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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Робоча програма навчальної дисципліни Теорія і методика фізичного виховання 

школярів складена відповідно до вимог (Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності) та відповідає освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична 

культура)» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)»  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка погоджена на засіданні кафедри ФКОЗ 

2. Мета навчальної дисципліни: «Теорія і методика фізичної культури» є вивчити 

загальні основи теорії і методики фізичного виховання, які розповсюджуються на широку 

галузь застосування (спорт, базова фізична культура, оздоровча фізична культура для осіб 

різних вікових груп). Навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичної культури» (ТМФК) 

є профілюючою у професійній підготовці фахівців з фізичної культури і спорту. Це 

інтегральна дисципліна, яка включає знання з анатомії, фізіології, метрології, психології, 

педагогіки та ін. 

«Загальні основи теорії і методики фізичної культури» що є розділом вказаної 

навчальної дисципліни,  орієнтовані на узагальнення специфічних теоретико-методичних 

закономірностей фізичного виховання, які розглядаються в структурі спортивно-

педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін, а також 

спортивної підготовки. 

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має 

вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу.  

4. Результати навчання знати: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Інтегральна компетентність: 

 ІК 1. Бакалавр фізичної культури і спорту здатний розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі  

навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ІІ. Загальні компетентності: 

 ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 6. Здатністю самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і 

використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння. 

 ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань 

знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та 

біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості. 

ФК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань 

базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки. 

ФК 6. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та 

соціалізації особистості. 

ФК 9. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та 

інвентар. 

ФК 12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих 

напрямах фізичної культури. 

Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно 

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

індивідуальних особливостей. 

Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів з фізичного виховання 

 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 3  4 5 150  3  26  26   98    залік  

Заочна   3 4  5 150 3 6  6   138    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 

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. Теоретичні основи фізичного виховання 

Тема 1. Теорія і 
методика фізичного 

виховання як наукова 

та навчальна 
дисципліна  

8 2 2 
  

4 
7,5  0,5       7 

Тема 2. Фізичне 

виховання як соціальне 

явище та педагогічний 
процес. Система 

фізичного виховання. 

8 2 2   4 
7,5  0,5    7 

Тема 3. Засоби 

фізичного виховання.  
8 2 2 

  
4 

7,5  0,5       7 

Тема 4. Принципи 

фізичного виховання 
8 2 2   4 

7,5  0,5    7 

Тема 5. Навантаження 

та відпочинок, як 

компоненти виконання 
фізичних вправ.  

8 2 2   4 
8  1   7 

Тема 6. Методи, що 

застосовуються у 

фізичному вихованні. 

Рухові дії, як предмет 
навчання. 

8 2 2   4 
8  1   7 

Разом за  ЗМ1 
48 12 12 

  
24 

46  2  2      42 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Фізичні якості та методики їх розвитку 

Тема 7.  Загальна 

характеристика 
фізичних якостей. 

8 2 2 
  

4 
7,5  0,5       7 

Тема 8. Загальна 

характеристика 
8 2 2   4 

8,5  0,5 1   7 



витривалості, як 

фізичної якості та 
основи методики її 

вдосконалення. 

Тема 9. Загальна 

характеристика сили, 

як фізичної якості та 
основи методики її 

вдосконалення..  

8 2 2   4 
7,5  0,5    7 

Тема 10. Загальна 

характеристика 
швидкості, як фізичної 

якості та основи 

методики її 

вдосконалення. 

8 2 2 
  

4 
9,5  0,5  1     8 

Тема 11. Загальна 
характеристика 

гнучкості, як фізичної 

якості та основи 
методики її 

вдосконалення. 

8 2 2   4 
7,5  0,5    7 

Тема 12. Загальна 

характеристика 
координаційних 

якостей та основи 

методики її 

вдосконалення. 

8 2 2   4 
9,5  0,5 1   8 

Тема 13. Форми 
проведення занять з 

фізичного виховання. 

Характеристика 
фізичних вправ для 

виховання постави. 

9 2 2   5 
9 1 1   7 

Разом за ЗМ 2  41 14 14      29 59  4  4     51 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 3. Ознайомча практика 

Ознайомча практика 45 - - - - 45 45 - - - - 45 

Разом за ЗМ 3  45 - - - - 45 45 - - - - 45 

Усього годин  150 26 26 
 

   98  150  6  6      138 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми 

1 Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна 

2 Фізичне виховання як соціальне явище та педагогічний процес. Система 

фізичного виховання. 

3 Засоби фізичного виховання.  

4 Принципи фізичного виховання 

5 Навантаження та відпочинок, як компоненти виконання фізичних вправ.  

6 Методи, що застосовуються у фізичному вихованні. Рухові дії, як предмет 

навчання. 



7 Загальна характеристика фізичних якостей. 

8 Загальна характеристика витривалості, як фізичної якості та основи методики 

її вдосконалення. 

9 Загальна характеристика сили, як фізичної якості та основи методики її 

вдосконалення..  

10 Загальна характеристика швидкості, як фізичної якості та основи методики її 

вдосконалення. 

11 Загальна характеристика гнучкості, як фізичної якості та основи методики її 

вдосконалення. 

12 Загальна характеристика координаційних якостей та основи 

методики її вдосконалення. 

13 Форми проведення занять з фізичного виховання. Характеристика фізичних 

вправ для виховання постави. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. 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 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий 

модуль 

№3 

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

40  100 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 
20 Модуль контроль – 8 

балів 

Модуль контроль – 6 балів 

 

 

7. Рекомендована література -основна 
 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : 

Універсальна книга, 2004. – 428 с. – ISBN 966-680-142-6. 
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