
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» 
на період з 12.03. по 03.04.2020 року 

для студентів групи 2 ЗА, 2 ЗБ заочної форми навчання 

Дата 

за 

розкл

адом 

Час за 

розкл

адом 

Вид 

заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(e-mail) 

Кількі

сть 

балів 

24.03.

2020 
1400 Лекція 

Заняття з фізичної 

культури – 

основна форма 

роботи з фізичного 

виховання в 

умовах ЗДО. 

Питання лекції: 

1. Характеристика типів занять з фізичної культури. 

2. Обґрунтування типового плану побудови занять з фізичної 

культури. 

3. Способи організації дітей на заняттях. Шляхи регулювання 

фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. 

4. Методика проведення занять з фізичної культури в різних 

вікових групах, у змішаних групах. 

5. Значення занять з фізичної культури на повітрі. 

6. Зміст занять з фізичної культури на повітрі в різні пори 

року. 

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 

лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу 

e-mail: NLevinetz@ukr.net 

10 

24.03.

2020 
1530 Лекція 

Забезпечення 

рухової активності 

дітей дошкільного 

віку в 

повсякденному 

житті. 

Питання лекції: 

1. Поняття «рухова активність». Види рухової активності 

дітей дошкільного віку. 

2. Поняття про «активний та пасивний руховий режим». 

Дослідження проблеми рухової активності дітей. 

3. Характеристика різних форм роботи з фізичного виховання 

в повсякденному житті: 

- прогулянки-походи за межі ЗДО; 

10 



- фізкультурні розваги та свята; 

- дні (тижні) здоров’я; 

- самостійна рухова активність; 

- індивідуальна робота з дітьми. 

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 

лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу 

25.03.

2020 
1700 Лекція 

Планування та 

облік роботи з 

фізичного 

виховання в 

закладі дошкільної 

освіти. 

Питання лекції: 

1. Значення планування та обліку роботи в ЗДО. 

2. Основні вимоги до планування. 

3. Реалізація дидактичних принципів при розподілі 

програмового матеріалу у перспективному плані. Оперативне 

планування. 

4. Облік роботи з фізичного виховання (попередній, поточний, 

рубіжний). 

Зайти на електронну пошту перечитати, опрацювати 

лекцію. В зазначений час задати запитання викладачу 

10 

30.03.

2020 
1400 

Семінар 

(202, 203, 

204) 

Організація та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих 

заходів. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Значення фізкультурно-оздоровчих заходів. 

2. Зміст та структура ранкової гімнастики. Вимоги до вибору 

вправ для комплексів ранкової гімнастики. 

3. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових 

групах. 

4. Структура та особливості проведення гімнастики після 

денного сну в різних вікових групах. 

5. Варіанти проведення фізкультурних хвилинок та 

фізкультурних пауз. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти методичних розробок фізкультурно-

оздоровчих заходів для однієї вікової групи (група на вибір 

студента). 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

15 



електронну пошту. 

30.03.

2020 
1530 

Практичне 

(202, 203, 

204) 

Методика 

проведення занять 

з фізичної 

культури в різних 

вікових групах. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Характеристика типів занять з фізичної культури. 

2. Обґрунтування типового плану побудови занять з фізичної 

культури. 

3. Способи організації дітей на заняттях. Шляхи регулювання 

фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. 

4. Методика проведення занять з фізичної культури в різних 

вікових групах, у змішаних групах. 

5. Значення занять з фізичної культури на повітрі. 

6. Зміст занять з фізичної культури на повітрі в різні пори 

року. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти заняття з фізичної культури для дітей 

однієї вікової групи (група на вибір студента). Обов’язково 

додати схему-розмітку фізкультурної зали для виконання 

дітьми вправ з основних рухів в основній частині заняття. 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

20 

31.03.

2020 
1400 

Семінар 

(202, 203, 

204) 

Фізичне виховання 

дітей в 

повсякденному 

житті. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Поняття «рухова активність». Види рухової активності 

дітей дошкільного віку. 

2. Поняття про «активний та пасивний руховий режим». 

Дослідження проблеми рухової активності дітей. 

3. Характеристика різних форм роботи з фізичного виховання 

в повсякденному житті. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти методичних розробок форм роботи з 

20 



фізичного виховання в повсякденному житті для однієї вікової 

групи (група на вибір студента). 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

31.03.

2020 
1530 

Практичне 

(202, 203, 

204) 

Планування та 

облік роботи з 

фізичного 

виховання в 

закладі дошкільної 

освіти. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Значення планування та обліку роботи в ЗДО. 

2. Основні вимоги до планування. 

3. Реалізація дидактичних принципів при розподілі 

програмового матеріалу у перспективному плані. Оперативне 

планування. 

4. Облік роботи з фізичного виховання (попередній, поточний, 

рубіжний). 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти план роботи з фізичного виховання на один місяць 

для однієї вікової групи (група на вибір студента). 

15 

31.03.

2020 
1700 

Семінар 

(201) 

Організація та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих 

заходів. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Значення фізкультурно-оздоровчих заходів. 

2. Зміст та структура ранкової гімнастики. Вимоги до вибору 

вправ для комплексів ранкової гімнастики. 

3. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових 

групах. 

4. Структура та особливості проведення гімнастики після 

денного сну в різних вікових групах. 

5. Варіанти проведення фізкультурних хвилинок та 

фізкультурних пауз. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти методичних розробок фізкультурно-

оздоровчих заходів для однієї вікової групи (група на вибір 

студента). 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

15 



електронну пошту. 

31.03.

2020 
1830 

Практичне 

(201) 

Методика 

проведення занять 

з фізичної 

культури в різних 

вікових групах. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Характеристика типів занять з фізичної культури. 

2. Обґрунтування типового плану побудови занять з фізичної 

культури. 

3. Способи організації дітей на заняттях. Шляхи регулювання 

фізичних, емоційних та психічних навантажень на заняттях. 

4. Методика проведення занять з фізичної культури в різних 

вікових групах, у змішаних групах. 

5. Значення занять з фізичної культури на повітрі. 

6. Зміст занять з фізичної культури на повітрі в різні пори 

року. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти заняття з фізичної культури для дітей 

однієї вікової групи (група на вибір студента). Обов’язково 

додати схему-розмітку фізкультурної зали для виконання 

дітьми вправ з основних рухів в основній частині заняття. 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

20 

01.04.

2020 
1400 

Семінар 

(201) 

Фізичне виховання 

дітей в 

повсякденному 

житті. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Поняття «рухова активність». Види рухової активності 

дітей дошкільного віку. 

2. Поняття про «активний та пасивний руховий режим». 

Дослідження проблеми рухової активності дітей. 

3. Характеристика різних форм роботи з фізичного виховання 

в повсякденному житті. 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспекти методичних розробок форм роботи з 

20 



фізичного виховання в повсякденному житті для однієї вікової 

групи (група на вибір студента). 

Виконані завдання в зазначений час переслати на 

електронну пошту. 

01.04.

2020 
1530 

Практичне 

(201) 

Планування та 

облік роботи з 

фізичного 

виховання в 

закладі дошкільної 

освіти. 

1. Підготувати питання для обговорення: 

1. Значення планування та обліку роботи в ЗДО. 

2. Основні вимоги до планування. 

3. Реалізація дидактичних принципів при розподілі 

програмового матеріалу у перспективному плані. Оперативне 

планування. 

4. Облік роботи з фізичного виховання (попередній, поточний, 

рубіжний). 

2. Завдання для самостійної роботи: 

Скласти план роботи з фізичного виховання на один 

місяць для однієї вікової групи (група на вибір 

студента). 

15 

04.04.

2020 

1400, 

1530 
Екзамен    

 


