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ВСТУП 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є загальні закономірності 

управління процесом фізичного виховання людини. 

Міждисциплінарні зв’язки:  фізіологія спорту, теорія і методика 

викладання видів спорту, загальна теорія спорту для всіх,  загальна теорія 

здоров’я, загальна теорія підготовки спортсменів, педагогіка. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів глибоких знань і 

умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з фізичного виховання, 

набуття практичних навичок, проведення занять з різними віковими та 

соціальними верствами населення, впровадження здорового способу життя і 

раціональної організації вільного часу різних верств населення згідно з Законом 

України “Про фізичну культуру і спорт”. 

Завдання  дисципліни: 

– навчити студентів  інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і 

окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв’язків цих 

знань у педагогічній діяльності;  

– створення теоретичної бази, яка є основою для використання засобів 

фізичного виховання з метою гармонічного розвитку людини, зміцнення 

здоров’я і профілактики захворювань; 

– формувати та удосконалювати професійну мову.  

      У    результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– основні поняття теорії фізичного виховання; 

– зміст завдання, мету і умови функціонування національної системи 

фізичного виховання; 

– засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров‘я 

людини; 

– загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення 

фізичних якостей; 
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– структуру особливості підготовки і проведення занять різних типів з 

фізичної культури; 

– значення між предметних зв‘язків у процесі фізичного виховання; 

– різні форми занять фізичними вправами; 

– основи системи організаційного та методичного управління 

педагогічним процесом. 

     Студент повинен уміти: 

– реалізовувати методичні принципи фізичного виховання, правильно 

застосовувати ефективні засоби та методи навчання збереження і зміцнення 

здоров’я тих, що займаються; 

– методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші 

форми організації фізичного виховання; 

– планувати і контролювати процес фізичного виховання; 

– реалізовувати міжпредметні зв’язки у процесі фізичного виховання; 

– проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття  № 1 

     Тема. ТМФВ як наукова та навчальна дисципліна   

     Мета: ознайомлення з історією та етапами розвитку ТМФВ,  її дефініціями, 

предметом, об’єктом вивчення, теоретико-методологічною основою.  

Короткі теоретичні відомості 

ТМФВ – наукова та навчальна дисципліна  про загальні закономірності, які 

визначають зміст і форми побудови фізичного виховання (ФВ) як 

організованого педагогічно процесу (додаток А). 

     У перекладі з грецької  термін «теорія» має декілька варіантів тлумачення. 

Зокрема, теорія – це : 

– логічне узагальнення практичного досвіду людей; 

– сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ 

науки; 

– система вірогідних наукових знань про сукупність об’єктів, яка описує, 

пояснює і передбачає явища певної предметної галузі; 

– загальні міркування на противагу практичній діяльності (у побутовому 

вживанні цього терміна). 

     Методика у перекладі з грецької означає: 

– вчення про методи викладення певної науки, предмета; 

– сукупність взаємопов’язаних способів і прийомів доцільного  здійснення 

будь-якого завдання. 

     Методика ФВ – це сукупність методів, методичних прийомів, засобів і форм 

ФВ. Теорія і методика взаємно пов’язані: теорія без методики не знайде 

реалізації у практиці ФВ, а методика без теорії не має наукового підґрунтя.  

     У практиці наукових досліджень предмет вивчення  завжди  представлений у 

вигляді об’єкта і суб’єкта. 

     Під об’єктом у ТМФВ  розуміють певний педагогічний чинник (метод 

навчання, організація діяльності, ефективність фізичних вправ, тощо). 



7 
 

     Під суб’єктом розуміють людину, в якої вивчають реакцію на ті зміни, що 

відбуваються.   

     ТМФВ узагальнює дані суспільних наук, природничих дисциплін і тому є  

синтезуючою наукою.  

     Предметом вивчення ТМФВ є встановлення загальних закономірностей ФВ 

як соціального явища.  

     ТМФВ як наукова дисципліна вивчає лише ті закономірності, які є 

однаковими для всієї багатогранної практики ФВ і поширюються на всі 

напрями і вікові ланки системи ФВ. 

     Основні поняття та терміни. Визначальними поняттями, що 

характеризують ТМФВ є: 

– «фізична культура»;  

– «фізичне виховання»;  

– «фізичний розвиток»;  

– «спорт». 

     Фізична культура (ФК) – це особлива і самостійна галузь культури. Вона 

виникла і продовжує формуватись як результат вивчення такого явища як 

фізичне виховання. Тобто, ФВ є первинним проявом, ФК – вторинним. 

     Фізична культура являє собою ту частину загальної культури людини, 

яка виражається ступенем розвитку фізичних сил і рухових навичок, а 

також рівнем життєдіяльності людини та стану її здоров’я.   

      Фізичну культуру можна визначити як сукупність досягнень суспільства у 

створенні і раціональному використанні спеціальних засобів, методів і умов 

цілеспрямованого фізичного та духовного вдосконалення людини. 

     Фізичною культурою називають навчальну дисципліну в школі. 

 Фізичне виховання є головним напрямом упровадження фізичної культури і 

становить органічну частину загального виховання, покликану 

забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей 

і  професійно-прикладних навичок людини (стаття 12 Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт»). 
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     Фізичне виховання – це педагогічний процес, спрямований на фізичне і 

духовне вдосконалення людини, оволодіння нею систематизованими 

знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного 

використання протягом усього життя (додаток Б) . 

     Мета ФВ полягає в тому, щоб кожна людина засвоїла доступний їй зміст і 

обсяг фізичної культури. 

 Спорт – це органічна частина фізичної культури, особлива сфера 

виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 

фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 

змагальної діяльності (стаття 1 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт»). 

Визначальною функцією спорту є змагальна діяльність. А безпосередня мета 

змагальної діяльності – досягнення найвищого результату, вираженого в 

умовних показниках перемоги над суперником або в інших показниках, умовно 

прийнятих за критерій досягнень. Змагальна діяльність допомагає виявляти 

резервні можливості людини.   

     Поняття «фізичний розвиток» використовують у різних тлумаченнях 

(додаток В):  

     1) як процес зміни форм і функцій (морфо-функціональних властивостей) 

організму людини протягом її індивідуального життя;  

     2) як сукупність ознак, що характеризують зовнішні показники фізичного 

стану організму на тому чи іншому етапі (зріст, вага, окружності тіла, 

спірометрія, динамометрія тощо). 

Завдання до теми 

     Завести словник термінів дисципліни. Занести до нього такі терміни та їх 

тлумачення: 

– «фізична культура»;  

– «фізичне виховання»;  

– «фізичний розвиток»;  

– «спорт».  
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Методичні поради 

1. Опираючись на словник термінів та матеріали лекції, обґрунтуйте, у 

якому взаємозв’язку знаходяться основні поняття теорії фізичного 

виховання. 

2. Розмежуйте (письмово) завдання двох специфічних функцій фізичного 

виховання: фізичної освіти та сприяння розвитку фізичних здібностей.   

Контрольні питання 

1. Що є предметом і об’єктом вивчення ТМФВ? 

2. Назвіть науки, які вивчають процес ФВ. 

3. Як ТМФВ взаємодіє із іншими науками, що вивчають процес ФВ? 

4. Що таке поняттєвий апарат дисципліни? Для чого він слугує? 

5. Поясніть зміст основних понять ТМФВ: «фізична культура», «фізичне 

виховання», «фізичне здоров’я», «фізична підготовленість», «фізичний 

стан», «фізичні якості», «рухова активність». 

6. У якому взаємозв’язку знаходяться основні поняття ТМФВ?  

7. Опишіть структуру дисципліни. 

8. Дайте характеристику основним методам дослідження у ТМФВ. 

     Література: [4, с.9–27; 5, с. 14–20]. 

    

Практичне заняття  № 2 

     Тема. Засоби фізичного виховання. Техніка фізичних вправ 

     Мета: ознайомлення із специфікою засобів ФВ, характеристика  техніки 

фізичних вправ, її критеріїв та компонентів. 

Короткі теоретичні відомості 

     Засіб – це те, чим ми впливаємо на об’єкт, щоб привести його у потрібний 

стан. Засіб – це те, чим одне виховання відрізняється від іншого. 

     Під засобами фізичного виховання слід розуміти ті чинники, за допомогою 

яких здійснюється вплив на людину з метою її фізичного вдосконалення і 

оздоровлення. Знання засобів фізичного виховання дозволяє обирати 
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найефективніші з них і розробляти нові відповідно до конкретно поставлених 

педагогічних завдань. 

     Основним засобом вирішення завдань фізичного виховання і досягнення 

його мети є рухова  активність людини (фізичні вправи, народні ігри та забави, 

військові, побутові та професійні дії, якщо вони виконуються за відповідною 

програмою). 

     Допоміжними засобами є оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода, 

земля) та гігієнічні фактори (режим дня, харчування, дотримання правил 

особистої та громадської гігієни тощо). 

     Фізичні вправи – це основний і специфічний засіб ФВ, особливий вид 

рухової діяльності, за допомогою якого здійснюється цілеспрямований вплив 

на організм.  

     Фізичними вправами називаються лише ті рухові дії, які спрямовані на 

вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його 

закономірностям.  

     Наприклад, звичайна ходьба набуває значення засобу ФВ лише тоді, коли 

позитивно впливає на функції організму (триває 25–30 хв при  ЧСС 140–160 

уд/хв). 

На сьогодні в галузі фізичного виховання існують тисячі фізичних  вправ.            

     Класифікація фізичних вправ – це поділ їх на групи за певним 

класифікаційним критерієм (ознакою).  

      На сьогоднішній день існує більше 300 класифікацій фізичних вправ. 

Єдиної їх класифікації   немає і не може бути, оскільки кожна вправа має не 

одну, а декілька ознак. Тому одна і та ж вправа може бути представлена в 

різних класифікаціях. Наприклад, підтягування – це і силова вправа, і вправа 

для м’язів плечового пояса.  

      Найпоширенішою є класифікація за такими  ознаками: 

– за цільовою спрямованістю їх використання (загальнорозвиваючі, 

спортивні, професійно-прикладні, рекреаційні, лікувальні, профілактичні 

тощо); 
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– за   впливом на фізичні якості (силові, швидкісні, швидкісно-силові, на 

витривалість; на рівновагу, на спритність; на гнучкість, на рівновагу); 

– за   значенням для вирішення освітніх завдань (основні, підготовчі – 

розвивають необхідні рухові якості; підвідні – полегшують засвоєння 

техніки); 

– за значенням для розвитку тієї чи іншої групи м’язів (для рук і плечового 

пояса, для мя’зів спини тощо); 

– за видами спорту (гімнастичні, л/атлетичні, ігрові тощо); 

– за структурою рухів (циклічні, ациклічні, змішані); 

– за механізмами енергозабезпечення (аеробні, анаеробні); 

– за фізіологічними зонами потужності (низької потужності, 

субмаксимальні, максимальні). 

     Часто використовують інші класифікації:  

– за впливом на різні органи та системи (дихальні, для вестибулярного 

апарату; 

– за снарядовою ознакою (на снарядах, без снаряда); 

– за кількістю учасників (у парах, трійках тощо). 

      Не втратила своєї педагогічної цінності перша науково обгрунтована 

класифікація, запропонована  П. Ф. Лесгафтом (за складністю):  

– прості вправи (елементарні рухи); 

– складні вправи або вправи зі зростаючим навантаженням (вправи з 

обтяженням, метання, стрибкові вправи); 

– вправи у вигляді складних дій (ігри, біг на ковзанах, фехтування). 

      Ті способи виконання рухових дій, за допомогою яких рухове завдання 

вирішується з  найбільшою ефективністю, прийнято називати технікою 

фізичних вправ. 

     Стандартна техніка (раціональна основа виконання, що притаманна 

багатьом виконавцям) не виключає можливості індивідуальних відхилень у 

деяких елементах виконання, зрозуміло, у межах, які не спотворюють основу 

дії. 
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      Значення рухів, які входять до складу рухової дії, неоднакове, тому 

прийнято розрізняти основу техніки, головну (визначальну) ланку і деталі 

техніки (рис. 1). 

     Основа техніки рухів – це сукупність тих ланок і рис структури рухів, які, 

безумовно, необхідні для вирішення рухового завдання у певний спосіб. 

      Визначальна ланка техніки – це найважливіша частина способу вирішення 

рухового завдання. Наприклад, у стрибках – це відштовхування, у метаннях – 

фінальне зусилля. 

  Деталі техніки – це другорядні особливості рухової дії, які не порушують 

її основного механізму.  

 Завдання до теми 

1. Занесіть до словника зміст наступних термінів: рухова дія, фізична 

вправа, класифікація, техніка фізичних вправ, деталі техніки, основа техніки. 

Методичні поради 

1.  Намагайтеся коректно використовувати терміни «рухова дія» та «фізична 

вправа». Розмежуйте зміст цих понять, використавши приклади із власної 

життєдіяльності. Занотуйте принципові відмінності. 

2. Запам’ятайте визначення поняття та перелік компонентів техніки 

фізичних вправ.  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «фізична вправа». 

2. Якими специфічними функціями характеризуються фізичні вправи? 

3. Чим відрізняються фізичні вправи від побутових та виробничих дій? 

4. Від яких факторів залежить ефективність використання фізичних вправ? 

5. Що покладено в основу класифікації фізичних вправ? Які класифікації 

вам відомі? 

6. Чим характеризується зміст та форма фізичних вправ? 

7. Дайте визначення поняття «техніка» фізичних вправ.   

8. Які компоненти техніки та фази виконання фізичних вправ ви знаєте? 
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9. Що розуміють під просторовими, часовими, просторово-часовими, 

силовими характеристиками рухових дій? 

10. Які основні умови раціональної спортивної техніки? 

          Література: [4, с. 69–85; 5, с. 14 –20].   

 

 
                          Рисунок 1 – Загальне поняття про техніку фізичних вправ. 
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дії, які не 
порушують її 
основного механізму 
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Практичне заняття  № 3 

     Тема. Методи фізичного виховання 

     Мета: ознайомлення із методиками, які застосовують у процесі фізичного 

виховання та загальною класифікацією методів. 

Короткі теоретичні відомості 

     Реалізація принципів здійснюється шляхом застосування у процесі ФВ 

різноманітних методів і методичних прийомів. 

     Методи – це способи взаємної діяльності учня і вчителя,  спрямованої на 

вирішення навчально-виховних завдань. 

     Методичні прийоми – це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і 

умовах процесу фізичного виховання.    

Спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, 

засобів та форм навчання утворює методику (рис. 2).  

У процесі фізичного виховання формуються різні методики:  

– методика  навчання конкретних рухових дій;  

– методика фізичного виховання осіб певного віку; 

– методика фізичного виховання людей із різними станами здоров’я тощо. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Зміст поняття «методика» у фізичному вихованні 

У широкому значенні – 
сукупність методів, методичних 
прийомів, форм організації занять         
 

У вузькому значенні – сукупність методів, 
які забезпечують успішне оволодіння  
конкретною фізичною вправою   

М Е Т О Д И К А 
 

Методи – способи взаємної 
діяльності учителя та учнів, 
спрямованої на     вирішення 
навчально-виховних завдань    
 

Методичні прийоми – шляхи 
реалізації методів у конкретних 
умовах.   Їх діапазон визначає 
професіоналізм викладача та 
ефективність   процесу      
навчання  та виховання   
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У процесі фізичного виховання використовують три групи методів: 

практичні методи, методи використання слова та методи демонстрації (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Рис 
 

     Рисунок 3 – Класифікація методів, які застосовуються у фізичному 

вихованні 

     Особливе значення у фізичному вихованні мають практичні методи (додатки 

Г, Д). 

 

 

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ 

МЕТОДИ 
ВИКОРИСТАННЯ СЛОВА 
• дидактична розповідь 
• пояснення із супроводом 
• словесні оцінки 
• обговорення 
• команди та вказівки 
• обговорення 
• коментування 

 

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАГЛЯДНОСТІ 

•  метод натуральної (прямої) 
демонстрації 
•  метод опосередкованої демонстрації  
•  метод термінової інформації 
•  методичні вказівки 
•  підрахунок 
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ДІЙ 
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РУХОВИХ ДІЙ 

ТРЕНУВАННЯ 

МЕТОДИ, 
    ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ  У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

СПЕЦИФІЧНІ 
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Завдання до теми 

1. Занесіть до словника та запам’ятайте зміст понять: «метод», 

«методичний прийом», «методика». 

Методичні поради 

1. Поясніть класифікацію методів, які застосовуються у практиці 

фізичного виховання: методи навчання руховим діям та методи 

тренування. 

2. Складіть таблицю (схему) «Методи фізичного виховання та їх 

призначення». Запам’ятайте її зміст. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення понять «метод», «методичний прийом», «методика». 

2. Дайте характеристику методу цілісного навчання вправ. 

3. Дайте характеристику методу навчання вправ по частинах. 

4. Дайте характеристику методу підвідних  вправ. 

5. Охарактеризуйте ігровий метод. 

6. Охарактеризуйте змагальний метод. 

7. Дайте загальну характеристику методам тренування. 

8. Охарактеризуйте  метод безперервної вправи. 

9. Охарактеризуйте  метод інтервальної (повторної) вправи. 

10.  Охарактеризуйте  комбіновані  методи тренування. 

11.  Охарактеризуйте  метод колового тренування. 

Література: [4, с. 46–59 та 104–126; 5, с.110–130 та 137–143; 2, с.129–136]. 

   

Практичне заняття  № 4 

     Тема. Навантаження та відпочинок – взаємопов’язані  компоненти у 

процесі фізичного виховання 

     Мета: ознайомлення із фізіологічним впливом навантаження та відпочинку 

на організм спортсмена, умовами та правилами їх дозування. 
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Фізичне навантаження – це певна міра впливу фізичних вправ на 

організм людини.  Як відомо, фізичні навантаження характеризуються обсягом 

та інтенсивністю.  

Обсяг навантаження визначається кількістю виконаних вправ, вагою 

піднятих вантажів, довжиною подоланої дистанції тощо.  

Інтенсивність навантаження характеризується часом виконаної 

конкретної  роботи. Названі характеристики – це зовнішні прояви 

навантаження. Виконання обсягів роботи без відповідної інтенсивності та 

інтенсивність без достатнього обсягу навантаження не ведуть до адаптації та 

фізичного розвитку. 

     Дозувати навантаження – це змінювати його обсяг та інтенсивність.       

     За величиною фізичні навантаження можна поділити на активізуючі, 

закріплюючі, розвиваючі й такі, що пригнічують розвиток. 

Найціннішими для фізичного виховання є розвиваючі (тобто великі) і 

закріплюючі (середні) навантаження, використання яких дозволяє  забезпечити 

оздоровчу спрямованість занять і управляти фізичним розвитком організму. 

Педагог повинен стежити за індивідуальними реакціями на фізичне 

навантаження, залежно від них добирати вправи, визначати інтенсивність і 

тривалість їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку і його 

характер. З особливою увагою слід контролювати ЧСС і бути уважним до 

перших зовнішніх ознак втоми. 

     За звичайної втоми спостерігається незначне почервоніння шкіри обличчя, 

потовиділення, часте, але рівне дихання, чітке виконання команд і 

розпоряджень, відсутність скарги на нездужання. 

     Середня втома характеризується значним почервонінням обличчя, великою 

пітливістю (особливо обличчя), значно прискореним диханням (із 

періодичними глибокими вдихами і видихами), порушенням координації рухів, 

болем у м’язах, частим серцебиттям, скаргами на втому. 

За перевтоми спостерігається різке почервоніння, блідість або  
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«синюшність» шкіри обличчя, значна пітливість і виділення солі на шкірі, різке 

поверхневе та аритмічне дихання, порушення координації рухів, тремтіння 

кінцівок, скарги на шум у вухах, головний біль, нудота. 

Інформативність зовнішніх ознак втоми можна вважати достатньою 

для регулювання навантаження на уроках. 

     Якщо відсутні будь-які ознаки втоми, доцільно збільшити навантаження. 

Найбільш ефективними і доступними можна вважати такі прийоми 

регулювання навантаження, як зміна: 

– кількості повторень вправи; 

–  амплітуди виконання вправ;  

– ваги обтяження;  

– умов виконання вправ; 

– швидкості виконання вправ; 

– тривалості виконання вправ; 

– тривалості відпочинку і його характеру; 

– способу виконання вправ; 

– темпу виконання вправ; 

– вихідного положення тощо.   

    Регулюючи навантаження, можна одночасно користуватися двома-трьома 

прийомами. Наприклад, змінювати вихідне положення можна з одночасною 

зміною темпу і обтяження. 

Завдання до теми 

1. Визначте рівень втоми на уроці за зовнішніми ознаками. 

2. Зафіксуйте на відвіданому вами уроці прийоми, які використовував 

учитель, регулюючи навантаження. Дайте оцінку їх ефективності. 

3. Оцініть навантаження за ЧСС. 

Методичні поради 

1. Запишіть до зошита та запам’ятайте граничні показники ЧСС для 

оздоровчого тренування та спортивного тренування спортсменів різних вікових 

категорій. 
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2. Запам’ятайте способи дозування навантаження. 

3. Навчіться користуватись секундоміром для визначення ЧСС в умовах 

заняття та тренування. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «фізичне навантаження». 

2. Які сторони навантаження ви знаєте? 

3. Дайте характеристику обсягу і інтенсивності навантаження. 

4. Які показники визначають обсяг навантаження? 

5. Які процеси протікають в організмі людини  в інтервалах відпочинку 

між фізичними вправами? 

6. Які різновиди відпочинку залежно від його тривалості Ви знаєте? 

7. Які різновиди відпочинку залежно від його організації Ви знаєте? 

      Література: [4, с.87–100; 5, с. 170–175].  

 

Практичне заняття  №5 

     Тема.  Загальна  характеристика навчання руховим діям 

     Мета: засвоєння стадій володіння руховою дією. 

Короткі теоретичні відомості 

При навчанні руховим діям ставиться задача  довести їх до певного 

ступеня майстерності (уміння, навички) і пов’язаних  з ними знань. 

Часто   поняття «рухове уміння» та «рухова навичка» вживають як 

синоніми, однак вони мають різне смислове навантаження.   

     Рухове уміння – це така стадія володіння технікою рухової дії,  якій 

характерна  підвищена концентрація уваги  до складових частин дії, 

спостерігається нестабільне вирішення рухової задачі. 

     В ТМФВ розрізняють два рівні рухового уміння:  

     1) уміння виконувати окрему рухову дію (наприклад, подачу у волейболі, 

штрафний кидок у баскетболі чи гандболі тощо) – це уміння нижчого порядку;  

     2) уміння виконувати цілісну рухову діяльність (наприклад, уміння грати у 

волейбол, боротись, фехтувати тощо) – це уміння вищого порядку. 
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     У процесі багаторазового повтору розучуваної рухової дії його окремі 

операції (складові)  становляться більш звичними,  засвоюються, поступово 

автоматизуються. Таким чином рухове уміння переходить у рухову навичку. 

      Рухова навичка – такий ступінь володіння технікою рухової дії, при 

якому управління рухами  проходить автоматично і дії характеризуються 

надійністю. 

     Рухова навичка зберігається протягом багатьох років. Приклад: навчившись 

навіть складним руховим діям, таким, як їзда на велосипеді чи плавання, 

розучитись уже неможливо. 

Завдання до теми 

     Занесіть до словника зміст понять: «рухове уміння» та «рухова навичка». 

Методичні поради 

1. Складіть порівняльну характеристику рухового уміння та рухової 

навички. 

2. Опишіть алгоритм формування рухової навички.  

Контрольні питання 

1. Розкрийте механізм вивчення фізичних вправ. 

2. Які спеціальні фізкультурно-спортивні знання необхідно давати учням  і 

яка методика їх засвоєння є доцільною? 

3. Дайте характеристику рухових умінь. 

4. Дайте характеристику рухових навичок. 

5. Коротко охарактеризуйте поняття «автоматизоване управління рухами» в 

процесі формування  рухової навички. 

6. Опишіть фази формування рухової навички. 

     Література: [4, с.150–156; 5, с. 246–252].  

 

 

 

 

 



21 
 

Практичне заняття  №6 

     Тема.  Структура процесу навчання руховим діям. Етапи навчання 

     Мета: ознайомлення із алгоритмом навчання окремій руховій дії від 

ознайомлення до навички.    

Короткі теоретичні відомості 

     Процес навчання руховій дії  включає три етапи (рис. 4).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Загальна структура навчання рухової  дії 

     Перший етап – ознайомлення, початкове розучування.                                 

     Мета – навчити основам техніки, досягти наближеного виконання рухової 

дії.  

     Завдання: 

– сформувати загальну уяву про рухову дію; 

І ЕТАП 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ, ПОЧАТКОВЕ РОЗУЧУВАННЯ ДІЇ 

Характеристика етапу: уповільнене  виконання, нестабільний 
результат, невисока стійкість, неміцне запам’ятовування, усвідомлений 
контроль  дій 

ІІ ЕТАП 
ФОРМУВАННЯ РУХОВОГО УМІННЯ.  

ПОГЛИБЛЕНЕ ДЕТАЛІЗОВАНЕ РОЗУЧУВАННЯ 
Характеристика етапу: невисока швидкість виконання, нестабільний 
результат, невисока стійкість, неміцне запам’ятовування, усвідомлений 
контроль дій 

ІІІ ЕТАП 
ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ НАВИЧКИ.  

ДОСЯГНЕННЯ РУХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
Характеристика етапу: висока швидкість, стабільний результат, 
висока стійкість, міцне запам’ятовування, автоматизм рухової дії, 
відсутність усвідомленого контролю дій 
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– навчити окремим елементам техніки; 

– сформувати загальний ритм навчальної дії; 

– попередити або ліквідувати грубі помилки. 

     Засоби: демонстрація, розповідь, підвідні вправи. 

     Методи: розучування вправи частинами та в цілому 

     Другий етап – поглиблене деталізоване розучування, формування рухового 

уміння. 

     Мета – деталізоване засвоєння техніки. 

     Завдання: 

– поглиблено зрозуміти закономірності  рухів; 

– уточнити техніку відповідно до індивідуальних особливостей, а також до 

просторових, часових та  динамічних характеристик; 

– удосконалити ритм виконання дії; 

– створення умов для варіативного виконання рухової дії. 

Техніка уточнюється у процесі багаторазових повторень. За мірою її 

засвоєння збільшується кількість рухів, які виконуються автоматично, а із 

збільшенням автоматизації зростає кількість повторень. 

Другий етап закінчується тоді, коли  учень навчився правильно виконувати 

основну схему рухів та деталі техніки в цілісному виконанні при спеціальній 

участі (фіксації) уваги. 

Третій етап – формування рухової навички, досягнення рухової 

майстерності. Рухова навичка формується на основі рухового уміння. 

Мета – досягти досконалого володіння руховою дією в різних умовах. 

Етап може тривати  дуже довго. 

Завдання  третього етапу: 

– закріпити навичку і удосконалювати техніку, щоб покращити результат; 

– вибірково удосконалити ті рухові якості, від яких залежить  високий 

результат у руховій дії; 
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– удосконалити техніку рухової дії у нестандартних умовах, тобто  

збільшити її варіативність (виконання на фоні втоми, на нестандартному 

обладнанні тощо). 

     На стадії формування навички поступово усуваються зайві рухи, 

удосконалюється міжм’язова координація, рухи стають точнішими у просторі, 

часі і за зусиллями. Всі рухи відтворюються невимушено, плавно, з високою 

точністю і стабільно. 

     Рівень володіння фізичною вправою, якому притаманні названі 

характеристики, називають навичкою. 

Завдання до теми 

     Опираючись на теоретичні відомості, складіть конспект навчання обраній 

руховій дії. Виділіть етапи навчання, вкажіть мету, завдання та методи 

навчання до кожного з них. 

Методичні поради 

1. Через швидку стомлюваність на першому етапі недоцільно давати велике 

навантаження, а також використовувати великі перерви у навчанні. 

2. На другому етапі при покращенні якості виконання вправи часто 

спостерігається  тимчасовий спад. Про нього слід попередити тих, хто 

навчається. 

3. З окремих навичок формується уміння виконувати цілісну рухову 

діяльність, або уміння вищого порядку. Пам’ятайте: уміння вищого порядку в 

навичку не переходить, бо воно проявляється завжди в ситуативних умовах і 

залежить від дій партнерів, суперників, зовнішніх умов тощо.  

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте структуру процесу навчання руховим діям. Назвіть 

етапи навчання. 

2. Охарактеризуйте перший етап навчання рухових дій. Укажіть мету. 

3. Чергування інтервалів роботи та відпочинку на першому етапі. Що є 

сигналом для припинення повтору вправи та надання відпочинку на І етапі? 
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4. Якими основними способами відбувається чергування інтервалів 

навантаження та відпочинку на етапі поглибленого розучування? 

5. Значення методів слова та показу на ІІ етапі. 

6. Охарактеризуйте третій  етап навчання фізичним вправам. Укажіть мету 

та задачі. 

7. Як здійснюється контроль за засвоєнням техніки ?  

     Література: [4, с.162–175; 5, с. 254–161].   

 

Практичне заняття  №7 

Тема: Характеристика силових здібностей та методика їх розвитку 

Короткі теоретичні відомості 

     Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої 

підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно 

виконувати певну рухову діяльність. 

     Фізичні якості характеризують внутрішню природу людини і виховуються в 

процесі рухової діяльності людини. 

     У вітчизняній теорії ФВ прийнято розрізняти 5 фізичних якостей: силу, 

прудкість, витривалість, гнучкість, спритність. 

Силою або силовими здібностями називають здатність людини  долати 

опір або протистояти йому за рахунок м’язових зусиль.  

Опором можуть слугувати маса власного тіла, маса спортивного снаряда, 

опір партнера, сили земного тяжіння, опір навколишнього середовища.  

Чим більший опір здатна долати людина, тим вона сильніша. 

Виховання сили супроводжується потовщенням  і ростом м’язових 

волокон, тобто, збільшенням м’язової маси. Розвиваючи   масу окремих 

м’язових груп, можна змінювати тілобудову (атлетична гімнастика). 

Сила вимірюється за допомогою динамометра. При цьому розрізняють: 

абсолютну та відносну сили. 

Абсолютна сила – це сумарна сила усіх м’язових груп, які приймають 

участь у русі. 



25 
 

Відносна сила – це відношення абсолютної сили до маси тіла, або 

величина абсолютної сили, яка припадає на 1 кг маси тіла (силовий індекс).  

У процесі фізичного виховання розрізняють: 

– швидку силу як здатність людини якнайшвидше долати помірний 

опір (спринт); 

– вибухову силу як здатність людини проявити свої максимальні 

здібності за найкоротший час (стрибки, метання, бокс); 

– силова витривалість. 

У залежності від характеру роботи м’язів розрізняють: статичну та 

динамічну сили.  

Статична сила проявляється тоді, коли м’язи напружуються, а 

переміщення тіла або його частин у просторі  відсутнє. 

Якщо подолання опору супроводжується переміщенням тіла або його 

частин у просторі, то йдеться про динамічну силу.   

Завдання до теми 

1. Занесіть до словника зміст понять: сила, абсолютна сила, відносна сила, 

силовий індекс. 

2. За допомогою динамометра виміряйте абсолютну силу правої та лівої рук.  

3. Розрахуйте силовий індекс за показником правої руки. 

Методичні поради 

1. Запам’ятайте визначення терміну «сила» . 

2. Зверніть увагу на опис режимів роботи м’язів. Запам’ятайте ці режими.  

3. Використовуючи посібники [4,5], складіть таблицю засобів розвитку сили. 

Використовуйте її у практичній роботі . 

4. Складіть графік сенситивних періодів розвитку сили.   

Контрольні питання 

1. Що таке «фізичні якості» людини? Назвіть їх. Дайте визначення кожній. 

2. Яке значення мають фізичні якості у побуті, виробничій та спортивній 

діяльності? 

3. Як Ви розумієте «перенос» фізичних якостей? 
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4. Дайте визначення поняттю «сила».  

5. Назвіть різновиди силових якостей.  

6. Назвіть режими роботи м’язів. 

7. Які фактори зумовлюють прояв силових можливостей людини? 

8. Дайте характеристику методики розвитку максимальної сили шляхом: 

– збільшення м’язової маси; 

– удосконалення міжм’язової координації; 

– удосконалення внутрішньом’язової координації; 

– застосування ізометричних вправ. 

9. Охарактеризуйте методику розвитку швидкої сили. 

10.  Дайте характеристику методики розвитку вибухової сили. 

11.  Як змінюються темпи розвитку сили в онтогенезі людини?  

12.  Як здійснюється контроль за розвитком сили. Наведіть приклади тестів. 

Література: [4, с.178–204; 5, с. 177–192; 1, с. 124 –127]. 

  

Практичне заняття №8 

     Тема: Характеристика швидкісних здібностей та методика їх розвитку 

Короткі теоретичні відомості 

     Численними дослідженнями встановлено, що швидкість є комплексною 

руховою якістю, яка проявляється через: 

– швидкість рухових реакцій; 

– швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів; 

– частоту (темп) необтяжених рухів; 

– швидкий початок рухів, що у спортивній практиці називають різкістю. 

      У фізичному вихованні та спорті важливішим є виховання здатності до 

прояву швидкості в цілісній руховій діяльності, оскільки, наприклад, наявність 

швидкої реакції ще не гарантує швидкого подолання дистанції.  

     Проста рухова реакція людини – це її здатність якомога швидше відповісти 

заздалегідь відомою руховою дією на заздалегідь відомий подразник (сигнал). 

Класичним прикладом простої реакції є старт у бігу, плаванні тощо.  
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     Складні реагування залежать від оперативності точної оцінки ситуації, 

вибору оптимального рухового рішення та швидкості його реалізації. 

     В екстремальних умовах рухової діяльності найчастіше зустрічаються 

реакції на об’єкт, що рухається, та реакції вибору адекватної рухової дії на 

певні подразники.  

     До фізичних вправ як засобів удосконалення швидкості пред’являються такі 

вимоги: 

–    їх техніка повинна бути такою, щоб дозволяла виконання з граничною 

швидкістю; 

–    вони повинні бути добре засвоєні, щоб зусилля учнів спрямовувались не 

на спосіб їх виконання, а на швидкість виконання; 

–    їх тривалість не має перевищувати 30 с; 

–    вони повинні бути адекватними конкретному прояву швидкості й 

умовам виконання рухових дій; 

–    вони повинні бути різноманітними та забезпечувати вдосконалення 

швидкості у поєднанні з розвитком інших якостей. 

                                                Завдання до теми 

1.  Занесіть до словника зміст понять: бистрота, швидкісно-силові здібності, 

швидкісна витривалість. 

2.  Випишіть методики оцінки швидкісних здібностей 

3.  Розрахуйте власний  швидкісний індекс за методикою Т. Ю. Круцевич. 

Методичні поради 

1. Запам’ятайте визначення терміну «бистрота» . 

2. Використовуючи посібники [4,5], складіть таблицю засобів розвитку 

швидкісних здібностей. Використовуйте її у практичній роботі . 

3. Складіть графік сенситивних періодів розвитку бистроти.   

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняттю «бистрота» (прудкість). Назвіть різновиди 

швидкісних здібностей. 

2. Які фактори детермінують розвиток швидкісних здібностей людини? 
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3. Яким вимогам повинні відповідати засоби удосконалення бистроти рухів 

(прудкості)? 

4. Якими методичними положеннями слід керуватись при удосконаленні 

швидкості рухової  реакції вибору? 

5. Опишіть методику вдосконалення реакції на об’єкт, що рухається. 

6. Якими методичними положеннями слід керуватись при удосконаленні 

швидкості простих реакцій? 

7. Охарактеризуйте методику вдосконалення швидкості циклічних рухових 

дій. 

8. Охарактеризуйте методику вдосконалення швидкості ациклічних рухових 

дій. 

9. Як змінюються вікові темпи розвитку швидкісних можливостей людини у 

процесі її індивідуального розвитку?  

     Література: [4, с.204–226; 5, с. 197–208; 1, с. 129 –132].    

  

Практичне заняття  № 9 

Тема: Характеристика витривалості та методика її розвитку 

  Короткі теоретичні відомості 

     Фізична витривалість як рухова якість людини – це її здатність долати 

втому у процесі рухової діяльності. 

     Залежно від специфіки роботи розрізняють загальну та спеціальну 

витривалість. 

     Загальна витривалість як рухова якість людини – це її здатність 

тривалий час виконувати м’язову роботу помірної інтенсивності за участю 

переважної більшості скелетних м’язів. 

     Загальна витривалість є необхідною передумовою високого рівня розвитку 

інших спеціальних видів витривалості. Проте переоцінювати вплив загальної 

витривалості на спеціальну не варто. 

    Витривалість стосовно конкретного виду рухової діяльності (в тому числі 

виробничої) називають спеціальною. 
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     Серед спеціальних видів витривалості найважливішими є швидкісна, силова 

та координаційна. 

    Швидкісна витривалість людини – це здатність якомога довше виконувати 

м’язову роботу біляграничною та граничною інтенсивністю. 

Вона має важливе значення для забезпечення ефективності циклічних рухових 

дій, спортивних ігор. 

     Силова витривалість людини – це її здатність якомога продуктивніше 

тривалий час долати помірний зовнішній опір.  

     Розрізняють статичну і динамічну силову витривалість.  

     Статична – пов’язана з необхідністю тривалий час напружувати м’язи або 

утримувати пози (ковзанярський спорт, гімнастика, боротьба, парусний спорт). 

     Динамічна силова витривалість характерна для циклічних вправ (біг, 

веслування), спортивних ігор, поєдинків. 

     Координаційна витривалість – це здатність людини тривалий час 

виконувати складнокоординаційні  вправи без порушення ритму їх виконання, 

рівноваги та взаємоузгодженості. Вона проявляється у спортивних видах 

гімнастики, фігурному катанні тощо. 

Завдання до теми 

1. Запам’ятайте визначення терміну «бистрота» . 

2. Використовуючи посібники [4,5], складіть таблицю засобів розвитку 

швидкісних здібностей. Використовуйте її у практичній роботі . 

3. Складіть графік сенситивних періодів розвитку бистроти.   

Контрольні питання 

1. Дайте визначення понять: «загальна витривалість», «швидкісна 

витривалість», «силова витривалість». 

2. Назвіть фактори, що зумовлюють прояв витривалості. 

3. Назвіть найефективніші засоби розвитку різних видів витривалості. 

4. Назвіть основні параметри навантажень при удосконаленні загальної 

витривалості за допомогою методу безперервної стандартизованої вправи. 
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5. Назвіть основні параметри навантажень при удосконаленні швидкісної 

витривалості:  

– функціональних можливостей креатин фосфатного механізму; 

– можливостей лактатного енергозабезпечення. 

6. Дайте характеристику методики розвитку силової витривалості за 

допомогою: 

– вправ з обтяженням масою предметів та еластичними предметами; 

– ізометричних вправ; 

– стрибкових вправ. 

7. Дайте характеристику динаміки природного розвитку різних видів 

витривалості у хлопців та дівчат. 

8. Назвіть основні тести, що використовуються для контролю й оцінки 

витривалості. 

Література: [4, с.226–246; 5, с. 211–220; 1, с. 122–126].    

  

Практичне заняття  № 10 

Тема: Характеристика спритності та методика її розвитку 

  Короткі теоретичні відомості 

     Спритність – це складова комплексна рухова якість людини, яка може бути 

визначена, як її здатність швидко оволодівати складнокоординаційними 

руховими діями, точно виконувати їх відповідно до вимог техніки і 

перебудовувати свою діяльність залежно від ситуації, що склалась. 

     Спритність  як рухова якість людини лежить  в основі спортивної 

майстерності. 

    Удосконалюючи спритність школярів, роблять акцент на новизну вправ і 

використовують різні методичні прийоми: 

– виконання вправи з різних незвичайних вихідних положень і закінчення  

такими ж кінцевими положеннями; 

– виконання вправи в обидва боки, обома руками і ногами в різних 

умовах; 



31 
 

– зміну темпу, швидкості і амплітуди рухових дій; 

– варіювання просторових меж виконання вправи; 

– виконання додаткових рухів; 

– щойно засвоєну вправу виконують у  комбінаціях з раніше вивченими. 

     Застосовують такі параметри навантаження: 

–     складність рухових дій учнів коливається в межах від 40% до 70% від 

максимального рівня (тобто того, перевищення якого не дозволяє виконувати 

завдання: зберегти рівновагу, оцінити просторові чи часові параметри тощо); 

–     інтенсивність роботи  у початківців відносно невисока і може бути 

забезпечена виконанням різноманітних нескладних естафет з м'ячами; 

–     тривалість окремої вправи (підходу, завдання) становить від 10 до 120 

сек, або до появи втоми; 

– кількість повторень окремої вправи (підходу, завдання) при нетривалій 

роботі (до 5 с) може бути від 6 до 10–12, при триваліших завданнях – 2–3; 

–    тривалість активного або пасивного відпочинку між вправами – 1–2 

хв. Під час активного відпочинку паузи заповнюють вправами на розслаблення 

і розтягування, ідеомоторними діями, самомасажем. 

Завдання до теми 

1. Запам’ятайте визначення терміну «спритність» . 

2. Використовуючи посібники [4,5], складіть таблицю засобів розвитку 

спритності. Використовуйте її у практичній роботі . 

3. Складіть графік сенситивних періодів розвитку спритності.   

Контрольні питання 

1. Дайте визначення понять: «спритність», «координаційні здібності», 

«координаційна витривалість». 

2.  Назвіть ознаки прояву спритності. 

3.  Назвіть види спорту, які першочергово вимагають прояву спритності. 

4.  Назвіть засоби розвитку компонентів спритності.  

5. Дайте характеристику динаміки природного розвитку різних видів 

витривалості у хлопців та дівчат. 
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6. Назвіть основні тести, що використовуються для оцінки розвитку 

координаційних здібностей. 

Література: [4, с. 259–273; 5, с. 233–240, 1, с.132–135].    

 
Практичне заняття  № 11 

    Тема: Характеристика гнучкості та методика її розвитку 

  Короткі теоретичні відомості 

     Гнучкість як рухова якість людини – це її здатність виконувати рухи в 

суглобах з великою амплітудою. 

     Розрізняють активну і пасивну гнучкість. 

     Під активною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з 

великою амплітудою за рахунок власних м’язових зусиль. Вона залежить не 

лише від ступеня рухомості в суглобах, але і від сили м’язів, що беруть участь у 

переміщенні відповідної ланки тіла. 

     Під пасивною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з 

великою амплітудою за допомогою зовнішніх впливів (партнер, прилад, 

обтяження тощо). 

     Основним засобом удосконалення гнучкості є такі фізичні вправи, які 

вимагають більшої амплітуди рухів у суглобах, ніж у побуті, професійній та 

спортивній діяльності. 

     Ґрунтуючись на знаннях факторів, які зумовлюють гнучкість, можна 

представити класифікацію фізичних вправ на гнучкість таким чином: силові 

вправи, вправи на розслаблення, вправи на розтягування, активні вправи, 

повільні вправи, пружні рухи, махові рухи, пасивні вправи, комбіновані 

вправи. 

Завдання до теми 

4. Вивчіть напам’ять визначення поняття «гнучкість» . 

5. Використовуючи посібники [4, 5], складіть таблицю засобів розвитку 

гнучкості. Використовуйте її у практичній роботі . 

6. Складіть графік сенситивних періодів розвитку гнучкості.  
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Контрольні питання 

1.Дайте визначення поняттям: «гнучкість», «активна гнучкість», «пасивна 

гнучкість», «резерв гнучкості» 

2.  Назвіть  фактори, що від яких залежить прояв гнучкості. 

3.  Назвіть види спорту, які першочергово вимагають прояву гнучкості. 

4.  Назвіть засоби розвитку гнучкості.  

5.  Назвіть основні тести, що використовуються для оцінки гнучкості. 

6. Назвіть організаційні вимоги до занять із розвитку гнучкості. 

Література: [4, с.246–259; 5, с. 221–229; 1, с. 136–139].    
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

        
 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Тема 1 – Предмет і зміст ТМФВ. Наукові основи ТМФВ.  Методи наукових 

досліджень. 

Тема 2 – Засоби фізичного виховання. Техніка фізичних вправ.   

Тема 3 – Принципи та методи   фізичного виховання 

Тема 4 – Навантаження та відпочинок: закономірності їх використання у 

фізичному вихованні. 

Тема 5 – Загальна характеристика навчання руховим діям.     

Тема 6 – Структура процесу  навчання руховим діям. Етапи навчання. 

Тема 7 – Характеристика силових здібностей та методика їх  розвитку.   

Тема 8 – Характеристика швидкісних здібностей та методика розвитку.   

Тема 9 – Характеристика витривалості та методика розвитку. 

Тема 10 – Характеристика спритності та методика її розвитку. 

Тема 11 – Характеристика  гнучкості та методика її розвитку. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В добре  74–81 С 
64–73 D задовільно  60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Додаток А 

Теорія фізичного виховання як навчальна дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Основний  теоретико-профілюючий предмет 
професійної освіти фахівців з фізичної 

культури у вищих та середніх спеціальних 
навчальних закладах 

ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Об’єднує загальнотеоретичні предмети державного 
освітнього стандарту, навчального плану і спеціальні 
предмети обраної спеціальності 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
КУРСУ 

Формування основоположних професійних поглядів  та 
переконань, освоєння спеціальності та спеціалізацій 

 Створення запасу конкретних знань за спеціальністю 

Розвиток здібностей орієнтуватися у складних 
взаємозв’язках та відносинах, діючих у сфері фізичного 
виховання 

Управління фізичним розвитком 

СПЕЦИФІКА ПРЕДМЕТА 

Фізкультурна освіта, у тому числі передача та засвоєння 
рухових умінь та навичок 
 
Формування фізичної культури особистості 



38 
 

Додаток Б 
Зміст поняття «фізичне виховання» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Розвиток сили та 
силових здібностей 

Розвиток  швидкості і 
швидкісних здібностей 

Розвиток спритності  та 
інших координаційних 
здібностей 

Розвиток витривалості 

Розвиток гнучкості та 
рухливості суглобів 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ – 
спеціалізований педагогічний процес 
цілеспрямованого систематичного впливу на людину 
фізичними вправами, силами природи, гігієнічними 
факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку 
фізичних якостей, удосконалення морфологічних і 
функціональних можливостей, формування і поліпшення 
основних життєво важливих рухових навичок, умінь і 
пов'язаних з ними знань, забезпечення готовності людини 
до активної участі в суспільній, виробничій діяльності і 
культурному житті, а також задоволення потреби 
людини в руховій активності 

ОСВІТА В ГАЛУЗІ ФК – 
процес формування у людини 
рухових умінь та навичок, передачі 
спеціальних знань з ФК 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ 
(РУХЛИВИХ) ЯКОСТЕЙ 

 за допомогою нормованих 
функціональних навантажень  

Формування життєво 
важливих рухових 
умінь та навичок 

Формування 
спортивних рухових 
умінь та навичок 

Передача спеціальних 
знань у галузі фізичної 
культури 
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Додаток В 
 

Зміст поняття «фізичний розвиток» 

 

Характеризується зміною показників 

Біологічної форми або морфології (довжина та 
маса тіла, постава, об’єми та форми частин тіла, 
тощо) 

Фізіологічних систем (параметри діяльності 
серцево-судинної, дихальної, нервової  систем, 
органів травлення та виведення, терморегуляції, 
тощо) 

Розвитку рухових якостей (сили, швидкості, 
витривалості, гнучкості, спритності)  

Визначається законами 

Спадковості Єдності форм та 
функцій 

Єдності організму 
та навколишнього 
середовища 

Гетерохронності  
розвитку 

Гетеротропності  
розвитку 

Вправності форм та 
функцій 

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 
процес становлення, формування та вікових змін 
протягом життя індивідуума морфофункціональних 
особливостей його організму та основаних на них 
рухових якостей  і здібностей 
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Додаток Г 
 

Ознаки методів та вимоги до них 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використання метода обов’язково повинно вести до мети, тобто,  
до наміченого результату 
 
У методах об’єктивно відображаються закономірності навчання, 
виховання і розвитку особистості 

Метод призначений для впливу на об’єкт. Тому для досягнення 
мети необхідно мати інформацію про властивості об’єкта 
(тілобудову, рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості, 
особливості психіки тощо 

Усвідомлює мету, завжди цілеспрямований, характеризується 
плановою діяльністю та плановою реалізацією  

Має предметний зміст: включає в себе інструмент,                                                                     
необхідний для досягнення мети  

                     М Е Т О Д 

Ознаки методу 

Вимоги до 
методу 

 1. Наукова обґрунтованість  та відповідність завданню 

 2. Забезпечення одночасного вирішення освітніх, оздоровчих та 
виховних завдань і  розвитку особистості 

 3. Відповідність принципам виховання, фізичного виховання, 
державної політики 

 4. Відповідність специфіці фізичного виховання 
 

5. Відповідність умовам занять 

 6. Відповідність індивідуальній підготовленості учнів та вчителя 

 



41 
 

Додаток Д 
Класифікація практичних методів фізичного виховання 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

НАВЧАННЯ  
РУХОВИХ ДІЙ 

УДОСКОНАЛЕННЯ  
ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 

РУХОВИХ ДІЙ 

ТРЕНУВАННЯ        
(РОЗВИТКУ 
РУХОВИХ 
ЯКОСТЕЙ) 

Загалом (у цілому) 

Частинами 
Інтервальний  
(повторний) 

Безперервний 

Комбінований 

Змагальний 

Ігровий 

Підвідних вправ 



42 
 

     Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Теорія та методика фізичного виховання» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура) 

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

 

 

    Укладач     к.фіз.вих., доц. Т. І. Лошицька 

                       

 

 

     Відповідальний за випуск   зав. кафедри  здоров’я людини та фізичної 

культури   О. І. Антонова 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _________ . Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад_______ прим. Зам. №________. Безкоштовно. 
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