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ЗМІСТ
Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна.
Система фізичного виховання. Характеристика засобів фізичного виховання.
Побудова процесу фізичного виховання. Методи навчання у фізичному
вихованні. Основи навчання рухових дій. Розвиток фізичних якостей.
Цілеспрямоване формування особистості в процесі фізичного виховання. Стан
та проблеми фізичного виховання учнів в українській національній школі.
Особливості методики навчання техніці фізичних вправ школярів молодшого,
середнього і старшого шкільного віку. Форми побудови занять у фізичному
вихованні. Урок як основна форма фізичного виховання школярів. Планування
роботи з фізичного виховання школярів. Контроль у процесі фізичного
виховання школярів. Форми фізичного виховання протягом навчального дня.
Фізичне виховання учнів поза школою. Особливості фізичного виховання
школярів з ослабленим здоров’ям. Учитель фізичної культури організатор
здорового способу життя. Фізичне виховання дітей раннього та дошкільного
віку. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку.
Зародження Олімпійських ігор у Стародавній Греції. Історичні
особливості розвитку міжнародного олімпійського руху сучасності. Соціальнополітичні та організаційно-правові основи сучасного олімпійського руху.
Економічні основи фінансування олімпійського спорту в економічно
розвинених країнах. Україна в олімпійському русі. Проблеми та перспективи
сучасного українського олімпійського руху сучасності. Професійний спорт як
соціальне явище. Організаційна структура та правове регулювання
професійного спорту. Розвиток професійного спорту в Європі, в Україні.
Соціально-економічні аспекти професійного спорту. Аматорство і

професіоналізм у професійному спорті. Система змагань у професійному спорті.
Біомеханіка як наука. Завдання біомеханіки спорту. Загальне завдання
вивчення рухів. Прикладні завдання біомеханіки спорту. Історія розвитку
біомеханіки. Зміст біомеханіки спорту. Етапи розвитку біомеханіки. Теорія
біомеханіки спорту. Методи біомеханіки спорту. Механічний, функціональноанатомічний, фізіологічний, системно-структурний підходи до вивчення
рухової діяльності людини. Тіло людини як біомеханічна система. Механічні
властивості ланок і їх з’єднань. З’єднання ланок. Ланки як важелі. Визначення
положення тіла спортсмена у просторі. Золоте правило механіки. Замкнуті та
незамкнуті ланцюги. Визначення точки тіла людини у просторі. Основні
поняття про рух. Кінематичні характеристики рухів людини. Системи відліку
відстані й часу. Просторово-часові характеристики. Кінематичні особливості
рухів людини. Просторові характеристики у швидкісно-силових видах
спорту. Часові характеристики у циклічних видах спорту. Просторово-часові
характеристики ациклічних видах спорту. Динамічні характеристики рухів
людини. Інерційні характеристики. Силові характеристики. Момент сили.
Внутрішні характеристики відносно системи сили. Зовнішні характеристики
відносно системи сили. Динамічні особливості рухів людини. Біодинаміка
рухових якостей. Біологічні й фізіологічні механізми розвитку рухових якостей.
Характеристика рухових (локомоторних) якостей. Силові якості людини.
Внутрішні характеристики відносно системи сили. Динамічні особливості
рухів людини. Розвиток сили та її вимірювання. Методика розвитку
(тренування) сили м’язів. Фізична працездатність. Розвиток фізичних якостей.
Біомеханічні основи техніки фізичних вправ. Показники досконалості
спортивної техніки. Напрямки розвитку системи рухів. Шляхи оволодіння
технікою і її вдосконалення. Психологічний аспект керування руховими діями.
Проблема доцільної індивідуалізації виконання вправи. Надійність виконання
вправ і дій.
Історія розвитку, класифікація та характеристика легкоатлетичних вправ.
Загальна характеристика видів ходьби, бігу, стрибків та метань. Основи техніки
легкоатлетичних вправ: бігу на короткі, середні, довгі дистанції; естафетного
бігу; кросового бігу; спеціальних бігових та стрибкових вправ з місця та розбігу;
метання гранати; штовхання ядра з місця; спортивної ходьби. Загальна
характеристика бігу на швидкість і на витривалість; легкоатлетичних стрибків;
легкоатлетичних метань. Методика навчання і організація навчальнотренувального процесу в легкій атлетиці. Методика навчання легкоатлетичних
вправ: біг на короткі дистанції; біг на середні дистанції та кросовий біг;
естафетний біг; бар’єрний біг; стрибок у висоту; стрибок у довжину; штовхання
ядра; метання гранати. Вивчення та вдосконалення техніки багатоборства та
його видів. Загальні положення про фізичну підготовку легкоатлетів і методика
розвитку фізичних якостей. Організація і проведення змагань з легкої атлетики.
Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи легкоатлетів.
Гімнастика в загальній системі фізичного виховання. Значення та функції
гімнастичної термінології. Основна гімнастика. Стройові вправи. Методика
навчання стройовим вправ. Вправи для загального розвитку. Методика

навчання вправам для загального розвитку. Гімнастична термінологія.
Навчальна практика проведення загальнорозвиваючих та стройових вправ.
Техніка виконання гімнастичних вправ. Загальні основи техніки. Техніка
виконання вправ на гімнастичних снарядах. Методика навчання гімнастичним
вправам. Організація та проведення змагань з гімнастики. Організація та
методика проведення уроків гімнастики.
Загальні основи оздоровчої фізичної культури. Загальні основи
формування здорового способу життя. Законодавчі та програмно-нормативні
основи фізичного виховання в Україні. Види та основи програмування
фізкультурно-оздоровчих занять. Організація і методика оздоровчої фізичної
культури з дошкільнятами. Особливості фізичного виховання дитини в сім’ї.
Організація і методика оздоровчої фізичної культури зі школярами. Вплив
рухової активності на здоров’я школярів. Методика фізичного виховання дітей і
підлітків віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.
Організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів.
Особливості організації та методика проведення рекреаційно-оздоровчої
діяльності в літніх таборах.
Загальні основи лікувальної фізичної культури. Лікувальна фізична
культура в травматології та ортопедії. Лікувальна фізична культура в
травматології та ортопедії. Особливості методики ЛФК при ушкодженнях
опорно-рухового апарату (переломи, пошкодження кісток). ЛФК при
захворюваннях суглобів; при дефектах постави. Загальна характеристика
захворювань внутрішніх органів та основи методики ЛФК при захворюваннях
внутрішніх органів. Лікувальна фізична культура при серцево-судинних
захворюваннях, захворюваннях органів дихання, нервової системи, органів
травлення, порушеннях обміну речовин. Загальні основи методики ЛФК при
захворюваннях різних верств населення. Особливості проведення лікувальної
фізичної культури в похилому віці та спеціальних медичних групах.
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