
 



 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

за формою навчання 

денна форма навчання 

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ЗДОРОВ'Я І 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

Вид дисципліни основна / обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 2 

Семестр 4 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні 28 

Модульний контроль 4 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 28 

Форма семестрового контролю залік 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни ‒ ознайомлення студентів з цілями, метоюта 

завданнями Державного стандарту початкової освіти щодо фізкультурної 

освітньої галузі, формування в них спеціальних (фахових) компетентностей, що 

сприятимуть досягненню здобувачами початкової освіти очікуваних результатів 

навчання, визначеними освітньою галуззю; формування готовності здійснювати 

професійні функції у процесі навчання учнів початкової школи з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

Завдання навчальної дисципліни: 

1) формувати загальні компетентності: 

ЗК 1 Світоглядна 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання основних 

теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 3 Комунікативна 

Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність 

спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і 

педагогічну комунікацію. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна 

Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для 

розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна 

Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних 

завдань. 

ЗК 9 Самоосвітня 

Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного 

потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства 

та успіху. 

2) формувати фахові компетентності: 

ФК 1 Організаційна 

Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати 

власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного 

(негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин 

для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна 

Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, 

вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні 

переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічна 

Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, 

закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; 



психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

ФК 4 Методична 

Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей 

молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій 

школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних 

освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна 

Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і 

освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до 

вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з 

особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична 

Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями 

мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 7 Медико-біологічна 

Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості 

людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні 

клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової 

діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних 

хвороб. 

ФК 9 Проектувальна 

Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно- 

педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. 

ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання 

Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та 

теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють 

здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. 

3) забезпечувати набуття практичних навичок в центрах 

компетеностей: Лабораторія творчої педагогіки, Центр інноваційних освітніх 

технологій (ICR-клас) та закладу загальної середньої освіти (Навчально- 

виховний комплекс “Домінанта” – дошкільний навчальний заклад – 

спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована 

школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури). 

3. Результати навчання за дисципліною 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку 

різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно- 

компенсаторної допомоги цим дітям. 



ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та 

практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови 

сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми 

з порушеннями мовлення. 

ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання 

і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, 

знання і розуміння організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з 

порушеннями мовлення. 

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей 

раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми 

потребами. 

ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, 

напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження 

інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими 

учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. 

ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною 

мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати 

рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та 

навички ефективної командної взаємодії. 

ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку 

і аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно- 

комп’ютерних технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання 

професійних питань та самоосвіти. 

ПРН 19.Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення 

здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і 

оточуючих. 

ПРН 20 Володіти уміннями й навичками, що становлять теоретичну основу 

фізкультурної освітньої галузі, визначеної Державним стандартом початкової 

загальної освіти, під час розв’язування професійно орієнтованих задач. 

ПРН 21. Моделювати процес навчання здобувачів початкової школи з предмету 

фізична культура: розробляти проєкти уроків, методику роботи над окремими 

видами завдань. 

ПРН 22. Здатність демонструвати уміння проводити уроки фізичної культури в 

початковій школі та аналізувати їх щодо досягнення мети й завдань, ефективності 

застосованих форм, методів, засобів і технологій та оздоровчих заходів. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Змістовий модуль № 1 

Загальні цілі, мета «Фізкультурної освітньої галузі» НУШ 
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1 Загальна характеристика «Фізкультурної освітньої галузі» 
Державного стандарту початкової освіти НУШ 

 2 2    4  

2 Зміст, мета та завдання навчальної дисципліни «Фізична 
культура» для учнів початкової школи 

 2  2   2  

3 Теоретичні основи організації занять з фізичного виховання 
учнів з особливими освітніми потребами 

 2 2    2  

Разом за змістовий модуль № 1 14 6 4 2   8  

Змістовий модуль № 2 

Система здоров'язбережувальної діяльності початкової школи в умовах реформи 

«Нова українська школа» 

4 Загальна характеристика шкільних факторів ризику, що 
впливають на здоров’я дітей 

 2 2    2  

5 Особливості процесу навчання учнів в умовах 
здоров’язбережувальної педагогіки 

 2 2    2  

6 Педагогічна діагностика сформованості в учнів 
здоров’язбережувальної компетентності 

      2  

7 Організація діяльності вчителя щодо збереження фізичного, 
психічного та соціального здоров'я учнів 

 2  2   2  

8 Організація та методика проведення сучасного уроку за 
вимогами здоров’язбережувальної педагогіки 

 2    2 2  

 Модульна контрольна робота №1        2 

Разом за змістовий модуль № 2 20 8 4 2  2 10 2 

Змістовий модуль № 3 

Організація та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі 

навчального дня молодшого школяра 

9 Особливості організації пізнавально-рухового навчання 

молодших школярів за вимогами реформи «Нова 
українська школа» 

 6  2 4  2  

10 Організація та методика проведення ранкової гімнастики до 
занять 

 2   2  2  

11 Організація та методика проведення фізкультурних 
хвилинок 

 2   2  2  

12 Організація та методика проведення «годин здоров’я»  2   2  2  

13 Методичні особливості проведення релаксаційних пауз  2   2  2  

 Модульна контрольна робота №2        2 

Разом за змістовий модуль № 3 26 14  2 12  10 2 

Разом за навчальним планом 60 28 8 6 12 2 28 4 



5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль № 1 

Загальні цілі, мета «Фізкультурної освітньої галузі» НУШ 

 

Тема 1. Загальна характеристика «Фізкультурної освітньої галузі» 

Державного стандарту початкової освіти НУШ 

Мета та загальні цілі «Фізкультурної освітньої галузі» НУШ. Уміння та 

досвід, якими має оволодіти учень початкової школи відповідно до вимог 

галузі. Обов’язкові результати навчання учнів початкової школи відповідно до 

вимог галузі після закінчення першого циклу. Обов’язкові результати навчання 

учнів початкової школи відповідно до вимог галузі після закінчення другого 

циклу. Характеристика змістових ліній освітньої галузі. Формування в учнів 

стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво 

необхідних рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, 

розширення функціональних можливостей організму як мета «Фізкультурної 

освітньої галузі». Обов’язкові результати навчання, визначені освітньою 

галуззю відповідно до циклів 1-2 та 3-4. «Базова рухова активність», «Ігрова 

та змагальна діяльність учнів», «Турбота про стан здоров’я та безпеку» як 

змістові лінії освітньої галузі. Нові підходи до змісту занять фізичною 

культурою у початковій школі. Врахування професійних функцій реалізації 

освітньої галузі, враховуючи різні освітні потреби учнів з обмеженими 

можливостями здоров’я. 

Ключові поняття: фізкультурна освітня галузь, Державний стандарт, 

початковаосвіта. 

Рекомендована література: 
Основна література: [5; 6; 7] 

Додаткова література: [1; 4] 

 

Тема 2. Зміст, мета та завдання навчальної дисципліни «Фізична 

культура» для учнів початкової школи 
 

Основна мета предмета «Фізична культура». Характеристика основних 

компонентів змісту предмета. Рухова активність учнів як предмет навчання 

фізичній культурі у початковій школі. Змістові розділи навчального предмета 

«Фізична культура» у початковій школі. Спрямованість змісту предмета 

на розвиток в учнів ключових компетентностей. «Школи» як складові 

навчальногопредмета «Фізична культура»: школа пересувань, школа культури 

рухів, школа м’яча, школа стрибків, школа активного відпочинку, школа 

розвитку фізичних здібностей, школа постави. Методи, прийоми, засоби 

навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями мовлення. Календарне планування уроків фізичної культури у 

початковій школі. 

Ключові поняття: фізична культура, молодший школяр, основні 

компоненти предмета «Фізична культура». 



Рекомендована література: 

Основна література: [6; 7] 

Додаткова література: [2; 4] 

 

Тема 3. Теоретичні основи організації занять з фізичного виховання 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Вплив фізичних вправ на організм людини. Механізм лікувальної дії 

фізичних вправ. Розподіл дітей на групи відповідно до критеріїв оцінки 

здоров’я. Особливості фізичного виховання учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Рекомендована література: 

Основна література: [1; 5; 6] 
Додаткова література: [1; 2] 

 

Змістовий модуль № 2 

Система здоров'язбережувальної діяльності початкової 

школи в умовахреформи «Нова українська школа» 

 

Тема 4. Загальна характеристика шкільних факторів ризику, що 

впливають на здоров’я дітей 

Характеристика факторів ризику, що впливають на здоров'я молодших 

школярів під час навчання в школі: стресова педагогічна тактика; 

інтенсифікація навчального процесу; невідповідність методик і технологій 

навчання віковим та функціональним можливостям учнів; невиконання 

елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального 

процесу; недостатня обізнаність педагогів з вимогами оздоровчої педагогіки; 

відсутність служб шкільного лікарського контролю; недоліки в існуючій 

системі фізичного виховання дітей; відсутність системи оздоровчої роботи з 

батьками; неврахування вимог НУШ до навчання учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Ключові поняття: шкільні фактори ризику, здоров'я молодших 

школярів, стресова педагогічна тактика. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3; 6] 

Додаткова література: [3] 
 

Тема 5. Особливості процесу навчання учнів в умовах 

здоров’язбережувальної педагогіки 

Компетентнісний підхід як основа здоров'язбережувального освітнього 

процесу. Загальна характеристика етапів навчання учнів в умовах 

здоров'язбережувальної педагогіки. Етап початкового ознайомлення учнів з 

основнимипоняттями та уявленнями. Етап поглибленого вивчення навчального 

матеріалу. Етап закріплення знань, умінь та навичок збереження та зміцення 

здоров'я та їхподальшого вдосконалення. Етап початкового ознайомлення з 

основними поняттями та уявленнями. Його мета та основні завдання. Етап 



поглибленого вивчення. Його мета та основні завдання. Етап закріплення 

знань, умінь та навичок збереження та зміцнення здоров'я та їх подальшого 

вдосконалення. Його мета та основні завдання. Організація та методика 

оздоровчо-профілактичних занять з учнями, які мають порушеннями 

мовлення. 

Ключові поняття: етап початкового ознайомлення, етап поглибленого 

вивчення, етап закріплення знань. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3; 6] 

Додаткова література: [1; 2] 

 

Тема 6. Організація діяльності вчителя щодо збереження 

фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів. 

Система підвищення рівня фізичного здоров'я учнів. Щоденник 

зміцнення здоров'я молодших школярів. Збереження психічного здоров'я 

учнів. Збереження соціального здоров'я учнів. Особливості проектної діяльності 

вчителя.Проект«Яі моєздоров'я». 
Рекомендована література: 

Основна література: [1; 2; 3] 

Додаткова література: [2; 3] 
 

Тема 7. Спостереження сучасного здоров’язбережувального уроку 

фізичної культури. 

Врахування вчителем під час уроку психоемоційних особливостей, 

фізичних сил та функціональних можливостей дитячого організму. 

Використання вчителем під час уроку раціонального співвідношеннярізних за 

інтенсивністю і характером фізичних вправ. Спрямованість вчителя на 

формування в молодших школярів правильної постави й розвиток життєво 

необхідних рухових якостей. Здійснення вчителем контролю за 

функціональним станом дітей. 

Рекомендована література: 

Основна література: [5; 6] 
Додаткова література: [1] 

 

Змістовий модуль № 3 

Організація та методика проведення фізкультурно- 

оздоровчих заходів врежимі навчального дня молодшого 

школяра 

 

Тема 8. Особливості організації пізнавально-рухового навчання 

молодших школярів за вимогами реформи «Нова українська школа». 

Сучасні психологи та фізіологи про врахування рухового розвитку 

дитини під час навчання. Методика навчання в русі (за О.Д. Дубогай). 

Оптимізація рухової активності дітей під час навчальної діяльності. 

Особливості рухового відтвореннянавчального матеріалу. Етапи 



відтворення. Зв'язок між слуховим сприйняттям навчального матеріалу, 

мовним і руховим його відтворенням. Навчання в русі на уроках математики 

та української мови. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 
Додаткова література: [1; 2] 

 

Тема 9. Методичні особливості рухового відтворення навчального 

матеріалу на уроках у початковій школі. 

Розроблення комплексу дихальних вправ для учнів 1-2 класів. 
Розроблення комплексу дихальних вправ для учнів 3-4 класів. Розроблення 
комплексу ігор для формування в молодших школярів умінь і навичок 
рухового відтворення математичного та мовленнєвого матеріалуз поступовим 
нарощуванням самостійної рухової діяльності. Розроблення комплексу 
імітаційних вправ (рухлива абетка, імітація рухів тварин). Розроблення 
комплексу імітаційних вправ (фонетична ритміка). Адаптація та модифікація 
змісту навчального матеріалу для дітей з порушеннями мовлення. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1] 

 

Тема 10. Методичні особливості організації та проведенняранкової 

гімнастики до занять. 

Розроблення комплексу ранкової гімнастики з використанням 

імітаційних вправ. Розроблення комплексу ранкової гімнастики з 

використанням танцювальних рухів. Розроблення комплексу ранкової 

гімнастики з використанням вправ плескання в долоні. Розучування та 

виконання вправ, що входять до комплексів ранковоїгімнастики відповідно 

до їхнього змісту. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1] 

 

Тема 11. Методичні особливості організації та проведення 

фізкультурних хвилинок. 

Розроблення комплексу кінезіологічних (профілактичних) 

фізкультхвилинок. Розроблення комплексу фізкультхвилинок для розвитку 

слуху та зору учнів. Розроблення комплексу ігрових фізкультхвилинок. 

Розучування та виконання вправ відповідно до змісту комплексів 

фізкультхвилинок. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1] 



Тема 12. Методичні особливості організації та проведення «годин 

здоров’я». 

Розроблення комплексу загальнорозвивальних вправ, що є складовими 
«годин здоров’я» для учнів 1-2 класів. Розроблення комплексу 

загальнорозвивальних вправ, що є складовими «годин здоров’я» для учнів 3- 

4 класів. Ознайомлення з методикою організації та проведення ігор низької 

інтенсивності. Ознайомлення з методикою організації та проведення ігор 

середньоїінтенсивності. Ознайомлення з методикою організації та проведення 

ігор високоїінтенсивності. Розучування загальнорозвивальних вправ та ігор 

різної інтенсивності,що входять до складу «годин здоров’я». 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 
Додаткова література: [1] 

 

Тема 13. Методичні особливості проведення релаксаційних пауз. 

Розроблення комплексу релаксаційних пауз для учнів 1-2 класів. 

Розроблення комплексу релаксаційних пауз для учнів 3-4 класів. Розроблення 

комплексу релаксаційних пауз з використанням ІКТ. Розучування та 

виконання релаксаційних пауз, спрямованих на збереження психічного 

здоров’я молодших школярів. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1] 

 
6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 - - 

Відвідування 
семінарських занять 

1 1 1 1 1 1 1 

Робота на 
семінарському занятті 

10 1 10 1 10 1 10 

Відвідування 
практичних занять 

1 - - - - 5 5 

Робота на практичному 
занятті 

10 - - - - 5 50 

Відвідування 
лабораторних занять 

1 - - 1 1 - - 



Робота на 
лабораторному занятті 

10 - - 1 10 - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 4 20 5 25 5 25 

Виконання модульної 
роботи 

25 - - 1 25 1 25 

Разом   33  74  116 

Максимальна кількість 
балів 

223 

Розрахунок коефіцієнта 2,23 
 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 
№ 
з/п 

Завдання для самостійної роботи 
Кількіс 

ть 
годин 

Кількіс 
ть 

балів 

1 Загальна характеристика «Фізкультурної освітньої 

галузі» Державного стандарту початкової освіти НУШ 

1. Здійснити змістовний аналіз обов’язкових результатів 

навчання учнів початкової школи після закінчення першого 

циклу навчання відповідно до вимог галузі. 

2. Здійснити змістовний аналіз обов’язкових результатів 

навчання учнів початкової школи після закінчення другого 

циклу навчання відповідно до вимог галузі. 

4  

5 

5 

2 Теоретичні основи організації занять з фізичного 

виховання учнів з особливими освітніми потребами. 

Розробити фрагмент уроку (пояснення нового матеріалу)для 

учнів 1 класу, модифікуючи та адаптуючи навчальний матеріал 

2 5 

3 Зміст, мета та завдання навчальної дисципліни «Фізична 

культура» для учнів початкової школи 
Розробити фрагмент уроку для учнів 2 класу з 
використанням вправ з предметами (малі та великі м’ячі, 

скакалки, гімнастичні палиці). 

2 5 

 Разом за змістовим модулем №1 8 20 

4 Загальна характеристика шкільних факторів ризику, 

щовпливають на здоров’я дітей 
Пояснити сутність проблеми шкільної дезадаптації 
молодших школярів. 

2 5 

5 Особливості процесу навчання учнів в умовах 

здоров’язбережувальної педагогіки 

Охарактеризувати етап закріплення в учнів знань, умінь та 

навичок збереження та зміцнення здоров’я та їх подальшого 

вдосконалення. 

2 5 

6 Педагогічна діагностика сформованості в учнів 

здоров’язбережувальної компетентності 
Охарактеризувати показники  сформованості  в  учнів 
здоров’язбережувальної компетентності у сфері фізичного, 
психічного та соціального здоров’я як вимоги НУШ. 

2 5 



7 Організація діяльності вчителя щодо збереження 

фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів 
Визначити умови збереження психічного та соціального 
здоров’я учнів з тяжкими порушеннями мовлення. 

2 5 

8 Організація та методика проведення сучасного уроку 

за вимогами здоров’язбережувальної педагогіки 
Розробити сучасний здоров’язбережувальний урок для 
учнів початкової школи з тяжкими порушеннями мовлення 

за вимогами НУШ. 

2 5 

 Разом за змістовим модулем №2 10 25 

9 Особливості організації пізнавально-рухового навчання 

молодших школярів за вимогами реформи «Нова 

українська школа» 

Розробити комплекс вправ для уроків в 1 класі за методикою 
«Навчання в русі» 

2 5 

10 Організація та методика проведення ранкової гімнастики 

до занять 

Розробити комплекс ранкової гімнастики до занять для 
учнів 1 класу НУШ. 

2 5 

11 Організація та методика проведення фізкультхвилинок 
Розробити 2-3 комплекси фізкультхвилинок (кінезіологічних, 

віршованих, імітаційних) для учнів початкової школи з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

2 5 

12 Організація та методика проведення «годин здоров’я» 

Розробити 2-3 комплекси загальнорозвивальних вправ для 
учнів з тяжкими порушеннями мовлення. 

2 5 

13 Методичні особливості проведення релаксаційних пауз 
Розробити комплекс релаксаційних пауз для початкової 

школи з використанням ІКТ. 

2 5 

 Разом за змістовим модулем №3 10 25 

 Усього: 28 70 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання 

самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність 

виконання навчальних завдань – 1 бал; повний обсяг їхнього виконання – 1 

бал; якість виконання навчальних завдань – 1 бал; академічна доброчесність – 

1 бал; творчий підхід до виконання завдань – 1 бал. Максимальна кількість 

балів за виконання одного завдання для самостійної роботи – 5 балів. 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 
 

Модульна контрольна робота здійснюється шляхом комп’ютерного 

тестування (25 тестових завдань). Кожне правильно виконане тестове 

завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які студент може 

набрати за виконання модульної контрольної роботи = 25 балів. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=268851


Підсумкова 

кількість балів 
(max – 25) 

Критерії оцінювання 

23 - 25 відмінний рівень знань у межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 

20 - 22 високий рівень знань у межах обов’язкового матеріалу без грубих 
помилок 

18 - 19 достатній рівень знань з незначною кількістю помилок 

16 - 17 посередній рівень знань із значною кількістю недоліків 

12 - 15 мінімально можливий допустимий рівень знань 

0 - 12 низький рівень знань, необхідне доопрацювання навчального 
матеріалу 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

студентів 

Семестрове оцінювання здійснюється у формі заліку. 

Залік виставляється на підставі набраних балів за всі змістові модулі, 

які накопичує студент за відвідування лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять; роботу на семінарських, практичних та лабораторних 

заняттях та виконання завдань до них в ЕНК; виконані самостійні роботи; 

модульні контрольні роботи. Загальна кількість балів оголошується на 

останньому занятті. Накопичені бали студент можете відслідковувати в 

Журналі оцінок. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100- 

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=244496


 

 

6. Навчально-методична карта дисципліни 

«Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 
Разом: 60 год. Лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття – 12 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна робота – 28 год., МКР – 4 год. 

Модуль Змістовиймодуль І Змістовиймодуль ІІ Змістовиймодуль ІІІ 

Назвамодуля Загальні цілі, мета «Соціальної та 
здоров’язбережувальної освітньої галузі», 

«Фізкультурної освітньої галузі» 

Система здоров'язбережувальної діяльності початкової 

школивумовахреформи«Нова українськашкола» 

Організація та методикапроведенняфізкультурно-оздоровчихзаходівврежимі 

навчальногоднямолодшогошколяра 

Лекції 1 2 3 4  

Темилекцій Загальна характеристика 

«Фізкультурної освітньої 
галузі» нового 

Державного стандарту 

початкової освіти 

Зміст, мета та завдання 
навчальної дисципліни 

«Фізична культура» для 
учнів початкової школи 

Загальна характеристика 
шкільних факторів 

ризику, що впливають 

на здоров’я дітей 

Особливості процесу 
навчання учнів в умовах 

здоров’язбережувальної 

педагогіки 

 

Теми 

семінарських 
занять 

 

Теоретичні основи організації занять з фізичного 

виховання учнів з особливими освітніми потребами 

Організація діяльності вчителя щодо збереження 
фізичного, психічногота соціальногоздоров'яучнів 

Особливості організації пізнавально-рухового навчання молодших 
школярів як вимоги стратегії «Школа – освіта для життя» 

Теми 
практичних 

занять 
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Теми 
лабораторних 

занять 

  
Організаціята методикапроведеннясучасногоурокуза 

вимогамиздоров’язбережувальноїпедагогіки 

 

С.р. 70 б. 

К-сть балів за 
модуль 

 

Відвідування лекцій – 2 б. 
Відвідуваннясемінарськихзанять– 1 б. 
Робота на семінарськихзаняттях– 10 б. 

Самостійнаробота– 20б. 

Разом:33 б. 

Відвідування лекцій – 2 б. 

Відвідування семінарських занять – 1 б. 

Робота на семінарськихзаняттях– 10 б. 
Відвідуваннялабораторнихзанять – 1 б. 

Робота на лабораторнихзаняттях– 10 б. 

Самостійнаробота– 25 б. 
Разом:49 б. 

Відвідуваннясемінарськихзанять– 1 б. 
Робота на семінарськихзаняттях– 10 б. 

Відвідування практичних занять – 5 б. 

Робота на практичних заняттях – 50 б. 
Самостійнаробота– 25 б. 

Разом:91 б. 

МКР - 25 б. 25 б. 

Підс.контроль Залік 

Разом – 223, коефіцієнт – 2,23 

17 



7. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Ващенко О. Як створити школу сприяння здоров’ю: метод. 

посібник. Київ: Шкільний світ, 2008. 112 с. 

2. Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А. Організація і 

методика здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший 

цикл навчання: 1-2 класи: Навч.-метод.посіб. Київ: Літера, 2017. 128 с. 

3. Державний стандарт початкової освіти. Режим доступу: 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation- 

final_18-08-2017.pdf. 

4. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. 

Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2019. 208 с. 

5. Типові освітні програми для 1-4 класів НУШ. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4- 

klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4- 

klas/2020/11/20/Savchenko.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4- 

klas/2020/11/20/Shiyana.pdf 
 

Додаткова: 

1. Ващенко О.М. Єрмолова В.М., Іванова Л.І. Фізкультурно- 

оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра: Навч. 

метод. посібник Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. 192 с. 

2. Ващенко О. Оздоровча робота на ГПД: Методичний порадник. 

Початкова освіта. 2008. № 8. С. 3-11. 
3. Ващенко О. М., Бондаренко Г. Л. Організаційно-методичні засади 

формування соціальної складової здоров'я молодших школярів Колективна 

(три і більше авторів). Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в 

сучасному інноваційному просторі: [монографія] .СумДПУ імені А.С. 

Макаренка, Суми, 2021. С.57-76. 

4. Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А. Організація і 

методика здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий 

цикл навчання: 3-4 класи: Навч.-метод. посіб. Київ: Літера, 2017. 80 с. 

5. Ващенко О.М. та ін. Оздоровче виховання молодших школярів у 

взаємодії сім’ї та школи: метод. посібник Харків: Вид-во «Ранок», 2015. 96 

с. 

6. Мордвінцев Г.О., Петрушко М.І. Методологія і методика 

формування здорового способу життя. Матеріали 75-ої підсумкової наукової 

конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». Ужгород, 

2021. С. 60 – 62. 

7. Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової 

школи: навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та 

доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf


Друкарня Мадрид, 2020. 83 с. 

8. Шкуренко О.В. "Методика навчання освітньої галузі" Здоров’я і 

фізична культура":" Методика навчання освітньої галузі" Здоров’я і фізична 

культура", (2021). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОДАТКИ 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття №1. Теоретичні основи організації занять з 

фізичного виховання учнів з особливими потребами. 

1. Вплив фізичних вправ на організм людини. 
2. Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 

3. Розподіл дітей на групи відповідно до критеріїв оцінки здоров’я. 
4. Особливості фізичного виховання учнів спеціальних медичних 

груп. 

Рекомендована література: 

Основна література: [1; 5; 6] 

Додаткова література: [1; 2; 8] 

 

Семінарське заняття 2. Організація діяльності вчителя щодо 

збереження фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

1. Система підвищення рівня фізичного здоров'я учнів. 

2. Щоденник зміцнення здоров'я молодших школярів. 

3. Збереження психічного здоров'я учнів. 

4. Збереження соціального здоров'я учнів. 
5. Особливостіпроектноїдіяльностівчителя.Проект«Яімоєздоров'я». 

Рекомендована література: 

Основна література: [1; 2; 3] 

Додаткова література: [2; 3; 7] 
 

Лабораторне заняття 1. Спостереження сучасного 

здоров’язбережувального уроку фізичної культури. 

1. Врахування вчителем під час уроку психоемоційних особливостей, 

фізичних сил та функціональних можливостей дитячого організму. 

2. Використання вчителем під час уроку раціонального співвідношення 

різних за інтенсивністю і характером фізичних вправ. 

3. Спрямованість вчителя на формування в молодших школярів 

правильної постави й розвиток життєво необхідних рухових якостей. 

4. Здійснення вчителем контролю за функціональним станом дітей. 

Рекомендована література: 

Основна література: [5; 6] 
Додаткова література: [1; 4; 7] 

 

Семінарське заняття 3. Особливості організації пізнавально- 

рухового навчання молодших школярів за вимогами реформи «Нова 

українська школа». 

1. Сучасні психологи та фізіологи про врахування рухового розвитку 

дитини під час навчання. 



2. Методика навчання в русі (за О.Д. Дубогай). 

3. Оптимізація рухової активності дітей під час навчальної діяльності. 

4. Особливості рухового відтворення навчального матеріалу. Етапи 

відтворення. 

5. Зв'язок між слуховим сприйняттям навчального матеріалу, 

мовним і руховим його відтворенням. 

6. «Навчання в русі» на уроках математики та української мови. 

Рекомендована література: 
Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1; 2] 

 

Практичне заняття 1. Методичні особливості рухового відтворення 

навчального матеріалу на уроках у початковій школі. 

1. Розроблення комплексу дихальних вправ для учнів 1-2 класів. 
2. Розроблення комплексу дихальних вправ для учнів 3-4 класів. 

3. Розроблення комплексу ігор для формування в молодших школярів 

умінь і навичок рухового відтворення математичного та 

мовленнєвого матеріалу з поступовим нарощуванням самостійної 

рухової діяльності. 

4. Розроблення комплексу імітаційних вправ (рухлива абетка, імітація 

рухів тварин) 

5. Розроблення комплексу імітаційних вправ (фонетична ритміка). 
6. Адаптація та модифікація змісту навчального матеріалу для дітей з 

порушеннями мовлення. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1; 8] 

 

Практичне заняття 2. Методичні особливості організації та 

проведення ранкової гімнастики до занять. 

1. Розроблення комплексу ранкової гімнастики з використанням 

імітаційних вправ. 

2. Розроблення комплексу ранкової гімнастики з використанням 

танцювальних рухів. 

3. Розроблення комплексу ранкової гімнастики з використанням 

вправ плескання в долоні. 

4. Розучування та виконання вправ, що входять до комплексів 

ранкової гімнастики відповідно до їхнього змісту. 

Рекомендована література: 
Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1; 6] 
 

Практичне заняття 3. Методичні особливості організації та 

проведення фізкультурних хвилинок. 

1. Розроблення комплексу кінезіологічних (профілактичних) 



фізкультхвилинок. 

2. Розроблення комплексу фізкультхвилинок для розвитку слуху та 

зору учнів. 

3. Розроблення комплексу ігрових фізкультхвилинок. 

4. Розучування та виконання вправ відповідно до змісту комплексів 

фізкультхвилинок. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1; 6; 8] 
 

Практичне заняття 4. Методичні особливості організації та 

проведення «годин здоров’я». 

1. Розроблення комплексу загальнорозвивальних вправ, що є 

складовими «годин здоров’я» для учнів 1-2 класів. 

2. Розроблення комплексу загальнорозвивальних вправ, що є 

складовими «годин здоров’я» для учнів 3-4 класів. 

3. Ознайомлення з методикою організації та проведення ігор низької 

інтенсивності. 

4. Ознайомлення з методикою організації та проведення ігор 

середньої інтенсивності. 

5. Ознайомлення з методикою організації та проведення ігор високої 

інтенсивності. 

6. Розучування загальнорозвивальних вправ та ігор різної 

інтенсивності, що входять до складу «годин здоров’я». 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1;3] 

Практичне заняття 5. Методичні особливості проведення 

релаксаційних пауз. 

1. Розроблення комплексу релаксаційних пауз для учнів 1-2 класів. 

2. Розроблення комплексу релаксаційних пауз для учнів 3-4 класів. 
3. Розроблення комплексу релаксаційних пауз з використанням ІКТ. 

4. Розучування та виконання релаксаційних пауз, спрямованих на 

збереження психічного здоров’я молодших школярів. 

Рекомендована література: 

Основна література: [2; 3] 

Додаткова література: [1; 4; 7] 



Критерії оцінювання семінарських занять: 
 

Критерії Обґрунтування критеріїв Бали 

 
Рівень засвоєння 

теоретичного матеріалу 

відповідь демонструє високий рівень розуміння питань, що 
виносяться на обговорення 

2 

відповідь вирізняється опосередкованим розумінням сутності 
запитань, що розглядаються 

1 

у відповіді відсутнє розуміння суті запитання, що розглядається 0 

 
 

Ґрунтовність розкриття 

теми семінарського 

заняття 

відповіді на запитання ґрунтовні, розкривають зміст основних 

понять, вирізнються самостійними судженнями 
та узагальненнями 

 

2 

відповіді на запитання, що розглядаються на занятті, часткові, 
вони дотично розкривають фактичний матеріал 

1 

відповіді на запитання не відповідають темі семінарського 
заняття 

0 

 
Логіка викладу 

матеріалу 

відповідь на запитання структурована, послідовна, логічна, 
містить висновки та узагальнення 

2 

у відповідях порушена логіка викладу матеріалу, питання 
розкрито частково, відсутні узагальнення 

1 

відсутня логіка викладу матеріалу 0 

 

 

Самостійність 

відповіді демонструють самостійність, теоретичний матеріал 

доповнений прикладами реалізації теоретичних положень у 

перебігу практичної діяльності та авторський підхід до їхнього 

розкриття 

 
2 

у відповідях має місце часткові самостійні узагальнення 1 

відповідь - репродуктивна, не містить самостійних, авторських 
узагальнень 

0 

 

 

Презентація 

результатів 

форма презентації опрацьованих запитань вирізняється 
креативністю, візуалізацією, студент вдало захищає авторську 

позицію 

 

2 

форма презентації опрацьованих запитань вирізняється 
репродуктивним підходом, наявні неточності під час захисту 

відповідей 

 

1 

під час презентації результатів були допущені грубі помилки у 
визначенні понять, аналізі фактів 

0 

Присутність на 
семінарському занятті 

Студент присутній на парі 1 

Всього: 11 

 

Критерії оцінювання практичних та лабораторних занять: 
 

Критерії Обґрунтування критеріїв Бали 

 

 
Розуміння завдання 

зміст виконаного завдання повною мірою ґрунтується на 
результатах вивчення широкої джерельної бази й розкриває тему 

2 

виконане завдання розкриває проблематику частково, у ньому не 
достатньо візуалізовано результати опрацювання джерел 

1 

виконане завдання не відповідає завданням, не містить розуміння 
сутності питань, що розглядаються 

0 
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Повнота розкриття 

теми 

завдання виконане повністю 2 

завдання опосередковано розкриває проблематику теми 1 

робота не відповідає поставленим завданням 0 

 

Логіка викладу 

інформації 

завдання вирізняються чіткістю, логічністю, послідовністю у 
викладі інформації 

2 

в завданні порушено структуру та логіку 1 

відсутня логіка викладу інформації 0 

 

 
Креативність 

робота вирізняється самостійністю, оригінальністю, відчувається 
авторський підхід у її структуруванні 

2 

робота є самостійною, однак не містить авторського підходу у 
розкритті проблематики 

1 

робота не містить самостійності, оригінальності та авторського 
підходу 

0 

 
Презентація 

результатів роботи 

презентація результатів роботи вирізняється логічністю у побудові 
виступу, творчістю у виборі форми презентації 

2 

у тексті презентації мають місце стилістичні та граматичні 
помилки, репродуктивний підхід у виборі форми презентації 

1 

відсутня презентація результатів роботи 0 

Присутність на 
занятті 

Студент присутній на парі 1 

Всього: 11 
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