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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Сучасне реформування системи вищої школи в Україні та числен-
ні переміни, що відбуваються в галузі фізичного виховання та спорту 
виразно окреслюють проблему підготовки професійних кадрів. 

Курс “Методика викладання спортивних дисциплін у вищих нав-
чальних закладах” є обов’язковим у програмі навчання студентів спе-
ціальності “Фізичне виховання” за освітньо-кваліфікаційним рівнем: 
“магістр”. 

Лекційний курс розкриває питання розробки і реалізації уявлень 
про особливості роботи викладача, формування його основних функ-
цій, розробку психолого-педагогічних основ оптимізації навчально-
виховного процесу факультету фізичного виховання у вищих нав-
чальних закладах.

Мета вивчення дисципліни — розробити і реалізувати уявлення 
про вищу школу України, розглянути особливості роботи викладача 
факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах, дати 
характеристику особливостей роботи викладача фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах, ознайомити з навчальними плана-
ми спеціальностей факультету фізичного виховання, із правами та 
обов’язками викладачів вищих навчальних закладів, дати уявлення 
про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти у вищих нав-
чальних закладах.

На семінарських заняттях студенти закріплюють теоретичні поло-
ження тем курсу, вирішують практичні завдання, проблемні ситуації, 
пов’язані з методикою викладання спортивних дисциплін у вищих 
навчальних закладах, особливостями занять на факультеті фізичного 
виховання, розглядають питання, винесені на самостійне опрацюван-
ня, беруть участь в обговоренні рефератів і фіксованих виступів. 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен
знати:
• законодавчу базу вищої школи в Україні;
• особливості роботи викладача факультету фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах;
• зміст освітньо-професійної програми з спеціальностей фізично-

го виховання;
• зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців фізич-

ної культури та спорту; 
• форми організації навчального процесу у вищих навчальних зак-

ладах;
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• структуру вищого закладу освіти;
• права та обов’язки викладачів вищих навчальних закладів;
уміти:
• проводити лекційні та практичні заняття з різних дисциплін фа-

культету фізичного виховання зі студентами різних курсів;
• працювати з документами планування (навчальний план, нав-

чальна програма, робоча програма та ін.);
• розробити робочу програму зі спортивної дисципліни факуль-

тету фізичного виховання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ  СПОРТИВНИХ  ДИСЦИПЛІН   
У  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ”

№
пор.

Назва теми

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сучасна вища освіта в Україні
Державні стандарти вищої освіти
Сучасний вищий навчальний заклад
Документи планування у вищих навчальних закладах
Поняття “метод” і “методика”
Початкове навчання спортивних дисциплін
Методика викладання ігрових видів спорту
Методика викладання циклічних видів спорту
Методика викладання складнокоординаційних видів спорту
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ  СПОРТИВНИХ  ДИСЦИПЛІН   
У  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ”

Тема 1. Сучасна вища освіта в Україні
Закон України про вищу освіту. Регулювання суспільних відно-

син у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян 
України. Правові, організаційні, фінансові та інші засади функціону-
вання системи вищої освіти. Структура вищої освіти в Україні.

Література [1–9]

Тема 2. Державні стандарти вищої освіти

Галузеві стандарти вищої освіти: освітньо-кваліфікаційні характе-
ристики випускників факультетів фізичного виховання вищих нав-
чальних закладів; освітньо-професійні програми підготовки фахівців 
фізичного виховання та спорту; засоби діагностики якості знань сту-
дентів факультету фізичного виховання. 

Література [10–18]

Тема 3. Сучасний вищий навчальний заклад

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів: перелік спе-
ціалізацій за спеціальностями; варіативні частини освітньо-кваліфі-
каційних характеристик випускників факультету фізичного вихо-
вання; варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки 
фахівців фізичного виховання та спорту; варіативні частини засобів 
діагностики якості знань студентів факультету фізичного виховання; 
навчальні плани; програми навчальних дисциплін. Структура вищо-
го навчального закладу. 

Література [10–18]

Тема 4. Документи планування у вищих навчальних закладах

Документи планування: навчальний план, навчальний робочий 
план, навчальна програма, робоча програма, план-конспект занят-
тя. Місце спортивних дисциплін у змісті навчальних планів різних 
спеціальностей факультету фізичного виховання. Основні спортивні 
дисципліни. 

Література [10–18]
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Тема 5. Поняття “метод” і “методика”

Поняття “метод”, “методичний прийом”, їх види. Методика та 
фактори, що її визначають. 

Література [8]

Тема 6. Початкове навчання спортивних дисциплін

Методика початкового навчання різних видів спорту. Особливості 
початкового навчання у дорослому віці. Організація спортивних 
клубів ВНЗ.

Література [8; 27]

Тема 7. Методика викладання ігрових видів спорту
Особливості організації та проведення занять з ігрових видів спор-

ту у ВНЗ. Організація внутрішніх вузівських змагань. Суддівство.
Література [22–24]

Тема 8. Методика викладання циклічних видів спорту
Особливості організації та проведення занять з циклічних видів 

спорту у ВНЗ. Організація та проведення змагань серед студентів. 
Організація суддівства за видами спорту. Система внутрішніх зма-
гань. 

Література [19–21]

Тема 9. Методика викладання складнокоординаційних видів 
спорту

Особливості організації та проведення занять зі складнокоордина-
ційних видів спорту у ВНЗ. Система змагань студентів. Суддівство.

Література [25–27]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Місце фізичної культури в загальній культурі людства.
2. Основні завдання в суспільстві фізичної культури.
3. Основні документи, що регулюють діяльність у галузі фізичної 

культури і спорту України.
4. Визначальні принципи Закону України “Про фізичну культуру і 

спорт”.
5. Які органи несуть відповідальність за розроблення та впровад-

ження державних програм розвитку фізичної культури і спорту?
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6. Як здійснюється фінансування розвитку фізичної культури і 
спорту в Україні?

7. Що таке науково-інформаційне забезпечення галузі фізичної 
культури і спорту?

8. Фахові спеціальності за напрямом фізичної культури і спорту.
9. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі зак-

лади освіти фізкультурного профілю?
10. На яких посадах можуть працювати фахівці з фізичного вихо-

вання?
11. Основне призначення фахівця з фізичного виховання.
12. Які є рівні акредитації вищих навчальних закладів, і як здійс-

нюється державна атестація?
13. Що таке система ступеневої освіти?
14. Види діяльності, які здійснюють вищі навчальні заклади освіти.
15. Що таке освітньо-кваліфікаційна характеристика? 
16. Охарактеризуйте основні форми навчання у вищому навчально-

му закладі.
17. Чим визначається зміст вищої освіти?
18. Чим характеризується самостійна робота студента?
19. Техніка написання статті та підготовки наукової доповіді.
20. Взаємнозобов’язання вищого навчального закладу та викладача.
21. Права та обов’язки викладача вищого навчального закладу.
22. Форми стимулювання та покарання, що застосовуються до викла-

дачів.
23. Які контрольні заходи передбачає вища школа?
24. Чим відрізняються спеціалізації і спеціальності напряму “Фізич-

не виховання і спорт”? Назвіть, які Вам відомі. 
25. Що таке навчальний процес у вищий школі? Особливості його 

організації.
26. Що таке навчальна та робоча навчальна програми? Їх структурні 

складові.
27. Що таке навчальний та робочий навчальний план?
28. Що таке нормативні та вибіркові навчальні дисципліни?
29. Лекція. Вимоги до лектора вищого навчального закладу.
30. Лабораторне заняття. Етапи підготовки і проведення лаборатор-

ного заняття.
31. Практичне заняття. Особливості підготовки та проведення прак-

тичного заняття.
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32. Семінарське заняття. Підготовка і проведення семінарського за-
няття.

33. Контрольні заходи, що застосовуються в організації навчального 
процесу вищих навчальних закладів.

34. Навчальний час студента. Вільне відвідування.
35. Чим визначається робочий час викладача вищого закладу освіти? 

Обсяг навчальної роботи викладача.
36. Що включає науково-методичне забезпечення навчального про-

цесу?
37. Нормативно-правова база організації навчального процесу у ви-

щих навчальних закладах.
38. Розкрити структуру вищого закладу освіти.
39. Розкрити поняття “метод”, “методичний прийом”. Їх види.
40. Розкрити поняття “методика” і чинники, що її визначають.
41. Спільні та відмітні риси методики початкового навчання з різних 

видів спорту.
42. Особливості початкового навчання спортивних дисциплін у до-

рослому віці.
43. Визначити місце спортивних дисциплін у навчальних планах на-

пряму “Фізичне виховання і спорт”.
44. Особливості організації та проведення занять з ігрових видів 

спорту у вищих навчальних закладах.
45. Організація внутрішніх вузівських змагань з ігрових видів спор-

ту. Суддівство.
46. Методика викладання волейболу. 
47. Методика викладання гандболу.
48. Методика викладання баскетболу.
49. Методика викладання футболу.
50. Методика викладання тенісу.
51. Особливості організації та проведення занять з циклічних видів 

спорту у вищих навчальних закладах.
52. Організація внутрішніх вузівських змагань з циклічних видів 

спорту. Суддівство.
53. Методика викладання плавання.
54. Методика викладання легкої атлетики.
55. Методика викладання спортивного орієнтування. 
56. Методика викладання спортивного туризму.
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57. Особливості організації та проведення занять зі складнокоорди-
наційних видів спорту у вищих навчальних закладах.

58. Організація внутрішніх вузівських змагань зі складнокоордина-
ційних видів спорту. Суддівство.

59. Методика викладання гімнастики.
60. Методика викладання атлетизму.
61. Методика викладання аеробіки.
62. Методика викладання самозахисту.
63. Особливості проведення лекцій зі спортивних дисциплін.
64. Особливості проведення практичних занять зі спортивних дис-

циплін.
65. Особливості проведення контрольних заходів зі спортивних дис-

циплін.
66. Техніка безпеки під час проведення занять зі спортивних дис-

циплін у вищих навчальних закладах.
67. Педагогічний аналіз занять зі спортивних дисциплін.
68. Організація спортивних клубів у вищих навчальних закладах.
69. Документи звітності викладачів вищих навчальних закладів. 
70. Особливості проведення спартакіади у вищому навчальному зак-

ладі.
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