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Методи викладання 

Словесні. Наочні. Практичні.
Метод  проблемного  викладання  знань,  частково-пошуковий,
дослідницький.  Методи  самостійної  роботи.  Методи  стимулювання
інтересу до навчання (навчальні  дискусії,  створення ситуацій новизни).
Методи контролю і самоконтролю. 

Форми організації
занять 

Лекція, практичне заняття, самостійна робота 

Актуальність
дисципліни 

Однією з першочергових проблем нашого життя, коли час ставить
високі  вимоги  до  біологічних  і  соціальних  можливостей людини,  є
проблема  здоров’я  нації.  Надзвичайну  роль  у  її  розв’язанні відіграє
фізичне виховання і спорт. Всебічний розвиток рухових здібностей людей,
професійно-прикладна  і  фізична  підготовка  стає необхідною  умовою
ефективності у трудовій діяльності в тій чи іншій галузі. 

Сьогодні  необхідно  вдосконалювати  традиційні  й  упроваджувати
нові  форми  і  методи  проведення  спортивно-масової  і  фізкультурно-
оздоровчої  роботи,  виходячи з  об’єктивного та раціонального мислення
суспільства про засоби та чинні дії фізичного виховання і спорту. 

Реалізація  завдань  спортивно-масової  та  фізкультурно-оздоровчої
роботи  у  навчально-виховній  сфері  закладає  основи  формування  та
розвитку  фізичного  та  морального  здоров’я  школярів,  комплексного
підходу  щодо  формування  розумових  і  фізичних  якостей  особистості,
удосконалення  фізичної  та  психічної  підготовки  до  активного життя  й
професійної діяльності.

Організація спортивно-масової і фізкультурно оздоровчої  роботи як
навчальна  дисципліна,  вивчає  сфери  і  напрями  впровадження  фізичної
культури,  норми  організації  спортивно-масової  та  фізкультурно-
оздоровчої роботи різних груп населення. 

Засвоєння  курсу  покликано  забезпечити  розвиток  у  студентів
педагогічного  стилю  мислення  та  формування  цілісної  системи
спеціальних знань та  умінь  з  проблем організації  спортивно-масової  та
фізкультурно-оздоровчої  роботи  різних  категорій  та  вікових  груп
населення.

Мета     Формування у студентів  професійних,  організаційних, педагогічних,
методичних  знань,  умінь  і  навичок  необхідних  у  спортивно-масовій  та
фізкультурно-оздоровчій  діяльності;  ознайомлення  студентів  з
особливостями організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої
роботи в різних сферах суспільства  і різними верствами населення.



Завдання 

-озброїти  майбутніх  фахівців  у  сфері  фізичної  культури  та  спорту
знаннями  з  теорії  проведення  спортивно-масових  і  фізкультурно-
оздоровчих  занять  з   учнями  шкільного  віку  і  різними  верствами
населення;
-сформувати уявлення про різноманітні види рухової активності;
-ознайомити  майбутніх  учителів  фізичної  культури  з  організаційно-
управлінськими аспектами масової фізичної культури;
-навчити  студентів  вибору  адекватних  засобів  та  методів  фізичного
виховання  у  роботі  з  різними  верствами  населення  під  час  оздоровчо-
рекреаційних видів занять;
-представити  студентам  індустрію  спортивно-масової  діяльності:
міжнародні організації, асоціації та специфіку їхньої роботи.

Компетентності 

-здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних
видів  рухової  активності  та  підтримувати  загальний  рівень  фізичної
активності і здоров’я;
- здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного 
виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій 
розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-
гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури;
- здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з 
дітьми шкільного віку та учнями в закладах загальної середньої освіти, 
освітніх закладах середньої та професійної освіти, позакласну спортивно-
масову роботу з учнями;
-здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 
цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, 
громадянськість, комунікативність;
 - здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для 
постановки і вирішення професійних завдань, професійного та 
особистісного розвитку;
- здатність до організаційної роботи у сфері фізкультурно-оздоровчої 
роботи у закладах освіти, позашкільних закладах учнівської молоді (зі 
спортивного туризму й орієнтування), літніх дитячих оздоровчих таборах.



Політика курсу 

Політика  курсу  спрямована  на  розвиток  уміння  вирішувати
практичні  проблеми,  вміння  працювати  у  команді  та  індивідуально,
вміння  приймати  виважені  рішення,  налагоджувати  доброзичливі
стосунки у  колективі,  вміння попереджувати та  вирішувати конфліктні
ситуації,  вміння  презентувати  результати  професійної  діяльності,
планувати  робочий  та  особистий  час,  вчасно  розв'язувати  поставлені
завдання.

Під  час  практичних  занять  створюється  творчий  простір  для
формування практичних умінь і навичок роботи у соціумі, максимального
розкриття потенціалу і творчих здібностей кожного.

На  заняттях  обов’язковим  є  дотримання  правил  роботи  у  групі,
шанобливе  ставлення  до  поглядів  колег, налаштованість  на  співпрацю,
взаємодопомогу,  роботу  у  команді.  На  заняттях  вітаються  прояви
творчості та індивідуальний підхід.  

При  оцінюванні  враховується  активність  роботи  на  заняттях,
теоретична  підготовка,  виконання  практичних  завдань  та  завдань  для
самостійної  роботи.  Всі  види робіт  доцільно  виконувати  в  оговорений
викладачем термін.  

Пропущені  заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів
(за  умови  неможливості  виконання  в  означений  термін  із  поважної
причини,  строки  відпрацювання  оговорюються  індивідуально).  При
виконанні  всіх  завдань  і  видів  контролю  курсу  слід  дотримуватись
академічної доброчесності. 

Підсумковий
контроль

Залік, 7-й семестр

Викладач кандидат педагогічних наук, доцент Язловецька Оксана Валентинівна 


