
Теми практичних  занять 

№ 

з/п 
Назви кредитів і тем 

Кількість 

годин 

денна заочна 

Кредит 1.Організація навчальної діяльності студентів з позиції їх  професійно-

педагогічної підготовки.   

1 
Тема 1. Особистісно - діяльнісний підхід до організації навчального 

процесу. Зовнішня структура  навчальної діяльності. 
2 2 

2 Тема 2. Педагогічні функції, уміння  та техніка вчителя. 2 2 

Кредит 2. Методика викладання навчальної дисципліни “ "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

3 
Тема 3. Мета і завдання навчальної дисципліни “ "Теорія та 

методика фізичного виховання". 
2 2 

4 
Тема 4. Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни “ 

"Теорія та методика фізичного виховання". 
2 - 

Кредит 3. Методика проведення лекцій з дисципліни "Теорія та методика фізичного 

виховання". 

5 
Тема 5. Значення, завдання і основні принципи побудови лекції з 

ТМФВ. 
2 - 

6 
Тема 6.  Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції з 

ТМФВ. 
2 - 

7 Тема 7. Підготовка до лекції. Контакт лектора з аудиторією. 2 2 

Кредит 4. Методика проведення семінарів з дисципліни "Теорія та методика фізичного 

виховання". 

8 Тема 8. Мета і завдання семінарських занять з ТМФВ. 2 - 

9 Тема 9. Типи та різновиди семінарських занять з ТМФВ. 2 - 

10 Тема10. Планування семінарських занять та підготовка до них. 2 2 

Кредит 5. Використання наочності на заняттях з дисципліни "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

11 Тема 11. Розробка програмного забезпечення з дисципліни "Теорія 

та методика фізичного виховання". 
2 2 

12 
Тема 12. Використання мультимедійного обладнання на заняттях з 

ТМФВ. 
4 - 

 Всього: 26 12 

 

Кредит 1.Організація навчальної діяльності студентів з позиції їх  професійно-

педагогічної підготовки. 
Тема 1. Особистісно - діяльнісний підхід до організації навчального процесу. Зовнішня 

структура  навчальної діяльності. 

План. 

1. Мотивація як компонент структури навчальної діяльності.  

2. Навчальне завдання в структурі навчальної діяльності.  
3. Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності. 

Ключові слова: мотивація, контроль, навчальна діяльність, навчальні завдання; 

навчальні дії, педагогіка співробітництва. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни. 

Контрольні питання: 

1. Що таке мотивація у навчальній діяльності? 

2. Як підвищити мотивація до навчальної діяльності у студентів? 

3. Що таке педагогіка співробітництва? 

4. Розкрити вимоги до навчальних завдань. 

5. Що передбачає контроль та оцінка в структурі навчальної діяльності? 



Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник. 

 

Тема 2. Педагогічні функції, уміння  та техніка вчителя. 

План. 

1. Характеристика педагогічних функцій. 

2. Характеристика педагогічних умінь.  
3. Поняття педагогічної майстерності викладача. 

4. Формування техніки вчителя. 

Ключові слова: педагогічні функції ,педагогічні уміння, педагогічна 

майстерність,педагогічна техніка. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни. 

Контрольні питання: 

1. На які групи поділяються педагогічні функції?  

2. Які педагогічні функції ви знаєте. 

3. Що забезпечує конструктивна функція учителя? 

4. Що забезпечує організаторська функція учителя? 

5. Що забезпечує гностична функція учителя? 

6. Що забезпечує комунікативна функція учителя? 

7. Розкрити поняття педагогічна майстерність вчитнля фізичної культури? 

8. Дати характеристику педагогічних умінь та техніки вчителя. 

Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник, вміти відповісти на 

запитання. 

 

Кредит 2. Методика викладання навчальної дисципліни “ "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

Тема 3. Мета і завдання навчальної дисципліни “ "Теорія та методика фізичного 

виховання". 

План. 

1. Предмет ТМФВ і її місце в системі наукових знань. 

2. Основні вихідні поніття ТМФВ.  

3. Завдання навчальної дисципліни “ "Теорія та методика фізичного виховання".  

Ключові слова:  

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни, прийняти участь 

в дискусії по темі заняття. 

Контрольні питання: 

1. Яке місце займає ТМФВ в системі наукових знань? 

2. Дати характеристику ТФВ і МФВ як складової навчальної дисципліни ТМФВ, їх роль у 

підготовці фахівців з фізичного виховання. 

3. Розкрити структуру та зміст ТіМФВ як навчальної дисципліни. 

4. Розкрити вихідні поняття ТіМФВ в їх сучасному тлумаченні. 

Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник(основні вихідні 

поніття ТМФВ) в їх сучасному тлумаченні, вміти відповісти на запитання. 

 

Тема 4. Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни “ "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

План. 

1. Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання. 

Умови функціонування системи фізичного виховання в сучасних умовах.  

2. Розвиток системи ФВ у спадщині видатних українських педагогів. 



1. Ключові слова: національної системи фізичного виховання, „Спорт для всіх”, 

видатний український педагог: Іван Боберський. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни. 

Контрольні питання: 

2. Які сучасні пріоритети розвитку науки в сфері фізичної культури і спорту? 

3. Дати характеристику формуванню теоретичних і методичних засад розвитку „Спорту 

для всіх”.  

4. Обґрунтувати раціональні параметри фізкультурно-оздоровчих занять із різними 

верствами населення. 

5. Формування наукових підходів до визначення рівнів мотивації різних верств 

населення щодо застосування засобів фізичної культури і спорту для профілактики 

захворювань, зміцнення здоров’я. 

Завдання до самостійної роботи: вміти прийняти участь в дискусії за темою заняття, 

підготувати доповідь " Спадщина видатних українських педагогів з ФВ і спорту" 

 

Кредит 3. Методика проведення лекцій з дисципліни "Теорія та методика фізичного 

виховання". 

 Тема 5. Значення, завдання і основні принципи побудови лекції з ТМФВ. 

План. 

1. Виховна функція лекції. 

2. Науковість, доступність та систематичність лекції. 

3. Свідомість і міцність засвоєння знань. 

4.  Наочність лекції. 

Ключові слова: лекція, принципи побудови, наочність. 

Студент повинен:  

Знати : значення, завдання і основні принципи побудови лекції з ТМФВ, 

Вміти : розкрити суть принципів науковості, доступності, свідомості і міцності та 

систематичності лекції. 

Контрольні питання: 

1. Розкрити значення, завдання лекції з ТМФВ. 

2. Розкрити основні принципи побудови лекції з ТМФВ. 

3. Дати характеристику принципів науковості, доступності, свідомості і міцності та 

систематичності лекції. 

4. Яка наочність використовується на лекції з ТМФВ? 

Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник(письмово розкрити 

суть принципів науковості, доступності, свідомості і міцності та систематичності лекції). 

 

 Тема 6.  Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції зТМФВ. 

План. 

1. Впровадження сучасних технологій навчання. 

2. Використання сучасних методів навчання на лекціях у ВНЗ. 

3. Реалізація принципів сучасних концепцій викладання. 

4. Засоби активізації пізнавальних процесів на лекції з ТМФВ. 

Ключові слова: технологій навчання ,методи навчання, засоби активізації, пізнавальні 

процеси. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни. 

Контрольні питання: 

1. Які сучасні технології навчання Ви знаєте? 

2. Як впровадити сучасні технології навчання в навчальний процес студентів? 

3. Які сучасні методи навчання використовуються на лекціях у ВНЗ? 



4. Як відбувається реалізація принципів сучасних концепцій викладання на лекції з 

ТМФВ? 

5. Які Ви знаєте засоби активізації пізнавальних процесів на лекції з ТМФВ. 

Завдання до самостійної роботи: відповісти на запитання 1-4 усно, на запитання 5 

письмово. 

 

 Тема 7. Підготовка до лекції з дисципліни "Теорія та методика фізичного 

 виховання".  

План. 

1. Відбір матеріалу для лекції. 

2. Зміст та об’єм лекції.  

3. Вибір послідовності та логіки викладення матеріалу. 

4. Підбір наочного матеріалу. 

5. Мова лектора та його стиль.  

Ключові слова: матеріал для лекції, послідовность, логіка,відбір, мова лектора, стиль. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова), послідовність та логіку викладення 

матеріалу на лекції з ТМФВ. 

Вміти : пояснити  як вибрати матеріал для лекції, наочність. 

Контрольні питання: 

1. Як вибрати матеріал для лекції з ТМФВ? 

2. Як вибрати наочність для лекції з ТМФВ? 

3. Що вкладається в поняття " зміст та об’єм лекції"? 

4. Якою має бути мова лектора та його стиль.  

Завдання до самостійної роботи: відповісти на запитання 1-4 усно, підготувати текст 

лекції з дисципліни ТМФВ за схемою. 

 

Кредит 4. Методика проведення семінарів з дисципліни "Теорія та методика фізичного 

виховання". 

 Тема 8. Мета і завдання семінарських занять з ТМФВ. 

План. 

1. Визначення мети семінарських занять з ТМФВ.. 

2. Визначення завдань семінарського занять з ТМФВ. 

Ключові слова: семінарське заняття, завдання семінарських занять, мета. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : пояснити кожний термін та використовувати професійні терміни. 

Контрольні питання: 

1. Дати характеристику семінарському заняттю, як формі навчальної роботи. 

2. Яка мета семінарських занять з ТМФВ? 

3. Які завдання семінарських занять з ТМФВ? 

Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник. Відповісти на 

запитання 1,2 усно, 3 письмово. 

 

 Тема 9. Типи та різновиди семінарських занять з ТМФВ. 

План. 

1. Семінар-бесіда. 

2. Семінар-диспут. 

3. Семінар-коментоване читання. 

4. Семінар-конференція. 

Ключові слова: семінарське заняття, різновиди семінарських занять. 

Студент повинен:  

Знати : основні різновиди семінарських занять. 



Вміти : пояснити їх призначенн в навчальній роботі, написати конспкт  семінарського 

заняття з ТМФВ. 

Контрольні питання: 

1. Дати характеристику семінару-бесіді. 

2. Дати характеристику семінару-диспуту 

3. Дати характеристику семінару "коментоване читання" 

4. Дати характеристику семінару "конференція". 

Завдання до самостійної роботи: написати конспкт  семінарського заняття з ТМФВ за 

схемою. Відповісти на запитання 1-4 усно. 

 

 Тема 10. Планування семінарських занять та підготовка до них. 

План. 

1. План семінарського заняття. 

2. Організація і проведення семінарського  заняття. 

3. Критерії оцінки якості проведення семінару. 

4. Оцінка знань студентів. 

5. Самостійна робота студентів. 

Ключові слова: план семінарського заняття, організація, критерії оцінки, оцінка знань, 

самостійна робота студентів. 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти : скласти план семінарського заняття організувати та провести семінарське заняття 

з ТМФВ, оцінити знання студентів. 

Контрольні питання: 

Завдання до самостійної роботи: записати термінологічний словник.Скласти план 

семінарського заняття з ТМФВ (письмово). 

 

 Кредит 5. Використання наочності на заняттях з дисципліни "Теорія та     методика 

фізичного виховання". 

Тема 11. Розробка програмного забезпечення з дисципліни "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

План. 

1. Характеристика програми з ТМФВ. 

2. Характеристика розділів програми з ТМФВ.  

3. Проектувальні уміння. 

Ключові слова: програма з ТМФВ,розділи програми, проектувальні уміння. 

Студент повинен:   

Знати : зміст програми з ТМФВ та її розділів. 

Вміти : дати характеристику розділів програми з ТМФВ, скласти навчальну програму з 

дисципліни ТМФВ. 

Контрольні питання: 

Дати характеристику розділів програми з ТМФВ 

Які розділи програми з ТМФВ мають практичне значення? 

Що таке "проектувальні уміння"? 

Завдання до самостійної роботи: ознайомитися з програмою з ТМФВ для 

ВНЗ.Розробити навчальну  програму з дисципліни ТМФВ. 

 

 Тема 12. Використання мультимедійного обладнання на заняттях з  ТМФВ. 

План. 

1. Види наочності,що використовуються на заняттях з дисципліни "Теорія та методика 

фізичного виховання". 

2. Підготовка презентацій з ТМФВ. 

3. Підготовка відеоматеріалів. 

4. Різновиди мультимедійного обладнання.  



Ключові слова: види наочності, підготовка презентацій, різновиди мультимедійного 

обладнання 

Студент повинен:  

Знати : основні поняття теми (ключові слова) 

Вміти :. підготувати презентацію до лекції з ТМФВ, використовувати мультимедійне 

обладнання. 

Контрольні питання: 

1. Які види наочності,що використовуються на заняттях з дисципліни "Теорія та 

методика фізичного виховання"? 

2. Що таке мультимедійна презентація? 

3. Як підготувати мультимедійну презентацію? 

4. Які різновиди мультимедійного обладнання ви знаєте.  

Завдання до самостійної роботи: підготувати презентацію до лекції з ТМФВ, 

використовуючи мультимедійне обладнання. 

 

 


