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Циклова комісія за 
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закріплена дисципліна 

Фахових дисциплін  дошкільної освіти 

 

 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 012    Дошкільна освіта 

Викладач курсу  

 

Васильків Тетяна Володимирівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

taniyanezhyra@gmail.com 

tetyana.nezhura@lnu.edu.ua 
 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Антоновича, 16, каб.2). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft Teams. Для 

погодження часу онлайн консультацій слід писати на  електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/metodyka-fizychnoho-vyhovannya 

 

Інформація про курс Нормативна навчальна дисципліна читається для студентів I-го курсу, 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта»  впродовж другого  семестру в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
 

Коротка анотація 

курсу 

 

Курс розроблено таким чином, щоб підготувати майбутніх вихователів до  

визначення нагальних закономірностей фізичного виховання дитини  як соціального 
явища. 

 

Мета та цілі курсу Мета вивчення  нормативної дисципліни:  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. 

Цілі курсу:  
-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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"/ Білан О., 
Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. та ін. 

Тернопіль : Мандрівець, 2017. 264 с. 

2. Круцевич Т.Теорія і методика фізичного виховання.  Київ: Олімпійська 
література, 2017.Т.1.256с. 
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3. МаксимоваО.О. Валеологічна освіта дітей дошкільного віку : навч.-метод. 

посіб.  Житомир: Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 213 с. 
4. Пилипей Л. П. Основи фізичного виховання для самостійних занять студентів 

закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. Суми : Сумський державний 

університет, 2020.89 с. 
 

Допоміжна 

1. Загородня Л. П.,  Тітаренко С. А, Барсуковська Г. П.; за заг. ред. 

Л.П.Загородньої. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник. 

Суми : Університетська книга, 2011. 272с. 
2. Комісарик М.,Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку:підручник.  2013. 484с. 

3. Кошель В .М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій 
дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності ― Дошкільна освіта‖. Чернігів: ФОП Ремізова, 

2015. 85с. 

4. Левченко Т. Г. Валеологія щодня. Основи здоров'я для дітей 5-6 років . Харків 
: Вид. група «Основа», 2011.  321 с. 
5. Нежура Т.В. Практичні аспекти реалізації завдань фізичного виховання в умовах 

закладу дошкільної освіти .Міжвузівська (заочна) наук.-прак. конф. «Добробут здобувачів 

освіти та учителів в сучасних умовах освітнього простору та соціуму»  ХГПА , 2021. 

С.119-120. 

6. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: навч.-
метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 136 с. 

7. Система роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату 

в дітей дошкільного віку / авт.-уклад. Л. М. Тимошенко.  Запоріжжя, 2008.  308 с. 
8. Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного вихован¬ня : навч. 

посіб. 2-ге вид. Xарків, 2008.  406 с. 

 

ЕЛЕКТРОННІ  РЕСУРСИ 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. 

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu
%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 

віку : навч. посібник .Суми : ВТД«Університетська книга», 2004.428с. 
URL:www.psyh.kiev.ua/Вільчковський Едуард Станіславович 

3. Народні рухливі. URL: ігриwww.ird.npu.edu.ua/files/tumoshevska.pdf 

4. Література на спортивну тематику: URL:http://www.uni-

sport.edu.ua/uk/publishing/publishing_new_info/  

5. Приклади фізкультхвилинок. URL:www.mamynesonechko.in.ua/.../491-2012-03-.. 

6. Приклади конспектів занять з фізичної культури для дошкільників.  

URL: dpo.ippo.kubg.edu.ua/?p=42www.uman-nvk1.edukit.ck.ua/.../Конспектnv-
imc.edukit.zt.ua/.../Інструкторам.%20Заняття 

7. Козлова В., Кошель В., Пась К., Скивка А. До проблеми фізичного виховання 

та валеологічної освіти дошкільників як системо утворюючих компонентів 

формування здоров’я. Зб. наукових праць SCIENTIA. 2021.URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/artic-le/view/8261. 

8. Нежура Т.В. Статеве виховання дітей дошкільного віку через призму 

наступності систем дошкільної та початкової освіти. Інноваційна педагогіка  
№31, т.2.  2021. -С.159-163. 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_2/35.pdf 

 

Тривалість курсу   2 семестр - 90 год. , 3 кредити 

Обсяг курсу  

 

Денна форма навчання 
51година аудиторних занять, з них : 17 – лекційні; 34 -  практичних занять;  

39 годин самостійної роботи . 
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Заочна форма навчання 

18 аудиторних годин, з них: 
12 – лекційні; 6 -  практичних занять; 72 годин самостійної роботи. Аудиторна 

контрольна робота. 

Очікувані 

результати навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні 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 (СК) 

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. 

Програмні 

результати навчання 

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. 

Ключові слова  

 

Фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовка, рухова підготовленість, 

фізкультурна освіта, фізична досконалість, фізичні вправи, спорт. 

Формат курсу  

 

Очний (денний) /заочний. 

 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

 Усний іспит у кінці II семестру із врахуванням поточної успішності. 

 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих в результаті 

вивчення попередніх навчальних дисциплін «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей 

дошкільного віку», «Основи медичних знань», «Дошкільна педагогіка». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, практичні вправи, творчі індивідуальні, 

групові та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор. Наявність інтернет-зв’язку. . Фізкультурний 

інвентар та спортивний одяг. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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.  



 Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання  двох  змістових  модульних контрольних робіт.  
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.  

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється  впродовж семестру за  такими 

видами робіт: 

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) 
Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та 

вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 
але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  

Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед 
рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Оцінювання на іспиті: 

Білет складається з трьох питань. 
 Перше та друге питання теоретичні, які  передбачають  виявлення рівня знань 

студентів теоретичного та методичного характеру  і оцінюються максимально по  20 

балів. (20х2=40) 
Третє питання передбачає виявлення вміння  студента застосувати теоретичні 

знання у виконанні завдань практичного характеру і оцінюється максимально  10-ма 

балами. При  виконані практичного завдання  приймається до уваги (наприклад): 
          а) чіткість та відповідна  послідовність написання плану структурних частин 

плану-конспекту фізкультурного заняття; 

           б)  творчо підібрані та напам’ять розказані  дві фізультхвилинки з відповідними 

рухами ; 
           в) методично правильне  наведення прикладів введення  ускладнень під час 

рухливих ігор та вправ; 

           г) чітка розробка комплексу ранкової гімнастики відповідно до віку дітей та 
послідовність її проведення. 

 

Питання до іспиту 

 

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 на-

вчальному 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 

ЗДО. 

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. 

 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після вивчення курсу. 
 

 

 

 

 

 



Схема курсу 

 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

ДШ

В - 

11 

ДШВ 

- 12 

Модуль №1 

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

1. Тема 1. Вступ. Основана мета, зміст курсу. 

 

Лекція – 2 год,   

2. Тема 2.Характеристика завдань та засобів фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

Лекція – 2 год, 

самостійна робота – 
2 год. 

  

3. Тема 3 Гімнастика  як засіб фізичного виховання. 
(Семінар) 

Практичне заняття – 
2 год., 

самостійна робота – 

2 год. 

  

4. Тема 4. Дидактичні основи навчання дошкільників 
рухових дій. 

Лекція – 1 год. 
Практичне заняття – 

1 год. самостійна 

робота – 2 год. 

  

5. Тема 5. Здоровий спосіб життя сучасної людини, його 

зміст. 

Практичне заняття – 

2 год., 

самостійна робота – 

2 год. 

  

6.  Тема 6. Проблеми здоров’я в сучасному суспільстві. 

(Семінар) 

Практичне заняття – 

2 год.   

Змістовий модуль2.  Методика навчання дітей основних рухів. 

7. Тема 7 Методика навчання дошкільників основних  
рухів (ходьба, біг, повзання, лазіння) 

Лекція – 2 год., 
самостійна робота – 

2 год. 
  

8. Тема 8 Методика навчання дошкільників основних  

рухів (стрибки, вправи з рівноваги, метання) 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

2 год. 

  

9. Тема 9 Стройові та танцювальні  вправи. Практичне заняття – 
2 год. 

  

10. Тема 10 Вправляння студентів у виконанні стройових та 

танцювальних вправ. 

Практичне заняття – 

2 год., 

самостійна робота – 
2 год. 

  

11. Тема 11 Загальнорозвиваючі вправи. Класифікація та 

правила запису.   

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

2 год.   

12. Тема 12 Методика проведення з дітьми дошкільного 
віку рухливих ігор. 

Практичне заняття – 
2 год., самостійна 

робота – 2 год. 

  



13. Тема 13 Методика навчання дітей вправ спортивного 

характеру та ігор з елементами спорту. 

Практичне заняття – 

2 год., 
самостійна робота – 

2 год.   

14. Тема 14.Практичне проведення вправ спортивного 

характеру. 

 Контроль знань за модулем №1 

Практичне заняття – 

2 год. 

 

  

Модуль № 2 

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

дошкільної освіти. 

15. Тема 15 Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. Лекція  – 2 год., 

самостійна робота – 
2 год. 

 

 

16 Тема 16 Забезпечення рухової активності дітей 

дошкільного віку в повсякденному житті. 

Практичне заняття – 

2 год, 

 

 

 

17. Тема 17 Заняття з фізичної культури – основна форма 

роботи з фізичного виховання в умовах ЗДО. 

Лекція – 2 год., 

самостійна робота – 

2 год. 

 

 

18. Тема 18 Методика проведення занять із фізичної 

культури в закладі дошкільної освіти. 

Практичне заняття – 

2 год, 
самостійна робота – 

2 год. 

 

 

19. Тема 19 Зміст та форми роботи вихователя з дітьми з 
валеологічної освіти. 

Лекція  – 2 год., 
самостійна робота – 

3 год. 

 

 

20. Тема 20  Практичне проведення дослідів валеологічного 

характеру. 

Практичне заняття – 

2 год., 
самостійна робота – 

2 год. 

 

 

21. Тема 21 Організація та керівництво системою фізичного 
виховання в ЗДО. 

Практичне заняття – 
2 год, 

самостійна робота – 

2 год. 

 

 

22. Тема 22 Практичне проведення  різних форм роботи з 

фізичного виховання та валеологічної освіти.  

Практичне заняття – 

2 год. 

 

 

23. Тема 23 Моделювання студентами занять із фізичної 

культури різних типів.  

Практичне заняття – 

2 год, 
самостійна робота – 

2 год. 

 

 

24. Тема 24 Взаємодія сім’ї та ЗДО з питань фізичного 

виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного 
віку.(Семінар) 

Практичне заняття – 

2 год. 
самостійна робота – 

4 год. 

 

 

25. Тема 25 Планування та облік роботи з фізичного  

виховання в  закладі дошкільної освіти.  

Контроль знань за модулем №2 

Практичне заняття – 

2 год, 
самостійна робота – 

2 год. 

 

 



26. Тема 26. Підсумково- узагальнююче заняття. Практичне заняття – 

1 год. 

 

 

 

  


