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ВСТУП 

 

Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни “Фізичне 

виховання в історії педагогічної думки” складена відповідно до освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки 

здобувачів вищої освіти за ступенем «магістр» галузі знань 01 Освіта 

спеціальності (спеціалізації) 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний педагогічний 

процес, що здійснюється у вітчизняних закладах освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Фізичне виховання в історії педагогічної 

думки» тісно пов’язана з науками, причетними до розв’язання проблем 

навчання і виховання особистості: педагогікою, історією педагогіки, 

психологією, філософією, соціологією, естетикою, історією фізичного 

виховання, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит І. Фізичне виховання за часів давніх цивілізацій та в античному 

світі          Кредит ІІ. Традиції фізичного виховання в Європі в 

Середньовіччі та епоху Відродження. 

          Кредит ІІІ. Ідеї фізичного виховання від часів Київської Русі до Нового 

часу  

         Кредит ІV. Вітчизняні педагоги про фізичне виховання. XIX- XXI століття 

 

Мета дисципліни «Фізичне виховання в історії педагогічної думки» 

є: формування в майбутніх учителів фізичної культури  здатності до аналізу, 

співставлення, порівняння певних тенденцій розвитку фізичного виховання у 

історичній ретроспективі. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

1. Оволодіння знаннями з розвитку фізичного виховання в історії 

педагогічної думки як необхідної складової професійної підготовки. 

2. Розвиток педагогічного мислення, здатності до аналітичного 

розуміння становлення і формування фізичного виховання, вміння рішення 

відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання. 

3. Формування вміння працювати з першоджерелами, аналізувати 

педагогічну літературу, оперувати поняттями педагогіки, розкривати 



гуманістичні та демократичні засади розвитку фізичного виховання за роки 

різних епох розвитку української держави. 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

мати: 

загальні компетенції (ЗК): 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, здатність 

вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень; аналізувати розвиток науки в системі цивілізаційного розвитку; 

мати уявлення про типи наукової раціональності; виявляти перспективи 

науково-технічного розвитку у світлі діалогу культур; оцінювати події 

наукового світогляду; застосовувати системний підхід до сприйняття 

розвитку науки (ЗК 1); 

- Здатність до самостійного освоєння й використання нових методів 

дослідження, до освоєння нових сфер професійної діяльності (ЗК-5); 

- Здатність самостійно здобувати й використовувати, у тому числі за 

допомогою інформаційних технологій, нові знання й уміння, 

безпосередньо не пов’язані зі сферою професійної діяльності(ЗК-7).  

 

фахові компетенції (ФК): 
- Готовність до систематизації, узагальнення й поширення вітчизняного й 

закордонного методичного досвіду в професійній області (ФК 6); 

- Мати високий рівень знань в області організаційно-управлінської 

діяльності (знайомство з новітніми теоріями, інтерпретаціями, методами 

й технологіями) (ФК 13.) 

 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела 

історії педагогіки, зв’язок історії педагогіки з іншими науками, структуру, 

мету і завдання курсу;  

- історію становлення фізичного виховання на різних історичних етапах на 

Україні та в Східній і Західній педагогічній думці;  

- зміст основних державних документів;  

- історію фізичного виховання і педагогіки рідного народу;  

- педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів на розвиток 

фізичного виховання; 

-  історико-педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю, 

різних регіонів України. 

             вміти:  

- працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу; 

- оперувати поняттями педагогіки; 

-  розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку національної 

школи і педагогіки за роки різних епох розвитку української держави; 

- співвідносити історичний досвід фізичного виховання з потребами 

сучасної освіти; 



- виділяти найоптимальніші ідеї фізичного виховання зі спадщини минулого 

та творчо застосовувати їх у шкільній практиці сучасних шкіл; 

- проводити дослідницьку та інноваційну діяльність; 

-  аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових 

досліджень у сфері освіти; 

- аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових 

досліджень у сфері вищої освіти. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин / 4 кредитів 

ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

  Кредит І. Фізичне виховання за часів давніх цивілізацій та в античному 

світі  

Тема 1. Педагогічні ідеї Європейських цивілізацій. 

Фізичне виховання в Древній Греції. Військово-фізичне виховання в Спарті. 

Афінська система фізичного виховання. Древньогрецькі міфи і ідеал фізичного 

виховання (Геракл, Гектор, Ахіллес). Древньогрецькі філософи про фізичне 

виховання. Геракліт, Демокрит, Платон і Аристотель. 

   Фізичне виховання в Древньому Римі. Виховання гладіаторів. 

Кредит ІІ. Традиції фізичного виховання в Європі в Середньовіччі та епоху 

Відродження. 

    Тема 2. Фізичне виховання в Європі в Середньовіччі та епоху 

Відродження 

Система лицарського виховання. Сім лицарських доброчесностей. 

Вікторино де Фельтре - фізичне виховання у «Будинку радості».  Т. Мот і Т. 

Кампанелли. Поєднання фізичної праці з розумовою. Ідея виховання 

джентльмена  Дж. Локка. Зародження ідей здорового способу життя у праці 

«Думки про виховання» Дж. Локка. Концепція природного виховання Ж.-Ж. 

Руссо. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо. Фізичне виховання в теорії 

елементарної освіти .Й.Г.Песталоцці.   

 

           Кредит ІІІ. Ідеї фізичного виховання від часів Київської Русі до 

Нового часу 

Тема 3. Фізичне виховання від часів Київської Русі до Нового часу 

Фізичне виховання в школах Київської Русі. Висвітлення ідей здорового 

способу життя у літературних пам’ятках Київської Русі.  

Фізичне виховання в епоху Відродження. Фізичне виховання та ідеї ЗСЖ в 

братських школах. Роль фізичного виховання козацькій педагогіці. Фізичне 

виховання у поглядах Ф. Прокоповича та Г. Сковороди. 

 

Тема 4. Розвиток фізичного виховання у XIX столітті. 

Фізичне виховання у поглядах О. Духновича.  Ідея «збереження народного 

здоровя» М. Пирогова. «Здорова педагогіка» К.Д. Ушинського. Роль фізичної 

праці у творі «Праця в її психічному та виховному значенні»К.Д.Ушинського.  

Тема 5. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта. «Основи природної 

гімнастики»,  «Фізичний розвиток у школах», «Про відношення анатомії до 



фізичного виховання», «Підготовка вчителів гімнастики в країнах Західної 

Європи»,  «Про ігри і фізичне виховання у школі». Лесгафтовська система 

фізичного виховання. Вікова періодизація. П. Лесгафт про ЗСЖ. 

          Кредит ІV. Вітчизняні педагоги про фізичне виховання у XX- XXI 

століття 

          Тема 6. Ідеї фізичного виховання  у XX- XXI столітті. 

Поєднання фізичного виховання з продуктивною працею. С.Т.Шацький та 

А.С.Макаренко. Роль фізичного виховання у виховному ідеалі  Г.Ващенка. 

В.О.Сухомлинський про фізичне виховання. Вчителі-новатори та ідеї 

удосконалення уроку фізичної культури. 

           Тема 7. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання в Україні. 

Науково-дослідні проекти. Технологія персоніфікованого підходу. Фізичне 

виховання в персоналіях. 

 

 

3. Рекомендована література 

 Основна: 

 1. Быкова Н. Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении 

«открытого» типа : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталия Григорьевна Быкова. – Ставрополь, 2005. 

– 182 с. 

2. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Григорій 

Ващенко. – Львів : Українські технології, 2001. – 56 с. 

3. Год Б. В. Особливості формування «істинної» людини в філософсько-

педагогічній спадщині Г. Сковороди / Б. В. Год // Гуманізація навчально-

виховного процесу : наук. вісн.Слов’янського пед. ун-ту. – 2009. – Випуск 

XLVІІ. – № 47. – С. 146-150. 

4. Духнович О. В. Про шкільний порядок // Народна педагогія про загальні 

правила наставляння // О. В. Духнович / Педагогіка : хрестоматія / [передм. та 

укл. А. І. Кузьмінський, 

В. Л. Омеляненко]. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 42-46. 

5. Золочевський В. В. Творче застосування вітчизняного педагогічного досвіду 

організації фізкультурно-масової роботи зі студентською молоддю / В. В. 

Золочевський // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. – Запоріжжя. 

– 2010. – № 9 (62). – С. 340-346. 

6. Золочевський В. В. Українська козацька педагогіка про фізичне виховання й 

загартування особистості / В. В. Золочевський // Засоби навчальної та науково-

дослідної роботи. – 2008. – Вип. 28. – С. 44-49. 

7. Керівні матеріали про школу / [під ред. Бабич С. В.]. – К. : Радянська школа, 

1962. – 387 с. 

8. Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині вітчизняних педагогів (друга 

половина ХІХ – перша половина ХХ століття ) : дис. … канд. наук з фіз. вих. і 

спорту : спец. 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення» / Окопний Андрій Михайлович; 

Львів. держ. ін-т. фіз. культ. – Львів, 2001. – 197 с. 



9. Омельченко С. В. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних 

інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів : дис. … д. пед. н. : 13.00.05 / Світлана 

Миколаївна Омельченко. – Луганськ, 2008. – 433 с. 

10. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной 

деятельности / И. П. Павлов // Полное собр. соч. : в 6 т. – М.-Л. : Изд-во АН 

СССР, 1951. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 26. 

11. Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентіївським списком] 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // litopys. org. ua / pvlyar / yar09. 

htm. – Заголовок з екрану. 

12. Сковорода Г. Листи до Якова Правицького / Г. Сковорода. – Твори у 2-х т. – 

Т. 2. : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / [Укр. наук. ін-т 

Гарвардського ун-ту, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Укр.]. – К. : Обереги, 

1994. – С. 360-375. 

13. Страшун И. Пирговское общество, съезды / И. Страшун // Большая 

медицинская энциклопедия : в 35 т. [под ред. А. Н. Бакулева] : 2-е изд. – Т. 24. – 

М. : Большая рос. энцикл., 1962. – С. 463. 

14. Сухомлинський В. О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я / В. О. 

Сухомлинський // Вибр. 

тв. : у 5 т. – Т. 1. – К. : Рад. шк., 1976. – С. 103-111. 

15. Українська козацька педагогіка. Концепція [електронний ресурс] / Ю. Д. 

Руденко, М. Г. Стельмахович, Г. В. Біленька [та ін.]. – Режим доступу: http: // 

budzakkozak. webstolica. 

ru / kozacka-pedagogka / dokumenti - mnsterstva / ukranska- kozacka- pedagogka- 

koncepcja / – 

Заголовок з екрану. 

16. Чаговець А. І. Проблема формування здорового способу життя дітей 

дошкільного 

віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.01. /Чаговець Алла Іванівна. – Х., 2007. – 209 с. 

17. Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич / [под ред. Н. А. 

Чистякова]. 

– М. : Правда, 1990. – 670 с. 

 

Додаткова 

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН, 1957. 

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.; Рад. Школа., 

1976. 

 

Інформаційні ресурси 

- Педагогіка (Конспект лекцій) books.br.com.ua/themes/259/261 

http://books.br.com.ua/themes/259/261 

- Фіцула М.М.. Педагогіка. pedagogy.webukr.net/підручники-з-педагогіки-

онлайн/м-м-фіцула-педагогіка/ 

http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1

%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%

http://books.br.com.ua/themes/259/261
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/


D0%BA%D0%B8-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-

%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%

D0%BA%D0%B0/ 

- Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки 

теорія освіти і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і 

доповнене. – Кам‘янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1238/1/%D0%93%D1%

83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B95%D0%B4%D1%80

%D1%83%D0%BA.pdf 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

- індивідуальне і фронтальне опитування;  

- оцінювання письмових завдань;  

- самостійні роботи (перевіряються й оцінюються під час опитування та під 

час написання контрольних робіт, з урахуванням тем, які винесені на 

самостійну підготовку); 

- дидактичне тестування;  

- контрольні роботи; 

- перевірка індивідуальних дослідницьких завдань;   

- перевірка групових творчих завдань.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 4 

Галузь знань 01 Освіта 

Варіативна 

спеціалізація  014 

Середня освіта (Фізична 

культура)  

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура).  

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 1 
 

 

Рік підготовки:  

2 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

ІІІ ІІІ 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента -5,5 

Ступінь 

магістра 

4 год 4 год 

Практичні, семінарські 

14 год. 8 год 

індивідуальні 

- - 

Самостійна робота 

102 год. 108 год 

Вид контролю: 

залік Залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 18 год. 

– аудиторні заняття, 102 год. – самостійна робота (15% / 85%). 

для заочної форми навчання –  120 год.: 12 год. – аудиторні заняття, 108 

год. – самостійна робота (10%/90%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Фізичне виховання в історії педагогічної думки» є: 

формування в майбутніх учителів фізичної культури  здатності до 

аналізу, співставлення, порівняння певних тенденцій розвитку фізичного 

виховання у історичній ретроспективі. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

1. Оволодіння знаннями з розвитку фізичного виховання в історії 

педагогічної думки як необхідної складової професійної підготовки. 

2. Розвиток педагогічного мислення, здатності до аналітичного 

розуміння становлення і формування фізичного виховання, вміння рішення 

відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання. 

3. Формування вміння працювати з першоджерелами, аналізувати 

педагогічну літературу, оперувати поняттями педагогіки, розкривати 

гуманістичні та демократичні засади розвитку фізичного виховання за роки 

різних епох розвитку української держави. 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

мати: 

загальні компетенції (ЗК): 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, здатність 

вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень; аналізувати розвиток науки в системі цивілізаційного розвитку; 

мати уявлення про типи наукової раціональності; виявляти перспективи 

науково-технічного розвитку у світлі діалогу культур; оцінювати події 

наукового світогляду; застосовувати системний підхід до сприйняття 

розвитку науки (ЗК 1); 

- Здатність до самостійного освоєння й використання нових методів 

дослідження, до освоєння нових сфер професійної діяльності (ЗК-5); 

- Здатність самостійно здобувати й використовувати, у тому числі за 

допомогою інформаційних технологій, нові знання й уміння, 

безпосередньо не пов’язані зі сферою професійної діяльності (ЗК-7).  

 

фахові компетенції (ФК): 
- Готовність до систематизації, узагальнення й поширення вітчизняного й 

закордонного методичного досвіду в професійній області (ФК 6); 



- Мати високий рівень знань в області організаційно-управлінської 

діяльності (знайомство з новітніми теоріями, інтерпретаціями, методами 

й технологіями) (ФК 13.) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела 

історії педагогіки, зв’язок історії педагогіки з іншими науками, структуру, 

мету і завдання курсу;  

- історію становлення фізичного виховання на різних історичних етапах на 

Україні та в Східній і Західній педагогічній думці;  

- зміст основних державних документів;  

- історію фізичного виховання і педагогіки рідного народу;  

- педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів на розвиток 

фізичного виховання; 

-  історико-педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю, 

різних регіонів України. 

             вміти:  
- працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу; 

- оперувати поняттями педагогіки; 

-  розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку національної 

школи і педагогіки за роки різних епох розвитку української держави; 

- співвідносити історичний досвід фізичного виховання з потребами 

сучасної освіти; 

- виділяти найоптимальніші ідеї фізичного виховання зі спадщини минулого 

та творчо застосовувати їх у шкільній практиці сучасних шкіл; 

- проводити дослідницьку та інноваційну діяльність; 

-  аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових 

досліджень у сфері освіти; 

- аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових 

досліджень у сфері вищої освіти. 

 

 

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин / 4 кредитів 

ЄКТС. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит І. Фізичне виховання за часів давніх цивілізацій та в античному 

світі  
Тема 1. Педагогічні ідеї Європейських цивілізацій. 

Кредит ІІ. Традиції фізичного виховання в Європі в Середньовіччі та епоху 

Відродження. 

    Тема 2. Фізичне виховання в Європі в Середньовіччі та епоху Відродження 

Кредит ІІІ. Ідеї фізичного виховання від часів Київської Русі до Нового 

часу 
    Тема 3. Фізичне виховання від часів Київської Русі до Нового часу 



Тема 4. Розвиток фізичного виховання у XIX столітті. 

Тема 5. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта.  

Кредит ІV. Вітчизняні педагоги про фізичне виховання у XX- XXI століття 

     Тема 6. Ідеї фізичного виховання  у XX- XXI столітті. 

     Тема 7. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання в Україні. 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о
 

у тому числі: 
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г
о
 

у тому числі: 

л
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ії

 

п
р
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о
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ії

 

п
р
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к

т
. 

л
а
б
о

р

а
т
 

ін
д

 

са
м

.р
о

б
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 13 

Кредит І. Фізичне виховання за часів давніх цивілізацій та в 

античному світі 

Тема 1. Педагогічні ідеї 

Європейських цивілізацій. 
30 1 2 - - 27 30 1 2 - - 27 

за І кредит 30 1 2 - - 27 30 1 2 - - 27 

Кредит ІІ. Традиції фізичного виховання в Європі в Середньовіччі та 

епоху Відродження. 

Тема 2. Фізичне виховання 

в Європі в Середньовіччі 

та епоху Відродження 
30 1 2 - - 27 30 1 2 - - 27 

за ІІ кредит 30 1 2 - - 27 30 1 2 - - 27 

            Кредит ІІІ. Ідеї фізичного виховання від часів Київської Русі до 

Нового часу 

Тема 3. Фізичне 

виховання від часів 

Київської Русі до Нового 

часу. 

9,5 
0,

5 
2 - - 7 9,5 

0,

5 
- - - 9 

Тема 4. Розвиток 

фізичного виховання у 

XIX столітті. 

10,

5 

0,

5 
2 - - 8 

10,

5 

0,

5 
1 - - 9 

Тема 5. Теорія фізичного 

виховання П. Ф.  

Лесгафта. 
10  2 - - 8 10 - 1 - - 9 

за ІІІ кредит 30 1 6 - - 23 30 1 2 - - 27 

Кредит ІV. Вітчизняні педагоги про фізичне виховання у XX- 

XXI століття 

Тема 6. Ідеї фізичного 17, 0, 2 - - 15 16, 0, 1 - - 15 



виховання  у XX- XXI 

столітті. 
5 5 5 5 

Тема 7. Сучасні тенденції 

розвитку фізичного 

виховання в Україні. 

12,

5 

0,

5 
2 - - 10 

13,

5 

0,

5 
1 - - 12 

за ІV кредит 30 1 4 - - 25 30 1 2 - - 27 

Разом:  
12

0 
4 14 0 0 

10

2 

12

0 
4 8 0 0 

10

8 

 

5. Назви лекційних занять. 

№ 

тем

и 

Назва теми 

Кіл-сть годин 

денна 
Заочн

а 

1 
Лекція  № 1. Фізичне виховання в Європі  за часів 

давніх цивілізацій до сучасності 

2 2 

2 
Лекція  № 2.  Ідеї фізичного виховання в 

українській історії педагогічної думки 

2 2 

 В с ь о г о : 4 4 

 

6. Теми практичних занять. 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

денн

а 

заоч

на 

1 
Тема 1. Педагогічні ідеї Європейських цивілізацій. 

 
2 2 

2 

 Тема 2. Фізичне виховання в Європі в Середньовіччі та 

епоху Відродження 

. 

2 2 

3 

Тема 3. Фізичне виховання від часів Київської Русі до 

Нового часу.  

 

2 - 

4 
Тема 4. Розвиток фізичного виховання у XIX столітті. 

 
2 1 

5 
Тема 5. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта. 

 
2 1 

6 
Тема 6. Ідеї фізичного виховання  у XX- XXI столітті. 

 
2 1 

7 

Тема 7. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання в 

Україні. 

 

2 1 

 В с ь о г о : 14 8 

 

 

 

 



 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

денн

а 

заоч

на 

1 
Тема 1. Педагогічні ідеї Європейських цивілізацій. 

 
27 27 

2 

 Тема 2. Фізичне виховання в Європі в Середньовіччі та 

епоху Відродження 

. 

27 27 

3 

Тема 3. Фізичне виховання від часів Київської Русі до 

Нового часу.  

 

7 9 

4 
Тема 4. Розвиток фізичного виховання у XIX столітті. 

 
8 9 

5 
Тема 5. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта. 

 
8 9 

6 
Тема 6. Ідеї фізичного виховання  у XX- XXI столітті. 

 
15 15 

7 

Тема 7. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання в 

Україні. 

 

10 12 

 В с ь о г о : 102 108 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – фізичне виховання у поглядах 

видатних педагогів                        

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: педагогічні ситуації.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:  



1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо).  

 

11. Методи контролю 

Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи; перевірка 

конспектування першоджерел, виконання індивідуальних завдань та 

самостійних робіт, захист рефератів. 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Кредит І.  

Фізичне 

виховання за 

часів давніх 

цивілізацій та в 

античному світі 

1 10 30 

30 

30     

 ∑ 10 30 30 30    100 

Кредит ІІ.  

Традиції 

фізичного 

виховання в 

Європі в 

Середньовіччі 

та епоху 

Відродження. 

2 10 30 

30 

     

 ∑ 10 30 30  30   100 

Кредит ІІІ.  

Ідеї фізичного 

виховання від 

часів Київської 

Русі до Нового 

часу 

 

3 10 10 

30 

     

4 10 10      

5 10 10 10     

 ∑ 30 30 30 10    100 

Кредит ІV.  

Вітчизняні 

педагоги про 

6 10 20 

 

  30   

7 10       



фізичне 

виховання у 

XX- XXI 

століття 

 

 ∑ 20 20   30 30  100 

Аудиторна робота  - 170 бали Самостійна робота -230  балів 
 400 

400 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік 

результатів навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів 

(блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (7 х 10 = 70 балів); 

б) контроль самостійної роботи у робочих зошитах студентів ( 110 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (30  балів); 

г)  контрольні роботи студентів (2 х 30 =60 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (3 х 30 = 90 балів); 

є) тестування (40  балів); 

               100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю та виконання самостійної роботи. 

За семестр студент може отримати максимально 400 балів.              

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює 

свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та 

колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та 

рейтинговій системах оцінювання наступне: 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

A 90 - 100  відмінно    



B 80 - 89  
добре  

 

зараховано C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

мож-ливістю 

повторного 

складання 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

 Основна: 

 1. Быкова Н. Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении 

«открытого» типа : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталия Григорьевна Быкова. – Ставрополь, 2005. 

– 182 с. 

2. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Григорій 

Ващенко. – Львів : Українські технології, 2001. – 56 с. 

3. Год Б. В. Особливості формування «істинної» людини в філософсько-

педагогічній спадщині Г. Сковороди / Б. В. Год // Гуманізація навчально-

виховного процесу : наук. вісн.Слов’янського пед. ун-ту. – 2009. – Випуск 

XLVІІ. – № 47. – С. 146-150. 

4. Духнович О. В. Про шкільний порядок // Народна педагогія про загальні 

правила наставляння // О. В. Духнович / Педагогіка : хрестоматія / [передм. та 

укл. А. І. Кузьмінський, 

В. Л. Омеляненко]. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 42-46. 

5. Золочевський В. В. Творче застосування вітчизняного педагогічного досвіду 

організації фізкультурно-масової роботи зі студентською молоддю / В. В. 

Золочевський // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. – Запоріжжя. 

– 2010. – № 9 (62). – С. 340-346. 

6. Золочевський В. В. Українська козацька педагогіка про фізичне виховання й 

загартування особистості / В. В. Золочевський // Засоби навчальної та науково-

дослідної роботи. – 2008. – Вип. 28. – С. 44-49. 

7. Керівні матеріали про школу / [під ред. Бабич С. В.]. – К. : Радянська школа, 

1962. – 387 с. 

8. Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині вітчизняних педагогів (друга 

половина ХІХ – перша половина ХХ століття ) : дис. … канд. наук з фіз. вих. і 

спорту : спец. 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення» / Окопний Андрій Михайлович; 

Львів. держ. ін-т. фіз. культ. – Львів, 2001. – 197 с. 

9. Омельченко С. В. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних 



інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів : дис. … д. пед. н. : 13.00.05 / Світлана 

Миколаївна Омельченко. – Луганськ, 2008. – 433 с. 

10. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной 

деятельности / И. П. Павлов // Полное собр. соч. : в 6 т. – М.-Л. : Изд-во АН 

СССР, 1951. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 26. 

11. Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентіївським списком] 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // litopys. org. ua / pvlyar / yar09. 

htm. – Заголовок з екрану. 

12. Сковорода Г. Листи до Якова Правицького / Г. Сковорода. – Твори у 2-х т. – 

Т. 2. : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / [Укр. наук. ін-т 

Гарвардського ун-ту, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Укр.]. – К. : Обереги, 

1994. – С. 360-375. 

13. Страшун И. Пирговское общество, съезды / И. Страшун // Большая 

медицинская энциклопедия : в 35 т. [под ред. А. Н. Бакулева] : 2-е изд. – Т. 24. – 

М. : Большая рос. энцикл., 1962. – С. 463. 

14. Сухомлинський В. О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я / В. О. 

Сухомлинський // Вибр. 

тв. : у 5 т. – Т. 1. – К. : Рад. шк., 1976. – С. 103-111. 

15. Українська козацька педагогіка. Концепція [електронний ресурс] / Ю. Д. 

Руденко, М. Г. Стельмахович, Г. В. Біленька [та ін.]. – Режим доступу: http: // 

budzakkozak. webstolica. 

ru / kozacka-pedagogka / dokumenti - mnsterstva / ukranska- kozacka- pedagogka- 

koncepcja / – 

Заголовок з екрану. 

16. Чаговець А. І. Проблема формування здорового способу життя дітей 

дошкільного 

віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.01. /Чаговець Алла Іванівна. – Х., 2007. – 209 с. 

17. Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич / [под ред. Н. А. 

Чистякова]. 

– М. : Правда, 1990. – 670 с. 

 

Додаткова 

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН, 1957. 

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.; Рад. Школа., 

1976. 

 

Інформаційні ресурси 

- Педагогіка (Конспект лекцій) books.br.com.ua/themes/259/261 

http://books.br.com.ua/themes/259/261 

- Фіцула М.М.. Педагогіка. pedagogy.webukr.net/підручники-з-педагогіки-

онлайн/м-м-фіцула-педагогіка/ 

http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1

%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%

D0%BA%D0%B8-

http://books.br.com.ua/themes/259/261
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/


%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-

%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%

D0%BA%D0%B0/ 

- Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки 

теорія освіти і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і 

доповнене. – Кам‘янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1238/1/%D0%93%D1%

83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B95%D0%B4%D1%80

%D1%83%D0%BA.pdf 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для семінарів і самостійна робота 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ      

 

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА 

Галузь знань  01 Освіта 

Код та найменування спеціальності  014 Середня освіта 

Предметна спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/


Факультет  фізичної культури та спорту 
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 Кредит І. Фізичне виховання за часів давніх цивілізацій та в античному 

світі  

Семінар  1. Педагогічні ідеї Європейських цивілізацій. 

План: 

1. Фізичне виховання в Древній Греції.  

2. Військово-фізичне виховання в Спарті.  

3. Афінська система фізичного виховання.  

4. Древньогрецькі міфи і ідеал фізичного виховання (Геракл, Гектор, 

Ахіллес).  

5. Древньогрецькі філософи про фізичне виховання. Геракліт, Демокрит, 

Платон і Аристотель. 

6. Фізичне виховання в Древньому Римі. Виховання гладіаторів. 

 

Самостійна робота 

1. Заповніть порівняльну таблицю освіти та виховання у Древній Греції 

Ознаки системи Афінська система Спартанська 

система 

Мета виховання   

 зміст виховання   

Форми, методи і 

традиції фізичного 

виховання 

  

2. Здійснити порівняльний аналіз поглядів грецьких філософів 

3. Сформулюйте древньогрецький ідеал фізичного виховання 

4. Значення фізичного виховання хлопчиків і дівчат в праці Платона 

«Закони» 

 

Реферати 

1. Фізичне виховання в Древній Греції.  

2. Фізичне виховання в Спарті.  

3. Вікова періодизація і погляди на фізичне виховання Аристотеля 

4. Платон про мету і особливості виховання дітей 



5. Взаємозв’язок розумового і фізичного виховання в поглядах 

Аристотеля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит ІІ. Традиції фізичного виховання в Європі в Середньовіччі та епоху 

Відродження. 

    Семінар 2. Фізичне виховання в Європі в Середньовіччі та епоху 

Відродження 

1. Система лицарського виховання. Сім лицарських доброчесностей.  

2. Вікторино де Фельтре - фізичне виховання у «Будинку радості».  

3.  Т. Мот і Т. Кампанелла. Поєднання фізичної праці з розумовою. 

4.  Ідея виховання джентльмена  Дж. Локка. Зародження ідей здорового 

способу життя у праці «Думки про виховання» Дж. Локка.  

5. Концепція природного виховання Ж.-Ж. Руссо. Вікова періодизація Ж.-

Ж. Руссо.  

6. Фізичне виховання в теорії елементарної освіти .Й.Г.Песталоцці.   

Самостійна робота 

1.  Дайте характеристику лицарського виховання за планом: 

Мета виховання 

Зміст виховання 

Структура і заклади освіти 

Методи виховання 

2.  Які ідеї ЗСЖ висвітлено у праці «Думки про виховання» Дж. Локка. 

3.  Складіть порівняльну таблицю поглядів на фізичне виховання видатних 

представників епохи Середньовіччя та Відродження 

Представник Погляди на фізичне 

виховання 

Твори у яких 

висвітлено вказані ідеї 

   

 

Реферати 

1.  Система лицарського виховання 

2.  Фізичне виховання у поглядах Дж. Локка 

3.  Вікова періодизація і фізичне виховання в поглядах Ж-Ж. Русо 

4.  Елементи фізичного виховання у поглядах Й.Г.Песталоцці. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Кредит ІІІ. Ідеї фізичного виховання від часів Київської Русі до 

Нового часу 

Семінар 3. Фізичне виховання від часів Київської Русі до Нового часу 

1. Фізичне виховання в школах Київської Русі. Висвітлення ідей здорового 

способу життя у літературних пам’ятках Київської Русі.  

2. Фізичне виховання в епоху Відродження. Фізичне виховання та ідеї 

ЗСЖ в братських школах.  

3. Роль фізичного виховання козацькій педагогіці.  

4. Фізичне виховання у поглядах Ф. Прокоповича та Г. Сковороди. 

Самостійна робота. 

1. Законспектуйте ідеї формування ЗСЖ у «Повчанні дітям» 

Володимира Мономаха. 

2. Розкрийте основні ідеї фізичного виховання козака-лицаря. 

3. Фізичне виховання як напрям козацької педагогіки 

4. Розкрийте погляди на фізичне виховання Ф.Прокоповича 

5. Г. Сковорода про фізичне виховання. 

Реферати. 

1. Фізичне виховання в Київській Русі 

2. Народні ігри та розваги в системі фізичного виховання Київської Русі 

3. Фізичне виховання у козацькій педагогіці 

4. Система виховання козака-лицаря 

5. Педагогічні погляди Ф. Прокоповича 

6. Фізичне виховання у поглядах Г. Сковогоди 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 4. Розвиток фізичного виховання у XIX столітті. 

                                            План: 

1. Фізичне виховання у поглядах О. Духновича.   

2. Ідея «збереження народного здоров’я» М. Пирогова.  

3. «Здорова педагогіка» К.Д. Ушинського.  

Самостійна робота. Конспект першоджерел 

 

1. Законспектуйте поради для батьків щодо гігієнічних основ догляду за 

дитиною сформульовані О. Духновичем 

2. Розкрийте систему і фізичних вправ для дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку запропоновану О. Духновичем 

3. Ідеї медико-педагогічної освіти в поглядах М.Пирогова 

4. Роль фізичної праці у творі «Праця в її психічному та виховному 

значенні» К.Д.Ушинського.  

 

Семінар 5. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта. 

План: 

1. Теорія фізичного виховання П. Ф.  Лесгафта.  

2. «Основи природної гімнастики»,  

3.  «Фізичний розвиток у школах»,  

4. «Про відношення анатомії до фізичного виховання», 

5.  «Підготовка вчителів гімнастики в країнах Західної Європи»,   

6. «Про ігри і фізичне виховання у школі».  

7. Лесгафтовська система фізичного виховання. Вікова періодизація.  

8. П. Лесгафт про ЗСЖ. 

Самостійна робота. Конспект першоджерел 

1.П. Ф.  Лесгафт. «Основи природної гімнастики»,   

2.П. Ф.  Лесгафт «Фізичний розвиток у школах», 

3.П. Ф.  Лесгафт «Про відношення анатомії до фізичного виховання»,  



4.П. Ф.  Лесгафт «Підготовка вчителів гімнастики в країнах Західної 

Європи»,   

5.П. Ф.  Лесгафт «Про ігри і фізичне виховання у школі». 

Реферати 

1. Теорія фізичного виховання П.Лесгафта 

 

 

 

 

 

 

 

          Кредит ІV. Вітчизняні педагоги про фізичне виховання у XX- XXI 

століття 

          Семінар 6. Ідеї фізичного виховання  у XX- XXI столітті. 

1. Поєднання фізичного виховання з продуктивною працею. С.Т.Шацький 

та А.С.Макаренко.  

2. Фізичне виховання в комуні імені М.Горького  

3. Роль фізичного виховання у виховному ідеалі  Г.Ващенка.  

4. В.О.Сухомлинський про фізичне виховання.  

5. Вчителі-новатори та ідеї удосконалення уроку фізичної культури. 

 

Самостійна робота 

1. Вивчити і описати досвід  одного з вчителів-новаторів. (підготувати 

презентацію) 

 

Семінар 7. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання в 

Україні. 
1. Науково-дослідні проекти.  

2. Технологія персоніфікованого підходу.  

3. Фізичне виховання в персоналіях. 

 

Самостійна робота: 

Підготувати тези або статтю «Фізичне виховання у поглядах видатних 

педагогів» 

 

 

 

 
3. Рекомендована література 

 Основна: 

 1. Быкова Н. Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении «открытого» типа : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталия Григорьевна Быкова. – Ставрополь, 2005. – 182 с. 

2. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Григорій Ващенко. – Львів : Українські 

технології, 2001. – 56 с. 

3. Год Б. В. Особливості формування «істинної» людини в філософсько-педагогічній спадщині Г. Сковороди / 



Б. В. Год // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук. вісн.Слов’янського пед. ун-ту. – 2009. – Випуск 

XLVІІ. – № 47. – С. 146-150. 

4. Духнович О. В. Про шкільний порядок // Народна педагогія про загальні правила наставляння // О. В. 

Духнович / Педагогіка : хрестоматія / [передм. та укл. А. І. Кузьмінський, 

В. Л. Омеляненко]. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 42-46. 

5. Золочевський В. В. Творче застосування вітчизняного педагогічного досвіду організації фізкультурно-

масової роботи зі студентською молоддю / В. В. Золочевський // Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя. 

– 2010. – № 9 (62). – С. 340-346. 

6. Золочевський В. В. Українська козацька педагогіка про фізичне виховання й загартування особистості / В. В. 

Золочевський // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2008. – Вип. 28. – С. 44-49. 

7. Керівні матеріали про школу / [під ред. Бабич С. В.]. – К. : Радянська школа, 1962. – 387 с. 

8. Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині вітчизняних педагогів (друга половина ХІХ – перша половина 

ХХ століття ) : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання 

різних груп населення» / Окопний Андрій Михайлович; 

Львів. держ. ін-т. фіз. культ. – Львів, 2001. – 197 с. 

9. Омельченко С. В. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні 

здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : дис. … д. пед. н. : 13.00.05 / Світлана 

Миколаївна Омельченко. – Луганськ, 2008. – 433 с. 

10. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности / И. П. Павлов // 

Полное собр. соч. : в 6 т. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1951. – Т. 3. – Кн. 1. – С. 26. 

11. Повчання [Володимира Мономаха за Лаврентіївським списком] [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http: // litopys. org. ua / pvlyar / yar09. htm. – Заголовок з екрану. 

12. Сковорода Г. Листи до Якова Правицького / Г. Сковорода. – Твори у 2-х т. – Т. 2. : Трактати. Діалоги. 

Притчі. Переклади. Листи / [Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Укр.]. – К. : 

Обереги, 1994. – С. 360-375. 

13. Страшун И. Пирговское общество, съезды / И. Страшун // Большая медицинская энциклопедия : в 35 т. [под 

ред. А. Н. Бакулева] : 2-е изд. – Т. 24. – М. : Большая рос. энцикл., 1962. – С. 463. 

14. Сухомлинський В. О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я / В. О. Сухомлинський // Вибр. 

тв. : у 5 т. – Т. 1. – К. : Рад. шк., 1976. – С. 103-111. 

15. Українська козацька педагогіка. Концепція [електронний ресурс] / Ю. Д. Руденко, М. Г. Стельмахович, Г. В. 

Біленька [та ін.]. – Режим доступу: http: // budzakkozak. webstolica. 

ru / kozacka-pedagogka / dokumenti - mnsterstva / ukranska- kozacka- pedagogka- koncepcja / – 
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16. Чаговець А. І. Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного 

віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. /Чаговець Алла 

Іванівна. – Х., 2007. – 209 с. 

17. Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич / [под ред. Н. А. Чистякова]. 

– М. : Правда, 1990. – 670 с. 

 

Додаткова 

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН, 1957. 

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.; Рад. Школа., 1976. 

 

Інформаційні ресурси 

- Педагогіка (Конспект лекцій) books.br.com.ua/themes/259/261 

http://books.br.com.ua/themes/259/261 

- Фіцула М.М.. Педагогіка. pedagogy.webukr.net/підручники-з-педагогіки-онлайн/м-м-

фіцула-педагогіка/ 
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/ 

- Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти і 

навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-Подільський: Медобори-

2006, 2014. – 218 с. 
http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1238/1/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B95

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf 
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http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/


 
 

 

 

 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (7 х 10 = 70 балів); 

б) контроль самостійної роботи у робочих зошитах студентів ( 110 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (30  балів); 

г)  контрольні роботи студентів (2 х 30 =60 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (3 х 30 = 90 балів); 

є) тестування (40  балів); 

               100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю 

та виконання самостійної роботи. 

За семестр студент може отримати максимально 400 балів.              
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Кредит І.  

Фізичне виховання 

за часів давніх 

цивілізацій та в 

античному світі 

1 10 30 

30 

30     

 ∑ 10 30 30 30    100 

Кредит ІІ.  

Традиції фізичного 

виховання в 

Європі в 

Середньовіччі та 

епоху Відродження. 

2 10 30 

30 

     

 ∑ 10 30 30  30   100 

Кредит ІІІ.  

Ідеї фізичного 

виховання від 

часів Київської 

Русі до Нового часу 

 

3 10 10 

30 

     

4 10 10      

5 10 10 10     

 ∑ 30 30 30 10    100 

Кредит ІV.  

Вітчизняні 

педагоги про 

фізичне виховання 

у XX- XXI століття 

 

6 10 20 

 

  30   

7 10       

 ∑ 20 20   30 30  100 



Аудиторна робота  - 170 бали Самостійна робота -230  балів 
 400 

400 

 

  

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої 

основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий 

підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає 

несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 

стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та рейтинговій 

системах оцінювання наступне: 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

A 90 - 100  відмінно    

 

зараховано 
B 80 - 89  

добре  
C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

 


