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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів – 10

Галузь знань, спеціальність,
освітня програма, ступень
вищої освіти
Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність
017 Фізична культура і спорт

Змістових модулів – 10
Індивідуальне науководослідне завдання – немає
Загальна кількість годин –
300

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача – 6

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Обов’язкова
Рік підготовки:
1,2-й
1,2-й

Спеціальність
017

Семестр
2–3-й

Ступінь освіти:
третій (освітньо-науковий)

заочна
форма
навчання

2–3-й

Лекції
60 год.
10 год.
Практичні, семінарські
64 год.
10 год.
Лабораторні
—
—
Самостійна робота
176 год.
280 год.
Індивідуальні завдання: —
Вид контролю:
Іспит
Іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: надати здобувачам вищої освіти знання сучасних теоретикометодологічних аспектів фізичної культури та спорту, необхідні для
розв’язання комплексних проблем у даній сфері, проведення дослідницькоінноваційної діяльності, забезпечити їх здатність успішно реалізовувати набуті
знання в умовах сучасного ринку праці.
Завдання:
1. Узагальнення сучасного наукового та практичного досвіду провідних
фахівців сфери фізичної культури та спорту.
2. Формування у здобувачів вищої освіти системи знань про сучасні
тенденції розвитку і функціонування фізичної культури і спорту як суспільних
явищ.
3. Сприяти розвитку здатності широко осмислювати свою професійну
діяльність, бачити за окремими явищами їх загальну суть, правильно
орієнтуватись у всій сукупності найскладніших зв’язків і відношень.
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Компетентності, формування яких передбачено навчальною
дисципліною:
ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних
джерел, проводити критичний аналіз та оцінку, синтез новітніх ідей,
застосовувати з цією метою сучасні методи наукового моделювання,
інформаційне та програмне забезпечення.
ЗК 6. Здатність організовувати та проводити навчальний процес у закладі
вищої освіти, розробляти ресурсне забезпечення навчального процесу.
ЗК 7. Здатність до освоєння і системного аналізу через матеріалістичне
сприйняття і критичне осмислення нових знань в предметній та міжпредметних
галузях.
ЗК 17. Здатність виконувати професійну діяльність та оцінювати у
відповідності до стандартів якості.
ЗК 18. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання,
виховання та соціалізації особистості.
ЗК 19. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ФК 1. Здатність застосовувати новітні теорії, концепції, технології та
методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у фізичній культурі та
спорті.
ФК 4. Здатність розробляти науково обґрунтовані пропозиції,
рекомендації та програми з удосконалення сучасних технологій у фізичній
культурі та спорті.
ФК 5. Здатність до професійного спілкування щодо актуальних проблем
фізичної культури та спорту.
ФК 6. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом
життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науковопедагогічної діяльності та наукових досліджень.
ФК 10. Здатність усвідомлювати основні проблеми фізичної культури та
спорту, визначати методи та засоби їх вирішення.
ФК 11. Здатність збирати та аналізувати наукову інформацію,
враховувати сучасні тенденції розвитку фізичної культури та спорту та
використовувати досягнення науки в професійній діяльності.
ФК 14. Здатність визначати спрямованість розвитку фізичної культури та
спорту на основі вивчення світового досвіду.
ФК 15. Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження,
які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання
та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових,
культурних, етичних та інших проблем, пов’язаних зі сталим розвитком у галузі
фізичної культури та спорту.
ФК 23. Здатність до формування мотивації до рухової активності,
здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей та молоді.
ФК 24. Здатність до розвитку психофізичних якостей дітей та молоді в
процесі фізичного виховання.
ФК 25. Здатність до формування фізичного, психічного і соціального
здоров'я дітей та молоді у процесі фізичного виховання.
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ФК 26. Здатність реалізувати диференційований підхід у фізичному
вихованні різних груп населення.
ФК 27. Здатність використовувати інноваційні засоби та технології у
фізичному вихованні різних груп населення.
ФК 28. Здатність до організації різних форм рухової активності різних
груп населення.
ФК 29. Здатність до організації фізичного виховання дітей та молоді у
спеціальних медичних групах.
ФК 30. Здатність до організації рекреаційної діяльності різних груп
населення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен знати:
 тенденції розвитку теорії і методики фізичного виховання та
спортивної підготовки у сучасних умовах;
 сутність науково-теоретичних основ рухової активності людини;
 особливість використання засобів та методів фізичного виховання для
формування фізичної культури особистості;
 закономірності навчання рухових дій та розвитку фізичних якостей в
віковому аспекті;
 особливості організації адаптивного фізичного виховання в контексті
розвитку сучасного суспільства;
 інноваційні технології фізичного виховання різних груп населення.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 аналізувати та узагальнювати досвід діяльності провідних фахівців
сфери фізичної культури та спорту;
 ефективно застосовувати дидактичні принципи;
 використовувати різні засади та методи фізичного виховання в роботі з
різними категоріями населення;
 визначати порядок побудови процесу навчання конкретній руховій дії;
відбирати і застосовувати ефективні методи навчання руховій дії у
відповідності до етапу навчання;
 відбирати ефективні засоби і адекватні методи, розвитку фізичних
якостей при роботі з різними групами населення.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Науково-теоретичні основи рухової активності
Тема 1. Теорія здорового способу життя. Визначення поняття
“здоров’я”. Показники здоров’я. Чинники, що впливають на здоров’я дорослих
людей. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності
людини. Взаємозв'язок рухової активності і здоров'я потребово-мотиваційний
підхід у формуванні стратегії розвитку фізичної культури сучасного
суспільства. Види потреб (біологічні, соціальні, духовні), що задовольняються
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під час занять фізичною культурою. Цінності, ціннісні орієнтації як структурні
компоненти мотивації.
Тема 2. Теорія вікового розвитку і адаптації. Теорія вікового розвитку
організму людини. Цикли в періодах життя людини. Вікові особливості
розвитку, біологічної потреби у руховій активності. Вікова періодизація дітей і
гетерохронність розвитку їх рухів. Розвиток рухів у дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Статеві відмінності в енергозабезпеченні м’язової
роботи. Вікові особливості реакції організму дітей і підлітків на фізичні
навантаження. Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини.
Гомеостаз і адаптація. Генотипові і фенотипові адаптації. Закономірності
адаптації (специфічність, адекватність, перехресність). Термінова і
накопичувальна адаптації у процесі фізичного виховання. Теорія
функціональних резервів.
Змістовий модуль 2
Теоретико-методологічні засади використання засобів та методів
фізичного виховання для формування фізичної культури особистості
Тема 3. Сучасні уявлення про закономірності використання засобів
фізичного виховання для формування фізичної культури особистості.
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний і
специфічний засіб фізичного виховання. Фактори, які визначають вплив
фізичних вправ на організм людини. Зміст, форма і класифікація фізичних
вправ. Природні сили і гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.
Поняття про техніку фізичних вправ та її характеристика. Кінематичні
(просторові, часові та просторово-часові) характеристики; динамічні (зовнішні і
внутрішні сили) характеристики; ритмічні та якісні характеристики.
Тема 4. Сучасні уявлення про закономірності використання методів
фізичного виховання для формування фізичної культури особистості.
Вихідні поняття (метод, методичний прийом, методика, методичний підхід,
методичний напрямок). Сучасні уявлення про класифікацію методів і загальні
вимоги до їх вибору. Підгрупи, види і різновиди методів. Фактори та умови, що
визначають вибір та застосування конкретного методу. Методи набуття нових
знань; методи спрямовані на оволодіння руховими вміннями і навичками,
методи спрямовані на удосконалення рухових навичок та розвиток рухливих
якостей; методи нормування і управління навантаженням у процесі виконання
вправ.
Змістовий модуль 3
Сучасні наукові уявлення про закономірності навчання рухових дій
та розвиток фізичних якостей
Тема 5. Методологічні основи теорії навчання рухових дій. Педагогічні
основи навчання рухових дій. Принципи навчання (свідомості і активності,
наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності, послідовності,
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міцності навчання). Характеристика рухових вмінь та навичок. Особливості
навичок (автоматизоване управління рухами, зміна ролі свідомості, покращення
координації рухів та м'язового відчуття, зміна ролі зорового контролю).
Значення навичок (підвищується надійність і стабільність технічного виконання
вправ, економляться фізичні і психічні сили, покращується результат дій).
Структура процесу навчання. Нормування навантаження та відпочинку на
етапах навчання рухових дій.
Тема 6. Теоретико-методологічні основи розвитку фізичних якостей.
Загальна характеристика фізичних якостей. Прояв фізичних якостей у руховій
діяльності людини. Термін «фізичні якості», «перенос фізичних якостей».
Принципова схема побудови алгоритму методики розвитку фізичних якостей
(послідовність дій викладача). Особливості методики розвитку фізичних
якостей в різні вікові періоди. Гетерохронність розвитку фізичних якостей.
Змістовий модуль 4
Теоретико-методичні засади фізичного виховання
в дошкільних навчальних закладах
Тема 7. Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування
системи фізичного виховання у дошкільних закладах. Спрямованість
використання фізичної культури в державній системі фізичного виховання.
Мета, завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. Проблеми
здоров’я дітей дошкільного віку. Чинники, які впливають на стан немовля.
Вікова періодизація дітей. Особливості різних вікових періодів дошкільнят.
Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку. Оздоровчо-загартувальні
процедури. Розвиток рухів дітей раннього віку. Значення основних рухів в
житті дитини. Загальна характеристика та методика навчання основних рухових
дій.
Тема 8. Інноваційні підходи до організації системи фізичного
виховання у дошкільних навчальних закладах. Характеристика програм
виховання та навчання дітей дошкільного віку. Зміст та методика фізкультурнооздоровчих занять з дітьми переддошкільного та дошкільного віку.
Класифікація організаційних форм занять фізичними вправами в закладах
дошкільної освіти. Сучасні інноваційні засоби фізичного виховання дітей
дошкільного віку (сюжетні і ігрові фізкультурні заняття, спортивно-ігрова
фізична підготовка, туристсько-краєзнавча діяльність). Задачі фізкультурнооздоровчих занять. Лікарсько-педагогічний контроль в заняттях з
дошкільнятами. Особливості методики розвитку рухових якостей.
Змістовий модуль 5
Сучасні підходи до організації освітнього процесу з фізичної культури в
закладах загальної середньої освіти
Тема 9. Нова українська школа – школа Європейського союзу.
Соціально-педагогічне значення фізичної культури дітей шкільного віку. Мета,
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задачі та спрямованість програми фізичного виховання загальноосвітньої
школи. Зміст та особливості викладання предмета «Фізична культура» в школі.
Норми рухової активності дітей і підлітків. Компетентнісний потенціал
предмету «Фізична культура». Характеристика Державного стандарту
початкової освіти, типових навчальних програм (1-4 класи).
Тема 10. Сучасні підходи до удосконалення освітнього процесу з
фізичної культури в закладах загальної середньої освіти. Інноваційні
технології теоретичної підготовки школярів. Комп’ютерні технології в системі
самостійних занять фізичною культурою дітей шкільного віку. Програмування
занять фізичною культурою з використанням комп’ютерних програм.
Гендерний підхід у фізичному вихованні школярів. Інноваційні технології
фізичного виховання у післядипломній підготовці вчителів початкових класів.
Теоретико-методичні основи систем фізичного виховання в школах зарубіжних
країн.
Змістовий модуль 6
Теоретико-методичні та організаційні засади сучасної системи
фізичного виховання в закладах вищої освіти
Тема 11. Організаційно-методичне забезпечення функціонування
системи фізичного виховання в закладах вищої освіти. Аналіз сучасних
нормативно-правових актів, що регламентують зміст та особливості організації
системи фізичного виховання в закладах вищої освіти України. Проблеми
організації фізичного виховання студентської молоді в умовах реформування
вищої освіти та надання автономії ЗВО. Організація та зміст діяльності кафедр
фізичного виховання ЗВО. Компетентнісні характеристики сучасного
викладача фізичного виховання ЗВО. Студентський спорт в Україні: сучасний
стан та перспективи розвитку.
Тема 12. Основні напрями вдосконалення фізичного виховання в
закладах вищої освіти. Сучасні підходи до вдосконалення теоретичної та
методичної підготовки в системі фізичного виховання здобувачів освіти.
Теоретико-методологічні та організаційні засади вдосконалення фізичної
підготовки студентської молоді. Технології оптимізації системи оцінювання
результатів навчання з дисципліни «Фізичне виховання» в закладах вищої
освіти. Самостійні заняття фізичними вправами як засіб оптимізації фізичного
виховання здобувачів освіти та індивідуалізації навчання. Використання
сучасних інноваційних технологій в фізичному виховання здобувачів освіти
ЗВО.
Змістовий модуль 7
Адаптивне фізичне виховання в контексті розвитку сучасного суспільства
Тема 13. Теоретичне обґрунтування діяльності в галузі адаптивного
фізичного виховання. Історичні передумови розвитку адаптивного фізичного
виховання. Мета, завдання, принципи та функції адаптивного фізичного
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виховання в сучасному суспільстві. Нормативно-правові та організаційні
основи сучасної системи адаптивного фізичного виховання в Україні.
Теоретико-методичні основи складання програм адаптивного фізичного
виховання.
Тема 14. Пріоритетні напрями вдосконалення системи адаптивного
фізичного виховання. Інноваційні програми, технології, методики
адаптивного фізичного виховання. Формування життєвих компетентностей в
адаптивному фізичному вихованні. Особливості використання рекреаційних
занять для різних нозологічних груп (у природних умовах, із залученням
тваринних і технічних засобів, елементів адаптивних видів спорту).
Змістовий модуль 8
Науково-теоретичні та організаційні основи фізичної підготовки особового
складу правоохоронних органів та військових формувань
Тема 15. Теоретико-методичні аспекти фізичної підготовки в
правоохоронних структурах. Керівництво, організація, планування та
здійснення фізичної підготовки у правоохоронних структурах. Роль фізичної
підготовки у вирішенні завдань професійної діяльності правоохоронців, форми
та зміст фізичної підготовки. Фізична підготовка як засіб формування
готовності курсантів ЗВО МВС України до професійної діяльності. Фізичні
якості, які забезпечують працездатність співробітників правоохоронних
структур. Сучасні напрями вдосконалення системи фізичної підготовки
правоохоронців.
Тема 16. Теоретико-методичні аспекти фізичної підготовки особового
складу Збройних Сил України. Сучасний стан організації фізичної підготовки
військовослужбовців. Сучасні підходи до організації та проведення фізичної
підготовки курсантів і слухачів військових закладів вищої освіти. Використання
форм, методів і засобів фізичної культури для професійно-прикладної
підготовки курсантів. Вдосконалення системи фізичної підготовки у Збройних
силах України в умовах сьогодення.
Змістовий модуль 9
Організаційно-методичні засади рекреаційно-оздоровчої
рухової активності різних груп населення
Тема 17. Сучасні технології забезпечення рекреаційної рухової
активності людини. Особливості формування мотивації до рухової активності
різних категорій населення. Раціональний зміст та обсяги рухової активності з
урахуванням вікових особливостей тих, хто займається. Концепції вільного
часу як важливої категорії рекреації. Контроль оздоровчого ефекту
рекреаційних занять. Класифікація та характеристика сучасних фізкультурнооздоровчих технологій. Туристичні технології в забезпеченні рекреаційної
рухової активності людини.
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Тема 18. Сучасні аспекти організації рекреаційних послуг населенню.
Загальна характеристика рекреаційних послуг. Правове забезпечення діяльності
у сфері рекреаційних послуг. Інфраструктурне та рекламно-інформаційне
забезпечення рекреаційних послуг. Рекреаційна індустрія України на
міжнародному ринку послуг.
Змістовий модуль 10
Теоретико-методологічні основи управління у фізичному вихованні
Тема 19. Планування, контроль і облік у процесі занять фізичними
вправами. Поняття про планування, його види та зміст. Поняття контролю та
обліку у процесі фізичного виховання. Мета і види контролю в фізичному
вихованні. Документи контролю, обліку і звітності у фізичному вихованні.
Тема 20. Управління процесом фізичного виховання. Передумови до
управління. Моделювання у фізичному вихованні. Прогнозування у фізичному
вихованні. Програмування занять у фізичному вихованні. Корекція програм
занять у фізичному вихованні. Ефективність системи фізичного виховання.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
лек
сем
сам
лек
сем
сам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи рухової активності
Тема 1. Теорія здорового
способу життя і
14
2
2
10
18
16
можливості до рухової
діяльності
Тема 2. Теорія вікового
16
2
2
12
12
2
12
розвитку та адаптації
Разом за змістовним
30
4
4
22
30
2
28
модулем 1
Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади використання засобів та методів
фізичного виховання для формування фізичної культури особистості
Тема 3. Сучасні уявлення
про закономірності
використання засобів
14
4
2
4
14
10
фізичного виховання для
формування фізичної
культури особистості
Тема 4. Сучасні уявлення
про закономірності
використання методів
16
6
8
6
16
2
18
фізичного виховання для
формування фізичної
культури особистості
Разом за змістовним
30
10
10
10
30
2
28
модулем 2
Змістовий модуль 3. Сучасні наукові уявлення про закономірності навчання рухових
дій та розвитку фізичних якостей
Тема 5. Методологічні
основи теорії навчання
8
2
2
2
10
10
рухових дій
Тема 6. Теоретико22
6
8
10
20
2
18

11
методологічні основи
розвитку фізичних якостей
Разом за змістовним
30
8
10
12
30
2
28
модулем 3
Змістовий модуль 4. Теоретико-методичні засади фізичного виховання в дошкільних
навчальних закладах
Тема 7. Організаційнопедагогічне забезпечення
функціонування системи
14
2
4
8
12
фізичного виховання у
дошкільних закладах
Тема 8. Інноваційні
підходи до організації
системи фізичного
16
4
2
10
виховання у дошкільних
навчальних закладах
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
модулем 4
Змістовий модуль 5. Сучасні підходи до організації
з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти
Тема 9. Нова українська
14
2
4
8
14
школа – школа
Європейського союзу
Тема 10. Сучасні підходи
до удосконалення освітнього процесу з фізичної
16
4
2
10
16
культури в закладах
загальної середньої освіти
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
модулем 5

2

-

16

2
28
освітнього процесу
-

2

12

-

-

16

-

2

28

Змістовий модуль 6. Теоретико-методичні та організаційні засади сучасної системи
фізичного виховання в закладах вищої освіти
Тема 11. Організаційнометодичне забезпечення
функціонування системи
12
2
2
8
14
2
12
фізичного виховання в
закладах вищої освіти
Тема 12. Основні напрями
вдосконалення фізичного
18
4
4
10
16
16
виховання в закладах
вищої освіти
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
2
28
модулем 6
Змістовий модуль 7. Адаптивне фізичне виховання в контексті розвитку сучасного
суспільства
Тема 13. Теоретичне
обґрунтування діяльності в
16
2
2
12
16
2
14
галузі адаптивного
фізичного виховання
Тема 14. Пріоритетні
напрями вдосконалення
14
2
2
10
14
14
системи адаптивного
фізичного виховання
Разом за змістовним
30
4
4
22
30
2
28
модулем 7
Змістовий модуль 8. Науково-теоретичні та організаційні основи фізичної підготовки
особового складу правоохоронних органів та військових формувань
Тема 15. Теоретикометодичні аспекти фізичної
12
2
2
8
14
12
підготовки в
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правоохоронних структурах
Тема 16. Теоретикометодичні аспекти фізичної
18
4
4
10
16
2
16
підготовки особового
складу Збройних Сил
України
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
2
28
модулем 8
Змістовий модуль 9. Організаційно-методичні засади рекреаційно-оздоровчої рухової
активності різних груп населення
Тема 17. Сучасні технології
забезпечення рекреаційної
16
4
2
10
14
2
14
рухової активності людини
Тема 18. Сучасні аспекти
14
2
4
8
16
14
організації рекреаційних
послуг населенню
Разом за змістовним
30
6
6
18
30
2
28
модулем 9
Змістовий модуль 10. Теоретико-методологічні основи управління у фізичному
вихованні
Тема 19. Планування,
14
2
2
10
14
14
контроль і облік у процесі
занять фізичними вправами
Тема 20. Управління
16
4
4
10
16
2
14
процесом фізичного
виховання
Разом за змістовним
30
4
6
20
30
2
28
модулем 10
Всього

300

60

64

176

300

10

10

280

5. Теми семінарських занять
№ змісКількість
тового
годин
Назва теми
модулю
денна заочна
теми
Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи рухової
4
активності
Тема 1. Теорія здорового способу життя і можливості
1
2
до рухової діяльності
Тема 2. Теорія вікового розвитку та адаптації
2
2
Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади
2
використання засобів та методів фізичного виховання для 10
формування фізичної культури особистості
Тема 3. Сучасні уявлення про закономірності
використання засобів фізичного виховання для
3
2
формування фізичної культури особистості
Тема 4. Сучасні уявлення про закономірності
використання методів фізичного виховання для
4
8
2
формування фізичної культури особистості
Змістовий модуль 3. Сучасні наукові уявлення про
2
закономірності навчання рухових дій та розвитку фізичних 10
якостей
Тема 5. Методологічні основи теорії навчання рухових
5
2
дій
Тема 6. Теоретико-методологічні основи розвитку
6
8
2
фізичних якостей

13
Змістовий модуль 4. Теоретико-методичні засади фізичного
виховання в дошкільних навчальних закладах
Тема 7. Організаційно-педагогічне забезпечення
7
функціонування системи фізичного виховання у
дошкільних закладах
Тема 8. Інноваційні підходи до організації системи
8
фізичного виховання у дошкільних навчальних
закладах.
Змістовий модуль 5. Сучасні підходи до організації
освітнього процесу з фізичної культури в закладах загальної
середньої освіти
Тема 9. Нова українська школа – школа
9
Європейського союзу
Тема 10. Сучасні підходи до удосконалення освітнього
10
процесу з фізичної культури в закладах загальної
середньої освіти
Змістовий модуль 6. Теоретико-методичні та організаційні
засади сучасної системи фізичного виховання в закладах
вищої освіти
Тема 11. Організаційно-методичне забезпечення
функціонування системи фізичного виховання в
11
закладах вищої освіти
Тема 12. Основні напрями вдосконалення фізичного
12
виховання в закладах вищої освіти
Змістовий модуль 7. Адаптивне фізичне виховання в
контексті розвитку сучасного суспільства
Тема 13. Теоретичне обґрунтування діяльності в галузі
13
адаптивного фізичного виховання
Тема 14. Пріоритетні напрями вдосконалення системи
14
адаптивного фізичного виховання
Змістовий модуль 8. Науково-теоретичні та організаційні
основи
фізичної
підготовки
особового
складу
правоохоронних органів та військових формувань
Тема 15. Теоретико-методичні аспекти фізичної
15
підготовки в правоохоронних структурах
Тема 16. Теоретико-методичні аспекти фізичної
підготовки особового складу Збройних Сил України
Змістовий модуль 9. Організаційно-методичні засади
рекреаційно-оздоровчої рухової активності різних груп
населення
Тема 17. Сучасні технології забезпечення рекреаційної
17
рухової активності людини
Тема 18. Сучасні аспекти організації рекреаційних
18
послуг населенню
Змістовий модуль 10. Теоретико-методологічні основи
управління у фізичному вихованні
Тема 19. Планування, контроль і облік у процесі
19
занять фізичними вправами
20
Тема 20. Управління процесом фізичного виховання
Усього годин
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6

2

4
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2

2
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2
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4
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4

2

2

2

2

-

6

-

2

-

4

-

6

2

2

2

4

-

6

-

2
4
64

10

14

№ змістового
модулю
теми

6. Самостійна робота
Назва теми

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи рухової
активності
Тема 1. Теорія здорового способу життя і можливості
1
до рухової діяльності
Тема 2. Теорія вікового розвитку та адаптації
2
Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади
використання засобів та методів фізичного виховання для
формування фізичної культури особистості
Тема 3. Сучасні уявлення про закономірності
3
використання засобів фізичного виховання для
формування фізичної культури особистості
Тема 4. Сучасні уявлення про закономірності
використання методів фізичного виховання для
4
формування фізичної культури особистості.
Змістовий модуль 3. Сучасні наукові уявлення про
закономірності навчання рухових дій та розвитку фізичних
якостей
Тема 5. Методологічні основи теорії навчання рухових
5
дій.
Тема 6. Теоретико-методологічні основи розвитку
6
фізичних якостей
Змістовий модуль 4. Теоретико-методичні засади фізичного
виховання в дошкільних навчальних закладах
Тема 7. Організаційно-педагогічне забезпечення
функціонування системи фізичного виховання у
7
дошкільних закладах
Тема 8. Інноваційні підходи до організації системи
фізичного виховання у дошкільних навчальних
8
закладах
Змістовий модуль 5. Сучасні підходи до організації
освітнього процесу з фізичної культури в закладах загальної
середньої освіти
Тема 9. Нова українська школа – школа Європейського
9
союзу
Тема 10. Сучасні підходи до удосконалення освітнього
процесу з фізичної культури в закладах загальної
10
середньої освіти
Змістовий модуль 6. Теоретико-методичні та організаційні
засади сучасної системи фізичного виховання в закладах
вищої освіти
Тема 11. Організаційно-методичне забезпечення
11
функціонування системи фізичного виховання в
закладах вищої освіти
Тема 12. Основні напрями вдосконалення фізичного
12
виховання в закладах вищої освіти
Змістовий модуль 7. Адаптивне фізичне виховання в
контексті розвитку сучасного суспільства

Кількість
годин
денна заочна

22

28

10

16

12

12

10

28

4

10

6

18

12

28

2

10

10

18

18

28

8

12

10

16

18

28

8

12

10

16

18

28

8

12

10

16

22

28

15
Тема 13. Теоретичне обґрунтування діяльності в галузі
адаптивного фізичного виховання
Тема 14. Пріоритетні напрями вдосконалення системи
14
адаптивного фізичного виховання
Змістовий модуль 8. Науково-теоретичні та організаційні
основи
фізичної
підготовки
особового
складу
правоохоронних органів та військових формувань
Тема 15. Теоретико-методичні аспекти фізичної
15
підготовки в правоохоронних структурах
Тема 16. Теоретико-методичні аспекти фізичної
16
підготовки особового складу Збройних Сил України
Змістовий модуль 9. Організаційно-методичні засади
рекреаційно-оздоровчої рухової активності різних груп
населення
Тема 17. Сучасні технології забезпечення рекреаційної
17
рухової активності людини
Тема 18. Сучасні аспекти організації рекреаційних
18
послуг населенню
Змістовий модуль 10. Теоретико-методологічні основи
управління у фізичному вихованні
Тема 19. Планування, контроль і облік у процесі
19
занять фізичними вправами
20
Тема 20. Управління процесом фізичного виховання
Усього годин
13

12

14

10

14

18

28

8

12

10

16

18

28

10

14

8

14

20

28

10
10
176

14
14
280

7. Форми та методи навчання
Лекційні, семінарські заняття. Вивчення навчально-методичної
літератури, самостійна робота. Використання методів наочності у процесі
лекційних, семінарських занять. Метод проблемного викладу матеріалу
частково-пошуковий, дослідницький. Інтерактивні методи (міні-лекції,
мозковий штурм, презентації, лекції-дискусії, дидактичні ігри).
8. Методи контролю
1. Поточний контроль з теми заняття, у тому числі з самостійної роботи за
усіма формами передбаченими робочою програмою, оцінювання виконання
завдань, опитування, контрольні роботи, тестування.
2. Підсумковий контроль – екзамен.
Контроль з навчальної діяльності здобувача здійснюється за модульнорейтинговою системою, результати якої оцінюються за 100-бальною шкалою.
9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі Оцінка
види навчальної
для екзамену, курсового
ECTS
для заліку
діяльності
проекту (роботи), практики
90-100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
зараховано
64-73
D
задовільно
60-63
E
незадовільно з
з можливістю
35-59
FX
можливістю повторного не зараховано
повторного
складання
складання

16
0-34

незадовільно з
не зараховано
обов’язковим повторним з обов’язковим повторним
F
вивченням дисципліни
вивченням дисципліни
10. Форма поточного контролю
1. Елементи контролю за змістовими модулями
Кількість балів
За одиницю
Всього
контролю

Вид контролю

Кількість
завдань

Виступи на семінарських заняттях
Підготовка доповіді на семінарське заняття
Участь у дискусії, доповнення на
семінарському занятті
Всього

2
1

10
20

20
20

2

10

20
60

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти на
семінарських заняттях
Кількість балів
Критерії оцінювання
9-10
Висока активність на семінарському занятті і достатньо
високий рівень самостійної підготовки.
7-8
Достатня активність на семінарському занятті та достатній
рівень самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає
неточності при формулюванні певних положень, не грубі
помилки при виконанні лінгвістичних вправ.
5-6
Середня активність на семінарському занятті і середній рівень
самостійної підготовки, здобувач освіти допускає неточності
при формулюванні певних положень, грубі помилки при
виконанні завдань.
3-4
Низька активність на семінарському занятті і низький рівень
самостійної підготовки, здобувач освіти допускає низку грубих
помилок, низький рівень знань теоретичного матеріалу.
1-2
Пасивна поведінка здобувача освіти на семінарському занятті і
відсутність будь-якої самостійної підготовки, репродуктивне
списування текстів навчального матеріалу або його запису
після колективного опрацювання навчального матеріалу.
Критерії і норми оцінювання участі здобувачів освіти (доповнення) у
дискусії на семінарському занятті
Кількість
Критерії оцінювання
балів
Висока активність на семінарському занятті в ході дискусії і
9-10
достатньо високий рівень самостійної підготовки до неї.
Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає неточності
7-8
при формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних
вправ.
Середня активність на семінарському занятті і середній рівень
5-6

3-4
1-2
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самостійної підготовки, здобувач освіти допускає неточності при
формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних вправ.
Низька активність на семінарському занятті і низький рівень
самостійної підготовки, низький рівень знань теоретичного
матеріалу.
Пасивна поведінка здобувача освіти на семінарському занятті і
відсутність будь-якої самостійної підготовки.
Критерії оцінювання доповіді
Критерії оцінювання роботи

Обґрунтування актуальності, проте не правильне і не повне
формулювання мети, завдань дослідження, розкриття теми
дослідження.
Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання мети,
завдань дослідження, розкриття теми дослідження.
Складання плану реферату.
Дотримання вимог до складання списку першоджерел.
Недостатньо критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад
фактів, ідей, результатів досліджень наведено не в логічній
послідовності. Не повно проведено аналіз сучасного стану
дослідження проблеми та розгляд тенденцій подальшого розвитку
даного питання.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей,
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого
розвитку даного питання.
Дотримання правил реферування наукових публікацій. Правильне
цитування теоретичних джерел.
Високий рівень узагальнень і аналізу наукових праць.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння
формулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми,
визначення перспектив дослідження.
Грамотність, логічність і загальний стиль викладу.
Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки,
додатки, список використаних джерел).
Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання
логіки викладу, культура мовлення, доречність використання
прикладів, презентації Місrosoft Оffice Power Point або карти знань
Вubbls.us.
Іспит. Критерії оцінки

Кількість
балів
1
2
1
1

2

3

1
1
2
2
2

5
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Кількість
балів

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Критерії оцінювання
Здобувач бездоганно відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив
глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач правильно відповів на питання, але не навів достатньо прикладів,
проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури.
Здобувач правильно відповів на питання, але не навів прикладів, проявив
недостатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури.
Здобувач на достатньому рівні відповів на питання, навів окремі приклади, але не
проявив глибоких знань змісту програмного матеріалу.
Здобувач на достатньому рівні відповів на питання, припустився незначних
помилок під час відповіді, навів приклади, але не проявив знань змісту
програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач припустився незначних помилок при відповіді на питання, не навів
достатньо прикладів та не проявив достатніх знань змісту програмного матеріалу,
основної і допоміжної літератури.
Здобувач припустився помилок при відповіді на питання, але навів приклади,
проявив певні знання змісту програмного матеріалу.
Здобувач не повністю відповів на питання, навів окремі приклади та проявив
достатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач на достатньому рівні відповів на питання, не навів достатньо прикладів,
але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури.
Здобувач не повністю відповів на питання але навів достатньо прикладів та
проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури.
Здобувач не повністю відповів на питання, не навів прикладів, проявив окремі
знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач не послідовно і не логічно відповів на питання, не навів достатньо
прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і
допоміжної літератури.
Здобувач частково відповів на питання, не навів достатньо прикладів, але проявив
знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач на достатньому рівні відповів на питання, не навів достатньо прикладів,
але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної
літератури.
Здобувач частково відповів на питання, не навів достатньо прикладів, але проявив
знання змісту програмного матеріалу та основної літератури.
Здобувач на достатньому рівні з суттєвими помилками відповів на питання, не
навів достатньо прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу,
основної і допоміжної літератури.
Здобувач відповів на питання з помилками, навів невірні приклади, не проявив
знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.
Здобувач відповів на питання з принциповими помилками, не навів прикладів, не
проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не
правильно відповів на додаткові запитання.
Здобувач не повністю відповів на питання, не навів прикладів, не проявив знань
змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, неправильно
відповів на додаткові запитання.
Здобувач фрагментарно відповів на питання, не навів прикладів, не проявив знань
змісту програмного матеріалу, основної літератури, не відповів на додаткові
запитання.
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Здобувач фрагментарно відповів на питання, не навів прикладів, не має уяви про
зміст програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не відповів на
додаткові запитання.
Відповідь здобувача не розкриває суті питань.
Здобувач не зробив спроби відповісти на питання.

11. Методичне забезпечення
Опорний конспект лекцій.
Таблиці та плакати.
Презентації.
Нормативні документи.
Електронні навчальні посібники і підручники.

12. Рекомендована література
1. Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02.
Київ, 2012. 20 с.
2.
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