Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Педагогіка фізичного виховання”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки “бакалавр” напряму
підготовки (спеціальності) 6.010201 Фізичне виховання
Тип дисципліни: дисципліна циклу професійної та практичної підготовки
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: встановлення окремих закономірностей
фізичного виховання й реалізація загальних закономірностей у педагогічному процесі, що має
конкретну спрямованість.
Міждисциплінарні зв’язки:
Навчальній дисципліні відводиться ведуча роль у формуванні у студентів цілісного
уявлення про професійну діяльність спеціаліста в галузі фізичного виховання і спорту. Це
визначається такими положеннями:
- по-перше, фундаментальним характером професійно орієнтованих знань, умінь і навичок, які
складають основу для всіх профілюючих навчальних дисциплін навчального плану;
- по-друге, інтегруючою роллю педагогіки фізичного виховання в структурі навчальних
дисциплін по засвоєнню технологій професійної діяльності спеціаліста з фізичної культури і
спорту;
- по-третє, з'єднанням з комплексом дисциплін спортивного педагогічного удосконалення, яке
здійснюється протягом всього періоду навчання у навчальному закладі і яке складає основу
професійної підготовки студентів, біля якої об'єднуються дисципліни навчального плану в міру
включення їх у навчальний процес від першого до випускного курсу.
Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є історія фізичної культури і спорту,
спортивно-педагогічне вдосконалення, біомеханіка фізичних вправ, біохімія спорту, фізіологія
спорту, психологія фізичного виховання, педагогіка, психологія, практичні спортивні дисципліни.

•

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою і завданням курсу є:

- формування системи знань з основного понятійного апарату теорії і методики фізичного

виховання;
- виховання педагогічного мислення;
- розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців;
- створити уявлення з ключових питань теорії і методики фізичного виховання;
- формування системи спеціальних знань та умінь з методик фізичного виховання з різними
верствами населення;
- вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності.
- формування навичок творчого підходу до виконання педагогічних дій у нестандартних
педагогічних ситуаціях;

- свідоме і творче засвоєння педагогічних знань, формування педагогічної компетентності;

- формування навичок творчого підходу до виконання педагогічних дій у нестандартних
педагогічних ситуаціях;
- формування уміння здійснювати педагогічний процес у відповідності до педагогічних
закономірностей, принципів виховання і навчання, на засадах гуманізму та особистісної
орієнтованості;
- постійне підвищення своєї педагогічної культури, використання ними досягнень педагогічної
науки і практики у своїй діяльності.
1.2 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
а) визначення базових понять теорії фізичної культури: фізична культура, фізичне виховання,
спорт, фізична реабілітація, фізична рекреація, фізичний розвиток, предмет фізичної культури,
предмет методики фізичної культури, система фізичного виховання, принципи фізичного
виховання, методи фізичного виховання, засоби фізичного виховання, рухові дії, фізичні
вправи, рухові здібності, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження;
- джерела і стани розвитку теорії і практики фізичної культури;
- структуру фізичної культури і зміст її основних складових;
- структуру фізичного виховання в Україні і зміст її складових;
- мету, завдання сучасної системи фізичного виховання школярів в Україні і напрямки її
подальшого удосконалення;
- принципи фізичного виховання (загально педагогічні і специфічні);
- методи фізичного виховання;
- фізіологічні, психолого-педагогічні основи навчання рухових дій;
- структуру і зміст процесу навчання рухових дій;
- фізіологічні основи удосконалення (виховання) рухових здібностей;
- зміст та особливості методик удосконалення рухових здібностей;
- загальні основи організації і методик проведення занять фізичними вправами урочного і
позаурочного типу;
- класифікацію і характеристику основних методів удосконалення у фізичному вихованні;
- головні аспекти формування навичок здорового способу життя;
- фізіологічні та психолого-педагогічні основи реалізацій диференційованого підходу у
фізичному вихованні школярів.
б) визначення базових понять: методика фізичного виховання, програма з фізичного
виховання, планування занять фізичними вправами, організація занять фізичними вправами,
урок фізичної культури, позаурочні форми занять фізичними вправами, методика занять
фізичними вправами, основна і спеціальна медичні групи, базове фізичне виховання,
професійно-прикладне фізичне виховання, фізичне виховання різних вікових груп людей;
- особливості фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку;
- класифікацію, структуру та зміст уроків як основної форми організації навчально-виховної
роботи з фізичної культури у загальноосвітній школі;
- специфіка удосконалення рухових здібностей на уроках фізичної культури у початковій,
основній і старшій школах;
- зміст навчальних програм з фізичної культури для дошкільних закладів та їх характеристику;
- планування навчально-виховного процесу з фізичної культури в школі;
- методику навчання як систему управління процесом фізичного виховання в школі;
- методику організації і проведення занять фізичними вправами у середній школі протягом
навчального дня, позакласних занять, фізичного виховання учнів поза школою;
- систему підготовки вчителя до реалізації навчально-виховних завдань у різних формах занять
фізичними вправами в загальноосвітній школі;
- взаємовідносини вчителя та учнів у контексті гуманізації і демократизації педагогічного
процесу;
- роль педагогічного колективу у розв'язанні завдань фізичного виховання учнів;

- особливості методики проведення занять з фізичного виховання у мало комплектній школі і
в школах-інтернатах;
- зміст програми і особливості методики фізичного виховання студентської молоді у
навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації;
- основні напрямки фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми середнього і похилого віку;
- нетрадиційні види оздоровчих занять фізичними вправами.
вміти:
• визначати і письмово фіксувати якісні і кількісні показники засвоєння рухових дій для
визначення рівня рухової підготовленості та виявлення потенційних можливостей у руховій
діяльності,
• добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з метою подальшого розвитку і
удосконалення у проведенні різних форм фізичного виховання,
• добирати ефективні засоби вирішення педагогічних ситуацій та завдань з фізичної культури,
• добирати доцільні методи і прийоми, на основі ґрунтовних знань методики їх проведення,
неординарних знахідок, творчих втілень передового педагогічного досвіду та сучасних
наукових надбань,
• вивчати та аналізувати і узагальнювати результати сучасних наукових досліджень та
передового педагогічного досвіду,
• впроваджувати ефективні новітні технології в галузі фізичного виховання в практику роботи,
• оцінювати наявність оптимальних умов для здійснення фізичного виховання,
• організовувати консультації для педагогічних працівників, семінари, взаємовідвідування,
конкурси та виставки тощо.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 54 годин / 1,5 кредита ECTS
•

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль

Тема1 Загальні основи педагогіки фізичного виховання.
Предмет педагогіки фізичного виховання і основних її категорій.
Фізична культура і спорт як складові частини освітнього процесу. Актуальні проблеми
фізкультурно-спортивної освіти
Тема2 Характеристика загальних і спеціальних завдань процесу навчання у фізичній
культурі
Методичні основи вибору змісту навчальних програм з фізичної культури на основі
диференціації та індивідуалізації процесу навчання.
Характеристика методів навчання у фізичній культурі та їх реалізація.
Психофізіологічні особливості використання різноманітних методів навчання.
Навчально-тренувальний процес як специфічний педагогічний процес
Тема3 Загальна характеристика виховних процесів у фізичній культурі
Фізична культура і спорт як специфічний динамічний процес формування особистості учня.
Фізична культура як засіб виховання морально-вольових якостей у студентів.
Організація навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та в спорті
Тема4 Педагогічна діяльність вчителя фізичної культури
Основні складові праці вчителя фізичної культури і тренера з виду спорту. Педагогічна
майстерність вчителя фізичної культури. Педагогічні завдання, ситуації та способи їх вирішення.
Інформаційні та комунікативні технології в процесі навчання з фізичної культури
Тема5 Спільна наукова діяльність викладачів та студентів як фактор педагогічного

процесу
Характеристика основних напрямів наукових досліджень студентів.
Психологічні особливості студентів.
Аналіз і оцінка педагогічного процесу і його діагностика.
Тема6 Педагогічні основи додаткової освіти в галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини»
Педагогічні основи додаткової освіти в галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Основи фізкультурно-спортивного виховання в ДЮСШ.
Спортивна команда як суб’єкт педагогічної взаємодії.
ДЮСШ як система спортивної освіти.
•
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Форми підсумкового контролю успішності навчання – екзамен

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни
Педагогіка фізичного виховання

Загальні основи педагогіки фізичного виховання

Характеристика загальних і спеціальних завдань процесу навчання у фізичній культурі

Загальна характеристика виховних процесів у фізичній культурі

Педагогічна діяльність вчителя фізичної культури

Спільна наукова діяльність викладачів та студентів як фактор педагогічного процесу

Педагогічні основи додаткової освіти в галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Модульна контрольна робота

Екзамен

