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     1. Мета курсу:  засвоїти основи професійної діяльності педагога в галузі
фізичного виховання дошкільників, оволодіти майбутніми педагогами системою
знань в галузі теорії та методики фізичного виховання, практичними вміннями
та  навичками  з  організації  і  проведення  активних  форм  роботи  з  фізичної
культури в дошкільному навчальному закладі.

2. Опис курсу.
Кредит 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання

Тема 1. Фізичне виховання як суспільне явище.
Фізичне виховання як суспільне явище на етапі розвитку людського суспільства.
Період розквіту родового суспільства. Необхідність передачі життєвого досвіду
у  застосуванні  предметів  праці  та  бойових  дій  підростаючим  поколінням.
Новий напрямок фізичної культури – лікувально-профілактичний. Застосування
засобів загартування організму, гігієни, організація активного відпочинку тощо.
Середина  ХVІІІ  століття  –   період  створення  буржуазних  суспільно-
економічних відносин, активізується розвиток фізичної культури.
Тема  2. Предмет  та  основні  поняття  теорії  та  методики  фізичного
виховання.
Предмет та основні завдання курсу. Характеристика основних понять («фізична
культура»,  «фізичне  виховання»,  «фізичний  розвиток»,  «рухова
підготовленість»,  «фізична  досконалість»,  «спорт»).  Зв'язок  теорії  фізичного
виховання  з  іншими  науковими  дисциплінами.  Природничо-наукові  основи
курсу. Функції фізичної культури.
Тема 3. Основні методики дослідження теорії фізичного виховання.
Основні методи наукових досліджень у галузі  фізичного виховання. Сутність
педагогічного експерименту.  Період з  другої  половини ХІХ століття  до 1917
року характеризується створенням теорії  і  методики фізичного виховання  як
самостійної наукової та навчальної дисципліни. 20-ті роки ХХ століття – етап
творчого  відбору  історичної  спадщини  соціальних  та  біологічних  наук,
синтезування її в нову систему фізичного виховання дітей, молоді та дорослого
населення країни (В. Гориневський, В. Ігнатьєв, М. Семашко). 
30-ті  –  початок  40-х  років  –  видається  значна  кількість  науково-методичних
публікацій з фізичного виховання школярів, з гігієнічної гімнастики, військово-
прикладної  фізичної  підготовки,  основ  тренування  з  популярних  для  молоді
видів спорту (В. Белінович, Л. Геркан, Х. Грантинь та ін.).            50 – 70-ті роки
поповнення  теорії  і  методики  фізичного  виховання  значним  дослідницьким
матеріалом  конкретного  характеру  та  системними  узагальненнями  наукових
даних. Наука про фізичне виховання на сучасному етапі.
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Тема 4. Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в
працях педагогів минулого.
Актуальні  проблеми  фізичного  виховання  дітей  дошкільного  віку  в  працях
педагогів  минулого  (Я.А.  Коменський,  Й.Г.  Песталоцці,  Ж.Ж.  Руссо,
П.Ф.  Лесгафт,  Є.А.  Аркін,  К.Д.  Ушинський,  С.Ф.  Русова,  А.С.  Макаренко,
В.О. Сухомлинський).  Основні джерела розвитку теорії  фізичного виховання.
Сучасні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. 
Тема 5. Становлення та розвиток фізичної культури в Україні.
Характеристика  розвитку  фізичної  культури  на  Україні  в  ХVІІ-ХХ  столітті.
Принципи  системи  фізичного  виховання.  Характеристика  основних
організаційних ланок  системи фізичного  виховання.  Характеристика  системи
тіловиховання  в  Запорозькій  Січі. Основи  української  національної  системи
фізичного  виховання.  Зміст  системи  фізичного  виховання,  її  ідеологічні,
правові, науково-методичні, програмно-нормативні та організаційні основи.
Кредит 2. Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Тема 1. Характеристика  оздоровчих,  освітніх  та  виховних  завдань.
Комплексний  підхід  в  реалізації  завдань  фізичного  виховання  дітей
дошкільного віку. Валеологічна спрямованість завдань з фізичного виховання.
Роль  дошкільних  навчальних  закладів  у  вирішенні  завдань  з  фізичного
виховання. 
Тема 2. Характеристика засобів фізичного виховання.
Характеристика засобів фізичного виховання дошкільнят: сила природи (сонце,
повітря  і  вода);  гігієнічних  факторів  (розпорядок  процесів  життєдіяльності,
харчування,  особиста  та  громадська  гігієна);  фізичних  вправ  (масаж,
рефлекторні  вправи,  пасивні,  пасивно-активні  та  активні  фізичні  вправи).
Характеристика  фізичних  вправ:  поняття  про  зміст,  структуру,  і  техніку
фізичних  вправ,  просторова  характеристика,  просторово-часова  та  часова
характеристика.  Класифікація  фізичних  вправ.  Вимоги  до  вибору  фізичних
вправ.
Тема 3. Вікові особливості дітей  раннього та дошкільного віку.
Закономірності  фізичного  розвитку  дитячого  організму:  інтенсивність
фізичного  розвитку;  висока  пластичність  та  чутливість  до  подразників
зовнішнього  середовища;  напруженість  процесів  обміну  речовин;  тісна
взаємодія  фізичного  та  психічного  розвитку  дітей.  Характеристика
особливостей  розвитку  та  вдосконалення  функцій  органів  і  систем  дитячого
організму в процесі виконання фізичних вправ. 
Тема 4. Закономірності формування рухових навичок у дітей.
Етапи  навчання  дітей  руховим  діям:  початкове  розучування  рухової  дії,
поглиблене розучування,  закріплення та вдосконалення рухових дій.  Поняття
про  рухові  вміння  та  навички,  умови  їх  формування.  Закономірності
формування  рухових  навичок  (інтерференція,  фазовість,  хвилеподібність,
уроджений  автоматизм).  Взаємозв’язок  формування  рухових  навичок  та
розвитку фізичних якостей:  швидкості,  спритності,  витривалості,  сили,  гнуч-
кості,  окоміру в дітей дошкільного віку. Особливості добірки фізичних вправ
для розвитку фізичних якостей.
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Кредит 3. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у
процесі фізичного виховання.

Тема 1. Принципи навчання руховим діям.
Педагогічний процес навчання дітей основних рухів та розвиток рухових

якостей  на  основі  реалізації  дидактичних принципів,  де  виражені  об'єктивні
закономірності,  що  визначають  систему  вимог  щодо  організації,  змісту  та
методики навчання. Принципи навчання руховим діям:  принцип виховуючого
характеру навчання, принципи свідомості та активності, наочності, доступності
та  індивідуалізації,  систематичності  та  послідовності,  міцності.  Принципи
дидактики  що  мають  тісний  взаємозв'язок  та  складають  єдину  систему
навчання,  яка  реалізується  у  процесі  фізичного  виховання  у
дошкільному навчальному закладі.
Тема 2. Методи та прийоми навчання фізичним вправам. Єдність навчання,
виховання та розвитку дітей в процесі фізичного виховання. Методи і прийоми
навчання  фізичних вправ.  Співвідношення дидактичних методів  та  прийомів
навчання на різних етапах навчання дошкільників рухових дій. 
Тема  3. Елементи  гімнастика  в  навчанні  дітей  фізичних  вправ.  Види
гімнастики. Види гімнастики.
Гімнастика  як  засіб  фізичного  виховання.  Види  гімнастики:
загальнорозвивальні  види  (гігієнічна,  коригувальна,  основна  гімнастика),
гімнастика  зі  спортивною  спрямованістю  (акробатика,  художні  гімнастика,
спортивна  гімнастика,  спеціально-прикладні  види  (виробнича  гімнастика,
гімнастика  з  професійною  спрямованістю  та  лікувальна  гімнастика).
Особливості  використання  загальнорозвивальних  видів  гімнастики  в
дошкільному  навчальному  закладі.  Зміст  та  методика  навчання  дітей  різних
вікових груп вправ з  шикування та перешикування,  загальнорозвивальних та
танцювальних. 

Кредит 4. Особливості методики використання засобів фізичного
виховання. Організація фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Тема 1. Методика навчання основних рухів.
Види  основних  рухів  та  їх  характеристика  (ходьба,  біг,  лазіння,  стрибки,
метання,  вправи  з  рівноваги).  Техніка  виконання  основних  рухів.  Методика
навчання  дітей  основних  рухів,  послідовність  добірки  фізичних  вправ  для
формування в дітей різних вікових груп рухових умінь та навичок з основних
рухів. Використання підготовчих та допоміжних вправ. Прийоми страхування
та  попередження травматизму.  Аналіз  програм виховання  і  навчання  дітей в
дошкільному навчальному закладі,  базового  компоненту  дошкільної  освіти  з
розділу  «Основні  рухи».  Ускладнення  засобів  у  різних  вікових  групах
відповідно до вікових можливостей дітей та завдань рухової підготовленості. 
Тема 2. Рухлива  гра  як  засіб  всебічного  розвитку  дошкільників.
Характеристика рухливої гри як засобу та методу фізичного виховання дітей.
Поняття  про  рухливу  гру,  її  структуру.  Класифікація  рухливих  ігор,  основні
види ігор. Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дитини дошкільного
віку. Видатні педагоги про роль рухливої гри у вихованні дитини. 
Тема 3. Вправи спортивного характеру в ЗДО.
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Комплексний вплив вправ спортивного характеру на всебічний розвиток дітей.
Види  спортивних  вправ.  Правила  вибору  вправ  спортивного  характеру.
Поетапність  ознайомлення  старших  дошкільників  з  вправами  спортивного
характеру  (підготовчий  період,  допоміжний  та  основний).  Особливості
методики розучування вправ спортивного характеру. Правила поведінки дітей
під час розучування вправ та попередження травматизму. 
Тема 4. Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з фізичного
виховання в умовах дошкільного навчального закладу.
Типи фізкультурних занять. Обгрунтування типового плану побудови занять з
фізичної культури. Способи організації дітей на занятті. Регулювання фізичних,
емоційних та психічних навантажень. Методика проведення занять з фізичної
культури у різних вікових групах, у змішаних групах. Особливості організації та
варіанти проведення занять на повітрі. Зміст занять з фізичної культури в різні
пори року.
Тема 5. Планування  та облік  роботи з фізичного виховання в дошкільному
навчальному закладі.
Значення  планування  та  обліку  роботи  в  дошкільному  навчальному  закладі.
Основні  вимоги  до  планування.  Реалізація  дидактичних  принципів  під  час
розподілу  програмового  матеріалу  в  перспективному  плані.  Оперативне
планування.  Облік  роботи  з  фізичного  виховання  (попередній,  поточний,
рубіжний).
Тема 6. Організація та керівництво системою фізичного виховання в ЗДО.
Функціональні  обов’язки  завідувача,  методиста,  медичного  працівника,
вихователя,  музичного  керівника.  Проведення  лікарсько-педагогічного
контролю  за  системою  фізичного  виховання.  Види  контролю  за  системою
фізичного  виховання  в  дошкільному  навчальному  закладі.  Методика
діагностики рухової підготовленості та стану здоров’я дітей дошкільного віку.
Методика  визначення  рівня  фізичного  навантаження  на  дітей  в  процесі
виконання рухових дій. Метод пульсометра. 

Завдання курсу.
В результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
 закономірності   розвитку   моторики  дітей   раннього  і дошкільного

віку;
 особливості реалізації дидактичних принципів навчання дітей фізичних

вправ,    методи    і    прийоми    навчання    дітей    загальнорозвивальних,
стройових та основних  вправ;

 послідовність та особливості використання спортивних вправ та ігор,
рухливих ігор та ігор-естафет, змагань у роботі з дітьми;

 основні    форми   роботи   з   фізичного   виховання   дітей   раннього   і
дошкільного віку;

 функціональні  обов'язки  педагогічного  персоналу  ДНЗ,  особливості
здійснення лікарсько-педагогічного контролю.
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вміти:
 визначати і письмово фіксувати якісні і кількісні показники засвоєння

рухових  дій  для  визначення  рівня  рухової  підготовленості  та  виявлення
потенційних можливостей у руховій діяльності;

 проводити індивідуальну роботу з метою корекції фізичного розвитку
дітей, спрямовувати роботу на розвиток потенціалу дітей з основної  групи
здоров'я;

 окреслювати перспективу роботи з дітьми підготовчої та спеціальної
груп з подальшим переходом їх до основної групи; 

 добирати оптимальні  засоби і  методи фізичного виховання з  метою
подальшого розвитку й удосконалення фізичних якостей, формування рухових
вмінь і навичок у дітей;

 складати  конспекти  різних  форм  роботи  з  фізичного  виховання,
визначати  основні  завдання  до  них,  на  основі  індивідуально-
диференційованого  підходу,  врахування  стану  здоров'я,  рівня  фізичного
розвитку та рухової підготовленості, інтересів та уподобань дітей; 

 планувати  роботу  з  фізичного  виховання  дітей  протягом  дня,
правильно визначати зміст та об'єм рухової діяльності, її місце в режимі дня,
враховувати  та  доцільно  добирати  різні  види  навчально-виховної  роботи  з
дітьми;

 добирати  ефективні  засоби  впливу  на  фізичний  розвиток  дітей  у
відповідності  до  визначених  програмових  завдань,  доцільні  методи  і
прийоми,  на  основі  ґрунтовних  знань  методики  їх  проведення,
неординарних знахідок,  творчих  втілень  передового  педагогічного  досвіду
та сучасних наукових надбань.

5. Нормативний курс із циклу професійних компетентностей.

6. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лісовська Т.А.
7. Форми  і  методи  навчання: Лекційні  та  практичні  заняття  з

використанням  традиційних  методів,  інтерактивних  методик,  індивідуальна
робота, та самостійна робота.

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний
та  підсумковий  контроль  здійснюється  у  вигляді  комп’ютерних  тестів  на
освітньому  просторі  університету.  Для  оцінювання  використовується
національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно;
європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 
60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю,
що  регламентується  робочою  програмою  викладача,  40%  балів  студенти
набирають на іспиті.

9. Мова викладання: українська
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