
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Методика викладання освітньої галузі «Здоров’я та фізична 

культура» для студентів гр.302ДПН. Викл.доц. Себало Л.І. 

Дата, час 

за 

розкладом 

Час за 

розкладом 

Вид 

занятт

я 

Зміст заняття 

Тема 
Зміст заняття та форма оцінювання (email) 

Кіль- 

кість 

балів 

16.03.2020 9.30-10.50 Лекція Тема 1. Основні поняття 

теорії і методики фізичного 

виховання та 

здоров’язбереження. Основні 

державні документи про 

освіту. Загальна 

характеристика 

«Фізкультурної освітньої 

галузі» нового Державного 

стандарту початкової освіти 

1.Основні поняття теорії і методики фізичного 

виховання. Фізична культура, фізичне 

виховання, фізичний розвиток, рухова 

підготовленість, спорт, складові здоров’я. 

2. Основні державні документи про освіту. 

Базовий компонент дошкільної освіти та 

Державний стандарт початкової освіти 

(порівняльний аналіз освітньої лінії 

«Особистість дитини» та освітніх галузей 

«фізкультурної»). 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

2 

16.03.2020 11.00-12.20 Лекція Тема 2. Зміст, мета та 

завдання навчальної 

дисципліни «Основи 

здоров’я» для учнів 

початкової школи 

1. Головні завдання предмета, його мета. 

2. Базові поняття предмета «Основи 

здоров’я» для учнів 1-4 класів. 

3. Характеристика змістових ліній предмета. 

2 
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 Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

23.03.2020 9.30-10.50 Лекція Тема 2. Зміст, мета та 

завдання навчальної 

дисципліни «Основи 

здоров’я» для учнів 

початкової школи 

1. Особливості методики проведення уроків з 

основ здоров’я в початковій школі. 

2.Вимоги до оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

3.Формування компетентності зі збереження 

здоров’я учнів на основі засвоєних ними знань 

про здоров’я та безпеку як мета навчальної 

дисципліни. 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

2 

23.03.2020 11.00-12.20 Лекція Тема 3. Зміст, мета та 

завдання навчальної 

дисципліни «Фізична 

культура» для учнів 

початкової школи 

1. Основна мета предмета «Фізична культура». 

Компоненти змісту предмета та їх 

характеристика. 

2. Рухова активність учнів як предмет навчання 

у фізичній культурі у початковій школі. 

3. Змістові розділи навчального предмета 

«Фізична культура» у початковій школі. Мета 

та завдання предмета «Фізична культура» для 

учнів 1-4 класів. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 
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опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

30.03.2020 9.30-10.50 Лекція Тема 4. Методи та засоби 

фізичного виховання 

молодших школярів 

1.Основні методи фізичного виховання та їх 

класифікація. 

2.Фізичні вправи як засіб фізичного виховання. 

Класифікація фізичних вправ. 

3.Природні сили, гігієнічні фактори як засоби 

фізичного виховання. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 

2 

30.03.2020 11.00-12.20 Лекція Тема 5. Загальна 

характеристика шкільних 

факторів ризику, що 

впливають на здоров’я дітей 

1. Характеристика факторів ризику, що 

впливають на здоров'я молодших школярів під 

час навчання в школі: стресова педагогічна 

тактика; інтенсивність навчального процесу; 

вікові та функціональні можливості учнів; 

фізіологічні та гігієнічні вимоги до організації 

навчального процесу; відсутність служб 

шкільного лікарського контролю; недоліки в 

існуючій системі фізичного виховання дітей; 

відсутність системи оздоровчої роботи з 

батьками. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу ludok_08@ukr.net 
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