняття №6.  

Теоретико-методичні основи ФВ 

дітей старшого шкільного віку 

14/10 2 2   10/6  0,5 0,5   12/8 

Лекційне заняття №7. 

Мета, завдання та 

основи організації процесу ФВ 

студентів ВНЗ 

14/10 2 2   10/6  1    12/8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

92/70 

 

14 

 

14 

   

64/42 

 

90/70 

 

4 

 

2 

   

84/64 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2.  
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«Теоретико-методичні основи фізичного виховання дорослого 

населення. Фізичне виховання у виробничій та соціальній сферах» 
Лекційне заняття №8. ФВ людей 

першого зрілого віку (29-39 років 

(чоловіки) і 29-34 роки (жінки)). 

12/10 2 2   8/6  0,5    12/10 

Лекційне заняття №9.  

ФВ людей другого зрілого віку (40-

60 років (чоловіки) і 35-55 років 

(жінки)). 

12/10 2 2   8/6  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №10. 

Теоретико-методичні основи ФВ 

людей похилого(61-74 

років(чоловіки) і 56-74 років 

(жінки)) та старечого віку (75-90 

років (чоловіки і жінки)) 

12/12 2 2   8/8  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №11.  

Основи управління процесом 

фізичного вихованнядорослих 

12/12 2 2   8/8  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №12.  

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному вихованні 

дорослих 

12/12 2 2   8/8  0,5 0,5   12/10 

Лекційне заняття №13. 

Організація фізичного виховання у 

виробничій сфері 

14/12 2 2   10/8  0,5    12/12 

Лекційне заняття №14.  

Фізичне виховання як соціальне 

явище та педагогічний процес. 

система фізичного виховання 

14/12 2 2   10/8  1    12/12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

88/80 14 14   60/52 90/80 4 2   84/74 

Усього годин 
180/150 28 28   124/94 180/150 8 4   168/138 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи студента 

№ 

п/п 
Назва теми 

Змістовий модуль 1. «Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей 

дошкільного та шкільного віку, студентіввищих навчальних закладів» 

1 Тема №1. ТМФВ різних груп населення як наука і навчальний предмет. 

1. ТіМФВ, як наукова та навчальна дисципліна. 

2. Фізичне виховання як соціальне явище та педагогічнийпроцес. Система фізичного 

виховання. 

3. Засоби фізичного виховання. 

2 Тема №2.Теоретико-методичні основи ФВ дітей першого та другого років життя. 

1. Особливості застосування основних форм фізичного виховання дітей від 

народження до двох років.  

2. Організація та проведення занять з фізичної культури для дітей 1–2 роки. 
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3 Тема №3. Теоретичні основи ФВ дітей дошкільного віку. 

1. Характеристика організаційних форм фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільнят. 

Урочні форми занять з фізичної культури із дітьми дошкільного віку.  

4 Тема №4. Основи ФВ дітей молодшого шкільного віку. 

1. Формування знань у процесі фізичного виховання та виховання звички до занять 

фізичною культурою.  

2. Соціально-педагогічне значення спрямованого використання засобів фізичної 

культури у шкільному віці. 

5 Тема №5. ФВ дітей середнього шкільного віку. 

1. Загальна характеристика організаційних форм фізичного виховання. 

2. Характеристика позаурочних форм фізичного виховання. 

6 Тема №6.Теоретико-методичні основи ФВ дітей старшого шкільного віку. 

1. Характерні риси, зміст і побудова уроку.  

2. Види і типи уроків. Визначення завдань уроку.  

3. Організація діяльності учнів на уроці. 

7 Тема №7. Мета, завдання та основи організації процесу ФВ студентів ВНЗ. 

1. Організація навчального процесу з ФВ в навчальних відділеннях ВНЗ. 

2. Актуальні проблеми з фв у внз україни. 

Змістовий модуль 2. «Теоретико-методичні основи фізичного виховання дорослого 

населення. Фізичне виховання у виробничій та соціальній сферах» 

8 Тема №8. ФВ людей першого зрілого віку (від 21 до 35 років). 

1. Етапи фізичного розвитку людини.  

2. Психофізіологічна характеристика людей першого зрілого віку.  

3. Цілі та стратегія управління процесом фізичного виховання людей першого 

зрілого віку. 

9 Тема №9. ФВ людей віком від 35 до 60 років (зрілий вік, 2-й період). 

1. Значення контролю у фізичному вихованні дорослих. 

2. Самоконтроль у фізичному вихованні дорослих.  

3. Лікарсько-педагогічний контроль у фізичному вихованні дорослих. 

10 Тема №10.Теоретико-методичні основи ФВ людей похилого (56-74 роки) та старечого 

віку (74-90 років). 

1. Методика фізкультурно-оздоровчих занять.  

2. Психофізіологічна характеристика людей похилого та старечого віку. 

11 Тема №11. Основи управління процесом фізичного вихованнядорослих. 

1. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні дорослих. 

2. Актуальні проблеми фізичного виховання дорослого населення та 

шляхи їх вирішення. 
12 Тема №12. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 

дорослих. 

1. Особливості формування, структура та зміст фітнес-програм.  

2. Класифікація фітнес-програм.  

13 Тема №13. Організація фізичного виховання у виробничій сфері. 

1. Скласти план занять для певного виду професії (на вибір). 

2. Добрати засоби і методи ФВ відповідно до професії. 

14 Тема №14.Фізичне виховання як соціальне явище та педагогічний процес. система 

фізичного виховання. 

1. Фактори, які зумовлюють виникнення і розвиток фізичного виховання.  

2. Основні напрямки фізичного виховання.  

3. Мета та завдання фізичного виховання. 
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* ІНДЗ: 

Написання наукової доповіді з попередньо узгодженої теми – «реферат». 
Вимоги до оформлення реферату: 

1. титульна сторінка, 

2. зміст (план), 

3. вступ, 

4. основна частина (розділи, пункти і підпункти), 

5. висновки, 

6. список використаних джерел, 

7. додатки. 

Тематика рефератів 

 

1. Інноваційні технології фізичного виховання, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей. 

2. Форми, засоби, методи і прийоми фізичного виховання дітей дошкільного віку.  

3. Ефективність впливу рухливих ігор туристичної спрямованості на формування 

моральних якостей молодших школярів. 

4. Зв’язок фізичних здібностей хлопців середнього шкільного віку з нейродинамічними 

функціями. 

5. Педагогічний контроль показників фізичного розвитку школярів середніх класів. 

6. Проблеми реалізації теоретичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів. 

7. Пошук шляхів підвищення рівня здоров’я студентів: теоретичний аспект. 

8. Культура здоров’я школярів 5-6 класів сільської місцевості. 

9. Оздоровче і виховне значення рухливих ігор. Організація та методика проведення 

рухливих ігор. 

10. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дітей молодшого шкільного віку. 

11. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей. 

12. Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.  

13. Фізичне виховання дитини в сім’ї. 

14. Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини та складові чинники 

фізичної культури та спорту для цих людей. Методика їх проведення. 

15. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку.  

16. Вікові зміни складу тіла і розвитку м'язової сили у школярів, які проживають у різних 

соціально-природних умовах. 

17. Вплив фізичних навантажень різного спрямування на адаптацію підлітків. 

18. Загартування в фізкультурно-оздоровчій роботі з молодшими школярами. 

19. Конспект із теми (модуля) за заданим планом; 

20. Конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно; 

21. Анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни, бібліографічний опис; 

22. Повідомлення з теми, рекомендованої викладачем; 

23. Повідомлення з теми (без рекомендації викладача): аналіз інформації, самостійні 

дослідження. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента. 

В процесі оволодіння знаннями, вміннями та навичками з дисципліни «Теорія і 

методикиа фізичного виховання різних груп населення» застосовуються словесні, 

наочні та практичні методи навчання. Модель організації навчального процесу 

ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів 

(залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми 

контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. В 

організації навчального процесу застосовуються такі методи: словесний, наочний і 

практичний при викладанні навчального матеріалу; пояснювально-ілюстративний за 

характером пізнавальної діяльності; індуктивний і дедуктивний за логікою викладення. 

http://dissertation.com.ua/node/652702
http://dissertation.com.ua/node/853551
http://dissertation.com.ua/node/853551
http://dissertation.com.ua/node/849756
http://dissertation.com.ua/node/663430
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Програма передбачає поточні види контролю 

У структурі лекційного заняття: 

1. письмове тестування; 

2. усне опитування; 

3. самооцінка. 

Практичне заняття:  

1. самостійна науково-дослідна робота; 

2.  контрольні роботи; 

3. практичне виконання тестових завдань; 

4. реферативні роботи;  

5. практична перевірка знань та вмінь. 

 Модуль-контроль: 

1. письмове тестування. 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. іспит (усне опитування).  

                                                            

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
(Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 
може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 
трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали.  

 

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  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т11 Т12 Т13 екз
аме

н 

 

курсов
а 

робота 

 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1    

Модуль контроль – 4 балів Модуль контроль – 5 балів 20 20 100 

Разом – 30 балів Разом – 30 балів 40 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 за написання курсової роботи 

Виклад та розуміння 

основних положень змісту 

роботи  

Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до ___ до ___ до ___ 100 × 0,2 = 20  

 

 

7. Рекомендована література-основна 

 Базова 

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. Круцевич Т. Ю. Методыисследованияиндивидуальногоздоровьядетей и подростков в 

процессефизическоговоспитания. – К.: Олімпійська література, 1999. – 232 с. 

3. Масоваяфизическая культура в вузе: Учеб. пособиепод ред. В .А. Маслякова, 

В. С. Матяжова. – Москва: Высшая школа, 1991. – 240 с. 

4. Матвеев Л. П. Методика физическоговоспитания с основами теории : учеб. пособ. для 

студентовин-тов и учащихся пед. училищ / Л. П. Матвеев, С. Д. Мельников. – М. : 

Просвещение, 1991. – 191 с. 

1. Пидкасистый П. И., Леко Б. Теоретико-методологічні та психолого-валеологічні 

виміри процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах //Молода спортивна 

наука України – Львів, 2004, Т3. – С.198-205.  

2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту: проект. – „Спортивна 

газета”, 4 грудня 2003. Психолого-дидактическийсправочникпреподавателявысшейшколы 

/ П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М. : Пед. обществоРоссии, 1999. – 

354 с. 
8. Інформаційні ресурси 

1. http://www.chnu.cv.ua; 
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Internet-ресурс http://books.br.com.ua/themes/132/355 

 

http://www.chnu.cv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://books.br.com.ua/themes/132/355

