
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння 

майбутніми фахівцями  системою знань дисциплін оздоровчого спрямування, 

практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в 

закладі дошкільної освіти.  

Предмет: визначення нагальних закономірностей фізичного виховання дитини  як 

соціального явища. 

Завдання:  

-оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та змістом 

навчальної дисципліни; 

-формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення 

пріоритетності формування здорового способу життя; 

-вироблення у студентів практичних вмінь і навичок виконання фізичних вправ та 

проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання; 

-забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей 

дошкільного віку; 

-ознайомлення студентів  з розв’язанням проблем збереження та формування 

здоров’я дітей дошкільного віку. 

Заплановані результати навчання:  

студент повинен знати: 

– пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти; 

-  концептуальні засади реформування та демократизації освіти, механізми 

збереження власного здоров’я, усвідомлення його значущості для майбутньої 

педагогічної діяльності;  

–завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін оздоровчого 

спрямування;  

– стан розв’язання проблем збереження та формування здоров’я дітей 

дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі 

технології; 

– завдання та зміст підготовки вихователя закладу дошкільної освіти в галузі 

фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку; 

– особливості реалізації дидактичних принципів організації освітнього процесу в 

ЗДО; 

- функціональні обов’язки педагогічного персоналу ЗДО, особливості здійснення 

лікарсько-педагогічного контролю. 

Вміти: 

- виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного 

виховання дітей дошкільного віку; 

-визначати найдоцільніші та найдієвіші методи фізичної культури  дітей 

дошкільного віку;  

-упроваджувати в навчально-виховний процес закладу дошкільної освіти сучасні 



оздоровчі технології задля реалізації державної політики в галузі збереження та 

охорони здоров’я дітей; 

 - вести  науковий пошук і впроваджувати ефективні виховні й освітні оздоровчі 

технології у власну педагогічну діяльність; 

  - складати конспекти занять, сценарії  свят та розваг оздоровчого спрямування; 

  - планувати оздоровчу роботу в ЗДО протягом дня; 

  - добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з метою подальшого  

удосконалення фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок у дітей; 

   -  регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування 

чергування вправ для різних груп м'язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи 

умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання;  

- добирати та проводити в приміщенні і на повітрі за рекомендаціями медичного 

персоналу традиційні та спеціальні методи загартування: повітряні та сонячні 

ванни, вологе обтирання, обливання водою ніг і тіла, душ, купання у водоймах; 

  - здійснювати чіткий показ та пояснення рухових дій з метою засвоєння дітьми 

всіх видів рухів, формування міцних та гнучких рухових навичок;  

 - знайомити дітей з різними видами рухливих і спортивних  ігор, в тому числі 

народними іграми, іграми-естафетами, змаганнями, спортивними іграми та 

вправами;  

- проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання та валеологічної 

освіти : ранкову та гігієнічну гімнастику, малі форми активного відпочинку, 

фізкультурні заняття, рухливі ігри, пішохідні переходи, фізкультурні свята та 

розваги, дні здоров'я, досліди валеологічного характеру; 

- розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники; 

- вивчати, аналізувати та узагальнювати кращий педагогічний  досвід; 

- аналізувати  навчальні програми, зміст  підручників і посібників. 

 

Студент набуде компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності. 

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

Спеціальні компетентності 

СК2 Здатність до фізичного розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку, формування життєво необхідних умінь та навичок, рухового досвіду та розвитку 

фізичних якостей. 



СК3 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку 

навичок безпечної поведінки в довкіллі, навичок орієнтування на сталий розвиток. 

СК4 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку 

основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок. 

СК11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-

дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку  

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних 

фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах. 

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу. 

 

Результати навчання (рн) 

РН2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з 

урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

РН3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових 

особливостей. 

РН9 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових 

особливостей. 

РН11 Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального 

здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу 

життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку. 

РН12 Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати 

результативність педагогічної взаємодії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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II семестр 

Модуль №1 

Змістовий модуль1. Загальні основи методики фізичного виховання та валеологічної освіти. 

Тема 1. Вступ. Основана мета, зміст 

курсу. 
2 2    2 2    

Тема 2.Характеристика завдань та 

засобів фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. 

4 2   2 3    3 

Тема 3 Гімнастика  як засіб 

фізичного виховання. (Семінар) 

4   2 2 3    3 

Тема 4. Дидактичні основи навчання 

дошкільників рухових дій. 

4 1  1 2 2    2 

Тема 5. Здоровий спосіб життя сучасної 

людини, його зміст. 
4   2 2 2    2 

 Тема 6. Проблеми здоров’я в 

сучасному суспільстві. (Семінар) 

2   2  2    2 

Разом: 20 5  7 8 14 2   12 

Змістовий модуль2.  Методика навчання дітей основних рухів. 

Тема 7 Методика навчання 

дошкільників основних  рухів 

(ходьба, біг, повзання, лазіння) 

4 2   2 5 2   3 

Тема 8 Методика навчання 

дошкільників основних  рухів 

(стрибки, вправи з рівноваги, 

метання) 

4 2   2 5   2 3 

Тема 9 Стройові та танцювальні  

вправи. 

2   2  3    3 

Тема 10 Вправляння студентів у 

виконанні стройових та 

танцювальних вправ. 

4   2 2 5   2 3 

Тема 11 Загальнорозвиваючі вправи. 

Класифікація та правила запису.   

4 2   2 5 2   3 

Тема 12 Методика проведення з 

дітьми дошкільного віку рухливих 

ігор. 

4   2 2 3    3 

Тема 13 Методика навчання дітей 

вправ спортивного характеру та ігор з 

елементами спорту. 

4   2 2 3    3 

Тема 14.Практичне проведення вправ 

спортивного характеру. 

 Контроль знань за модулем №1 

2   1 

 

1 

      

Разом: 28 6  10 12 29 4  4 21 

Усього годин за модулем: 
48 11  

17 20 43 6  4 33 

 

 



Модуль № 2 

Змістовий модуль1.  Основні  форми  роботи з фізичного виховання та валеологічної освіти  

в закладах дошкільної освіти. 

Тема 15 Фізкультурно-оздоровчі 

заходи в режимі дня. 

4 2   2 5 2   3 

Тема 16 Забезпечення рухової 

активності дітей дошкільного віку в 

повсякденному житті. 

2   2  3    3 

Тема 17 Заняття з фізичної культури 

– основна форма роботи з фізичного 

виховання в умовах ЗДО. 

4 2   2 7 2   5 

Тема 18 Методика проведення занять 

із фізичної культури в закладі 

дошкільної освіти. 

4   2 2 5    5 

Тема 19 Зміст та форми роботи 

вихователя з дітьми з валеологічної 

освіти. 

5 2   3 7 2   5 

Тема 20  Практичне проведення 

дослідів валеологічного характеру. 

4   2 2   5   2 3 

Тема 21 Організація та керівництво 

системою фізичного виховання в 

ЗДО. 

4   2 2 3    3 

Тема 22 Практичне проведення  

різних форм роботи з фізичного 

виховання та валеологічної освіти.  

2   2  3    3 

Тема 23 Моделювання студентами 

занять із фізичної культури різних 

типів.  

2   2  3    3 

Тема 24 Взаємодія сім’ї та ЗДО з 

питань фізичного виховання та 

валеологічної освіти дітей 

дошкільного віку.(Семінар) 

6   2 4 3    3 

Тема 25 Планування та облік роботи 

з фізичного  виховання в  закладі 

дошкільної освіти.  

Контроль знань за модулем №2 

4   1 

 

 

1 

2 3    3 

Тема 26. Підсумково- узагальнююче 

заняття. 

1   1       

Усього годин за модулем: 42 6  17 19 47 6  2 39 

Разом за 2 семестр: 90 17  34 39 90 12  6 72 

Іспит           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

2 семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кі-сть 

годин 

1 
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Тема . Вступ. Основана мета, зміст курсу. 

Предмет та основні завдання курсу. Характеристика основних понять. 

Зв’язок методики  фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. 

Природничо-наукові основи курсу. Основні методи наукових досліджень у 

галузі фізичного виховання. 

Тема . Характеристика завдань та засобів фізичного виховання дітей 

дошкільного віку.  

Комплексний підхід у реалізації завдань з фізичного виховання. 

Характеристика оздоровчих, освітніх та виховних завдань фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. Валеологічна спрямованість завдань з фізичного 

виховання. Роль дошкільних навчальних закладів у вирішенні завдань з 

фізичного виховання.Характеристика засобів фізичного виховання дошкільнят: 

сил природи (сонце, повітря і вода); гігієнічних факторів (розпорядок процесів 

життєдіяльності, харчування, особиста та громадська гігієна); фізичних вправ 

(масаж, рефлекторні вправи, пасивні, пасивно-активні та активні фізичні 

вправи). Характеристика фізичних вправ: поняття про зміст, структуру і техніку 

фізичних вправ, просторова характеристика, просторово-часова та часова 

характеристика. Класифікація фізичних вправ. Вимоги до вибору фізичних 

вправ. 

Тема . Дидактичні основи навчання дошкільників рухових дій. 

Єдність навчання, виховання та розвитку дітей в процесі фізичного виховання. 

Специфіка принципів навчання у фізичному вихованні. Методи і прийоми 

навчання фізичних вправ. Співвідношення дидактичних методів та прийомів 

навчання на різних етапах навчання дошкільників рухових дій. 

Тема . Методика навчання дошкільників основних  рухів 

Види основних рухів та їх характеристика (ходьба, біг, лазіння). Техніка 

виконання основних рухів. Методика навчання дітей основних рухів, послідов-

ність добірки фізичних вправ для формування в дітей різних вікових груп 

рухових умінь та навичок з основних рухів. Використання підготовчих та 

допоміжних вправ. Прийоми страхування та попередження травматизму. 

Ускладнення засобів у різних вікових групах відповідно до вікових 

можливостей дітей та завдань рухової підготовленості. 

Тема . Методика навчання дошкільників основних  рухів. 

Види основних рухів та їх характеристика (стрибки, вправи з рівноваги, 

метання). Техніка виконання основних рухів. Методика навчання дітей 

основних рухів, послідовність добірки фізичних вправ для формування в дітей 

різних вікових груп рухових умінь та навичок з основних рухів. Використання 

підготовчих та допоміжних вправ. Прийоми страхування та попередження 

травматизму. Ускладнення засобів у різних вікових групах відповідно до 

вікових можливостей дітей та завдань рухової підготовленості. 

Тема . Загальнорозвиваючі вправи. Класифікація та правила запису. 

1. Класифікація загальнорозвивальних вправ. 

2. Використання предметів під час виконання загальнорозвивальних вправ. 
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3. Вимоги до добору загальнорозвивальних вправ. 

4. Методика навчання загальнорозвивальних вправ. 

Тема. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. 

Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Правила добору фізичних вправ 

для ранкової гімнастики. Особливості складання комплексу ранкової 

гімнастики для дітей різних вікових груп. Зміст та структура ранкової 

гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах. 

Тема . Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з  

фізичного виховання в умовах ЗДО.  

Типи фізкультурних занять. Обґрунтування типового плану побудови 

занять з фізичної культури. Способи організації дітей на занятті. Регулювання 

фізичних, емоційних та психічних навантажень дітей під час занять.  

Тема. Зміст та форми роботи вихователя з дітьми з валеологічної освіти. 

Базовий компонент дошкільної освіти – основний документ роботи 

вихователів з дітьми дошкільного віку. Варіативні програми валеологічного 

виховання дошкільників, їх позитивні та негативні сторони. Аналіз програм 

валеологічного виховання.  

Гра як один з провідних методів валеологічної освіти дошкільників, їх 

види (дидактичні, рухливі, сюжетно-ролеві). Методика проведення занять з 

валеології в різних вікових групах. Використання словесних, наочних та 

практичних методів в роботі з дітьми різного віку, методика їх проведення.  
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Зміст лекційного курсу для студентів заочної форми навчання 

2 семестр 
№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кіл-ть 

годин 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Тема . Вступ. Основана мета, зміст курсу. 

Предмет та основні завдання курсу. Характеристика основних понять. 

Зв’язок методики  фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. 

Природничо-наукові основи курсу. Основні методи наукових досліджень у 

галузі фізичного виховання. 

Тема . Методика навчання дошкільників основних  рухів 

Види основних рухів та їх характеристика (ходьба, біг, лазіння). Техніка 

виконання основних рухів. Методика навчання дітей основних рухів, послідов-

ність добірки фізичних вправ для формування в дітей різних вікових груп 

рухових умінь та навичок з основних рухів. Використання підготовчих та 

допоміжних вправ. Прийоми страхування та попередження травматизму. 

Ускладнення засобів у різних вікових групах відповідно до вікових 

можливостей дітей та завдань рухової підготовленості. 

Тема . Загальнорозвиваючі вправи. Класифікація та правила запису. 

1. Класифікація загальнорозвивальних вправ. 

2. Використання предметів під час виконання загальнорозвивальних вправ. 

3. Вимоги до добору загальнорозвивальних вправ. 

4. Методика навчання загальнорозвивальних вправ. 

Тема. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. 

Види фізкультурно-оздоровчих заходів. Правила добору фізичних вправ 

для ранкової гімнастики. Особливості складання комплексу ранкової 

гімнастики для дітей різних вікових груп. Зміст та структура ранкової 

гімнастики. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах. 

Тема . Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з  
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фізичного виховання в умовах ЗДО.  

Типи фізкультурних занять. Обґрунтування типового плану побудови 

занять з фізичної культури. Способи організації дітей на занятті. Регулювання 

фізичних, емоційних та психічних навантажень дітей під час занять. Методика 

проведення занять з фізичної культури в різних вікових групах, у змішаних 

групах. 

Особливості організації та варіанти проведення занять на повітрі. Зміст занять з 

фізичної культури на повітрі в різні пори року. 

Тема. Зміст та форми роботи вихователя з дітьми з валеологічної освіти. 

Базовий компонент дошкільної освіти – основний документ роботи 

вихователів з дітьми дошкільного віку. Варіативні програми валеологічного 

виховання дошкільників, їх позитивні та негативні сторони. Аналіз програм 

валеологічного виховання.  

Гра як один з провідних методів валеологічної освіти дошкільників, їх види 

(дидактичні, рухливі, сюжетно-ролеві). Методика проведення занять з 

валеології в різних вікових групах. Використання словесних, наочних та 

практичних методів в роботі з дітьми різного віку, методика їх проведення. 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

2 семестр 
№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кільк

ість 

годин 

1. Гімнастика  як засіб фізичного виховання. (Семінар) 2 

2. Дидактичні основи навчання дошкільників рухових дій. 1 

3. Здоровий спосіб життя сучасної людини, його зміст. 2 

4. Проблеми здоров’я в сучасному суспільстві. (Семінар) 2 

5. Стройові та танцювальні  вправи. 2 

6. Вправляння студентів у виконанні стройових та танцювальних вправ. 2 

7. Методика проведення з дітьми дошкільного віку рухливих ігор. 2 

8. Методика навчання дітей вправ спортивного характеру та ігор з елементами спорту. 2 

9. 
Практичне проведення вправ спортивного характеру. 

 Контроль знань за модулем №1 
2 

10. Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку в повсякденному 

житті. 

2 

11. Методика проведення занять із фізичної культури в закладі дошкільної освіти. 2 

12. Практичне проведення дослідів валеологічного характеру. 2 

13. Організація та керівництво системою фізичного виховання в ЗДО. 2 

14. Практичне проведення  різних форм роботи з фізичного виховання та 

валеологічної освіти. 

2 

15. Моделювання студентами занять із фізичної культури різних типів. 2 

16. Взаємодія сім’ї та ЗДО з питань фізичного виховання та валеологічної освіти 

дітей дошкільного віку.(Семінар) 

2 

17. Планування та облік роботи з фізичного  виховання в  закладі дошкільної 

освіти. Контроль знань за модулем №2 

2 

18. Підсумково- узагальнююче заняття. 1 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів заочної форми навчання 

2семестр 
№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1.  Методика навчання дошкільників основних.   2 

2. Вправляння студентів у виконанні стройових та танцювальних вправ. 2 

3. Практичне проведення дослідів валеологічного характеру. 2 
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Самостійна робота 
Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1. 
Оформити глосарій до теми, виписати визначення відповідних понять. 2 

2. Сучасні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку. 2 

3. 
Підготувати повідомлення про нетрадиційні види загартовувальних 

процедур (система загартування   П.К. Іванова «Дєтка» та ін.) 

2 

4. 
Підготуватись  до семінару та контролю знань за змістовим модулем 

№1. 

2 

5. 
Аналіз художніх творів про здоров’я, чистоту, рухову активність. 

Розробка показників здоров’я (фізичне, психічне, соціальне) дитини. 

2 

6. 
Підібрати стройові вправи для дітей різних вікових груп, підготуватися 

до моделювання цих вправ. 

2 

7. 

Підготувати доповідь для вихователів на тему: «Розвиток фізичних  

якостей у процесі формування рухових навичок у дітей різних вікових 

груп» 

2 

8. 
Розробити комплекс вправ для профілактики і корекції  постави та 

попередження й виправляння плоскостопості у дітей дошкільного віку 

2 

9. 
Українські народні рухливі ігри. Підібрати рухливі ігри  на закріплення 

основних рухів з урахуванням сезону, місця проведення й режиму дня. 

2 

10. 
Скласти розповідь – зацікавлення для старших дошкільників про 

історію виникнення різних спортивних ігор. 

2 

11. 
Підготуватись до практичного заняття. Розробити сюжетний комплекс 

ранкової гімнастики для молодших (старших) дошкільників. 

2 

12. 

Підготуватись до практичного заняття. Розробити конспект сюжетного 

фізкультурного заняття у спортивній залі для молодших 

дошкільників;розробити конспект ігрового фізкультурного заняття на 

повітрі для старших дошкільників. 

2 

13. 
Підготуватись до практичного заняття. Розробити план-конспект 

заняття для дітей третього, четвертого, п’ятого,шостого року життя(тип 

2 



заняття - на вибір). 

14. 
Підготуватись до практичного заняття. Розробити конспект ігрового 

фізкультурного заняття на повітрі для старших дошкільників. 

3 

15. 

Підготувати повідомлення на тему: «Турбота про здоров’я дітей як 

важлива складова іміджу сучасного дошкільного навчального закладу» 

Презентація нестандартного фізкультурного обладнання для дітей 

дошкільного віку. Виготовити нестандартне фізкультурне обладнання 

для дітей. 

2 

16. 

Підготувати реферат на тему: «Досвід фізичного виховання дітей у сім’ї 

Нікітіних».Запропонувати форми роботи вихователя з батьками з пи-

тань фізичного виховання дошкільників. 

2 

17. Розробити конспект фізкультурного свята або розваги. 4 

18. 
Розробити схему маршруту проведення пішого переходу  для старших 

(молодших) дошкільників. 

2 
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4. ПИТАННЯ  ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Основи формування здорового способу життя в дошкільному віці. 

2.    Фізичне виховання дошкільників у сім'ї.  

3.    Заняття з фізичної культури як основна форма організації систематичного навчання 

фізичних вправ дітей дошкільного віку. Типи занять та їх структура. 

4.    Методи та прийоми  навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ. 

5.    Загальна характеристика засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

6. Методика проведення ранкової гімнастики з молодшими дошкільниками. 

7. Методика проведення ранкової гімнастики в середніх  групах.  

8. Методика проведення ранкової гімнастики в старших групах.  

9. Методика проведення гігієнічної гімнастики після денного сну.  

10. Організація, зміст та методика проведення фізкультурних пауз та фізкультхвилинок з 

дітьми дошкільного віку. 

11. Загальна характеристика видів загартування.  

12. Зміст та методика проведення пішохідних прогулянок з дітьми старшого дошкільного 

віку. 

13. Методика проведення спортивних свят з дітьми дошкільного віку.  

14. Організація фізкультурних розваг  та днів здоров'я в дошкільному навчальному закладі. 

15. Традиції українського народу в практиці валеологічного виховання дітей дошкільного 

віку. 

16. Функціональні обов'язки директора, методиста та медичних працівників в організації 

фізичного виховання та валеологічної освіти дітей. 

17. Методика навчання дітей дошкільного віку основних рухів (ходьба, біг). 

18. Правила загартування дитини в дошкільному навчальному закладі. 

19. Класифікація рухливих ігор та їх характеристика. Вплив рухливих ігор на всебічний 

розвиток дітей дошкільного віку. 

20. Зміст та методика проведення рухливих ігор з дітьми  молодшої групи. 



21. Зміст та методика проведення рухливих ігор із дітьми старшого дошкільного віку. 

22. Народні ігри. Особливості їх проведення в різних вікових групах. 

23. Загальнорозвивальні вправи, їх класифікація та запис. 

24. Характеристика  та методика навчання вправ шикування та перешикування в закладі 

дошкільної освіти. 

25. Види та техніка стрибків у різних вікових групах.  

26. Техніка, методика навчання метання в ціль та на дальність у різних вікових групах. 

27. Зміст  та техніка навчання лазіння і повзання в різних вікових групах. 

28. Помилки дітей під час ходьби і бігу , їх попередження та усунення. 

29. Характеристика та класифікація фізичних вправ. 

30. Обладнання фізкультурного майданчика. 

31. Основи особистої гігієни дошкільника як запорука здоров’я дитини. 

32. Методика проведення занять з фізкультури в молодших групах. 

33. Методика проведення занять з фізкультури в старших групах. 

34. Методика проведення занять з фізкультури в середніх групах. 

35. Обладнання фізкультурного залу дошкільного закладу (стандартне і нестандартне). 

36. Фізкультурне обладнання групової кімнати. Гігієнічні та педагогічні вимоги до нього. 

37. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ЗДО. 

38. Забезпечення рухової активності дітей  дошкільного віку в повсякденному житті. 

39. Форми роботи з дошкільниками з валеологічної освіти. 

40. Основні гігієнічні процедури в дошкільному навчальному закладі. 

41. Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання. 

42. Характеристика основних понять методики фізичного виховання та валеологічної 

освіти( фізичне виховання, фізичний розвиток, фізкультурна освіта, спорт, здоровий 

спосіб життя, раціональне харчування….) 

43. Завдання та зміст методики фізичного виховання та валеологічної освіти.  

44. Освітні завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

45. Характеристика оздоровчих завдань фізичного виховання. 

46. Виховні завдання фізичного виховання дошкільників. 

47. Інноваційні техніки у фізичному вихованні дошкільників. 

48. Роль нестандартного фізкультурного обладнання у фізичному вихованні дітей. 

49. Гімнастика в навчанні дітей фізичних вправ. Види гімнастики. 

50. Визначення поняття здоров’я людини, основні його компоненти. 

Практичні завдання 

1. Скласти підготовчу частину  фізкультурного заняття на повітрі в зимовий період для 

дітей старшої групи. 

2. Навести приклади віршованих фізкультхвилинок для  дітей дошкільного віку( 3 приклади 

із показом) 

3. Навести приклади ускладнень для проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку.  

4. Скласти план-конспект пішої прогулянки з дітьми п'ятого року життя. 

5. Скласти план - сценарій фізкультурного свята для дітей старшої групи. 

6. Скласти план-конспект фізкультурного заняття сюжетного типу з дітьми середньої  

групи дошкільного навчального закладу. 

7. Скласти план-конспект фізкультурного заняття для дітей старшої групи дошкільного 

навчального  закладу. 

8. Скласти план-конспект фізкультурного заняття ігрового типу на повітрі для дітей 

молодшої  групи. 

9. Підібрати вправи з м'ячем для дітей старшої групи для проведення естафети. 

10. Скласти план-конспект пішохідної прогулянки до парку для дітей старшої групи. 



11. Скласти хід рухливої гри для дітей середньої групи. 

12. Запропонувати вправи та ігри для розвитку рухової якості - витривалість. 

13. Скласти основну частину заняття з фізичної культури для дітей старшої групи. 

14. Скласти комплекс ранкової гімнастики для дітей старшої групи. 

15. Скласти комплекс ранкової гімнастики для дітей молодшої групи. 

16. Скласти комплекс ранкової гімнастики для дітей середньої групи. 

17. Запропонувати вправи та ігри для розвитку рухової якості «швидкість». 

18. Скласти питання бесіди з дітьми з БЖД під час пішохідної прогулянки за межі 

дошкільного навчального  закладу. 

19. Пояснити поняття фізичної якості «гнучкість». Запропонувати вправи для її розвитку. 

20. Розкрити зміст та визначити мету  рухливої  гри (гра за вибором студента). 

21. Продемонструвати види ходьби. 

22. Скласти комплекс  гімнастики –пробудження для дітей старшої групи. 

23. Навести приклади спеціальних загартовуючих процедур в ЗДО. 

24. Охарактеризувати одну із інноваційних технік з фізичного виховання  в ЗДО. 

25. Навести три приклади дослідів валеологічного характеру. 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни: лекції, 

навчально-практичні заняття; самостійна робота студентів; модульні контрольні 

роботи. 

У процесі вивчення дисципліни   застосовуються наступні методи навчання:   

За типом пізнавальної діяльності: 

пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемного викладу; 

дослідницький; відповідно до логіки пізнання: аналітичний; індуктивний; 

дедуктивний. 

За джерелами знань: 

словесні – розповідь, пояснення, лекція;  

наочні – демонстрація, ілюстрація. 
 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни  включає поточний 

контроль успішності, модульний контроль та складання семестрового іспиту. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять, практичних робіт, виконання 

самостійної роботи перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання  двох  змістових  модульних контрольних робіт, 

порядок проведення та зміст яких наводяться в робочій навчальній програмі. 



Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, 

використовуючи рейтингову 100-бальну систему оцінювання. Норми оцінювання 

за 100-бальною системою оцінювання знань розробляють та затверджується на 

засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти  з 

урахуванням особливостей професійної підготовки та розподілу навчального часу 

за видами занять. Ці норми входить до складу робочої навчальної програми. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  50 балів, на екзамені – 50 балів. 

 
Поточне оцінювання   Екзамен Сума 

Модуль 1 

 

Модуль 2  

 

 

50 

 

 

 

100 
Сз 

Т3 

Сз 

Т6 

 

 

Пз 

Т10 

 

Кз 

Т14 

Ср Пз 

Т20 

Пз 

Т22 

Сз 

Т24 

Кз 

Т25 

Ср 

5 5 5 8 2 5 5 5 8 2 

 
Пз - практичне заняття.     Сз - семінарське заняття.       Кз - контроль знань. Ср – самостійна робота. 

Оцінювання в 2 семестрі 
Модуль №1 

5б – максимальний бал за практичне заняття. 

5б – максимальний бал за семінарське  заняття. 

5б – максимальний бал за семінарське  заняття. 

8б – максимальне оцінювання контролю знань (тестування) 

2б - самостійна робота (есе, методичні рекомендації, проект, участь у конкурсах) 

  

Модуль №2 

5б – максимальний бал за практичне заняття. 

5б – максимальний бал за практичне заняття. 

5б – максимальний бал за семінарське  заняття. 

8б – максимальне оцінювання контролю знань (тестування) 

2б - самостійна робота (есе, методичні рекомендації, проект, участь у конкурсах. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за шкалою ЕСТS 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною  

шкалою 

Екзамен, диференційований 

залік 
Залік 

А відмінно 90 – 100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81 – 89 

добре 4 
С добре 71 – 80 

D задовільно 61 – 70 задовільно 
3 

E достатньо 51 – 60 достатньо 

FX незадовільно 21 – 50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0 – 20 незадовільно 2 не зараховано 



 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Навчально-методичні матеріали: 

 Силабус навчальної дисципліни. 

 Робоча навчальна програма дисципліни. 

 Зміст лекційного матеріалу в роздрукованому та електронному  вигляді.  

 Інструктивно-методичні матеріали до практичних  занять. 

 Методичні вказівки з виконання курсових робіт. Тематика курсових робіт.  

 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з опанування 

навчального матеріалу. 

 Матеріали на допомогу студенту практиканту. 

 Дидактичний інструментарій із забезпечення навчальних занять (таблиці, схеми). 

 Презентації та літературні джерела  з навчальної дисципліни. 
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