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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета курсу: узагальнення специфічних теоретико-методичних 

закономірностей фізичного виховання людей різного віку, які розглядаються в 

структурі спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-

біологічних дисциплін, а також спортивної підготовки. 

Загально-професійні компетенції: 

- добір навчальної та науково-методичної інформації щодо забезпечення 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання, її систематизація; 

- забезпечення конструктивної взаємодії між усіма суб’єктами діяльності у 

галузі фізичного виховання і спорту; 

- добір і встановлення педагогічно доцільних відносин вчителів зі школярами, 

батьками, колегами,   адміністрацією; 

- постійний самоаналіз власної професійної діяльності в галузі фізичного 

виховання і спорту; 

- самоконтроль і самооцінка навчально-виховної роботи в галузі фізичного 

виховання і  спорту; 

- проведення дослідної роботи з метою пошуку шляхів вдосконалення процесу 

фізичного виховання школярів і власної діяльності; 

Спеціалізовано-професійні компетенції:  

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для 

оволодіння основами теорії й методів досліджень у фізичному вихованні та спорті; 

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й 

практики хімічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів фізичного 

виховання та спорту. 

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, 

використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і 

практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

 

Завдання курсу: 

 1. Пізнавальні: 

а) студенти повинні знати закономірності та фактори розвитку людей різного 

віку; 

б) зміст, засоби та методи фізичного виховання людей різного віку; 

в) основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального  процесу з 

фізичного виховання; 

г) аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід, 

систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; 

д) здійснювати науково-дослідну та методичну роботу, орієнтуватись в 

спеціальній науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки. 



е). творче використання отриманих знань з фізичної культури різних груп 

населення при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних 

завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей; 

  2. Практичні: 

 а) творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного 

виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних 

завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей різного віку; 

б) вивчати, аналізувати і оцінювати рівень фізичного розвитку людей різного 

віку; 

в) формувати в учнів систему знань і свідому потребу в систематичних заняттях 

фізичною культурою і спортом, та в здоровому способі життя; 

г) організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в різних 

ланках фізичного виховання. 

д). вирішення теоретичних та практичних проблем з використанням сучасних 

методів наукового пізнання. 

 



Перелік знань та умінь студентів 

Студент повинен знати: 

Мета і завдання фізичного виховання студентів. 

– Особливості організації процесу фізичного виховання студентів (поділ студентів 

на навчальні відділення, посадові функції завідувачів кафедр і викладачів кафедр 

фізичного виховання ВЗО). 

– Актуальні проблеми фізичного виховання у ВЗО України. 

Методика викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у вищих 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: 

- особливості використання засобів і методів ФВ у роботі зі студентами; 

- характеристика методик розвитку рухових якостей у студентів; 

- характеристика методик навчання руховим діям студентів. 

Педагогічний контроль у процесі ФВ студентів вищих навчальних закладів І-ІV 

рівнів акредитації.  

– роль і значення педагогічного контролю у процесі ФВ студентів; 

- організація педагогічного контролю у процесі ФВ студентів; 

Методика організації позанавчальної роботи з ФВ студентської молоді: 

- завдання позанавчальної роботи з ФВ зі студентами; 

- особливості методики організації та проведення позанавчальної роботи з ФВ зі 

студентами; 

- методика організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з ФВ студентів 

у місцях їх масового відпочинку. 

Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) студентів ВНЗ І-ІV рівнів 

акредитації: 

- завдання ППФП студентів; 

- характеристика умов праці майбутніх спеціалістів; 

- засоби ППФП; 

- форми організації ППФП студентської молоді. 

Фізична підготовка в системі підготовки військовослужбовців. Організаційні основи  

ФП і спорту в Збройних Силах України. 



- Мета і задачі ФП військовослужбовців. 

 - Роль фізичної підготовки в сучасних умовах. 

- Засоби ФП військовослужбовців.  

- Форми організації ФП військовослужбовців 

Основи методики навчання і виховання військовослужбовців в процесі фізичної 

підготовки. 

- Реалізація принципів навчання в ході фізичної підготовки. 

- Послідовність навчання фізичним вправам. 

 -Методика розвитку фізичних якостей. 

 -Формування рухових навичок. 

- Розвиток засобами фізичної підготовки спеціальних якостей. 

Значення та завдання ФВ дорослих. Основні напрямки ФВ дорослого населення: 

- мета та завдання ФВ дорослого населення. Вікова періодизація дорослих; 

- закономірності: соціальні та біологічні побудова процесу ФВ дорослих; 

- основні напрямки ФВ дорослого населення; 

- реалізація загальних і спеціальних принципів ФВ в роботі з дорослим населенням. 

Законодавче та нормативне забезпечення процесу ФВ дорослого населення: 

- питання ФВ дорослих у: 

- Законі України "Про фізичну культуру і спорт"; 

- цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання - здоров'я нації"; 

нормативні основи ФВ дорослого населення. 

Реалізація загальних і специфічних принципів фізичного виховання в роботі з 

дорослим населенням. 

- Реалізація загальних принципів ФВ в роботі з дорослими. 

- Реалізація специфічних принципів ФВ в роботі з дорослими. 

Теоретико-методичні основи багаторічної фізичної підготовки дорослих. 

Планування і контроль фізичного виховання дорослого населення: 

- етапи фізичного розвитку людини; 

- стратегія управління багаторічною фізичною підготовкою дорослих; 

- технологія розробки планів ФВ дорослого населення; 



- види контролю у ФВ населення; 

- засоби і методи контролю у ФВ дорослого населення; 

- градація рівнів фізичного стану людини. 

- Соціальні передумови процесу фізичного виховання дорослого населення. 

- Біологічні передумови процесу фізичного виховання дорослого населення. 

- Віковий розвиток моторики дорослих. 

- Технологія розробки планів фізичного виховання дорослого населення. 

- Види контролю у фізичному вихованні дорослого населення. 

- Засоби та методи контролю у ФВ дорослого населення. 

- Градація рівнів фізичного стану людини. 

 

Студент повинен вміти: 

Організувати та провести з людьми різного віку різні форми занять: 

- ФК у режимі дня; 

- фізкультурно-оздоровчу роботу у режимі дня; 

- масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи; 

- фізкультурну і спортивну роботу у спортивних і культурних закладах, за місцем 

проживання та на спортивних об'єктах. 

Планувати навчальну роботу ФВ людей різного віку: 

Контролювти за процесом ФВ людей різного віку: 

- Визначення величини фізичного навантаження на заняттях фізичної культури.  

- Розробити професіограму для будь якої спеціальності. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: теорія та методика 

фізичної культури, теорія і методика обраного виду спорту і ін. 

 

 

 



Зміст курсу 

Мета і завдання фізичного виховання студентів. 

– Особливості організації процесу фізичного виховання студентів (поділ студентів 

на навчальні відділення, посадові функції завідувачів кафедр і викладачів кафедр 

фізичного виховання ВЗО). 

– Актуальні проблеми фізичного виховання у ВЗО України. 

Методика викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у вищих 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: 

- особливості використання засобів і методів ФВ у роботі зі студентами; 

- характеристика методик розвитку рухових якостей у студентів; 

- характеристика методик навчання руховим діям студентів. 

Педагогічний контроль у процесі ФВ студентів вищих навчальних закладів І-

ІV рівнів акредитації.  

– роль і значення педагогічного контролю у процесі ФВ студентів; 

- організація педагогічного контролю у процесі ФВ студентів; 

Методика організації позанавчальної роботи з ФВ студентської молоді: 

- завдання позанавчальної роботи з ФВ зі студентами; 

- особливості методики організації та проведення позанавчальної роботи з ФВ зі 

студентами; 

- методика організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з ФВ студентів 

у місцях їх масового відпочинку. 

Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) студентів ВНЗ І-ІV рівнів 

акредитації: 

- завдання ППФП студентів; 

- характеристика умов праці майбутніх спеціалістів; 

- засоби ППФП; 

- форми організації ППФП студентської молоді. 

Фізична підготовка в системі підготовки військовослужбовців. Організаційні 

основи  ФП і спорту в Збройних Силах України. 

- Мета і задачі ФП військовослужбовців. 



 - Роль фізичної підготовки в сучасних умовах. 

- Засоби ФП військовослужбовців.  

- Форми організації ФП військовослужбовців 

Основи методики навчання і виховання військовослужбовців в процесі 

фізичної підготовки. 

- Реалізація принципів навчання в ході фізичної підготовки. 

- Послідовність навчання фізичним вправам. 

 -Методика розвитку фізичних якостей. 

 -Формування рухових навичок. 

- Розвиток засобами фізичної підготовки спеціальних якостей. 

Значення та завдання ФВ дорослих. Основні напрямки ФВ дорослого 

населення: 

- мета та завдання ФВ дорослого населення. Вікова періодизація дорослих; 

- закономірності: соціальні та біологічні побудова процесу ФВ дорослих; 

- основні напрямки ФВ дорослого населення; 

- реалізація загальних і спеціальних принципів ФВ в роботі з дорослим населенням. 

Законодавче та нормативне забезпечення процесу ФВ дорослого населення: 

- питання ФВ дорослих у: 

- Законі України "Про фізичну культуру і спорт"; 

- цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання - здоров'я нації"; 

- нормативні основи ФВ дорослого населення. 

Реалізація загальних і специфічних принципів фізичного виховання в роботі з 

дорослим населенням. 

- Реалізація загальних принципів ФВ в роботі з дорослими. 

- Реалізація специфічних принципів ФВ в роботі з дорослими. 

Теоретико-методичні основи багаторічної фізичної підготовки дорослих.  

- етапи фізичного розвитку людини; 

- стратегія управління багаторічною фізичною підготовкою дорослих;  

- градація рівнів фізичного стану людини. 

- Соціальні передумови процесу фізичного виховання дорослого населення. 



- Біологічні передумови процесу фізичного виховання дорослого населення. 

Планування і контроль фізичного виховання дорослого населення: 

- технологія розробки планів ФВ дорослого населення; 

- види контролю у ФВ населення; 

- засоби і методи контролю у ФВ дорослого населення; 
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INTERNET-ресурси 

1. mailto:info@sport2011.ru  

2.  www.adh.de/events/internationale  

3.  www.gbr-worldunigames.org  

4. www.slo-sport.org  

5.  www.unisport.com.  

6. www.gbrathletics.com  

7. www.internationalgames.net  

8.  www.ucmap.org  

9.  www.busa.org.uk/. 

10.  www.rsssf.com.  
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