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Кількість кредитів (годин) денна форма:  4 кредити (120 год.: 16- лекції;  16- 

практичні;  88 - самостійна робота) 
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2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Рубан  Ася Костянтинівна           

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, 

викладач   
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3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Соціалізація дітей та молоді засобами фізичної культури» є 

вибірковим  компонентом підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр»   

спеціальності 014 Середня освіта Освітня програма:    Середня освіта: фізична 

культура та спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних 

mailto:ruban_ak@ukr.net


(фахових) компетентностей у відповідності до навчального навантаження 

магістрів зазначеної спеціальності.  

Метою формування у майбутніх вчителів фізичного виховання системного 

знання про сутність, механізми, види, фактори соціалізації особистості засобами 

фізичної культури, вікову детермінацію соціалізаційних процесів, теоретичні 

підходи та концепції соціалізації особистості 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Дисципліна «Соціологія гендерних конфліктів» пов’язана з навчальними 

дисциплінами «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Система культурно-

дозвіллєвої роботи», «Анатомія і фізіологія людини»,  «Корекційна педагогіка у 

фізичному вихованні», «Теорія та методика фізичного виховання», «Гігієна 

фізичного виховання», «Адаптивне фізичне виховання», враховуючи, що дані 

дисципліни передбачають вивчення спеціальних та галузевих соціологічних 

теорій. 

Завданням дисципліни є сформувати знання про концептуальні моделі, 

етапи, фактори, структуру, механізми, принципи соціалізації; виробити вміння 

визначати проблеми, що потребують соціально-педагогічно розв’язання, 

характерні для різних категорій дітей, підлітків, молоді в конкретних 

соціальних умовах. 

Студенти будуть використовувати соціологічні та педагогічна поняття та 

теорії, надані викладачем на лекціях, для аналізу процесу соціалізації молодого 

покоління засобами фізичного виховання. Також буде приділена увага груповим 

дискусіям на семінарських заняттях щодо актуальності проблем фізичного 

виховання молоді, значення здорового способу життя у формуванні здорової 

особистості, визначенні ролі соціальної функції фізичної культури як складової 

частини загальнолюдської культури.   

У контексті самостійної роботи студентам пропонується обрати одну із   

проблемних тем, запропонованих викладачем, або представити свою, у вигляді 

тез із захистом та публікацією за бажанням. 

Семестрова атестація з дисципліни передбачає залік. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програм  і навчального навантаження усіх спеціальностей 

підготовки магістрів. 

1. Знати:  

– сутність теорії соціалізації особистості, основні категорії та поняття;  

– соціально-педагогічні та соціально-психологічні механізми соціалізації 

особистості;  

– специфіку впливу фізичної культури на становлення особистості;  



– складові успішної соціалізації особистості; 

– організаційно-педагогічні умови ефективного фізичного розвитку та 

підвищення значущості фізичної культури у сфері дозвілля; 

– особливості розвитку фізичної культури і спорту 

– організовувати заходи щодо залучення різних груп населення до здорового 

способу життя. 

– теоретичні засади використання рухової активності людини під час дозвілля 

для збереження здоров’я, зокрема, спортивного туризму й орієнтування на 

місцевості 

 2. Уміти: 

– аналізувати соціально-педагогічні ситуації;  

– розпізнавати проблеми, спричинені ускладненнями процесу соціалізації; 

– розв‘язувати соціально-педагогічні ситуації та задачі, використовуючи 

положення теорії соціалізації; 

– створювати умови для успішної соціалізації особистості  

– творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного 

виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-

методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей 

школярів різних медичних груп; 

– оцінювати і аналізувати рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості 

школярів різних медичних груп ; 

– планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання дітей 

шкільного віку; 

– організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи зі 

школярами різних медичних груп; 

– формувати в школярів різних медичних груп систему знань і свідому потребу в 

систематичних заняттях фізичною культурою і спортом, та в здоровому способі життя; 

– орієнтуватися в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати 

науково- дослідну роботу з проблем фізичного виховання школярів різних 

медичних груп. 

 3. Комунікація: 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

 використання державної мови у професійній діяльності;  

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  



 здатність до подальшого навчання.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

  

Тема № 1. Соціалізація як соціально-педагогічне явище. 
        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність теорії соціалізації особистості, 

основні категорії та поняття.  

2. Мета і завдання соціалізації.  

3. Людина як суб‘єкт і об‘єкт соціалізації.  

1.Бондарчук, Н. Я. (2019) Теоретико-

методичні аспекти фізичного виховання 

школярів з урахуванням їхніх 

психодинамічних властивостей. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота.   Ужгород. Говерла. Вип. 1 (44). С. 

13–17 

2.Кузнєцова О. Т. (2018) Методична система 

застосування оздоровчих технологій у 

процесі фізичного виховання студентів. 

Дисертація доктора наук. Київ.  613 с.  

3.Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-методичні 

основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців галузі фізичної 

культури і спорту Нової української школи. 

Житомир. Вид. О. О. Євенок. 372 с. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Сутність теорії соціалізації особистості, 

основні категорії та поняття.  

2. Мета і завдання соціалізації.  

3. Людина як суб‘єкт і об‘єкт соціалізації.   

1. Козирєв М. П. (2020) Соціальна 

педагогіка: навчальний посібник. Львiв. 

Львiвський держaвний унiверситет 

внутрiшнiх спрaв.  352 с. 

2. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

3. Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної 

культури у Новій Українській школі. 

Спортивні ігри. № 2. С. 29‒40. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Реферувати наукові статті: 

 І. Ополонець «Інтеграція студентів в освітнє 

1. Ополонець І. (2014) Інтеграція 

студентів в освітнє середовище 

університету в процесі фізичного 

виховання. Фізичне виховання, спорт і 



середовище університету в процесі фізичного 

виховання»; 

С.Фурдуй, Я.Ніфака «Роль фізичної культури 

в процесі соціалізації студентської молоді» 

культура здоров’я у сучасному суспільстві. 

№ 3 (27). С. 10-14. 

2. Фурдуй С.Б., Ніфака Я.М. (2018) Роль 

фізичної культури в процесі соціалізації 

студентської молоді. Молодь і ринок. №1 

(53).Січень. С.395-399. 

 

Тема № 2.  Види та механізми соціалізації особистості.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2  год.): 

1. Види соціалізації: стихійна, відносно-

спрямована, соціально-контрольована.  

2. Соціально-педагогічні механізми 

соціалізації особистості (традиційний, 

інституціональний, стилізований, 

міжособистісний, рефлексивний).  

3. Соціально-психологічні механізми 

соціалізації особистості (імпритинг, 

наслідування, ідентифікація, рефлексія, 

інтеріоризація, екстеріоризація). 

1. Баштовенко О. А., Голуб Л. О, 

Замашкіна О. Д. та ін. (2019) Соціалізація 

студентської молоді засобами фізичної 

культури. Полтава. ПНПУ імені В. Г. 

Короленка. 222 с. 

2. Бухнієва О., Банкул Л. (2019) Шляхи 

соціалізації особистості в освітньому 

середовищі. Традиції та інновації в 

сучасній педагогічній діяльності: 

європейський вимір. Збірник наукових праць 

за матеріалами науково-практичної 

конференції. Ізмаїл. РВВ ІДГУ С.20-23.  

3. Закопайло С. А. (2015) Формування 

мотивації та інтересу в учнів 

загальноосвітніх шкіл до занять фізичною 

культурою. Вісник Кам`янецьПодільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. Випуск 8. С. 140‒146 

4. Іваненко О. І. (2017) Соціальна роль 

фізичної культури та спорту. Взаємодія 

духовного й фізичного виховання в 

становленні гармонійно розвиненої 

особистості. Збірник статей за 

матеріалами IV Міжн. Науково-

практичної онлайн-конференції 

(Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 р.) 

у 2 томах. Слов’янськ. ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет».  Т. 

1. – С. 44–49. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Види соціалізації: стихійна, відносно-

спрямована, соціально-контрольована.  

2. Соціально-педагогічні механізми 

соціалізації особистості (традиційний, 

інституціональний, стилізований, 

міжособистісний, рефлексивний).  

1. Козирєв М. П. (2020) Соціальна 

педагогіка: навчальний посібник. Львiв. 

Львiвський держaвний унiверситет 

внутрiшнiх спрaв.  352 с. 

2. Сергієнко ВП. (2018) Значення 

позакласних занять фізичною культурою і 

спортом у процесі соціалізації молодших 



3. Соціально-психологічні механізми 

соціалізації особистості (імпритинг, 

наслідування, ідентифікація, рефлексія, 

інтеріоризація, екстеріоризація). 

школярів. Молодь та олімпійський рух. 

Квітень 11-12. с. 368-9. 

3. Сіренко Р.Р., Куречко Г.П., Павлишин 

О.Ф. (2019) Соціалізація молоді України в 

сфері масового спорту.  «Молодий вчений»  

№ 4.1 (68.1) • квітень. С.32-35. 

Завдання для самостійної роботи.  

 Підготуватися до дискусії на семінарському 

занятті на теми (для студентів заочної форми 

– есе): 

Яка роль біологічного фактора у формуванні 

особистості? 

Яку роль відіграє соціалізація у процесі 

формування людини як громадянина? 

Які аспекти соціалізації вивчаються у першу 

чергу соціологами, а які — соціальними 

психологами? Що дає аналіз соціалізації для 

представників обох наук? 

 

1. Сушик Н. С. (2014) Соціальна робота 

у сфері дозвілля молоді: теоретичний 

аспект. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: 

Педагогічні науки. No 1 (278).  С. 188–193. 

2. Товт В. А. (2020) Фізичне виховання 

дорослого населення.  Ужгород. ТОВ "РіК-

У.  165 с. 

3. Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-

методичні основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців галузі фізичної 

культури і спорту Нової української школи. 

Житомир. Вид. О. О. Євенок.. 372 с. 

 

Тема № 3. Роль фізичної культури в процесі соціалізації особистості. 
   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Теоретичні аспекти фізичної культури в 
процесі соціалізації особистості.  

2. Складові технологічної структури 

фізичної культури особистості.  
3. Шляхи оптимізації розвитку фізичної 

культури особистості. 

1. Друзь В.А., Єрмаков С.С., Носко Н.А., 

Шестерова Л.Е., Новіцька Н.А. (2017) 

Проблеми індивідуалізації фізичної 

підготовки студентської молоді. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту. № 2. С. 51-59. 

2. Левицький В.Е. (2020) Кореляція 

подружніх взаємин та поведінки дитини у 

сім’ї. Педагогіка й сучасні аспекти 

фізичного виховання: збірник наукових праць 

VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С. 409-418. 

3. Молодь України-2015 [Електронний 

ресурс] // Міністерство молоді та спорту 

України. – 2015. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molod

_Ukraine_block.pdf 

4. Надтока О. О. (2016) Модель 

підготовки тренера-викладача до виховної 

роботи у ДЮСШ. Педагогіка формування 



творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя. Вип. 

49 (102). С. 156–162. 
 

Практичне заняття (2 год.): 
1. Теоретичні аспекти фізичної культури в 

процесі соціалізації особистості.  
2. Складові технологічної структури 

фізичної культури особистості.  

3. Шляхи оптимізації розвитку фізичної 

культури особистості. 

1. Біценко О.О., Хархан А. І., Акімова Н.О. 

(2020) Особливості проведення занять 

лікувальної фізичної культури зі студентами, 

які мають фізичні вади. Педагогіка й сучасні 

аспекти фізичного виховання: збірник 

наукових праць VІ Міжнародної науково-

практичної конференції (13-14 травня 2020 

року). Краматорськ: ДДМА. С. 221-227. 

2. Шалар О. Г. (2015) Практикум з 

педагогіки фізичного виховання. Херсон. 154 

с. 

3. Юшко О., Боренко Н., Азаренкова Л. 

(2018) Витоки педагогічної майстерності. 

Випуск 22. С. 218-223. URL: file:// /C:/ Users/ 

Admin/ Downloads/ 185302-412002-1-SM.pdf 

Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Складіть план самостійних занять фізичними 

вправами за пунктами: 
1)дані вихідного рівня фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості (сильні й слабкі сторони); 2) завдання 

на подальший період навчання; 3) місця занять та їх 

обладнання; 4) засоби та дозування вправ; 5) фізичні 

вправи, що плануються на даний період; 6) методи 

тренування; 7) кінцевий результат. 

1. Кузнєцова О. Т. (2018) Методична 

система застосування оздоровчих 

технологій у процесі фізичного виховання 

студентів. Дисертація доктора наук. Київ.  

613 с.  

2. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

3. Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної 

культури у Новій Українській школі. 

Спортивні ігри. № 2. С. 29‒40. 

4. Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

5. Сергієнко В.П. (2020) Особливості 

психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах організованої 

позашкільної рухової активності.  

Дисертація кандидата наук. Київ.  259 с.  

 

 

 



Тема № 4. Складові технологічної структури фізичної культури 

особистості.  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Фізична підготовленість і ступінь 

досконалості рухових умінь і навичок.  

2. Гуманітарна спрямованість освіти в 

галузі фізичної культури.  

3. Розділи, компоненти, види і форми 

фізичної культури як соціального явища.  

4. Сукупність вправ, спрямованих на 

формування навичок у фізкультурно-

спортивної діяльності. 

1.Власова Н.Ф. (2016) Сфера фізичної 

кульутри та спорту як соціальна система. 

Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. 

Соціологія. Право. Випуск 3/4. (31-32). С. 

49-57. 

2.Вознюк Т.В. (2016) Сучасні ігрові види 

спорту. Вінниця.  Корзун Д. Ю.  246 с.  

3.Грибан Г.П. та ін. (2020) Фізичне 

виховання: проблеми та перспективи. 

Житомир. Рута. 384 с. 

4.Дубинська О.Я. (2020) Новітні технології 

фізичного виховання. Суми. СумДПУ Ім. 

А.С. Макаренка. 248 с. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Фізична підготовленість і ступінь 

досконалості рухових умінь і навичок.  

2. Гуманітарна спрямованість освіти в галузі 

фізичної культури.  

3. Розділи, компоненти, види і форми фізичної 

культури як соціального явища.  

4. Сукупність вправ, спрямованих на 

формування навичок у фізкультурно-

спортивної діяльності. 

1. Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

2. Кузнєцова О. Т. (2018) Методична 

система застосування оздоровчих технологій 

у процесі фізичного виховання студентів. 

Дисертація доктора наук. Київ.  613 с.  

3. Сергієнко В.П. (2020) Особливості 

психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах організованої 

позашкільної рухової активності.  

Дисертація кандидата наук. Київ.  259 с.  

4. Товт В. А. (2020) Фізичне виховання 

дорослого населення.  Ужгород. ТОВ "РіК-

У.  165 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Дослідження однієї із проблемних тем та 

освітлення результатів наукового пошуку. 

1. Біценко О.О., Хархан А. І., Акімова Н.О. 

(2020) Особливості проведення занять 

лікувальної фізичної культури зі 

студентами, які мають фізичні вади. 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання: збірник наукових праць VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С. 221-227. 

2. Гейтенко В.В., Пристинський В.М., 

Пристинська Т.М. (2019) Педагогічний 

супровід підлітків старшого шкільного 

віку у середовищі асоціальних й 

антисоціальних неформальних 

молодіжних організацій. Монографія. 



Слов’янськ. Вид-во Б.І. Маторіна. 300 с.  

3. Давидова Т.М. (2015) Формування 

культури здорового способу життя 

школярів як одна з ключових проблем 

сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту. № 10. С. 18-23.  

 

Тема № 5. Шляхи оптимізації розвитку фізичної культури особистості   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальна «рухова освіта».  

2. Професійно-прикладна фізкультурна 

освіта.  

3. Освіта з оволодіння знаннями розкриття 

біологічних резервів і адаптаційних 

можливостей людини.  

4. Засоби  реалізації освітніх програм у сфері 

фізичної культури.  

5. Умови  оптимізації процесу фізичної 

культури залучення особистості до 

занять спортом.   

1.Баштовенко О. А., Голуб Л. О, Замашкіна 

О. Д. та ін. (2019) Соціалізація студентської 

молоді засобами фізичної культури. 

Полтава. ПНПУ імені В. Г. Короленка. 222 

с. 

2.Шевчук О.Р. (2018) Сучасні реаліїї 

державного управління фізкультурно-

спортивною діяльністю. Громадське 

здоров’я в Україні: проблеми та способи їх 

вирішення. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (до 95-

річного ювілею з дня заснування кафедри 

громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я Харківського 

національного медичного університету) 24 

жовтня 2018 року. Харків. С. 114-116. 

3.Юшко О., Боренко Н., Азаренкова Л. (2018) 

Витоки педагогічної майстерності. Випуск 

22. С. 218-223. URL: file:// /C:/ Users/ 

Admin/ Downloads/ 185302-412002-1-

SM.pdf 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Загальна «рухова освіта».  

2. Професійно-прикладна фізкультурна 

освіта.  

3. Освіта з оволодіння знаннями 

розкриття біологічних резервів і 

адаптаційних можливостей людини.  

4. Засоби  реалізації освітніх програм у 

сфері фізичної культури.  

5. Умови  оптимізації процесу фізичної 

культури залучення особистості до занять 

спортом.   

1. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

2. Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної 

культури у Новій Українській школі. 

Спортивні ігри. № 2. С. 29‒40. 

3. Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. 



Вид-во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

4. Сергієнко В.П. (2020) Особливості 

психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах 

організованої позашкільної рухової 

активності.  Дисертація кандидата наук. 

Київ.  259 с.  
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Запропонуйте ті види фізичних вправ, ігор 

видів спорту, які найбільше впливають на 

формування в особистості умінь і навичок  

для соціальної взаємодії. Проілюструйте 

свою доповідь (до 10 слайдів). 

1. Ажиппо О.Ю. Роль і місце фізичного 

виховання школярів у формуванні навичок 

здорового способу життя. Педагогіка та 

психологія. 2015. Вип. 47. С. 290–300. 

2. Асаулюк І. (2021) Взаємодія закладів 

загальної середньої освіти  та сім’ї в 

аспекті організації фізичного виховання. 

Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 

Збірник наукових праць. Випуск 11 (30). 

С.6-15. 

3. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

4. Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-методичні 

основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців галузі фізичної 

культури і спорту Нової української школи. 

Житомир. Вид. О. О. Євенок.. 372 с. 

 

Тема № 6. Організаційно-педагогічні умови ефективного фізичного 

розвитку та підвищення значущості фізичної культури у сфері дозвілля.

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Категорії населення як суб’єкту 

дозвіллєвої діяльності.  
2. Історичні передумови виникнення і 

розвитку нетрадиційних засобів фізичної 

культури у сфері дозвілля.  
3. Умови ефективного фізичного 

розвитку, підвищення значущості фізичної 

культури у сфері дозвілля. 

1. Яворська Т. (2020) Метoдика фoрмування 

здoрoвoгo спoсoбу життя студентськoї 

мoлoді. Біологічні дослідження. Збірник 

наукових праць.  Житомир. С. 474-476. 

2. Надтока О. О. (2016) Модель підготовки 

тренера-викладача до виховної роботи у 

ДЮСШ. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. Запоріжжя. Вип. 49 (102). С. 156–

162. 

3. Наумчук В. І. (2013) Словник-довідник 

основних термінів і понять з теорії та 



методики фізичного виховання і спорту. 

Тернопіль: Видавництво Астон. 96 с 

4. Пристинський В.М., Степанов Б.О., 

Маляренко Д.В. (2020) Реалізація ідеї 

формування соціальної відповідальності 

за здоров’я як діяльнісна засада  
Практичне заняття (2 год.): 

1. Категорії населення як суб’єкту 

дозвіллєвої діяльності.  
2. Історичні передумови виникнення і 

розвитку нетрадиційних засобів фізичної 

культури у сфері дозвілля.  
3. Умови ефективного фізичного розвитку, 

підвищення значущості фізичної культури у 

сфері дозвілля. 

1. Давидова Т.М. (2015) Формування 

культури здорового способу життя школярів 

як одна з ключових проблем сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. № 

10. С. 18-23.  

2. Пристинський В.М., Степанов Б.О., 

Маляренко Д.В. (2020) Реалізація ідеї 

формування соціальної відповідальності за 

здоров’я як діяльнісна засада підготовки 

учнівської молоді до життєвої практики. 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання: збірник наукових праць VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С.159-167. 

3. Тулайдан В. Г., Тулайдан Ю. Т. (2017) 

Практикум з теорії і методики фізичного 

виховання. Львів. «Фест-Прінт». 179 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Підготуйте детальний план проведення 

фізкультурно-оздоровчого заходу, який 

предбачає активну участь в ньому дітей з 

інвалідністю та особливими освтініми 

потребами. Розпишіть докладно 

індивідуальні та групові види занять. 

Проілюструйте свою доповідь (до 10 

слайдів). 

1.Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

2.Сіренко Р.Р., Куречко Г.П., Павлишин О.Ф. 

(2019) Соціалізація молоді України в сфері 

масового спорту.  «Молодий вчений»  № 4.1 

(68.1) • квітень. С.32-35. 

3.Сушик Н. С. (2014) Соціальна робота у 

сфері дозвілля молоді: теоретичний аспект. 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: Педагогічні науки. No 1 

(278).  С. 188–193. 

 

Тема № 7. Альтернативні соціально-педагогічні підходи до організації 

соціальної адаптації дітей та молоді з особливими потребами.  

    

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція  (2 год.): 

1. Історичні події розвитку становлення 

інклюзивної освіти в Україні.  

2. Аналіз альтернативних соціально-

педагогічних підходів до організації 

соціальної адаптації дітей та молоді з 

особливими потребами.  

3. Адаптоване освітнє  середовище.  

4. Умови створення інклюзивного фізичного 

виховання.  

1.Колесник А.С. (2018) Використання 

інноваційних технологій під час занять з 

фізичної культури. «Молодий вчений», № 

11 (63), листопад, 2018 р. С. 553‒557 

2.Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і методика 

спортивної підготовки (на прикладі 

командних ігрових видів спорту). Вінниця. 

Планер. 615 с.  

3.Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

4.Яворська Т. (2020) Метoдика фoрмування 

здoрoвoгo спoсoбу життя студентськoї 

мoлoді. Біологічні дослідження. Збірник 

наукових праць.  Житомир. С. 474-476. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Історичні події розвитку становлення 

інклюзивної освіти в Україні.  

2. Аналіз альтернативних соціально-

педагогічних підходів до організації 

соціальної адаптації дітей та молоді з 

особливими потребами.  

3. Адаптоване освітнє  середовище.  

4. Умови створення інклюзивного фізичного 

виховання. 

1. Сергієнко ВП. (2018) Значення позакласних 

занять фізичною культурою і спортом у 

процесі соціалізації молодших школярів. 

Молодь та олімпійський рух. Квітень 11-12. 

с. 368-9. 

2. Молодь України-2015 [Електронний ресурс] 

// Міністерство молоді та спорту України. – 

2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molo

d_Ukraine_block.pdf 

3. Надтока О. О. (2016) Модель підготовки 

тренера-викладача до виховної роботи у 

ДЮСШ. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. Запоріжжя. Вип. 49 (102). С. 156–

162. 

4. Наумчук В. І. (2013) Словник-довідник 

основних термінів і понять з теорії та 

методики фізичного виховання і спорту. 

Тернопіль: Видавництво Астон. 96 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Розробіть методичні рекомендації для 

проведення уроку фізичної  культури як 

інклюзивного середовища.  

 

1. Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» на 

2020 рік 

2. Спорт як елемент масової культури. 

Конспект лекцій, лекція 9 [Електронний 

ресурс] // Українська інженерно-

педагогічна академія. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://uip.uipa.edu.ua/wpcontent/uploads/2015

/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html


D1%96% D1%8F-9.pdf. 

3. Тулайдан В. Г., Тулайдан Ю. Т. (2017) 

Практикум з теорії і методики фізичного 

виховання. Львів. «Фест-Прінт». 179 с 

4. Шалар О. Г. (2015) Практикум з педагогіки 

фізичного виховання. Херсон. 154 с. 

 

Тема № 8. Формування соціальної та громадянської компетентностей в 

процесі фізичного виховання як фактор соціалізації особистості  

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Фізичне виховання молоді в Україні.  

2. Професійно-прикладна фізична підготовка 

старшокласників закладів середньої освіти 

у системі профорієнтації як фактору 

соціалізації молоді в сучасному 

суспільстві.   

3. Зміст та форми професійно-прикладної 

фізичної підготовки.   

4. Розвиток фізичних якостей та зміцнення 

здоров`я особистості.  

 

1.Брюханова Т.С., Григорьєва А.М. (2021) 

Фізичне виховання, як один ізпріоритетів 

освіти. Педагогіка й сучасні аспекти 

фізичного виховання: збірникнаукових 

праць VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (17-18 лютого 

2021). Краматорськ. ДДМА. С. 80-84 

2.Вознюк Т.В. (2016) Сучасні ігрові види 

спорту. Вінниця.  Корзун Д. Ю.  246 с.  

3.Дубинська О.Я. (2020) Новітні технології 

фізичного виховання. Суми. СумДПУ Ім. 

А.С. Макаренка. 248 с. 

4.Закопайло С. А. (2015) Формування 

мотивації та інтересу в учнів 

загальноосвітніх шкіл до занять фізичною 

культурою. Вісник Кам`янець-Подільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. Випуск 8. С. 140‒146. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Фізичне виховання молоді в Україні.  

2. Професійно-прикладна фізична 

підготовка старшокласників закладів 

середньої освіти у системі 

профорієнтації як фактору соціалізації 

молоді в сучасному суспільстві.   

3. Зміст та форми професійно-прикладної 

фізичної підготовки.   

4. Розвиток фізичних якостей та зміцнення 

здоров`я особистості.  

 

1. Вавренюк С.А. (2018) Шляхи 

удосконалення системи навчання фізичної 

культури і спорту у вищих навчальних 

закладах України. Публічне урядування: зб. 

наук. праць. Кивї. Вид-во ДП «Виробничий 

дім «Персонал». Вип. 2 (12).  С. 85-94. 

2. Власова Н.Ф. (2016) Сфера фізичної 

кульутри та спорту як соціальна система. 

Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. 

Соціологія. Право. Випуск 3/4. (31-32). С. 

49-57. 

3. Колесник А.С. (2018) Використання 

інноваційних технологій під час занять з 

фізичної культури. «Молодий вчений», № 

11 (63), листопад, 2018 р. С. 553‒557 



4. Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і методика 

спортивної підготовки (на прикладі 

командних ігрових видів спорту). Вінниця. 

Планер. 615 с.  
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Підготуйте реферат на одну із тем, 

супроводжуючи доповідь презентацією (до 

15 слайдів). 

1.Баштовенко О. А., Голуб Л. О, Замашкіна 

О. Д. та ін. (2019) Соціалізація студентської 

молоді засобами фізичної культури. 

Полтава. ПНПУ імені В. Г. Короленка. 222 

с. 

2.Бондарчук, Н. Я. (2019) Теоретико-

методичні аспекти фізичного виховання 

школярів з урахуванням їхніх 

психодинамічних властивостей. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота.   Ужгород. Говерла. Вип. 1 (44). С. 

13–17 

3.Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і методика 

спортивної підготовки (на прикладі 

командних ігрових видів спорту). Вінниця. 

Планер. 615 с.  

4.Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

 

Заочна форма навчання  

Тема № 1. Соціалізація як соціально-педагогічне явище. 
        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність теорії соціалізації особистості, 

основні категорії та поняття.  

2. Мета і завдання соціалізації.  

3. Людина як суб‘єкт і об‘єкт соціалізації.  

1. Бондарчук, Н. Я. (2019) Теоретико-

методичні аспекти фізичного виховання 

школярів з урахуванням їхніх 

психодинамічних властивостей. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота.   Ужгород. Говерла. Вип. 1 (44). С. 

13–17 

2. Кузнєцова О. Т. (2018) Методична 

система застосування оздоровчих 

технологій у процесі фізичного виховання 

студентів. Дисертація доктора наук. Київ.  

613 с.  

3. Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-

методичні основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 



майбутніх фахівців галузі фізичної 

культури і спорту Нової української школи. 

Житомир. Вид. О. О. Євенок. 372 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Сутність теорії соціалізації особистості, 

основні категорії та поняття.  

2. Мета і завдання соціалізації.  

3. Людина як суб‘єкт і об‘єкт соціалізації.   

1.Козирєв М. П. (2020) Соціальна педагогіка: 

навчальний посібник. Львiв. Львiвський 

держaвний унiверситет внутрiшнiх спрaв.  

352 с. 

2.Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

3. Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної 

культури у Новій Українській школі. 

Спортивні ігри. № 2. С. 29‒40. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Реферувати наукові статті: 

 І. Ополонець «Інтеграція студентів в освітнє 

середовище університету в процесі фізичного 

виховання»; 

С.Фурдуй, Я.Ніфака «Роль фізичної культури 

в процесі соціалізації студентської молоді» 

1. Ополонець І. (2014) Інтеграція 

студентів в освітнє середовище університету 

в процесі фізичного виховання. Фізичне 

виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві. № 3 (27). С. 10-14. 

2. Фурдуй С.Б., Ніфака Я.М. (2018) Роль 

фізичної культури в процесі соціалізації 

студентської молоді. Молодь і ринок. №1 

(53).Січень. С.395-399. 

 

Тема № 2.  Види та механізми соціалізації особистості.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1. Баштовенко О. А., Голуб Л. О, 

Замашкіна О. Д. та ін. (2019) Соціалізація 

студентської молоді засобами фізичної 

культури. Полтава. ПНПУ імені В. Г. 

Короленка. 222 с. 

2. Бухнієва О., Банкул Л. (2019) Шляхи 

соціалізації особистості в освітньому 

середовищі. Традиції та інновації в сучасній 

педагогічній діяльності: європейський вимір. 

Збірник наукових праць за матеріалами 

науково-практичної конференції. Ізмаїл. РВВ 

ІДГУ С.20-23.  

3. Закопайло С. А. (2015) Формування 

мотивації та інтересу в учнів 

загальноосвітніх шкіл до занять фізичною 



культурою. Вісник Кам`янецьПодільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини. Випуск 8. С. 140‒146 

4. Іваненко О. І. (2017) Соціальна роль 

фізичної культури та спорту. Взаємодія 

духовного й фізичного виховання в 

становленні гармонійно розвиненої 

особистості. Збірник статей за 

матеріалами IV Міжн. Науково-практичної 

онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 23-

24 березня 2017 р.) у 2 томах. Слов’янськ. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет».  Т. 1. – С. 44–49. 

Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1. Козирєв М. П. (2020) Соціальна 

педагогіка: навчальний посібник. Львiв. 

Львiвський держaвний унiверситет 

внутрiшнiх спрaв.  352 с. 

2. Сергієнко ВП. (2018) Значення 

позакласних занять фізичною культурою і 

спортом у процесі соціалізації молодших 

школярів. Молодь та олімпійський рух. 

Квітень 11-12. с. 368-9. 

3. Сіренко Р.Р., Куречко Г.П., Павлишин 

О.Ф. (2019) Соціалізація молоді України в 

сфері масового спорту.  «Молодий вчений»  

№ 4.1 (68.1) • квітень. С.32-35. 

Завдання для самостійної роботи.  

 Підготуватися до дискусії на семінарському 

занятті на теми (для студентів заочної форми 

– есе): 

Яка роль біологічного фактора у формуванні 

особистості? 

Яку роль відіграє соціалізація у процесі 

формування людини як громадянина? 

Які аспекти соціалізації вивчаються у першу 

чергу соціологами, а які — соціальними 

психологами? Що дає аналіз соціалізації для 

представників обох наук? 

 

1. Сушик Н. С. (2014) Соціальна робота у 

сфері дозвілля молоді: теоретичний 

аспект. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: 

Педагогічні науки. No 1 (278).  С. 188–193. 

2. Товт В. А. (2020) Фізичне виховання 

дорослого населення.  Ужгород. ТОВ 

"РіК-У.  165 с. 

3. Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-методичні 

основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців галузі фізичної 

культури і спорту Нової української 

школи. Житомир. Вид. О. О. Євенок.. 372 

с. 

 

 

 

 

 



Тема № 3. Роль фізичної культури в процесі соціалізації особистості. 
   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1. Друзь В.А., Єрмаков С.С., Носко Н.А., 

Шестерова Л.Е., Новіцька Н.А. (2017) 

Проблеми індивідуалізації фізичної 

підготовки студентської молоді. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту. № 2. С. 51-59. 

2. Левицький В.Е. (2020) Кореляція 

подружніх взаємин та поведінки дитини у 

сім’ї. Педагогіка й сучасні аспекти 

фізичного виховання: збірник наукових праць 

VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С. 409-418. 

3. Молодь України-2015 [Електронний 

ресурс] // Міністерство молоді та спорту 

України. – 2015. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molod

_Ukraine_block.pdf 

4. Надтока О. О. (2016) Модель 

підготовки тренера-викладача до виховної 

роботи у ДЮСШ. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя. Вип. 

49 (102). С. 156–162. 
Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1.Біценко О.О., Хархан А. І., Акімова Н.О. 

(2020) Особливості проведення занять 

лікувальної фізичної культури зі 

студентами, які мають фізичні вади. 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання: збірник наукових праць VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С. 221-227. 

2.Шалар О. Г. (2015) Практикум з педагогіки 

фізичного виховання. Херсон. 154 с. 

3.Юшко О., Боренко Н., Азаренкова Л. (2018) 

Витоки педагогічної майстерності. Випуск 

22. С. 218-223. URL: file:// /C:/ Users/ 

Admin/ Downloads/ 185302-412002-1-

SM.pdf 

Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Складіть план самостійних занять фізичними 

1. Кузнєцова О. Т. (2018) Методична 

система застосування оздоровчих технологій 

у процесі фізичного виховання студентів. 



вправами за пунктами: 
1)дані вихідного рівня фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості (сильні й слабкі сторони); 2) завдання 

на подальший період навчання; 3) місця занять та їх 

обладнання; 4) засоби та дозування вправ; 5) фізичні 
вправи, що плануються на даний період; 6) методи 

тренування; 7) кінцевий результат. 

Дисертація доктора наук. Київ.  613 с.  

2. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

3. Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання учнів 

1 - 4 класів на уроках фізичної культури у 

Новій Українській школі. Спортивні ігри. № 

2. С. 29‒40. 

4. Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

5. Сергієнко В.П. (2020) Особливості 

психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах організованої 

позашкільної рухової активності.  

Дисертація кандидата наук. Київ.  259 с.  

 

Тема № 4. Складові технологічної структури фізичної культури 

особистості.  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 
1. Власова Н.Ф. (2016) Сфера фізичної 

кульутри та спорту як соціальна система. 

Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. 

Соціологія. Право. Випуск 3/4. (31-32). С. 

49-57. 

2. Вознюк Т.В. (2016) Сучасні ігрові види 

спорту. Вінниця.  Корзун Д. Ю.  246 с.  

3. Грибан Г.П. та ін. (2020) Фізичне 

виховання: проблеми та перспективи. 

Житомир. Рута. 384 с. 

4. Дубинська О.Я. (2020) Новітні технології 

фізичного виховання. Суми. СумДПУ Ім. 

А.С. Макаренка. 248 с. 
Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1.Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

2.Кузнєцова О. Т. (2018) Методична система 

застосування оздоровчих технологій у 

процесі фізичного виховання студентів. 

Дисертація доктора наук. Київ.  613 с.  

3.Сергієнко В.П. (2020) Особливості 



психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах організованої 

позашкільної рухової активності.  

Дисертація кандидата наук. Київ.  259 с.  

4.Товт В. А. (2020) Фізичне виховання 

дорослого населення.  Ужгород. ТОВ "РіК-

У.  165 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Дослідження однієї із проблемних тем та 

освітлення результатів наукового пошуку. 

1. Біценко О.О., Хархан А. І., Акімова Н.О. 

(2020) Особливості проведення занять 

лікувальної фізичної культури зі 

студентами, які мають фізичні вади. 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання: збірник наукових праць VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С. 221-227. 

2. Гейтенко В.В., Пристинський В.М., 

Пристинська Т.М. (2019) Педагогічний 

супровід підлітків старшого шкільного 

віку у середовищі асоціальних й 

антисоціальних неформальних 

молодіжних організацій. Монографія. 

Слов’янськ. Вид-во Б.І. Маторіна. 300 с.  

3. Давидова Т.М. (2015) Формування 

культури здорового способу життя 

школярів як одна з ключових проблем 

сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту. № 10. С. 18-23.  

 

Тема № 5. Шляхи оптимізації розвитку фізичної культури особистості   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

 

1. Баштовенко О. А., Голуб Л. О, 

Замашкіна О. Д. та ін. (2019) Соціалізація 

студентської молоді засобами фізичної 

культури. Полтава. ПНПУ імені В. Г. 

Короленка. 222 с. 

2. Шевчук О.Р. (2018) Сучасні реаліїї 

державного управління фізкультурно-

спортивною діяльністю. Громадське 

здоров’я в Україні: проблеми та способи їх 

вирішення. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (до 95-

річного ювілею з дня заснування кафедри 

громадського здоров’я та управління 



охороною здоров’я Харківського 

національного медичного університету) 24 

жовтня 2018 року. Харків. С. 114-116. 

3. Юшко О., Боренко Н., Азаренкова Л. 

(2018) Витоки педагогічної майстерності. 

Випуск 22. С. 218-223. URL: file:// /C:/ 

Users/ Admin/ Downloads/ 185302-412002-1-

SM.pdf 

Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1.Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

2.Моїсеєв С. О. (2019) Рухливі ігри як 

важлива складова реалізації 

компетентнісного підходу до навчання 

учнів 1 - 4 класів на уроках фізичної 

культури у Новій Українській школі. 

Спортивні ігри. № 2. С. 29‒40. 

3.Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

4.Сергієнко В.П. (2020) Особливості 

психофізичного та соціального розвитку 

молодших школярів в умовах організованої 

позашкільної рухової активності.  

Дисертація кандидата наук. Київ.  259 с.  
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Запропонуйте ті види фізичних вправ, ігор 

видів спорту, які найбільше впливають на 

формування в особистості умінь і навичок  

для соціальної взаємодії. Проілюструйте 

свою доповідь (до 10 слайдів). 

1. Ажиппо О.Ю. Роль і місце фізичного 

виховання школярів у формуванні навичок 

здорового способу життя. Педагогіка та 

психологія. 2015. Вип. 47. С. 290–300. 

2. Асаулюк І. (2021) Взаємодія закладів 

загальної середньої освіти  та сім’ї в аспекті 

організації фізичного виховання. Фізична 

культура, спорт та здоров’я нації. Збірник 

наукових праць. Випуск 11 (30). С.6-15. 

3. Мовчан В. П. (2019) Фізкультурно-

спортивна діяльність як один із засобів 

виховання дисциплінованості підлітків. 

«Молодий вчений». № 4.1 (68.1). квітень, 

2019 р. С. 16‒19. 

4. Яворська Т.Є. (2019) Теоретико-

методичні основи формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців галузі фізичної культури 

і спорту Нової української школи. Житомир. 

Вид. О. О. Євенок.. 372 с. 



Тема № 6. Організаційно-педагогічні умови ефективного фізичного 

розвитку та підвищення значущості фізичної культури у сфері дозвілля.

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 
1. Яворська Т. (2020) Метoдика 

фoрмування здoрoвoгo спoсoбу життя 

студентськoї мoлoді. Біологічні 

дослідження. Збірник наукових праць.  

Житомир. С. 474-476. 

2. Надтока О. О. (2016) Модель 

підготовки тренера-викладача до виховної 

роботи у ДЮСШ. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя. Вип. 

49 (102). С. 156–162. 

3. Наумчук В. І. (2013) Словник-

довідник основних термінів і понять з 

теорії та методики фізичного виховання і 

спорту. Тернопіль: Видавництво Астон. 96 

с 

4. Пристинський В.М., Степанов Б.О., 

Маляренко Д.В. (2020) Реалізація ідеї 

формування соціальної відповідальності за 

здоров’я як діяльнісна засада  
Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1. Давидова Т.М. (2015) Формування 

культури здорового способу життя школярів 

як одна з ключових проблем сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. № 

10. С. 18-23.  

2. Пристинський В.М., Степанов Б.О., 

Маляренко Д.В. (2020) Реалізація ідеї 

формування соціальної відповідальності за 

здоров’я як діяльнісна засада підготовки 

учнівської молоді до життєвої практики. 

Педагогіка й сучасні аспекти фізичного 

виховання: збірник наукових праць VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 травня 2020 року). 

Краматорськ: ДДМА. С.159-167. 

3. Тулайдан В. Г., Тулайдан Ю. Т. (2017) 

Практикум з теорії і методики фізичного 

виховання. Львів. «Фест-Прінт». 179 с. 



Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Підготуйте детальний план проведення 

фізкультурно-оздоровчого заходу, який 

предбачає активну участь в ньому дітей з 

інвалідністю та особливими освтініми 

потребами. Розпишіть докладно 

індивідуальні та групові види занять. 

Проілюструйте свою доповідь (до 10 

слайдів). 

1.Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

2.Сіренко Р.Р., Куречко Г.П., Павлишин О.Ф. 

(2019) Соціалізація молоді України в сфері 

масового спорту.  «Молодий вчений»  № 4.1 

(68.1) • квітень. С.32-35. 

3.Сушик Н. С. (2014) Соціальна робота у 

сфері дозвілля молоді: теоретичний аспект. 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

Українки. Серія: Педагогічні науки. No 1 

(278).  С. 188–193. 

 

Тема № 7. Альтернативні соціально-педагогічні підходи до організації 

соціальної адаптації дітей та молоді з особливими потребами.  

    

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 
 

1. Колесник А.С. (2018) Використання 

інноваційних технологій під час занять з 

фізичної культури. «Молодий вчений», № 

11 (63), листопад, 2018 р. С. 553‒557 

2. Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і методика 

спортивної підготовки (на прикладі 

командних ігрових видів спорту). Вінниця. 

Планер. 615 с.  

3. Остапчук О.Л., Котловий С.А. (2017) 

Методичні рекомендації до курсу 

«Соціалізація особистості». Житомир. Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка. 48 с. 

4. Яворська Т. (2020) Метoдика фoрмування 

здoрoвoгo спoсoбу життя студентськoї 

мoлoді. Біологічні дослідження. Збірник 

наукових праць.  Житомир. С. 474-476. 
Практичне заняття (- год.).  

Не передбачено навчальним планом. 

1. Сергієнко ВП. (2018) Значення позакласних 

занять фізичною культурою і спортом у 

процесі соціалізації молодших школярів. 

Молодь та олімпійський рух. Квітень 11-12. 

с. 368-9. 

2. Молодь України-2015 [Електронний ресурс] 

// Міністерство молоді та спорту України. – 

2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molo

d_Ukraine_block.pdf 



3. Надтока О. О. (2016) Модель підготовки 

тренера-викладача до виховної роботи у 

ДЮСШ. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. Запоріжжя. Вип. 49 (102). С. 156–

162. 

4. Наумчук В. І. (2013) Словник-довідник 

основних термінів і понять з теорії та 

методики фізичного виховання і спорту. 

Тернопіль: Видавництво Астон. 96 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Розробіть методичні рекомендації для 

проведення уроку фізичної  культури як 

інклюзивного середовища.  

 

1.Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» на 

2020 рік 

2.Спорт як елемент масової культури. 

Конспект лекцій, лекція 9 [Електронний 

ресурс] // Українська інженерно-

педагогічна академія. – 2015. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://uip.uipa.edu.ua/wpcontent/uploads/2015

/04/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%

D1%96% D1%8F-9.pdf. 

3.Тулайдан В. Г., Тулайдан Ю. Т. (2017) 

Практикум з теорії і методики фізичного 

виховання. Львів. «Фест-Прінт». 179 с 

4.Шалар О. Г. (2015) Практикум з педагогіки 

фізичного виховання. Херсон. 154 с. 

 

Тема № 8. Формування соціальної та громадянської компетентностей в 

процесі фізичного виховання як фактор соціалізації особистості  

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

5. Фізичне виховання молоді в Україні.  

6. Професійно-прикладна фізична підготовка 

старшокласників закладів середньої освіти 

у системі профорієнтації як фактору 

соціалізації молоді в сучасному 

суспільстві.   

7. Зміст та форми професійно-прикладної 

фізичної підготовки.   

8. Розвиток фізичних якостей та зміцнення 

здоров`я особистості.  

1. Брюханова Т.С., Григорьєва А.М. 

(2021) Фізичне виховання, як один 

ізпріоритетів освіти. Педагогіка й сучасні 

аспекти фізичного виховання: 

збірникнаукових праць VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (17-18 

лютого 2021). Краматорськ. ДДМА. С. 80-84 

2. Вознюк Т.В. (2016) Сучасні ігрові 

види спорту. Вінниця.  Корзун Д. Ю.  246 с.  

3. Дубинська О.Я. (2020) Новітні 

технології фізичного виховання. Суми. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190666.html


 СумДПУ Ім. А.С. Макаренка. 248 с. 

4. Закопайло С. А. (2015) Формування 

мотивації та інтересу в учнів 

загальноосвітніх шкіл до занять фізичною 

культурою. Вісник Кам`янець-Подільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини. Випуск 8. С. 140‒146. 

Практичне заняття (2 год.): 

5. Фізичне виховання молоді в Україні.  

6. Професійно-прикладна фізична 

підготовка старшокласників закладів 

середньої освіти у системі 

профорієнтації як фактору соціалізації 

молоді в сучасному суспільстві.   

7. Зміст та форми професійно-прикладної 

фізичної підготовки.   

8. Розвиток фізичних якостей та зміцнення 

здоров`я особистості.  

 

1. Вавренюк С.А. (2018) Шляхи 

удосконалення системи навчання фізичної 

культури і спорту у вищих навчальних 

закладах України. Публічне урядування: зб. 

наук. праць. Кивї. Вид-во ДП «Виробничий 

дім «Персонал». Вип. 2 (12).  С. 85-94. 

2. Власова Н.Ф. (2016) Сфера фізичної 

кульутри та спорту як соціальна система. 

Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. 

Право. Випуск 3/4. (31-32). С. 49-57. 

3. Колесник А.С. (2018) Використання 

інноваційних технологій під час занять з 

фізичної культури. «Молодий вчений», № 11 

(63), листопад, 2018 р. С. 553‒557 

4. Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і 

методика спортивної підготовки (на 

прикладі командних ігрових видів спорту). 

Вінниця. Планер. 615 с.  
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

 Підготуйте реферат на одну із тем, 

супроводжуючи доповідь презентацією (до 

15 слайдів). 

1. Баштовенко О. А., Голуб Л. О, 

Замашкіна О. Д. та ін. (2019) Соціалізація 

студентської молоді засобами фізичної 

культури. Полтава. ПНПУ імені В. Г. 

Короленка. 222 с. 

2. Бондарчук, Н. Я. (2019) Теоретико-

методичні аспекти фізичного виховання 

школярів з урахуванням їхніх 

психодинамічних властивостей. Науковий 

вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота.   Ужгород. Говерла. Вип. 1 (44). С. 

13–17 

3. Костюкевич В.М.  (2016) Теорія і 

методика спортивної підготовки (на 

прикладі командних ігрових видів спорту). 

Вінниця. Планер. 615 с.  

4. Краснобаєва Т.М.  (2017) Педагогічні 

особливості формування фізкультурно-

спортивних умінь у студентів на заняттях із 

фізичного виховання. Вінниця. 67 с.  

 



6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути 

присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, 

має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, 

попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній 

роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі 

з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша 

дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських доповідях   є підставою для виставлення 

негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна  контрольної роботи – тести 

Зразок 

1. Як називається процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи 

соціальних спільнот?  

а) соціалізація,  

б) особистість,  

в) громадянин,  

г) індивід. 

 

2.До яких факторів розвитку особистості відносяться сім'я, дитячий садок, 

школа, позашкільні виховні установи, товариство ровесників, засоби масової 

інформації? 

 а) макрофактори,  

б) мікрофактори,  



в) мезафактори,  

г) ультрафактори 

 

3. Що означає термін: фізкультурна освіта?  

а) фізкультурна освіта це ступінь оволодіння теоретичними знаннями, 

практичними вміннями та навичками в галузі фізичного виховання а також 

знання історії розвитку спорту.  

б). фізкультурна освіта це знання історії розвитку спорту та галузі фізичного 

виховання. 

в). фізкультурна освіта це диплом з вищою освітою за спеціальністю „фізичне 

виховання”.  

г). фізкультурна освіта це вивчення доцільних способів управління рухами та 

методів розвитку фізичних якостей. 

  

Форма підсумкового контролю - залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати 

поточного та проміжного контролю).  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати  самостійної роботи. Нарахування балів за 

поточний контроль відбувається відповідно до   «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 



http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-

ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  
 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів 

індивідуальних завдань складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання роботи з усними джерелами є здатність студента 

збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання 

доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 

здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає 

написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач 

освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 

платформах ЕdEra, Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» 

– для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та 

множиться на коефіцієнт 0,3. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
 
Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 

Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ рівень 1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 

Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ рівень 3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 



         Викладач                                                                                               викл. Рубан А.К. 
                                                                                                   

                                                                                                 (підпис)                                                                                         (ПІБ) 
 

 


