
Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи фізичного виховання 

Тема 1. Фізичне виховання школярів – складова частина національного виховання. 

Витоки фізичного виховання в Україні. Предмет «Теорія і методика фізичного виховання», 

його зв’язок з іншими дисциплінами. Основні поняття теорії: фізична культура, фізичний 

розвиток, фізичне виховання, фізична підготовленість фізична реабілітація фізична рекреація 

спорт. Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. 

Руховий режим учнів початкових класів. Його мета та оздоровчі, освітні і виховні завдання 

на сучасному етапі розвитку Української держави. Державні документи з питань фізичної 

культури і спорту.  

 

Тема 2. Загальні основи навчання фізичних вправ та розвитку фізичних якостей. 

Загальна характеристика засобів фізичного виховання. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, систематичності, доступності  і індивідуалізації, міцності і 

прогресування. 

Методи навчання фізичних вправ. Формування рухових умінь і навичок – основний зміст 

освітніх завдань фізичного виховання. Структура процесу навчання. Загальна характеристика 

фізичних якостей.  

 

Тема 3. Основи уроку з фізичного виховання у початкових класах. 

Урок – основна форма організацій фізичного виховання у початкових класах. Вимоги до 

сучасного уроку. Характеристика оздоровчих, освітніх, виховних завдань уроку. Структура 

уроку фізичної культури, постановка конкретних завдань на урок фізичної культури. Типи 

шкільних уроків. Підготовка вчителя до уроку фізичної культури. Методи організації 

навчальної діяльності учнів на уроках.  

 

 

 

Тестові завдання до контролю знань матеріалу М-1 

І рівень 

І. Поняття фізичний розвиток – це: 

1. Процес становлення та змінювання морфо-функціональних властивостей організму 

протягом особистого життя людини; 

2. Педагогічний процес спрямований на морфо-функціональне вдосконалення, розвиток 

фізичних якостей, формування спеціальних знань, умінь та навичок; 

3. Специфічний вид діяльності, спрямований на підготовку людини до найвищих 

спортивних досягнень; 

4. Педагогічний процес, спрямований на формування спеціальних знань, умінь та 

навичок.  

ІІ. В межах одного заняття на етапі початкового навчання техніки виконання вправ, навчання 

рухам необхідно здійснювати: 

1. В підготовчій частині уроку; 

2. На початку основної частини уроку; 

3. В середині основної частини уроку; 

4. В кінці основної частини уроку. 

Оцінка: 1 питання – 10 балів, 2 питання – 10 балів 

ІІ рівень 

І. Сформулюйте визначення сили як фізичної якості людини. 



ІІ. Напишіть план підготовчої частини уроку. 

Оцінка: 1 питання – 10 балів, 2 питання – 15 балів. 

 

Змістовий модуль 2. Основи методики проведення занять з фізичного виховання 

Тема 4. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділів: «Гімнастика», «Легка атлетика». 

Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням розділів: 

«Школа культури рухів з елементами гімнастики», «Школа пересувань». Методика навчання 

шикування та перешикування. Методичні поради щодо навчання ходьби та бігу. Методика 

навчання акробатичних вправ. Методичні поради щодо використання вправ на гімнастичній 

стінці і лаві. 

 

Тема 5. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділів: «Рухливі ігри» та «Спортивні ігри» 

Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням розділів: 

«Школа м’яча», «Школа стрибків». Методика навчання вправ з м’ячем. Методика навчання 

різновидів стрибків. Методика навчання рухливих ігор. 

 

Тема 6. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділу: «Лижна підготовка», «Туризм». 

Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням розділів: 

«Школа активного відпочинку»(рекреації), «Школа розвитку фізичних якостей», «Школа 

постави». Методика проведення вправ для покращення для формування постави. Методика 

складання комплексів та вправ для розвитку фізичних якостей. 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Позаурочні форми занять фізичними вправами, фізкультурно-

спортивні та масові заходи. 

Тема 7. Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздорочих заходів у 

режимі навчального дня учнів початкових класів. 

Завдання позаурочних форм з фізичного виховання. Проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів у режимі навчального дня, гімнастика до уроків, фізкультхвилинки на уроках, рухливі 

ігри на перервах, спортивні години, фізкультурні паузи. 

 

Тема 8.Теорія та методика організації фізкультурно-спортивних та масових заходів у 

школі. 

Методика проведення комплексів вправ з гімнастики до занять, фізкультхвилинок на 

уроках,рухливих ігор на перервах, спортивної години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестові завдання до контролю знань навчального матеріалу М-2,3 

 

І рівень 

І. Поняття фізичне виховання – це: 

1. Педагогічний процес спрямований на морфо-функціональне вдосконалення людини, 

розвиток її фізичних якостей, формування спеціальних знань, умінь і навичок; 

2. Процес становлення та змінювання морфо-функціональних можливостей людини; 

3. Специфічний вид діяльності, спрямований на підготовку людини до найвищих спортивних 

досягнень; 

4. Складова частина загальної культури, яка становить сукупність духовних і моральних 

цінностей створених суспільством для фізичного вдосконалення людини. 

 

ІІ. Метод організації діяльності учнів, коли всі одночасно виконують одне і те ж завдання 

називається: 

1. Поточний; 

2. Коловий; 

3. Одночасний; 

4. Фронтальний. 

Оцінка: 

1 питання – 10 балів, 2 питання  - 10 балів. 

 

ІІ рівень 

І. Урок фізичної культури складається з таких частин: 

1. Вступна, підготовча, основна, заключна. 

2. Підготовча, основна, заключна. 

3. Підготовча, перехідна, заключна. 

4. Базова, основна, перехідна. 

 

ІІ. Сформулюйте визначення гнучкості як фізичної якості людини. 

Оцінка: 

1 питання – 10 балів, 2 питання – 15 балів. 

 

ІІІ рівень 

І.У процесів навчання руховим діям, як правило виконуються: 

1. Один етап; 

2. Два етапи; 

3. Три етапи; 

4. Чотири етапи. 

 

ІІ. Опишіть рухливу гру на вибір. Яких правил дотримуються при поясненні гри? Як 

відбувається вибір ведучих? 

 

ІІІ. Опишіть чотири вправи для тулуба і ніг. 

Оцінка: 1 питання – 15 балів, 2 питання – 20 балів, 3 питання – 20 балів. 

 


