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Пояснювальна записка 

 

Програма фахового випробування з навчальної дисципліни  «Теорія і 

методика фізичного виховання» для конкурсного відбору осіб під час прийому 

на навчання на І курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра і складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

Форма проведення вступного випробування – тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст програми нормативної навчальної дисципліни 

 

Базові знання «Теорії і методики фізичного виховання» формують 

систему педагогічно-професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

виконання кваліфікаційних обов’язків – організатора масової фізичної 

культури. 

З метою підготовки до якісної оцінки знань курсу навчальної 

дисципліни « Теоря і методика фізичного виховання», студент повинен знати : 

- загальні основи теорії і методики фізичного виховання (вихідні поняття 

теорії і методики, засоби, методи, принципи фізичного виховання, 

структуру навчання руховій дії);. 

- загальні основи розвитку фізичних якостей; 

- програмово-нормативну основу фізичного виховання дітей дошкільного 

віку та учнів молодшого шкільного віку; 

- особливості проведення урочних форм занять; 

- особливості планування процесу фізичного виховання; 

- організацію і методику проведення педагогічного контролю за уроком 

фізичної культури. 

Студент повинен вміти: 

- скласти програму вивчення техніки рухової дії; 

- розробити комплекс вправ для розвитку фізичних якостей;  

- здійснювати види педагогічного контролю та аналіз уроку фізичної 

культури. 

Тема  1. Предмет  і зміст «Теорії і методики фізичного виховання»  

Базові поняття  „Теорії і методики фізичного виховання”  та їх 

характеристика.«Теорія і методика фізичного виховання» як наукова  

дисципліна та навчальний предмет. Її зв'язок з іншими дисциплінами та 

значення для професійної підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту.  

Джерела та етапи розвитку «Теорії і методики фізичного виховання». Методи 

дослідження, котрі використовуються в науковій дисципліні „Теорія і методика 

фізичного виховання”. 
 

Тема 2.Педагогічний процес у сфері фізичного виховання 

Особистість викладача фізичного виховання  та вимоги до його 

професійної майстерності. Напрямки функціонування фізичного виховання та 

фактори що обумовлюють його виникнення та розвиток. Особливості 

фізичного виховання як педагогічного процесу. Його специфічна спрямованість 

(управління фізичним розвитком та фізична освіта). Оздоровчі, освітні та 

виховні завдання фізичного виховання. Роль і місце фізичного виховання у 

різносторонньому та гармонійному розвитку особистості. Взаємозв'язок 

фізичного виховання з іншими сторонами виховання. 

 

 

 



Тема  3. Засоби фізичного виховання 

Поняття “рух”, “рухова дія”, “рухова діяльність” ,”фізична вправа”. 

Зміст та форма фізичної вправи. Ефект фізичних вправ. Техніка фізичних вправ. 

Основа та деталі техніки. Різновиди техніки та їх характеристика. Вплив 

кінематичних та динамічних характеристик рухів на ефективність їх виконання. 

Класифікація фізичних вправ. Взаємозв’язок фізичних вправ із оздоровчими 

силами природи та гігієнічними факторами. 

 

Тема 4. Навантаження і відпочинок як взаємопов’язані 

компоненти виховання фізичних вправ 

Навантаження як основна властивість фізичної вправи. Зовнішні і 

внутрішні показники навантаження.  Значення  активного та пасивного 

відпочинку у навантаженні. Типи інтервалів відпочинку та види навантажень. 

Негативна дія надмірного навантаження на стан фізичної підготовленості і 

здоров'я людини. 

 

              Тема 5. Методи фізичного виховання 

Поняття “метод”, “методичний прийом”, “методика”. Сучасні 

уявлення про класифікацію методів та загальні вимоги до їх вибору. Методи 

вивчення техніки фізичних вправ та їх характеристика. Методи виховання 

фізичних якостей та їх характеристика. Ігровий і змагальний методи, та їх 

використання в практиці фізичного виховання. Методи словесного і наочного 

впливу та їх використання у практиці фізичного виховання. 
 

Тема 6 . Навчання рухових дій  

Методологічні та педагогічні основи теорії навчання рухових дій. 

Фізіологічні основи управління довільними рухами. Предмет і завдання 

навчання у фізичному вихованні. Загальна структура процесу навчання 

руховим діям та її варіанти залежно від мети навчання. Відповідність етапів 

навчання фазам (стадіям) формування рухової навички. Етап початкового 

вивчення техніки рухової дії. Його мета та часткові завдання. Методи та 

методичні прийоми навчання. Попередження та способи виправлення помилок. 

Контроль за результатами навчання. Етап поглибленого вивчення техніки 

рухової дії. Його мета та часткові  завдання. Особливості використання методів 

та методичних прийомів навчання на даному етапі. Контроль за рівнем 

оволодіння технікою рухової дії . Етап удосконалення техніки рухової дії. Його 

мета та часткові завдання. Особливості методики зміцнення рухової навички. 

Часткова перебудова техніки рухової дії. 

 

Тема 7 : Загальна характеристика фізичних якостей 

Поняття про фізичні якості та основні форми їх прояву. Вплив 

режимів рухової діяльності на виховання фізичних  якостей.  Етапність, 

нерівномірність та гетерохронність розвитку фізичних якостей.   

«Перенесення» фізичних якостей. Принципи виховання фізичних якостей. 



 

Тема 8:  Основи методики розвитку координаційних здібностей 

Загальна характеристика координаційних здібностей , продуктивні 

періоди їх розвитку та способи оцінки рівня розвитку.  Основи методики 

розвитку  координаційних здібностей. 

 

Тема 9 :Основи методики розвитку  силових якостей 

Загальна характеристика силових якостей. Форми та  режими м'язових 

скорочень. Вікова динаміка розвитку силових якостей та способи оцінки рівня 

їх розвитку. Основні напрямки у методиці розвитку силових якостей. 

 

Тема 10: Основи методики розвитку  швидкісних якостей 

Загальна характеристика швидкісних якостей. Форми їх прояву, вікова 

динаміка розвитку та способи оцінки рівня їх розвитку. Основи методики 

розвитку  швидкісних якостей. 
 

Тема 11: Основи методики розвитку  витривалості 

Загальна характеристика витривалості. Види витривалості, вікова 

динаміка  їх розвитку та способи оцінки рівня розвитку. Основи методики 

розвитку  витривалості. 

 

Тема 12 : Основи методики розвитку гнучкості 

Загальна характеристика гнучкості. Види гнучкості, вікова динаміка 

розвитку гнучкості та способи оцінки рівня її розвитку. Основи методики 

розвитку  гнучкості. 

 

Тема 13: Форми побудови занять фізичними вправами у 

фізичному вихованні 

Урок як основна форма занять фізичними вправами школярів. 

Характерні риси уроку. Типи урочних форм занять та їх характеристика. 

Структура та зміст занять урочного типу. Форми та методи організації 

діяльності учнів на уроці фізичного виховання. Заняття неурочного типу та їх 

характеристика. 

 

Тема 14: Основи методики занять фізичними вправами в 

ранньому та дошкільному віці 

Вікова періодизація дітей дошкільного віку та основні завдання занять 

фізичною культурою в даний віковий період.  Біологічні особливості розвитку 

організму дітей раннього та дошкільного віку.  Характеристика розділу 

«Розвиток рухової активності» програми виховання дітей дошкільного віку «Я 

у світі». Форми занять фізичною культурою у дошкільному віці та їх 

характеристика. Особливості методики загартовування, формування постави, 

виховання фізичних якостей та навчання рухових дій дітей дошкільного віку. 



Тема 15: Основи методики фізичного виховання учнів початкової 

школи 

Вікові особливості біологічного розвитку дітей молодшого шкільного 

віку та завдання фізичного виховання. Особливості методики навчання рухових 

дій, виховання фізичних якостей, формування постави та нормалізації ваги у 

дітей молодшого шкільного віку. Методика використання рухливих народних 

ігор, забав та розваг з дітьми молодшого шкільного віку Організація і методика 

проведення заходів  в режимі навчального дня школи. Індивідуальний, 

диференційний підходи та розвиток самостійності школярів початкових класів. 

 

Тема 16: Планування процесу фізичного виховання у початковій 

школі 

Визначення поняття „планування”, види планування та основні вимоги 

до нього. Державні документи планування процесу фізичного виховання у 

закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та їх характеристика.  

Методика планування освітнього процесу з предмету „Фізична культура” в 

початковій школі. Особливості  складання різних видів планів. Методичні 

особливості підготовки вчителя до проведення  уроку фізичної культури. 

 

           Тема 17: Контроль на уроках фізичної культури 

Контроль діяльності і стану здоров’я учнів. Контроль і оцінка 

фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку. Аналіз і оцінка 

проведеного уроку фізичної культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма фахового вступного випробування 

 

 

Тривалість роботи становить 45 хвилин. Вступникам пропонується 

виконати письмове тестове завдання. Загальна кількість тестових питань – 

питань -60, які становлять 20 варіантів по 40 тестових питань в кожному.  

Тестові питання містять чотири варіанти відповідей (а, б, в, г), один з 

яких самий точний і правильний ( у бланку відповідей абітурієнт позначає 

знаком «+» або «  √ »). 

Абітурієнт здає чернетку і бланк відповідей для оцінки навчальних 

досягнень за дванадцятибальною шкалою. 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Кількість правильних відповідей Оцінка * 

40-39 12  

38-37 11 «відмінно» 

36-35 10  

34-33 9  

32-30 8 «добре» 

29-27 7  

26-25 6  

24-23 5 «задовільно» 

22-20 4  

19-18 3  

17-16 2 «незадовільно» 

15 і менше  1  

 

*- критерії оцінювання тестових завдань відповідають визначенню 

рівня навчальних досягнень на основі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 



 

Рекомендована література  

1. Ващенко О.М. та ін. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі 

навчального дня молодшого школяра. Навчально-методичний посібник. - 

Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. –192 с. 

2. Г.А. Єдинак, В.М. Мисів, Ю.В. Юрчишин. Фізична культура в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Навчальний посібник для студентів 

навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації / Г.А. Единак, В.М. Мисів, Ю.В. 

Юрчишин. - Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута». – 2014. – 248 с. 

3. Теорія і методика фізичного виховання /Під ред. Т.Ю.Круцевич. –Т. 

1., 2 -К.: Олімпійська література, 2008. –368 с. 

4. Шиян Б.М., Папуша В.Г.  Теорія і методика фізичного виховання. –

Тернопіль: :Збруч, 2000. – 252 с. 

5. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. 

Частина1,2. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2003.-.272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Поняття “метод”, “методичний прийом”, “методика”. Сучасні уявлення про класифікацію методів та загальні вимоги до їх вибору. Методи вивчення техніки фізичних вправ та їх характеристика. Методи виховання фізичних якостей та їх характеристика. Ігровий і...
	Методологічні та педагогічні основи теорії навчання рухових дій. Фізіологічні основи управління довільними рухами. Предмет і завдання навчання у фізичному вихованні. Загальна структура процесу навчання руховим діям та її варіанти залежно від мети навч...

