
Назва курсу ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ
Кредити ЄКТС,

години
3, 90

Рівень
вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Статус
Нормативна циклу професійної підготовки 
для здобувачів вищої освіти 2018року набору

Семестр 7
Кафедра Фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи
Цільова

аудиторія
Здобувачі першого рівня вищої освіти 

Мова
викладання

Українська

Методи
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Словесні:  розповідь,  пояснення,  лекція;  Наочні:  демонстрація,
ілюстрація;
пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий
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дисципліни

З  усіх  сторін  розвитку  особистості,  найпершим  розгортається
фізичний.  Від  його  перебігу  залежать  всі  без  виключень  подальші
процеси  формування  особистості.  Знання  того  як  стимулювати  і
корегувати  фізичний  розвиток  педагогічними  засобами  є  ключовою
умовою оволодіння мистецтвом навчання та виховання дитини. 
Наукова  дисципліна  ТМФВ  передбачає  інтеграцію,  систематизацію
знань  про  процес  фізичного  виховання,  оволодіння  методами  та
формами педагогічної роботи в процесі його реалізації.

Мета
засвоєння студентами основних знань про засоби, принципи, методи і
форми  фізичного  виховання  дітей,  формування  рухових  вмінь  і
навичок.

Завдання

Формування  у  студентів  уявлення  про  місце  фізичного  виховання  у
державних  системах  освіти,  охорони  здоров’я.  Їх  ознайомлення  з
основними компонентами нормативної бази.
Формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх
види та місце у процесі фізичного виховання. Вивчення особливостей
основних засобів фізичного виховання школярів.
Вивчення  основних  дидактичних  принципів  фізичного  виховання
школярів.
Вивчення основних форм та методів фізичного виховання школярів.
Формування  уявлення про фізичні  якості  людини,  їх  роль  в  процесі
психомоторного розвитку школярів.
Формування  уявлення  про  рухові  навички  людини,  їх  місце  у
психомоторному розвитку дитини.
Засвоєння  методики  організації  фізкультурно-оздоровчих  заходів,
спортивно-масової роботи в початковій школі, фізичного виховання в
родині.

Компетентності Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу.
Здатність   виявляти,  ставити  та  вирішувати  проблеми,  зокрема,  в
процесі професійно-педагогічної діяльності. 



Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні;
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною
та писемною формою) в різних сферах комунікації. 
Здатність  активно,  відповідально  та  ефективно  реалізовувати
громадянські  права  й  обов’язки  з  метою  розвитку  демократичного
суспільства. 
Здатність  діяти  на  основі  принципів  і  норм етики,  правил  культури
поведінки  у  стосунках  із  дорослими  й  дітьми  на  основі
загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі;
дотримуватися  принципів  педагогічної  етики  (професійної  етики
вчителя початкової школи). 
Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність
успішно  взаємодіяти  з  керівництвом,   колегами,  учнями  та  їхніми
батьками;  володіння  алгоритмами  конструктивного  вирішення
педагогічних конфліктів. 
Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в
нових ситуаціях,  зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і
виховання  молодших  школярів,  спілкування  з  їхніми  батьками,
комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення
здоров’я  (фізичного,  психічного,  соціального  та  духовного)  як
власного, так і оточуючих. 
Здатність  до  застосування  сучасних  засобів  інформаційних  і
комп’ютерних  технологій  для  розв’язання  комунікативних  завдань  у
професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному
житті.

Політика курсу

Під  час  практичних  занять  створюється  творчий  простір,
невимушена атмосфера для формування практичних умінь і  навичок
роботи  в обраному виді рухової активності. 

Обов’язковим  є  шанобливе  ставлення  до  поглядів  колег,
налаштованість  на  дружню  співпрацю  та  взаємодопомогу, роботу  у
команді.  

При  оцінюванні  враховується  активність  роботи  на  заняттях,
теоретико-практична  підготовка,  покращення  рівня  фізичної  та
технічної підготовленості, участь у змагальній діяльності.  

Підсумковий
контроль

Залік, 7-й семестр

Викладачі
кандидат  наук  з  фізичного  виховання  та  спорту,  Миценко  Є.В.;
кандидат педагогічних наук, доцент Мішин С.В.


