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НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
1. Ідентифікація 
Шифр:  ННД 1.1.3 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 3 

Загальна кількість годин: 90 год. 
Тижневих годин: 5 семестр – 2 год. 
                               

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 60 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: формування навичок практичного володіння іноземною мовою як 

засобом спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що 
обумовлена професійними потребами.  

3. Опис курсу. 
Кредит 1. На змаганнях. 

Тема 1. Розмовна тема: «Теніс». Граматичні теми: «Герундій». Пасивний стан 
дієслів. Дієслова у теперішньому, минулому та майбутньому часі пасивного стану». 

Тема 2. Розмовна тема: «Хокей на льоду». Граматичні теми: Дієприслівник.  
Тема 3. Розмовна тема: «Сноубординг». Граматична тема: «Модальні дієслова.  
Тема 4. Розмовна тема: «Літні види спорту». Граматична тема: Складний додаток з 

інфінітивом у формі пасивного стану. 
Тема 5.  Розмовна тема: «Екстремальні види спорту». Граматична тема: Складний 

додаток з дієсловами to want, should/would like, to expect. 
 Кредит 2. Вплив спорту на здоров'я людини. 
Тема 1. Розмовна тема: «Професія та кар’єра. Спорт та здоровий спосіб життя. 

Граматичні теми: Умовні речення. 
Тема 2. Розмовна тема: «Відпочинок в кемпінгу». Граматичні теми: «Неозначені 

займенники each, every.  
Тема 3. Розмовна тема: «Велосипедний спорт». Граматичні теми: «Дієслова у 

теперішньому часі пасивного стану. 
Тема 4. Розмовна тема: «Спорт та здоровий спосіб життя». Граматична тема: 

Теперішній та минулий перфектні продовжені часи. 
Тема 5. Розмовна тема: «Я займаюсь легкою атлетикою». Граматична тема: Оборот  it 

is difficult for….to do. 
Кредит 3. Спорт – моє життя. 
Тема 1. Розмовна тема: «Спорт в нашому житті». Граматична тема: Вживання 

теперішнього часу у значенні майбутнього в умовних та часових підрядних реченнях 
Тема 2. Розмовна тема: «Спорт – це життя». Граматична тема: Дієслова у минулому 

часі пасивного стану. 
Тема 3. Розмовна тема: «Зимові види спорту». Граматична тема: Види дієслів. 
Тема 4. Розмовна тема: «Літні види спорту». Граматична тема: Невизначений та 

продовжений  вид дієслів. 
Тема 5. Розмовна тема: «Вчитель фізичної культури». Граматична тема: Умовні 

речення ІІІ типу. 
4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

- лексичний матеріал, що включає в себе розмовні теми, основані на текстах підручників і 
навчальних посібників, діалоги і питання до яких спрямовані на розвиток вмінь та навичок 
з усного розмовного мовлення; 
-граматичний матеріал з метою забезпечення вмінь та навичок писемного мовлення; 



-фонетичний матеріал для вдосконалення вимови англійських звуків та інтонації 
англійського речення. 

уміти: 
-розуміти різноманітні тексти і розкривати інформацію, що міститься в них; 
-висловлюватись вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження 
думки; 
-ефективно і гнучко використовувати французьку мову в різноманітних ситуаціях 
соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; 
-висловлюватись з необхідним ступенем деталізованості  

5. Статус у навчальному плані. 
Нормативна навчальна дисципліна із циклу загальних компетентностей. 

6. Лектор: ст. викладач, кандидат філологічних наук Майстренко Л.В. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, , індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська. 
 
 

2. ПСИХОЛОГІЯ 
1. Ідентифікація 

Шифр:  ННД 1.2.6 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 5 

Загальна кількість годин: 150 год. 
Тижневих годин: на 5 семестр – 3 год. 

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5 
Лекції: 14 год. 
Практичні заняття: 36 год. 
Самостійна робота: 100 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: поглиблене ознайомлення студентів факультету фізичної культури 

та спорту з найголовнішими досягненнями сучасної психології; формування у майбутніх 
фахівців спортивного спрямування систематизованих психологічних уявлень, теоретичних 
знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно застосовувати одержані 
знання в повсякденному житті, професійній діяльності тощо. 

3. Опис курсу. 
Тема 1. Предмет психології та її завдання, основні галузі психологічних знань. Історія 

розвитку психології: основні етапи. Школи, напрями, концепції в психології. Зв’язок 
психології з іншими науками. 

Тема 2. Методи дослідження в психології. Методологічні принципи психології. 
Класифікація методів психології. Основні методи психології (спостереження і 
експеримент). Допоміжні методи психології (опитування, тестування, вивчення продуктів 
діяльності). 

Тема 3. Мозок і психіка. Механізми психіки людини. Розвиток психіки в онтогенезі. 
Психіка і свідомість. Структура і функціонування центральної нервової системи людини. 
Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми функціонування мозку. Сутність і 
співвідношення понять «психіка» і «мозок». 



Тема 4. Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів. Відчуття та 
сприймання. Основні властивості відчуттів. Класифікація і різновиди відчуттів. Різновиди 
сприймання. Властивості сприймання. 

Тема 5. Пам’ять. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Різновиди пам’яті. 
Запам'ятовування та його різновиди. Відтворення та його різновиди. Забування та його 
причини. Індивідуальні особливості пам'яті. 

Тема 6. Уява. Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об'єктивною дійсністю. Фізіологічне 
підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. 
Уява і особистість. 

Тема 7. Увага. Мислення. Поняття про увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. Різновиди 
і форми уваги. Властивості уваги. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. 
Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання 
завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. 

Тема 8. Мовлення. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні механізми мовної 
діяльності. Різновиди мовлення. 

Тема 9. Почуття і емоції. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій 
і почуттів. Вираження емоцій і почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Вищі 
почуття. 

Тема 10. Воля. Поняття про волю. Довільні дії та їх особливості. Аналіз складної 
вольової дії. Основні якості волі. Теорії волі. Безвілля, його причини і переборення. 
Структура вольового акту. Класифікація вольових якостей особистості. 

Тема 11. Мотиваційна сфера особистості. Теорії мотивації. Спрямованість 
особистості. Потреби особистості. Піраміда потреб А. Маслоу. Структура активності та 
діяльності. Основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі. 

Тема 12. Поняття про особистість. Особистість та індивідуально-психологічні 
особливості особистості. Теорії особистості. Структура особистості. Самосвідомість 
особистості. Мотиваційна сфера особистості. Спрямованість особистості. Рушійні сили і 
рівні становлення і розвитку особистості. Особистість і діяльність. 

Тема 13. Особистість в групі. Міжособистісні відносини в групі. Поняття про групи. 
Позиція особистості у колективі. Типологія лідерів. Особливості статевої і вікової 
структури колективу. 

Тема 14. Темперамент. Поняття про темперамент. Типи темпераментів. Основні 
властивості темпераменту. Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Роль темпераменту в 
діяльності людини. 

Тема 15. Характер. Здібності. Поняття про здібності. Структура здібностей. Різновиди 
здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови. 
Інтелект. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового характеру. 
Природа характеру. Формування характеру. 

4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

- основні категорії і поняття психологічної науки; 
- закономірності становлення і розвитку особистості у всіх її проявах – діяльності, 

спілкуванні, індивідуально – психологічних властивостях тощо; 
- взаємозалежність різних психічних явищ; 
- методи і засоби діагностики пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової 

сфери та індивідуально-психологічних властивостей особистості; 
- шляхи запобігання та виходу із конфліктних ситуацій; 
- особливості ефективної групової взаємодії.  
вміти: 

- застосовувати на практиці (в тренерській діяльності) одержані теоретичні знання 
з метою психодіагностики особистості; 



- аналізувати ситуації, що виникають, з позиції психологічних знань, приймати 
оптимальні рішення щодо їх розв’язання; 

- володіти основами інтерв’ювання, анкетування, опитування працівників галузі 
фізичної культури та спорту; 

- діагностувати та аналізувати відхилення в поведінці та особистісній сфері 
вихованців. 

5. Статус у навчальному плані. 
Нормативна навчальна дисципліна із циклу загальних компетентностей. 

6. Лектор: доктор наук в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та дитячої 
психології Дрозд О.В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 
традиційних методів, інтерактивної методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна 
робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська. 
 
 

3. Теорія та методика фізичного виховання 
1. Ідентифікація 
Шифр:   ННД 1.2.11 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 8 

Загальна кількість годин: 240 год. 
Тижневих годин: 5 семестр – 2 год. 
                              6 семестр  - 3 год. 
                               

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5, 6. 
Лекції – 20 год. 
Практичні заняття: 60 год.  
Самостійна робота: 160 год. 
Вид контролю: 5 семестр – залік, 
                           6 семестр – залік. 

 
2. Мета курсу: формування у студентів конкретних знань і умінь, необхідних для 

успішної практичної діяльності з фізичного виховання, набуття практичних навичок, проведення 
навчально-виховної роботи з школярами різного віку і підготовленості, впровадження здорового 
способу життя і позакласної роботи згідно навчальних програм і закону України «Про фізичну 
культуру і спорт». 

3. Опис курсу. 
Кредит  І.  Основи фізичного виховання як соціального явища. 

Тема 1. Теорія та методика фізичного виховання як навчальна та наукова 
дисципліна. 

Характеристика ТМФВ як наукової і навчальної дисциплін. Теорія фізичного 
виховання. Методика фізичного виховання. Джерела та етапи розвитку ТМФВ. Зв’язок 
ТМФВ з іншими науками та навчальними дисциплінами. Об’єкт, предмет вивчення і 
викладання.  Структура навчальної дисципліни ТМФВ.  Актуальні проблеми ТМФВ. 

Тема 2. Основні поняття теорії та методики фізичного виховання. 
Значення понятійного апарату теорії і методики фізичної культури. Базові поняття і 

їх взаємозв’язок: фізичний розвиток, фізична підготовка, фізична підготовленість, фізичне 



виховання, фізична культура, фізична освіта, рухова активність, спорт, фізична 
досконалість. 

Тема 3. Методи дослідження ТМФВ. 
Організація дослідження. Проблема або завдання. Предмет дослідження. Об’єкт і 

предмет дослідження. Робоча гіпотеза. Методи дослідження: теоретичний аналіз, 
педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, тестування (контрольні тести), 
анкетування, інтерв’ю, бесіда, методи математичної статистики. 

Тема 4.  Характеристика і структура системи фізичного виховання. 
Поняття про систему фізичного виховання, її засади. Мета і завдання фізичного 

виховання. Ідеологічні, науково-методичні, організаційні, методичні та програмно-
нормативні основи системи фізичного виховання. Основні напрямки системи фізичного 
виховання. Умови функціонування системи фізичного виховання. 

Тема 5. Загальні принципи системи фізичного виховання. 
Загальні соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання. Принципи 

всебічного розвитку особистості: взаємозв’язок всіх аспектів виховання; забезпечення 
всебічного фізичного виховання; єдність загальної і спеціальної фізичної підготовки. 
Принцип зв’язку фізичного виховання з трудовою і військовою практикою: забезпечення 
максимального прикладного ефекту фізичного виховання; створення широких передумов 
засвоєння різноманітних форм життєдіяльності; використання можливостей фізичного 
виховання для трудового і морального виховання. Принцип оздоровчої спрямованості 
фізичного виховання: забезпечення регулярності і єдності лікувального і педагогічного 
контролю. 
Кредит  № 2. Основи фізичного виховання як педагогічного процесу. 

Тема 6. Засоби фізичного виховання, їх характеристика та класифікація. 
Визначення поняття. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. 

Природні сили як допоміжний засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як 
допоміжний засіб фізичного виховання. Зміст та форма фізичних вправ. Загальні поняття 
про техніку фізичних вправ. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання фізичних 
вправ. Характеристики рухів: просторові характеристики; часові характеристики рухів; 
просторово-часові характеристики; динамічні та ритмічні характеристики. Класифікація 
фізичних вправ. Утворення ефектів фізичних вправ. Поняття «ефект» фізичних вправ. 
Характеристика процесів зміни в організму під впливом фізичних вправ: робоча фаза; фаза 
відносної нормалізації; редукційна фаза; кумулятивний ефект.  

Тема 7. Фізичне навантаження і відпочинок під час виконання фізичних вправ. 
Загальна характеристика фізичної загрузки. Регулювання зовнішньої сторони 

навантаження шляхом зміни її компонентів. Внутрішня сторона фізичного навантаження. 
Відпочинок між фізичними навантаженнями як фактор оптимізації тренуючих впливів. 
Негативний влив фізичного навантаження на стан фізичної підготовленості та здоров’я 
людини. Адаптація організму до навантаження. Дозування навантаження. Щільність уроку 
як умова досягнення необхідного навантаження 

Тема 8. Принципи побудови процесу фізичного виховання 
Визначення понять. Структура системи педагогічних принципів. Соціально-

педагогічні принципи побудови процесу фізичного виховання: принцип формування 
фізичної культури людини; принцип гармонійного розвитку особистості; принцип зв’язку 
з життєдіяльністю; принцип оздоровчої спрямованості. Методичні принципи фізичного 
виховання: принцип свідомості й активності учнів; принцип наочності; принцип 
доступності й  індивідуалізації; принцип систематичності. Принципи побудови занять у 
процесі фізичного виховання: принцип міцності і прогресування; принцип безперервності; 
принцип циклічності; принцип врахування вікових особливостей особистості. 

Тема 9. Методи фізичного виховання 
Визначення поняття: «метод», «методичний прийом», «методика», «методичний 

підхід». Практичні методи фізичного виховання: методи навчання рухових дій, методи 



вдосконалення та закріплення рухових дій, методи вдосконалення фізичних якостей. 
Загально педагогічні методи в фізичному вихованні. Вербальні методи: розповідь, 
пояснювання, інструктування, вказівки, команди. оцінки. Методи демонстрації. Методи 
наочності. 
Кредит 3. Форми організації занять з фізичного виховання у початковій  школі. 

Тема 10. Урок як основна форма фізичного виховання  
Риси уроку. Вимоги до проведення уроку фізичної культури. Зміст уроку фізичної 

культури. Класифікація уроків: за направленістю фізичного виховання, за предметним 
змістом, за перевагою однієї із сторін фізичного виховання, за вирішенням основних 
завдань. 

Методика проведення уроку. Типи уроків фізичної культури. Структура уроку 
фізичної культури. Методика проведення уроку. Правила побудови та проведення 
підготовчої, основної та заключної частини уроку. Залежність структури від вікових 
особливостей школярів та його місця в режимі навчального дня. 

Методи організації діяльності учнів на уроці: фронтальний, груповий, 
індивідуальний, колового тренування. Підготовка вчителя до уроку.  

Педагогічний аналіз уроку фізичної культури як спосіб підвищення його 
ефективності. Навантаження на уроці. Методика його визначення та прийоми регулювання. 
Пульсометрія.  

Профілактика травматизму та техніки безпеки при проведенні уроку фізичної 
культури та спортивно-масових заходів. 

Тема 11. Урок фізичного виховання у початковій школі. 
Урок фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку – особливості методики, 

проведення та планування.  
Навчальні програми з фізичної культури для 1-4 класів, їх структура та 

обґрунтованість.  
Зміст розділів програми. Завдання фізичного виховання і засоби їх рішення. 

Особливості методики навчання руховим діям та розвитку рухових якостей. Роль вчителя 
на уроці фізичної культури.  
Кредит 4. Форми організації занять з фізичного виховання у початковій школі. 

Тема 12. Форми організації занять з фізичного виховання у початковій школі. 
Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального і повного дня школи. 

Значення різноманіття форм організації занять фізичними вправами в загальноосвітній 
школі. Завдання, зміст, організація та методика проведення наступних форм фізкультурно-
оздоровчої роботи: 

- гімнастика до занять; 
- фізкультурні хвилини та фізкультурні паузи на загальноосвітніх уроках; 
- заняття фізичними вправами на подовжених перервах; 
- «спортивна година» в групах подовженого дня. 
Характеристика умов та заходів, що забезпечують максимальний педагогічний та 

оздоровчий ефект фізкультурно-оздоровчої роботи: 
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 
- раціональне використання матеріально-технічної бази; 
- підтримка зацікавленості учнів. 
Позакласна робота з фізичного виховання в школі. Значення та завдання позакласної 

роботи в системі фізичного виховання школярів. Особливості проведення та вимоги до 
організації позакласної роботи з фізичного виховання.  

Форми позакласної роботи: гуртки фізичної культури, секції загальної фізичної 
підготовки (ЗФП), спортивні секції, масові фізкультурні заходи (спортивні змагання, 
спортивні вечори та свята, туристична робота, Дні здоров’я). Планування та облік 
позакласної роботи. 
Кредит  5. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. 



Тема  13. Загальна характеристика фізичних якостей. 
Загальна характеристика рухових якостей людини. Перенос рухових якостей. Засоби 

розвитку рухових якостей. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність 
розвитку рухових якостей. Адаптація - як основа вдосконалення фізичних якостей. 
Алгоритм методики розвитку рухових якостей. 

Тема  14. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний 
розвиток. Показники фізичного навантаження. Суперкомпенсація. Різновиди інтервалів 
відпочинку. 

Кредит  6. Основи методики розвитку сили та прудкості. 

Тема 15.  Основи методики розвитку  сили.  
Основи методики розвитку силових якостей. Загальна характеристика сили. 

Фактори, що зумовлюють силові можливості людини. Вікова динаміка розвитку сили. 
Методика розвитку максимальної, швидкісної, вибухової сили. Контроль за розвитком 
сили.  

Тема 16. Основи методики розвитку  прудкості.  
Основи методики розвитку прудкості. Загальна характеристика прудкості. Фактори, 

що зумовлюють прояв прудкості Методики розвитку прудкості Контроль за розвитком 
прудкості. Вікова динаміка розвитку прудкості. 

Кредит  7. Основи методики розвитку витривалості та гнучкості. 

Тема  17. Основи методики розвитку витривалості.  
Основи методики розвитку витривалості. Загальна характеристика витривалості. 

Фактори, що зумовлюють витривалість. Методики розвитку витривалості. Контроль за 
розвитком витривалості. Вікова динаміка розвитку витривалості.  

Тема  18. Основи методики розвитку гнучкості. 
 Основи методики розвитку гнучкості. Загальна характеристика гнучкості. Фактори, 

що зумовлюють гнучкість.. Завдання та засоби вдосконалення гнучкості. Активна і пасивна 
гнучкість та особливості методики спрямованого впливу на її розвиток. Контроль за 
розвитком гнучкості. Вікова динаміка розвитку гнучкості. 

Кредит 8. Основи методики розвитку спритності. 

Тема  19. Загальна характеристика спритності.  
Загальна характеристика спритності. Характеристика факторів, що визначають 

спритність. Різновиди координаційних здібностей. їх характеристика та методи 
вдосконалення. Основні положення, методи та засоби поліпшення координаційних 
можливостей учнів. Контроль за розвитком спритності. 

Тема  20. Методики розвитку спритності. 
Основи методики розвитку спритності. Контроль за розвитком спритності. Вікова 

динаміка розвитку спритності.  
Кредит 9. Загальні основи навчання рухових дій.  

Тема  21. Рухові уміння та навички. Механізм формування рухових дій. 
 Рухові дії як предмет навчання. Рухове вміння та навичка. Закономірності і 

механізми формування рухових вмінь і навичок. Відмінні риси рухових вмінь та навичок. 
Перенос навичок. 

Тема 22. Структура процесу навчання рухових дій. 
Педагогічні основи процесу навчання руховим діям. Передумови та етапи навчання. 

Загальна характеристика процесу навчання. Етап розучування рухової дії. Етап 
поглибленого розучування рухової дії. Етапи засвоєння  і закріплення рухової дії. 

Кредит 10. Форми організації занять з фізичного виховання у середніх та старших 

класах. 

Тема 23. Урочні форми організації занять у середній та старшій школі. 
Характерні риси, зміст і побудова уроку. Риси уроку. Зміст уроку. Структура уроку 

фізичної культури. Визначення завдань уроку. Організація діяльності учнів на уроці. 
Підготовка вчителя до уроку. Проведення уроку. Щільність уроку як умова досягнення 



необхідного навантаження. Оцінка діяльності учнів на уроках. Різновиди шкільних уроків 
фізичної культури.  

Тема 24. Особливості проведення уроків у середніх та старших класах. Анатомо-
фізіологічні особливості дітей 5-11 класів. Методи організації навчальної діяльності учнів 
на уроці. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його 
ефективності. 

Кредит 11. Позакласні та позаурочні форми організації занять. 

Тема 25. Позакласні форми фізичного виховання в школі.  
Загальна характеристика позакласних форми організації занять. Гімнастика перед 

заняттям. Фізкультурні хвилинки й фізкультурні паузи. Година здоров’я. Спортивна година 
у групах продовженого дня.  

Тема 26. Позаурочні форми організації занять в школі 
Загальна характеристика позаурочних форм. Секційна робота з ФВ в школі. Роль 

сім’ї у фізичному виховання дітей. Індивідуальні самостійні заняття. Учитель - організатор 
розумного способу життя.  

Кредит 12. Планування і контроль роботи з фізичного виховання в школі. 

Тема 27. Технологія планування та його функції. 
Поняття про планування, його види і зміст. Технологія планування та його функції. 

Підготовка до планування. Державні документи планування. Документи планування, що 
складаються вчителем. 

Тема 28. Поняття контролю та обліку у процесі фізичного виховання. 
Поняття контролю у процесі фізичного виховання. Педагогічний контроль. 

Фізкультурний самоконтроль. Поняття обліку  у процесі фізичного виховання. Документи 
обліку. 

Кредит 13. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

Тема  29. Вікові особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку.  Мета та 
завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вікова періодизація. Особливості 
розвитку м’язової, кісткової, серцево-судинної  та дихальної систем. 

Тема 30. Характеристика засобів і методів ФВ дітей дошкільного віку.  Загальні основи 
навчання рухових дій у  дітей дошкільного віку. Загальні основи розвитку рухових якостей  
дітей дошкільного віку. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільника. 

Кредит 14. Фізичне виховання дітей з вадами здоров’я. 

Тема 31. Завдання фізичного виховання  дітей з ослабленим здоров’ям. Руховий режим 
як фактор зміцнення здоров'я.  Гіподинамія і її негативний вплив на зростаючий організм 
учнів. Лікарсько-педагогічна характеристика школярів з ослабленим здоров'ям.  

Тема 32. Особливості методики занять зі спеціальними медичними групами. 
Захворювання і терміни відновлення занять фізичною культурою Принципи 
комплектування медичних груп. Урок - основна форма організації занять з учнями, 
віднесеними до спеціальної медичної групи. Завдання фізичного виховання і періодизація 
занять в спеціальних медичних групах.  

 Кредит 15. Фізичне виховання учнів поза школою. 

Тема 33. Організаційно-правові засади діяльності  спортивних шкіл. Особливості роботи 
на різних етапах спортивної підготовки в ДЮСШ. Характеристика ДЮСШ як навчального 
закладу (типи). Цілі, завдання, особливості роботи  в ДЮСШ. Особливості роботи на різних 
етапах спортивної підготовки в ДЮСШ. Організація роботи в ДЮСШ. 

Тема  34.  Індивідуальні самостійні заняття.  Мета та завдання індивідуальних 
самостійних занять зі школярами. Вибір предмета самостійних занять. Контроль за 
виконанням самостійних занять. Дитячі громадські організації та фізичне виховання 
школярів. 

 
 
 



4. Завдання курсу: 
Освітні завдання: 

- формування основ теоретичних знань для подальшого засвоєння методики фізичного 
виховання; 
- розвиток у майбутніх вчителів педагогічного та аналітичного мислення, творчого 
підходу до вирішення педагогічних ситуацій, що складаються у процесі педагогічної 
діяльності; 
- формування умінь приймати найоптимальніші рішення у відповідності до педагогічних 
закономірностей, принципів педагогічного процесу. 
Виховні завдання: 

- сприяння соціальному формуванню особистості; 
- виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 
- формування почуття патріотизму. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  

 вихідні поняття теорії фізичного виховання; 
 основи української національної системи фізичного виховання; 
 методику розвитку фізичних якостей з урахуванням вікових, статевих, 

індивідуальних відмінностей фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості 
учнів; 

 знати основи методики навчання техніки фізичних вправ, 
 форми організації занять з фізичного виховання;  
 методи управління і контролю у процесі фізичного виховання школярів;  
 програмно-нормативні основи фізичного виховання в галузі освіти; основи 

планування і облік процесу фізичного виховання в школі; 
вміти: 
 аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасної теорії і 

практики фізичного виховання; 
 творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного виховання 

при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з 
врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей учнів; 

 використовувати педагогічні ідеї в організації процесу навчання й виховання;  
 нормувати фізичні навантаження у фізичному вихованні з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних відмінностей, фізичного розвитку та рівня фізичної 
підготовленості учнів; 

 здійснювати різні напрями фізичного виховання у роботі з школярами в умовах 
школи та позашкільних закладів освіти;  

 вміло будувати взаємостосунки з учнями, батьками, колегами у процесі педагогічної 
та фізкультурно-спортивної діяльності;  

 на практиці реалізовувати методи та форми фізкультурно-спортивної діяльності з 
метою формування всебічно розвинутої особистості школярів. 

 дотримуватися техніки безпеки та виконання гігієнічних вимог до умов проведення 
занять з фізичної культури; 

 планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання,  
 вивчати, аналізувати і оцінювати рівень фізичного розвитку дітей шкільного віку; 
 вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням 

сучасних методів наукового пізнання; 
 формувати в учнів систему знань і свідому потребу в систематичних заняттях 

фізичною культурою і спортом, та в здоровому способі життя; 
 аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід, систематично 

підвищувати свою професійну кваліфікацію; 



 здійснювати науково-дослідну та методичну роботу, орієнтуватися в спеціальній 
науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки. 
5. Статус у навчальному плані. 

Нормативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти Бірюк С.В. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 
 

4. Біомеханіка 
1. Ідентифікація 

Шифр: ННД 1.2.13 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 3 

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 6 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 18 год. 
Лабораторних: 12 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної 

підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь 
самостійного вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також 
обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і 
програм навчання руховим діям та їх корекції. 

3. Опис курсу.  
Кредит 1. Біомеханіки як наука.  Предмет зміст та біомеханіки. Розвиток біомеханіки як 
науки. 

Тема 1. Предмет зміст та біомеханіки. 
Теорія та методи біомеханіки спорту. Місце біомеханіки у тренувальному процесі. 

Проблеми методики у спортивному тренуванні. Дидактичні методи у спортивному 
тренуванні. Використання засобів загальної та спеціальної підготовки у тренувальному 
процесі 

Тема 2. Розвиток біомеханіки як науки. 
Шляхи розвитку біомеханіки. Становленнгя біомеханіки як наукиЕтапи підвищення 

якості тренувального процесу. Фазова структура рухів. Використання методів біомеханіки 
у системі підготовки спортсменів. 

Тема 3. Тіло людини як біомеханічна система. 
Кінематичні, динамічні та енергетичні характеристики тіла людини. Закони 

Ньютона та їх використання у спорті. Особливості визначення біомеханічних 
характеристик при поступальному та обертальному рухах. Біомеханічний контроль рухової 
діяльності людини при різних видах спортивної діяльності. Апаратурні комплекси та 
системи, які використовуються у біомеханіці. 



Будова кінематичної системи організму. Кінематичні пари, види їх зєднань ланцюги  
Тема 4. Біокінематичні ланки та ланцюги. Особливості м’язової системи. 
Види з’єднань, ступеня вільності рухів біомеханічної системи. Важелі їх види, та 

особливості. Послідовність біомеханічного аналізу загально розвиваючих вправ: 
біомеханічний опис рухів, вплив вправ на руховий апарат, робота м’язів, диференціальні 
особливості у рухах. 
 Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка підрахунку 
переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  

Властивості м’язової системи , будова мязів, їх властивості. Упругість, в’язкість, 
релаксація,  повзучість мязів.  Управління рухами в перемінних умовах. Формування та 
перебудова системи рухів Закономірності розвитку моторики в процесі онтогенезу. Рухові 
якості як різносторонні прояви рухових можливостей людини. 
Кредит 2. Геометрія мас тіла.  

Тема 1. Центри мас тіла людини. 
Центри мас тіла їх розташування. Визначення центрів мас тіла методом складання, 

визначення загальної ваги тіла. Геометрія мас тіла людини. Загальний центр мас тіла 
людини, методи його визначення. Закономірності зміни загального центру маси тіла у 
віковому аспекті. Постава та її значення у спортивній діяльності людини 

Тема 2. Кіноциклограма техніки бігу, побудова КЦГ. 
Особливості будови КЦГ, проведення досліджень техніки бігу, Просторові та часові 

характеристики КЦГ. Методика побудови КЦГ. 
Тема 3. Переміщення у просторі, фази рухів в бігу на короткі і середні дистанції, 

методи їх  контролю. 
 Вектори швидкостей та прискорень. Розрахунок векторів швидкостей та прискорень 

по способу перших і других різниць. 
Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 

підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
Тема 4. Параметричні графіки рухів та переміщень. 
Побудова параметричних графіків. Переміщення колінного суглобу при бігу на КЦГ 

побудова і взаємозв’язок параметричних характеристик переміщення, швидкості та 
прискорення. Аналіз параметричних характеристик. 
Кредит 3. Динаміка рухів. Людина, як біомеханічна система. Енергія при рухах. 

Тема 1. Фази в рурах людини.  
 Фазовість рухів. Темп, ритм,  фаза без опіру,  фаза опіру. Аналіз фаз руху  при 

виконанні гімнастичної вправи. Рухова дія як система рухів. Склад і структура системи 
рухів. Біомеханіка фізичних вправ. Біомеханічна класифікація вправ. Різновидності 
загальнорозвиваючих вправ. Послідовність біомеханічного аналізу загальнорозвиваючих 
вправ: біомеханічний опис рухів, вплив вправ на руховий апарат, робота м’язів, 
диференціальні особливості у рухах 

Тема 2. Визначення ЗВТ у стрибках. 
Методика аналізу переміщенн загальної ваги тіла при стрибках 
Метання і удари: метальні рухи, ударні рухи. Циклічні локомоції: спортивна ходьба 

і біг, біг на лижах і ковзанах, плавання і гребля. 
Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Тема  3. Визначення структури техніки та фази рухів в бігу на короткі і середні 

дистанції, методи їх  контролю. 
 Класифікація рухових якостей. Витривалість та втома. Біомеханічні аспекти 

силових, швидкісних та швидкісно-силових якостей. 



  Тема 4. Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 
підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
Динамічні характеристики. Вага тіла. Маса тіла, Інерційні характеристики. 
Кредит 4.  Моторика та переміщення тіла 

Тема 1. Методи манкіровки тіла спортсмена. Аналіз техніки ходьба. 
Основні поняття про модельні характеристики. Біомеханічні методи моделювання: 

наочний спосіб, знаковий спосіб, математичний спосіб, натурне моделювання, фізичне 
моделювання, аналого-цифрове моделювання. Моделі фізичних вправ. Моделі фізичної 
підготовленості. Моделі тактичної підготовленості. Моделювання спортивної техніки. 

Тема 2. Методика відео зйомки. Аналіз техніки бігу. 
Апаратурні комплекси та вимірювальні системи. Біомеханічні ерогенні засоби у 

спорті. Класифікація біомеханічних ерогенних засобів. 
Тема 3. Аналіз техніки фізичних вправ засобами комп’ютерного контролю. 
Використання сучасних комп’ютерних програм в оптимізації тренувального 

процесу. Система “TAKEL”. Система “VICON-370”. Модульний аналізатор рухів “PEAK 
3D”. Автоматизована система обробки відеограм “ACOB” 

Тема 4. Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Тема 5. Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 

підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
4. Завдання курсу: біомеханічні основи рухової діяльності людини, а також 

педагогічні засоби і методи її оптимізації з метою удосконалення рухових дій для 
досягнення запланованих результатів у фізичному вихованні, спорті, а також у фізичній 
реабілітації та рекреації. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:   
  завдання і методи біомеханіки; 
  біомеханічні характеристики рухового апарату людини та її рухової діяльності; 
   біомеханічне обґрунтування та оцінку рухових якостей людини; 
 біомеханічні особливості різних видів рухової функції людини у процесі фізичного 
 виховання, реабілітації, рекреації та спортивної діяльності;  індивідуальні та групові 

особливості будови і рухових функцій рухового апарату та 
 моторики людини;  біомеханічне обґрунтування техніки і тактики різних видів 

рухової діяльності. 
уміти:   
 аналізувати кінематику та динаміку рухових дій за матеріалами об’єктивної 

реєстрації 
 фізичних вправ;  кількісно оцінювати біомеханічні характеристики тіла людини та її 

рухових дій; 
  кількісно оцінювати рівень розвитку основних рухових якостей 
  моделювати біомеханічні характеристики індивідуальної раціональної техніки і 
 тактики рухової активності;  використовувати для кількісного контролю, оцінки і 

навчання (корекції) рухових дій 
 сучасні біомеханічні технології.  

5. Статус у навчальному плані. 
Нрмативна  навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, Заслужений тренер 
України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 

7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 
сучасних методів, інтерактивних методик, комп’ютерної техніки, спортивного обладнання, 
індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 



освітньому просторі університету.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  
60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 
9. Мова викладання: українська. 

 
 

 
7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ В ЗОШ (ГІМНАСТИКА) 

1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.1.2 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 2 

Варіативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5 
Лекції: 2 год. 
Практичні заняття: 38 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: є формування фахово-педагогічних знань, умінь і навичок, які будуть 

необхідні для практичної діяльності  в різних ланках системи фізичної культури і спорту. 
 3. Опис курсу. 

Тема 1. Методика навчання стройовим вправам. 
Основні групи стройових вправ (стройові прийоми, шикування і перешикування, 
розмикання і змикання). Визначення попередніх і виконавчих команд, використання 
методів показу, пояснювання та навчання по частинам (по розділам). 
     Тема 2.  Методика навчання вправам для загального розвитку. 

Спосіб навчання в цілому по показу, спосіб навчання в цілому по розповіді, спосіб 
навчання «по розділам», спосіб навчання «поточний». Особливості проведення вправ для 
загального розвитку з предметами. Складання комплексів вправ для загального розвитку. 
Запис комплексів вправ для загального розвитку згідно гімнастичної термінології. 

Тема 3. Техніка виконання вправ на гімнастичних снарядах. 
Техніка виконання вправ на  брусах паралельних, брусах різновисоких, на колоді, 

поперечині, коні. Техніка виконання  акробатичних елементів та вільних вправ.  Техніка 
виконання опорних стрибків. 

Тема 4. Методика навчання основним гімнастичним елементам. 
Структура процесу навчання гімнастичним вправам. Методи навчання. 
Тема 5. Методика складання вільних вправ. 

 Підбір музичного супроводження. Визначення основних елементів. Вибір вихідного 
положення. Підбір стрибкових та акробатичних елементів. Запис вправи згідно 
гімнастичної термінології та музичного супроводження. 

Тема6.  Страхування й допомога при виконанні вправ на гімнастичних снарядах. 
Основні вимоги до застосування прийомів страхування. Прийоми страхування й 

допомоги при виконанні вправ на гімнастичних снарядах. Особливості страховки і 
допомоги в окремих видах багатоборства. 

Тема 7.   Організація та методика проведення секційних занять з  гімнастики.  
Місця занять та їх обладнання. Гімнастичний інвентар. Планування навчальної 

роботи з гімнастики. Написання плану - конспекту тренувального заняття з  гімнастики: 
визначення завдань, підбір загально розвиваючих вправ, визначення фізичного 
навантаження. 



Тема 8. Особливості проведення підготовчої, основної та заключної частин 
тренувального заняття з гімнастики. 

Особливості проведення підготовчої частини тренувального заняття: завдання 
підготовчої частини тренувального заняття, значення, зміст, підбір вправ для загального 
розвитку та спеціальних вправ. 

Особливості проведення основної частини тренувального заняття   гімнастики: 
завдання основної частини тренувального заняття   гімнастики, значення, зміст, підбір 
засобів для вирішення завдань основної частини заняття. 

Особливості проведення заключної частини тренувального заняття з гімнастики: 
завдання заключної частини тренувального заняття з гімнастики, значення, зміст, підбір 
вправ для приведення організму спортсменів  у відносно спокійний стан. 

Тема 9.  Організація та проведення змагань з гімнастики.  
Педагогічне і агітаційне значення змагань.  Види змагань. Програма змагань. 

Складання положення змагань, заявки. Характер змагань. Правила змагань з гімнастики.  
Підготовка і проведення змагань. 

Тема 10. Особливості суддівства масових змагань з гімнастики.  
Правила змагань. Вимоги до судів. 
4. Завдання курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика проведення секційних 
занять ЗОШ (гімнастика)» є : 
 поглиблене вивчення теоретичних основ гімнастики; 
 удосконалення техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах; 
 оволодіння методикою навчання вправ на гімнастичних снарядах ; 
 оволодіння методикою спортивної підготовки в гімнастиці; 
 оволодіння методикою проведення навчально-тренувальних занять з гімнастики  у 
загальноосвітніх навчальних закладах; 
 досконале вивчення правил змагань з гімнастики та надбання навичок практичного 
суддівства змагань; 
 розвиток функціональних систем організму та зміцнення здоров'я студентів; 
 розвиток фізичних якостей студентів; 
 забезпечення високого рівня загальної та спеціальної працездатності. 
 сприяння соціальному формуванню особистості; 
 виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 
 формування почуття патріотизму. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

- місце та значення гімнастики у системі фізичного виховання України; 
- основи техніки гімнастичних вправ; 
- основи методики навчання гімнастичним вправам; 
- організацію та зміст секційних занять з гімнастики у загальноосвітній школі; 
- планування та облік учбово – тренувальної роботи з гімнастики у школі; 
- організацію та правила проведення змагань з гімнастики; 
- гімнастичну термінологію; 
- методику складання вільних вправ; 
вміти: 
- застосовувати основні методи і засоби навчання на практиці;         
- технічно вірно виконувати всі вивчені вправи на гімнастичних снарядах, показуючи при 

цьому результати, що відповідають програмним контрольним нормативам; 
- проводити загально розвиваючі вправи з предметами та без предметів; 
- скласти та записати план-конспект секційного заняття з гімнастики; 
- провести секційне заняття з гімнастики; 
- організувати та провести змагання з гімнастики; 



- виконати технічні нормативи ІІІ розряду «категорія Б»;  
- оформлювати документи планування та  обліку учбово – тренувальної роботи з гімнастики 

у школі. 
5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна  навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, майстер 

спорта з гімнастики Борецька Н.О. 
7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 

сучасних методів, інтерактивних методик, комп’ютерної техніки, спортивного обладнання, 
індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді  технічних нормативів на гімнастичних 
снарядах, перевірка конспектів з комплексами загально розвиваючих вправ, проведення 
загально розвиваючих вправ різними способами, проведення стройових вправ, написання 
конспектів секційного заняття та проведення секційного заняття з гімнастики, написання 
контрольних робіт, складання комп’ютерних тестів на освітньому просторі університету. 
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 
 
 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ (ФАХОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ) 
8. Теорія і методика спортивно-масової фізичної культури 

1. Ідентифікація 
Шифр:  ВД 2.2.1 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 8 

Загальна кількість годин: 240 год. 
Тижневих годин: 5 семестр – 2 год. 
                              6 семестр  - 3 год. 
                               

Варіативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5, 6. 
Лекції – 16 год. 
Практичні заняття: 64 год.  
Самостійна робота: 160 год. 
Вид контролю: 5 семестр – екзамен, 
                           6 семестр – екзамен. 

 
2. Мета курсу: сформувати необхідні знання, уміння і навички організаторської і 

викладацької діяльності у сфері фізкультурно-оздоровчої роботи з різним контингентом 
населення. 

3. Опис курсу. 
      Кредит 1: Організаційні основи системи фізкультурного руху. 

Тема 1. Організаційні основи системи фізкультурного руху в Україні. 
Основні терміни та поняття: «фізична культура», «фізичне виховання», «масова 

фізична культура», «спорт», «фізкультурний рух», «спортивна федерація», 
«фізкультурно-спортивне товариство» (ФСТ). Громадські організації фізкультурно-
спортивного спрямування. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами.  

Зародження фізичної культури і спорту в Україні. Етапи розвитку фізичної 
культури в Україні. Формування організаційних основ фізкультурного руху в Україні. 
Створення добровільних спортивних товариств. Основні принципи організаційної роботи 
в галузі фізичної культури. 



Законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання в Україні. Закон 
України „Про фізичну культуру і спорт". Завдання фізичної культури і спорту України. 
Законодавство про фізичну культуру і спорт. Сфери та основні напрямки впровадження 
фізичної культури і спорту. Фінансове забезпечення фізичної культури. Матеріально-
технічне забезпечення фізичної культури і спорту. Кадрове забезпечення фізичної 
культури і спорту. Самоврядування у сфері фізичної культури і спорту. 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 
року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ Президента України 
від 9 лютого 2016 року № 42/2016). 

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і сопрту на період 
до 2020 року  (Постанова Кабміну України ві від 01.03.2017  №115). 

Тема 2. Керівництво фізкультурним рухом в Україні. 
Державно-громадське управління  у сфері фізичної культури і спорту. 

Міністерство молоді та спорту України. Національні спортивні федерації України з 
видів спорту. Національний олімпійський комітет України. Міжнародна діяльність 
національного олімпійського комітету. Державна програма розвитку фізичної культури 
і спорту в Україні.  

Кредит 2. Організаційні питання самодіяльного фізкультурного руху 
Тема 3. Організаційні питання самодіяльного фізкультурного руху. 
Федерація спорту.  Організаційна структура федерації спорту. Діяльність федерацій 

спорту. Фізкультурно-спортивні товариства. Відомчі фізкультурно-спортивні 
товариства. Організаційна структура фізкультурно-спортивних товариств. Організація 
фізкультурно-оздоровчої роботи спортивними товариствами 

Тема 4. Колектив фізичної культури та інші первинні фізкультурні організації. 
Колектив фізичної культури. Об’єднаний колектив фізичної культури.  

Структура колективу фізичної культури.  
Тема 5. Планування, облік і звітність з ФК і спорту 
Роль і значення планування в спорті. Планування в галузі фізичної  культури та 

спорту. Планування фізичної культури державними і громадськими організаціями. 
Планування спортивних змагань.  Облік роботи в фізкультурних організаціях. Звітність 
у фізкультурних організаціях. 

Кредит 3. Форми організації та засоби фізкультурно-оздоровчої та спортивно-
масової роботи 

Тема 6. Форми організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

Заняття у групах здоров’я. Характеристика організації занять у групах загальної 
фізичної підготовки (ЗФП) і спеціальної фізичної підготовки (СФП). Особливості роботи у 
спортивних секціях. Фізкультурно-спортивні клуби (ФСК) та їх об’єднання. Планування і 
методики проведення індивідуальних занять.  

Тема 7. Засоби для організації фізкультурно-оздоровчої роботи 
Ходьба і біг як локомоторна діяльність. Види оздоровчих засобів. Характеристика 

груп видів гімнастики. Спортивні і рухливі ігри як оздоровчі засоби. Використання 
місцевості у фізкультурно-оздоровчих заходах. Нетрадиційні види спортивно-оздоровчих 
вправ. Рекреаційні заходи. 

Кредит 4. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота 
Тема 8. Спортивно-масові і фізкультурно-оздоровчі заходи 
Організація і підготовка масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. 

Реабілітаційні види спортивно-оздоровчих вправ. Планування оптимальних фізичних 
навантажень з урахуванням статті, віку та рівня фізичної підготовленості. Організація 
та проведення спортивних змагань. Організація і методика проведення меморіальних 
спортивних змагань.  



Способи проведення спортивних змагань. Прямий спосіб проведення спортивних 
змагань. Круговий спосіб проведення спортивних змагань. Кубковий спосіб проведення 
спортивних змагань. Змішаний спосіб проведення спортивних змагань. 

Організація, проведення і суддівство спортивних змагань. Організація і проведення 
змагань. Принципи проведення спортивних змагань. Види спортивних змагань. Положення 
про змагання – управлінський документ. Організаційний комітет по проведенню змагань. 
Головна суддівська колегія, її склад, обов’язки членів суддівської колегії. Підсумкові 
документи проведення змагань. 

Тема 9. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення  спортивно-масових заходів 
Джерела фінансування масової оздоровчої фізичної культури. Державний бюджет, 

міський бюджет, кошти спонсорів, меценатів  тощо. Фінансові звіти. 
Кредит 5. Пропаганда масової фізичної культури і спорту 
Тема 10. Пропаганда масової фізичної культури і спорту 
Наочна та показова форма пропаганди. Агітаційно-пропагандистська робота ради 

колективу фізкультури. Реклама фізкультурно-оздоровчих занять та принципи її 
проведення. Засоби розповсюдження реклами фізкультурно-оздоровчих послуг. Оцінка 
ефективності проведення реклами фізкультурно-оздоровчих послуг.  

Тема 11. Міжнародний рух  “Спорт для всіх”. 
Історія розвитку міжнародного руху “Спорт для всіх”. Діяльність міжнародного 

спортивного руху «Спорт для всіх». Практика, організація і проведенням масової 
фізкультурно-спортивної роботи у зарубіжних країнах. Міжнародні організації, які 
розвивають рух “Спорт для всіх”. Досвід організації фізкультурно-оздоровчої діяльності 
населення в зарубіжних країнах: Фінляндії, Франції, Німеччині, Японії, Канаді. “Спорт для 
всіх” в Україні: завдання та зміст діяльності центрів фізичного здоров’я населення. 
Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».  

Кредит 6. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота в системі освіти 
України. 

Тема 12. Організація масової фізичної культури з дітьми дошкільного віку. 
Особливості організації масових фізкультурно-оздоровчих заходів з дітьми 

дошкільного віку: Дня здоров’я в дитячих дошкільних закладах. Фізкультурні свята у 
дитячих дошкільних закладах. Фізкультурні розваги у дитячих дошкільних закладах. 

Організація та методика проведення спортивних та рухливих ігор у дошкільних 
навчальних закладах та ЗНЗ 

Тема 13. Організація масової фізичної культури у загальноосвітній школі  та системі 
професійно-технічної освіти (ПТО). 

Особливості організації та проведення фізкультурних занять, фізкультурних розваг 
та свят у загальноосвітніх навчальних закладах. Методика організації оздоровчої роботи у 
групах подовженого дня. Організація та методика проведення гурткової та секційної роботи 
у навчальних закладах освіти. Масова фізична культура у системі професійно-технічної 
освіти (ПТО). 

Методика проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів зі школярами. 
Організація та проведення Олімпійського тижня в навчальних закладах. Особливості 
організації та проведення ранкової гімнастики, фізкультхвилинок, «Днів здоров’я» у школі. 

Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у літніх дитячих таборах 
Фізкультурно-оздоровчі технології в системі позадержавної освіти. 

Тема 14. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота у вищих навчальних 
закладах. 

Методика організації та проведення спортивно-масових заходів серед студентів у 
ВНЗ. Організація та проведення спортивно-масових заходів за місцем проживанням 
студентів. Планування, організація та методика проведення спортивно-масових заходів у 
ВНЗ. 



Студентський спорт, особливості організації й планування спортивної підготовки у 
ВНЗ. Спортивні змагання як засіб і метод загальної фізичної, професійно-прикладної та 
спортивної підготовки студентів. Система студентських спортивних змагань. Громадські 
студентські спортивні організації. Мотивація й обґрунтування індивідуального вибору 
студентом виду спорту або системи фізичних вправ для регулярних занять. 

Кредит 7. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та 
соціально-побутовій сферах 

Тема 15. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота в колективах фізичної 
культури на виробництві 

Вплив сфери виробництва на функціональний стан людини. Ефективна діяльність з 
упровадження фізичного виховання і спорту на виробництві. Форми і засоби фізичного 
виховання і спорту в умовах виробництва. Методична робота організатора фізичного 
виховання і спорту на підприємстві. Інноваційна діяльність організатора фізичного 
виховання і спорту на виробництві. 

Тема 16. Спортивно-масова і фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання 
та у зонах масового відпочинку населення 

Сутність фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях 
відпочинку населення. Діяльність педагога-організатора з фізичного виховання і спорту. 
Робота дитячо-підліткового фізкультурно-спортивного клубу (ФСК) за місцем проживання. 
Діяльність культурно-спортивних комплексів (КСК). Організація спортивно-масової і 
фізкультурно-оздоровчої роботи у зонах масового відпочинку населення.  

Тема 17. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи 
з особами із обмеженими можливостями 

Проблеми соціальної і фізичної реабілітації інвалідів. Структура і зміст фізичного 
виховання осіб з обмеженими особливостями. Рухові вміння і навички як арсенал життєво 
важливих рухових дій. Форми і засоби фізичної реабілітації осіб з обмеженими 
особливостями. Методичні аспекти організації тренувальних занять. Спорт інвалідів. 

Тема 18.   Фізичне виховання і спорт як фактор підготовки спортивного резерву 
Система підготовки фізкультурних кадрів. Вища фізкультурна освіта. Підготовка 

фахівців фізичної культури і спорту. Підготовка науково-педагогічних кадрів через 
магістратуру, аспірантуру, докторантуру. Підвищення кваліфікації фахівців з фізичного 
виховання та спорту.  Підготовка і виховання громадських фізкультурних кадрів. 
Характеристика спортивно-масових заходів у дитячо-юнацьких спортивних школах. 
Організація та методика проведення спартакіади серед ДЮСШ. 

Кредит 8. Тренувально-оздоровча  робота 
Тема 19. Комплексний підхід до оздоровчого тренування у сфері самостійної 

тренувально-оздоровчої роботи. 
Мотивація й цілеспрямованість самостійних занять. Форми та зміст самостійних 

занять. Організація самостійних занять фізичними вправами різної направленості. Характер 
змісту занять у залежності від віку. Особливості самостійних занять для жінок. Планування 
й управління самостійними заняттями. Межі інтенсивності навантаження в умовах 
самостійних занять у осіб різного віку. Взаємозв’язок між інтенсивністю навантажень і 
рівнем фізичної підготовленості. Гігієна самостійних занять. Самоконтроль ефективності 
самостійних занять. Особливості самостійних занять спрямованих на активний відпочинок, 
корекцію фізичного розвитку й тіло будови, акцент на розвиток окремих фізичних якостей. 
Участь у  спортивних змаганнях. 

Тема 20. Особливості проведення оздоровчого фізичного тренування. 
Основні принципи проведення оздоровчого фізичного тренування. Особливості 

оздоровчого впливу фізичних вправ, спрямованих на розвиток витривалості, сили, 
гнучкості. Вибір фізичних вправ, в залежності від функціонального стану організму, 
індивідуальної конституції, віку людини та сезонів року. Психоемоційні аспекти впливу 



фізичних вправ на організм людини та їх використання в практиці індивідуального 
оздоровлення. 

Особливості підбору вправ у програмі оздоровчого тренування. Види фізкультурно-
оздоровчих занять. Методичні особливості до створення програм, фізкультурно-
оздоровчих занять з людьми різної статі, віку та фізичного стану. 

Профілактика попередження травматизму й техніка безпеки на заняттях. 
Тема 21. Авторські методики і системи оздоровлення та шляхи їх використання у 

самостійній тренувально-оздоровчій роботі. 
Різновиди оздоровчих видів гімнастики та їх характеристика: оздоровчий фітнес; 

аеробні види гімнастики; атлетичні види гімнастики. 
Нетрадиційні способи оздоровлення. Східні системи та засоби оздоровлення: ушу, 

як комплексний засіб фізичної культури; цигун — практика та філософія; йога — прадавня 
система оздоровлення Індії. Система оздоровлення доктора Кацудзо Ніші. 

Фізкультурно-оздоровчі системи (К. Купера, П. Іванова, М. Амосова, К.Динейки, 
А.Стрельникової, М.Гриненка). 

4. Завдання курсу: 
методичні: сформувати чітке уявлення про особливості і специфіку організації 

масової фізкультурно-оздоровчої роботи у різних напрямках. Показати їх відмінності від 
сфери спорту вищих досягнень і фізичного виховання у навчальних закладах; розкрити суть 
і зміст міжнародного руху “Спорт для всіх” та ознайомлення з практикою, організацією і 
проведенням масової фізкультурно-спортивної роботи у зарубіжних країнах; 

пізнавальні: скласти уявлення про основні напрямки і зміст організаторської 
діяльності по залученню різних груп населення до занять фізичними вправами: дати 
порівняльну характеристику особливостей проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 
різних ланках фізкультурного руху: у дошкільних та навчальних закладах, за місцем роботи 
та проживання населення і в зонах організованого відпочинку в містах і селах; 

практичні: сформувати уміння і навички використання традиційних і нових 
нетрадиційних засобів фізичної культури, факторів здорового способу життя різних 
статево-вікових груп і рівня фізичної підготовки, враховуючи осіб з обмеженими 
можливостями (мають фізичні вади). 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  

- методику організації фізкультурно-оздоровчих груп;  
- методику організації фізкультурно-масових заходів;  
- методику організації забезпечення масової фізичної культури (фінансового, кадрового, 
методичного, матеріально-технічного тощо);  
- принципи організаційно-масової роботи з фізкультурно-оздоровчої діяльності 
Центрального органу виконавчої  влади у сфері фізичної культури, добровільних 
спортивних товариств;  
- основи організаційно-масової роботи в трудових колективах; основи організаційно-
масової роботи у дошкільних та навчальних закладах (школах, СПТУ, коледжах, вузах);  
- основи організаційно-масової роботи за місцем проживання та у зонах відпочинку 
населення; 
- методику проведення занять оздоровчої спрямованості;  

уміти:  
- організовувати діяльність фізкультурно-оздоровчих груп;  
- здійснювати організацію фізкультурно-масових заходів;  
- враховувати особливості організації масової фізкультурно-оздоровчої роботи у трудових 
колективах і навчальних закладах, у зонах  відпочинку, за місцем проживання населення; 
- проводити фізкультурні заняття оздоровчої спрямованості. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 



6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти Литвиненко О. М. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська. 
 
 

9. Методика роботи в дитячих оздоровчих закладах 
1. Ідентифікація 
Шифр:  ВД 2.2.5 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 3 

Загальна кількість годин: 90 год. 
Тижневих годин: 6 семестр – 2 год. 
                               

Вибіркова 
Курс: ІІІ 
Семестр: 6 
Лекції: 6 год. 
Практичні заняття: 24 год. 
Самостійна робота: 60 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: формування професійних організаційних та методичних знань, вмінь і 

навичок, які необхідні у подальшій діяльності спеціаліста в дитячих оздоровчих закладах 
(далі - ДОЗ). 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей в Україні 
Тема 1. Інструктивні матеріали та документи, що визначають характер діяльності 

дитячих оздоровчих закладів у літній період. Особливості виховної діяльності в літньому 
дитячому оздоровчому закладі. Ритуали, символи та атрибути дитячого оздоровчого 
закладу. Обов’язки, функції та вимоги до сучасного вожатого, інструктора з фізичної 
культури та спорту, інструктора з плавання. Нетрадиційні форми виховних та спортивних 
заходів в умовах в дитячих оздоровчих закладів. 
Кредит 2. Організація  й методика планування роботи в дитячих оздоровчих закладах 

Тема 2. Організація та методика планування фізкультурно-спортивної роботи в 
дитячих оздоровчих закладах. Методика планування роботи в дитячому оздоровчому 
таборі. Основи організації періодів зміни в дитячому  оздоровчому закладі - організаційний 
період, основний період, заключний (підсумковий) період. Поняття про робочий план-сітку. 
Форми залучення дітей до планування  спортивно-оздоровчої роботи у ДОЗ. 
Кредит 3. Методика проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дитячих 
оздоровчих закладах 

Тема 3. Методика проведення  фізкультурно - оздоровчої і спортивної роботи  та 
загартування в   дитячих оздоровчих закладах. Основні завдання та засоби фізичного 
виховання в дитячих оздоровчих закладах. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова 
робота в ДОЗ. Зміст та планування роботи  інструктора  з фізичної культури та інструктора 
з плавання в дитячому оздоровчому закладі. Методика проведення заходів в режимі дня 
(ранкова гігієнічна гімнастика, загартування, купання, плавання). Методика проведення 
загонових занять фізкультурою та спортом («Година фізкультури» в загонах, спортивний 



стрій, вправи з предметами, ігрові форми легкоатлетичних вправ). 
4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  

- сучасний стан та проблеми фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих 
закладах; 
- завдання та форми фізкультурно-оздоровчої роботи в ДОЗ; 
- особливості використання різних засобів оздоровлення; 
- специфіку проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань. 

уміти: 
- проводити форми фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дитячого оздоровчого 
закладу; 
- проводити контроль за оздоровчим ефектом спортивних занять в ДОЗ; 
- проводити спортивні змагання з дітьми різного віку і статі; 
- програмувати спортивні заняття з використанням різних видів фізичних вправ. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент Кулаков Ю.Є. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 
 

 
8. Теорія та методика викладання предмету «Захист Вітчизни» 

1.Ідентифікація 
Шифр: ВД 2.2.1 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 8 

Загальна кількість годин: 240 год. 
Тижневих годин: 5 семестр – 3 год. 
                              6 семестр – 5 год. 

 

Варіативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5, 6 
Лекції: 14 год. 
Лабораторні заняття: 52 год.  
Практичні заняття: 54 год.  
Самостійна робота: 120 год.  
Вид контролю: 5 семестр – екзамен, 
                           6 семестр – екзамен. 

 
2. Мета курсу: підготувати вчителів предмету «Захист Вітчизни», які володіли б 

військово-педагогічними знаннями, вміннями та навичками, необхідними для успішного 
виконання обов’язків з організації і проведення уроків предмету «Захист Вітчизни» для 
учнів навчальних закладів середньої освіти і підготовки їх до захисту Вітчизни. 

3. Опис курсу. 
Тема 1: Основи вогневої та загальновійськової підготовки. 
Військовослужбовці та стосунки між ними. Поняття про військові статути ЗСУ. 

Вивчення обов’язків солдата. Призначення, загальна будова та ТТД АК-74. Підготовка 



автомата до стрільби. Вивчення ТТД АК-74. Стройові прийоми і рухи без зброї. Тренування 
у виконанні стройових прийомів. 

Тема 2: Основи тактичної підготовки. 
Поняття про бій. Озброєння та екіпіровка солдата. Вивчення основ ЗВБ. Способи 

пересування на полі бою. Боротьба з танками та броньованими цілями. Вивчення ТТД 
броньованих машин, їх уразливі місця. 

Тема 3: Предмет «Захист Вітчизни», керівні документи та організація навчально-
вихованого процесу. 

Предмет «Захист Вітчизни» - складова частина системи підготовки молоді до 
захисту Вітчизни. Керівні документи з необхідності вивчення предмету «Захист Вітчизни» 
у загальноосвітніх школах. Складання залікових конспектів: «Концепція допризовної 
підготовки і військово-патріотичного виховання», «Закон України «Про військовий 
обов’язок та військову службу», Положення про допризовну підготовку. Організація 
навчально-виховного процесу з предмету «Захист Вітчизни». Вивчення обов’язків 
викладача ЗВ та керівника НВЗ Визначення індивідуальної оцінки учням, класу, та загальна 
оцінка навчальному закладу за предмет «Захист Вітчизни». Порядок підвищення 
кваліфікації викладача «ЗВ». Чергова та позачергова атестація. Складання залікових 
конспектів: «Мета, завдання та організація контрольних занять». 

Тема 4: Планування предмету «Захист Вітчизни» у навчально-виховному закладі. 
Планування предмету «Захист Вітчизни» у навчально-виховному закладі. Мета і 

завдання планування. Основні документи планування. Документи, які розробляє вчитель 
предмету «Захист Вітчизни» з навчального процесу, їх форма і зміст. Часткові плани, які 
включають заходи з предмету «Захист Вітчизни». Між предметні зв’язки предмету «Захист 
Вітчизни» з іншими предметами та їх облік при складанні потижневого плану. Розклад 
уроків. План-конспект. Складання документів планування викладача «ЗВ». Вихід зі строю 
та повернення в стрій. Повороти під час руху. Вихід зі строю. Стройові прийоми та рухи зі 
зброєю. 

Тема 5: Об’єкти навчально-матеріальної бази.  
Навчально-матеріальна база і матеріально-технічне забезпечення предмету «Захист 

Вітчизни» у навчально-виховному закладі. Технічні засоби навчання.  Складання плану 
створення навчально-матеріальної бази з предмету «Захист Вітчизни». Оцінка стану 
навчально-матеріальної бази навчального закладу. Вивчення об’єктів навчально-
матеріальної бази (кабінет предмету «Захист Вітчизни», тир, навчальне місце для вивчення 
стройових прийомів). Ознайомлення з обладнанням кімнати для зберігання зброї, 
навчальними боєприпасами, інженерним майном. Вимоги до навчальної зброї, боєприпасів 
та інженерного майна. Складання документів необхідних для отримання навчальної зброї 
та боєприпасів. 

Тема 6: Основні форми і методи проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни». 
Основні форми і методи проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни». 

Складання залікових конспектів: «Форми навчання з предмету «Захист Вітчизни», «Методи 
проведення занять з предмету «Захист Вітчизни». Сучасні ефективні методи навчання. 
Основні вимоги до будови уроків з предмету «Захист Вітчизни». Обговорення розподілу 
часу та частин уроку. Тренування у проведенні вступної, основної та заключної частини 
уроку.  Підбір вихідних даних для написання плану конспекту уроку. Порядок написання 
плану конспекту уроку. 

Тема 7: Послідовність підготовки викладача до уроку. 
Підготовка викладача до уроків з предмету «Захист Вітчизни». Послідовність 

підготовки викладача до уроку. Особливості підготовки викладача до уроку. Підготовка 
викладача до уроку зі стройової підготовки. Написання плану-конспекту уроку. Підбір 
підготовчих вправ, тренування у проведенні частин уроку. Методика проведення уроку зі 
стройової підготовки. 

 



Тема 8: Організація та методика проведення уроків зі статутів Збройних сил України 
Організація і методика проведення уроків зі статутів Збройних сил України за 

програмою предмету «Захист Вітчизни». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення 
з організацією і методикою проведення уроків зі статутів ЗСУ за програмою предмету 
«Захист Вітчизни»».  Підготовка до проведення занять зі статутів Збройних сил України 
Складання залікових конспектів проведення уроку зі статутів Збройних сил України: 
«Військові звання та знаки розрізнення» . Організація і методика проведення уроку зі 
статутів Збройних сил України: «Військові звання та знаки розрізнення». Складання 
залікових конспектів проведення уроку зі статутів Збройних сил України: «Правила 
військової ввічливості і поведінки військовослужбовців». Організація і методика 
проведення уроку зі статутів Збройних сил України: «Правила військової ввічливості і 
поведінки військовослужбовців»  

Тема 9: Організація і методика проведення уроків з розділу «Вогнева підготовка» 
Організація і методика проведення уроків з розділу «Вогнева підготовка» за 

програмою предмету «Захист Вітчизни». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення 
з організацією і методикою проведення уроків з вогневої підготовки за програмою предмету 
«Захист Вітчизни»». Підготовка до проведення занять з розділу «Вогнева підготовка». 
Складання залікових конспектів проведення уроку з вогневої підготовки: «Призначення та 
загальна будова автомата». Організація і методика проведення уроку з вогневої підготовки: 
«Призначення та загальна будова автомата».  «Послідовність неповного розбирання та 
складання автомата» Організація і методика проведення уроку з вогневої підготовки: 
«Послідовність неповного розбирання та складання автомата»  

Тема 10: Організація та методика проведення занять з розділу «Вогнева підготовка» 
Організація і методика проведення уроків з теми: «Ведення вогню з місця по 

нерухомих цілях і цілях, що з’являються». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення 
з організацією і методикою проведення уроків з вогневої підготовки за програмою предмету 
«Захист Вітчизни»». Підготовка до проведення занять з теми: «Ведення вогню з місця по 
нерухомих цілях і цілях, що з’являються». Складання залікових конспектів проведення 
уроку з вогневої підготовки: «Виконання 1-ої вправи стрільби з МГ».  Організація і 
методика проведення уроку з вогневої підготовки: «Виконання 1-ої вправи стрільби з МГ» 

Тема 11: Організація та методика проведення занять з розділу «Основи цивільного 
захисту». 

Підготовка до проведення занять з розділу «Основи цивільного захисту». Складання 
залікових конспектів проведення уроку з розділу «Основи цивільного захисту» 
«Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу». Складання залікових конспектів 
проведення уроку з розділу «Основи цивільного захисту» «Вражаючі фактори ядерної 
зброї» Складання залікових конспектів проведення уроку «Засоби індивідуального захисту 
органів дихання». Організація і методика проведення уроку «Засоби індивідуального 
захисту органів дихання. Складання залікових конспектів проведення уроку «Засоби 
індивідуального захисту шкіри». Організація і методика проведення уроку «Засоби 
індивідуального захисту шкіри» 

Тема 12: Організація та методика проведення занять з розділу «Тактична 
підготовка».  

Організація і методика проведення уроків з тактичної підготовки за програмою 
предмету «Захист Вітчизни». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з 
організацією і методикою проведення уроків з тактичної підготовки за програмою предмету 
«Захист Вітчизни»». Підготовка до проведення занять з розділу «Тактична підготовка». 
Складання залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Способи 
пересування на полі бою». Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: 
«Способи пересування на полі бою». Складання залікових конспектів проведення уроку з 
тактичної підготовки: «Дії солдата в обороні». Організація і методика проведення уроку з 
тактичної підготовки: «Дії солдата в обороні» 



Тема 13. Організація та методика проведення занять з прикладної фізичної 
підготовки. 

Організація і методика проведення уроків з розділу: «Прикладна фізична 
підготовка». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з організацією і методикою 
проведення уроків з ПФП за програмою предмету «Захист Вітчизни»».  Підготовка до 
проведення занять з розділу «Прикладна фізична підготовка». Складання залікових 
конспектів проведення уроку з прикладної фізичної підготовки: «Визначення вихідного 
рівня фізичної підготовленості». Організація і методика проведення уроку з прикладної 
фізичної підготовки: «Визначення вихідного рівня фізичної підготовленості». Складання 
залікових конспектів проведення уроку з прикладної фізичної підготовки: «Розучування та 
тренування прийомів рукопашного бою». Організація і методика проведення уроку з 
прикладної фізичної підготовки: «Розучування та тренування прийомів рукопашного бою»  

Тема 14: Методика проведення занять з розділу «Вогнева підготовка». 
Складання залікових конспектів проведення уроку з вогневої підготовки: «Постріл 

та його періоди». Організація і методика проведення уроку з вогневої підготовки: «Постріл 
та його періоди». Складання залікових конспектів проведення уроку з вогневої підготовки: 
«Траєкторія та її елементи».  Організація і методика проведення уроку з вогневої 
підготовки: «Траєкторія та її елементи». Складання залікових конспектів проведення уроку 
з вогневої підготовки: «Способи визначення відстаней до цілі». Організація і методика 
проведення уроку з вогневої підготовки: «Способи визначення відстаней до цілі». 

Тема 15: Організація уроків зі стройової підготовки. 
Організація і методика проведення уроків зі стройової підготовки за програмою 

предмету «Захист Вітчизни». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з 
організацією і методикою проведення уроків зі стройової підготовки за програмою 
предмету «Захист Вітчизни». Ознайомлення з методикою проведення уроків зі стройової 
підготовки за програмою предмету «Захист Вітчизни». Підготовка до проведення занять зі 
стройової підготовки. Складання залікових конспектів проведення уроку зі стройової 
підготовки: «Стройове положення. Повороти на місці». Організація і методика проведення 
уроку зі стройової підготовки: «Стройове положення. Повороти на місці». Складання 
залікових конспектів проведення уроку зі стройової підготовки: «Рух стройовим та 
похідним кроком». Організація і методика проведення уроку зі стройової підготовки: «Рух 
стройовим та похідним кроком» 

Тема 16: Методика проведення занять з військової топографії. 
Підготовка до проведення занять з розділу «Військова топографія».  Складання 

залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Сутність орієнтування на 
місцевості».  Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: «Сутність 
орієнтування на місцевості». Складання залікових конспектів проведення уроку з тактичної 
підготовки: «Магнітний азимут та його визначення». Організація і методика проведення 
уроку з тактичної підготовки: «Магнітний азимут та його визначення». 

 Тема 17: Методика проведення теоретичних занять з розділу «Тактична підготовка». 
Підготовка до проведення занять з розділу «Тактична підготовка».  
Складання залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Поняття 

про бій». Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: «Поняття про 
бій». Складання залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Обов’язки 
солдата в бою». Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: 
«Обов’язки солдата в бою». «Організаційна структура механізованого відділення». 
Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: «Організаційна структура 
механізованого відділення». 

Тема 18: Методика проведення теоретичних занять з розділу «До медична 
допомога». 

Організація і методика проведення уроків з розділу: «До медична допомога». 
Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з організацією і методикою проведення 



уроків з МСП за програмою предмету «Захист Вітчизни»».  Підготовка до проведення 
занять з розділу «До медична допомога».  Складання залікових конспектів проведення 
уроку: «Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах». Організація і методика 
проведення уроку «Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах». Складання залікових 
конспектів проведення уроку: «Перша допомога при переломах та вивихах».  Організація і 
методика проведення уроку «Перша допомога при переломах та вивихах». 

Тема 19: Організація та методика проведення занять зі стройової підготовки. 
Підготовка до проведення занять зі стройової підготовки. Складання залікових 

конспектів проведення уроку зі стройової підготовки: «Військове привітання на місці та під 
час руху». Організація і методика проведення уроку зі стройової підготовки: «Військове 
привітання на місці та під час руху». Складання залікових конспектів проведення уроку зі 
стройової підготовки: «Підхід до начальника та повернення до строя». Організація і 
методика проведення уроку зі стройової підготовки: «Підхід до начальника та повернення 
до строя». Складання залікових конспектів проведення уроку зі стройової підготовки: 
«Стройові прийоми та рухи зі зброєю». Організація і методика проведення уроку зі 
стройової підготовки: «Стройові прийоми та рухи зі зброєю». 

Тема 20: Методика проведення теоретичних занять з розділу «Тактична підготовка». 
Підготовка до проведення занять з розділу «Тактична підготовка».  Складання 

залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Боротьба з танками та 
броньованою технікою противника».  Організація і методика проведення уроку з тактичної 
підготовки: «Боротьба з танками та броньованою технікою противника». Складання 
залікових конспектів проведення уроку з тактичної підготовки: «Види інженерних 
загороджень». Організація і методика проведення уроку з тактичної підготовки: «Види 
інженерних загороджень».  

Тема 21: Організація та методика проведення уроків з розділу «Збройні сили України 
на захисті Вітчизни» 

Організація і методика проведення уроків з розділу «Збройні сили України на захисті 
Вітчизни». Складання залікових конспектів: «Ознайомлення з організацією і методикою 
проведення уроків з історії українського війська за програмою предмету «Захист 
Вітчизни»». Підготовка до проведення занять з історії українського війська.  Складання 
залікових конспектів проведення уроку: «Основні історичні етапи розвитку українського 
війська». Організація і методика проведення уроку «Основні історичні етапи розвитку 
українського війська». Складання залікових конспектів проведення уроку: «Структура 
Збройних сил України». Організація і методика проведення уроку «Структура Збройних сил 
України». Складання залікових конспектів проведення уроку: «Військова присяга та 
військова символіка України»  

Тема 22: Організація уроків з тактичної підготовки. 
Обговорення організації та методики проведення уроків з тактичної підготовки «Дії 

солдата у складі механізованого відділення в обороні». Складання залікових конспектів: 
«Методи навчання на уроках з тактичної підготовки: «Дії солдата у складі механізованого 
відділення   в обороні».  Підготовка до урока з тактичної підготовки. Складання залікових 
конспектів «Підбір навчального матеріалу до заняття: «Дії солдата у складі механізованого 
відділення в обороні».  Складання план-конспекту уроку: «Дії солдата у складі 
механізованого відділення в обороні». Методика проведення уроку з тактичної підготовки 
«Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні».  

Тема 23. Організація уроків з основ міжнародного гуманітарного права. 
Особливості організації і методика викладання уроків з розділу «Основи 

міжнародного гуманітарного права». Складання залікових конспектів «Методи проведення 
занять, які застосовуються на уроках з «Основ міжнародного гуманітарного права». 
Організація та методика проведення занять з «Основ міжнародного гуманітарного права» у 
формі кіно уроку.  Складання план-конспекту уроку: з «Основ міжнародного гуманітарного 
права». Складання план-конспекту: «Ведення бойових дій з урахуванням норм 



міжнародного гуманітарного права». Методика проведення уроку: «Ведення бойових дій з 
урахуванням норм міжнародного гуманітарного права» 

Тема 24. Організація уроків з розділу «Загальновійськової підготовки». 
Обговорення організації та методики викладання занять з розділу 

«Загальновійськова підготовка». Складання залікових конспектів «Ознайомлення з 
методами проведення занять, які застосовуються на уроках з розділу «Загальновійськова 
підготовка». Складання залікових конспектів: «Підбір навчального матеріалу до урока: 
«Вивчення дій днювального роти». Методика проведення уроку «Вивчення дій 
днювального роти». Складання план-конспекту уроку «Призначення та завдання вартової 
служби». Методика проведення уроку «Призначення та завдання вартової служби».  
4.Завдання курсу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

- законодавчі і нормативні правові документи, що стосуються проблем стану та розвитку 
військової освіти в Україні; 
- основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, який необхідно мати для рішення 
педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань; 
- вимоги регламентуючих документів з організації викладання предмету «Захист Вітчизни»; 
- основи військової психології та педагогіки, організацію і методику підготовки молоді до 
захисту Вітчизни; 
- форми та методи роботи, які забезпечують практичне військово-патріотичне виховання 
молоді; вимоги у галузі військово-патріотичного виховання, вимоги військових статутів 
Збройних Силах України, характер і зміст служби в кожному роді військ; 
- сучасні досягнення у галузі військової науки і техніки, історії вітчизняного воєнного 
мистецтва; 
- нормативні вимоги до елементів навчально-матеріальної бази для викладання предмету 
«Захист Вітчизни»; технічні засоби навчання та їх дидактичні можливості; 
-  зміст та організацію викладання предмету «Захист Вітчизни» в навчальному закладі, 
програми і підручники, питання формування різних колективів і керування ними; 
- принципи та порядок збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, 
проведення наукових досліджень і методичної роботи, підготовка інформаційних і науково-
методичних матеріалів; 
- значення основ інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, вплив 
засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічний розвиток суспільства; 
- порядок використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки і відповідного 
програмного забезпечення як загального, так і спеціального призначення, розуміння 
методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології; 
- засоби управління навчальною діяльністю учнів; 
- форми контролю в навчально-виховному процесі. 
вміти:  

- організовувати та проводити заняття з предмету «Захист Вітчизни» відповідно до 
програми предмету; 
- застосовувати отримані знання при рішенні педагогічних, навчально-виховних і науково-
методичних завдань; 
- застосовувати інтерактивні методи навчання в розв’язанні виховних, педагогічних і 
освітніх завдань у практичній роботі; 
-  вести навчально-виховну роботу з підготовки молоді до захисту Вітчизни, визначати 
ступінь і глибину засвоєння учнями програмного матеріалу, оцінювати рівень їх військової 
підготовки, сприяти становленню їх, як захисників Вітчизни, прищеплювати учням потребу 
постійного фізичного самовдосконалення, інтерес до військово-прикладних видів спорту; 
- використовувати навчально-лабораторне обладнання, зброю, військові прилади, 
спорядження, літературу, технічні засоби навчання та сучасну техніку; 



- керувати військово-патріотичною роботою навчально-виховного закладу, проводити 
екскурсії, огляди і походи, військово-спортивні заходи, організовувати пошукову 
діяльність учнів, приймати участь у створені тематичних музеїв; 
- сприяти розповсюдженню у навчально-педагогічних колективах необхідних знань з основ 
цивільного захисту, вивчати техніку, способи попередження найбільш небезпечних 
наслідків масових уражень у надзвичайних ситуаціях та прийомам надання допомоги 
потерпілим; 
- використовувати різноманітні методи і форми навчання, застосовувати прогресивні 
прийоми керівництва навчальною, трудовою, суспільною і спортивною діяльністю; 
- забезпечувати облік, зберігання та безпечне використовування зброї та військово-
технічного майна, військово-спортивних споруд та приладів, вирішувати питання 
обладнання військово-спортивних споруд та об’єктів навчально-матеріальної бази; 
-  здійснювати моральне і естетичне виховання учнів; 
- аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий педагогічний досвід, 
систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, застосовувати раціональні 
прийоми пошуку, відбору і використовування інформації, орієнтуватися в спеціальній 
літературі з профілю підготовки і суміжним питанням, здійснювати науково-дослідницьку 
і методичну діяльність; 
- вести лекційно-просвітницьку роботу; 
- володіти навичками вдосконалювання та розвитку свого навчального потенціалу в 
середній загальноосвітній школі трьох ступенів, спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, 
колегіумах та учбово-виховних комплексах; 
- володіти методами планування навчально-виховної діяльності в професійно-технічних 
училищах, науково-виробничих центрах, учбово-курсових кабінетах, технікумах та 
коледжах. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна дисципліна із циклу професійних компетентностей студента. 
6. Лектор: доктор філософії у галузі освіти, доцент Лелека В.М. 
7. Форми і методи навчання: Лекційні, лабораторні та практичні заняття з 

використанням сучасних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 
самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету. Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 
відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська. 
 
 

9. Початкова військова підготовка 
1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.2.5 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 3 

Загальна кількість годин: 90 год. 
Тижневих годин: 6 семестр – 4 год. 

Варіативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 6 
Лекції: 6 год. 
Лабораторні заняття: 24 год. 
Практичні заняття: 14 год.  
Самостійна робота: 46 год.  
Вид контролю: залік 

 



2. Мета курсу: підготувати викладача предмету «Захист Вітчизни», який володіє 
глибокими військовими знаннями, особливо з основ теорії та практики застосування 
підрозділів у сучасному загальновійськовому бою; знає закони та принципи збройної 
боротьби, найновіші досягнення науки та техніки; добре знає стрілецьку зброю, правила її 
експлуатації, зберігання та застосування в бойовій обстановці, вміє підготувати озброєння 
до стрільби та впевнено вражати цілі з допомогою стрілецької зброї. 
  3. Опис курсу. 

Тема 1: Стройові прийоми та рухи без зброї та зі зброєю. Стрій та його елементи. 
Стройове положення. Повороти на місці. Обов’язки солдата перед шикуванням та в 

строю. Порядок здійснення шикування в розгорнутий стрій. Порядок здійснення 
шикування в похідний стрій. Рух стройовим та похідним кроком.  Повороти під час руху. 
Військове привітання на місці та під час руху. Підхід до начальника та відхід від нього. 
Вихід зі строю та повернення в стрій. 

Тема 2: Основи загальновійськового бою. Види вогню та маневру. Обов’язки солдата 
в бою. Екіпіровка солдата. Способи пересування на полі бою. Дії солдата в обороні. 
Боротьба з танками та броньованою технікою противника.  Порядок дій спостерігача. 
Бойова характеристика танків та авіації, їх застосування в сучасному ЗВБ. 

Тема 3: Дії солдата у складі механізованого відділення. Основні види інженерних 
загороджень. Організаційно -  штатна структура механізованого відділення. Вивчення ТТХ 
озброєння механізованого відділення. Дії спостерігача. Боротьба з авіацією противника. 
Сутність орієнтування на місцевості. Рух за азимутом. Визначення сторін горизонту за 
місцевими предметами. 

Тема 4: Стрілецька зброя та поводження з нею. Тактико-технічна характеристика, 
призначення та загальна будова автомата АК-74. Призначення основних частин та 
механізмів АК. Порядок неповного розбирання автомату. Робота частин та механізмів під 
час заряджання та стрільби. Приладдя автомату. Порядок чищення та змащення АК. 
Підготовка автомату до стрільби. Затримки при стрільбі та способи їх усунення. Постріл і 
його періоди. 

Тема 5: Основи стрільби. Ведення вогню з місця по нерухомим цілям та цілям, що 
з’являються. Основи стрільби. Траєкторія її суть та значення. Вивчення елементів 
траєкторії. Способи визначення відстаней до цілей, рішення вогневих задач. Вивчення 
загальної будови малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8, її призначення та тактико-технічної 
характеристики. Підготовка до виконання 1-ї вправи стрільби з малокаліберної гвинтівки. 
Виконання нормативів вогневої підготовки. Призначення, бойові властивості та загальна 
будова ручних гранат. 

Тема 6: Основи військових статутів ЗС України.  Військовослужбовці та стосунки 
між ними. Поняття про військові статути ЗСУ.  Внутрішній порядок. Розміщення 
військовослужбовців, утримання приміщень. Розподіл часу та повсякденний порядок. 
Добовий наряд. Організація служби добового наряду роти. Вивчення обов’язків 
днювального роти. Військова дисципліна, її сутність та значення. Обов’язки 
військовослужбовця щодо дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, які 
застосовуються до солдат. 

4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 - організаційно-штатну структуру, озброєння, бойову техніку, бойові можливості 
механізованих підрозділів, порядок їх застосування; основи сучасного загальновійськового 
бою, організацію та порядок ведення бою; організацію, озброєння та тактику дій підрозділів 
іноземних армій; 

 - призначення, бойові властивості, тактико-технічні характеристики та будову 
стрілецької зброї; правила стрільби зі стрілецької зброї; вимоги курсу стрільб до організації, 
порядку проведення стрільб та заходів безпеки під час стрільби; 



 - законодавчу основу та вимоги військових статутів ЗС України; положення 
стройового статуту ЗС України; обов’язки військовослужбовця, солдата, командира 
відділення, форми та методи роботи командира взводу по підтримці внутрішнього порядку 
та високої військової дисципліни у підрозділі;  
вміти:  

 - діяти у складі механізованого відділення; ефективно застосовувати бойові 
можливості штатного озброєння та бойової техніки; виконувати нормативи тактичної 
підготовки, які передбачені для особового складу механізованих підрозділів; 

 - готувати стрілецьку зброю до стрільби; виконувати передбачені програмою 
нормативи вогневої підготовки; 

 - застосовувати вимоги військових статутів ЗС України під час виконання загальних 
обов’язків військовослужбовця; точно виконувати та чітко і правильно застосовувати 
положення військових статутів під час занять зі стройової підготовки, несення внутрішньої 
служби; вміло застосовувати раціональні форми  та методи роботи, які забезпечують 
зразкову стройову  виучку особового складу, підтримку твердого внутрішнього порядку, 
високої військової дисципліни  у підрозділі ; виховувати та навчати особовий склад у дусі 
неухильного виконання вимог загальновійськових статутів, розвивати свідоме ставлення до 
виконання військового обов’язку та особисту відповідальність за захист України. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна дисципліна із циклу професійних компетентностей студента. 
6. Лектор: доктор філософії у галузі освіти, доцент Лелека В.М. 
7. Форми і методи навчання: лекційні, лабораторні та практичні заняття з 

використанням сучасних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 
індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету. Для оцінювання використовується національна чотирьохбальна шкала: 
відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX. 

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська 
 
 
 

 
ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ 
10. Оздоровчі види гімнастики 

1. Ідентифікація 
Шифр:  ВД 2.3.15 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 5 семестр – 2 год. 
                               

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 5 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік  

 
2. Мета курсу: навчити студентів основам планування та проведення занять з різних 

видів оздоровчої гімнастики. 
 
 
 



3. Опис курсу. 
Кредит 1. Хатха-йога - нетрадиційна філософська система оздоровчої гімнастики 
  Тема 1. Методологічні основи оздоровчої гімнастики 

Місце оздоровчої гімнастики у класифікації видів гімнастики. Оздоровчі види 
гімнастики різної спрямованості. Поняття про оздоровлюючий ефект тренування. 
Соціально-педагогічні аспекти оздоровчої гімнастики.  Методологічні основи оздоровчої 
гімнастики. Методичні принципи занять оздоровчо-розвиваючої спрямованості: 
необхідність, доцільність, адекватність впливів, комплексність впливів, раціональність 
побудови, керованість навантаження, стимулювання інтересу. 
  Тема 2. Хатха-йога - нетрадиційна філософська система оздоровчої гімнастики 

Йога як різновид східних систем оздоровчої гімнастики. Поняття про йогу. Основні 
правила хатха-йоги. Користь від занять йогою. Можливості вправ хатха-йоги 
для  підтримання хорошої фізичної форми, корекції психічного стану. Організація й 
проведення занять з йоги. Методика проведення занять з йоги. Значення асан. Хатха-йога 
як суглобова, судина, гормональна та енергетична гімнастика. 
Кредит 2. Оздоровчий вплив асан хатха-йоги на організм людини 

Тема 3. Оздоровчий вплив асан хатха-йоги на організм людини. 

Асани для розвитку рівноваги тіла. Асани для розвитку гнучкості хребта. Асани для 
попередження розвитку серцево-судинних захворювань та покращення роботи залоз 
внутрішньої секреції. Пранаяма – система дихання йогів, дихальні вправи, різновиди 
оздоровчого дихання. Механізм впливу дихальних вправ йоги.  Очищення, регуляція, набір 
енергії,  накопичення С0₂ під час занять йогою. Виконання асан у поєднанні з диханням. 
Гімнастика для очей.  
Кредит 3.  Сучасні види гімнастики оздоровчо-кондиційної спрямованості  
  Тема 4. Гімнастика оздоровчо-кондиційної спрямованості (гігієнічна, ритмічна, 

аеробіка)  

Форми гімнастики оздоровчо-кондиційної спрямованості. Гігієнічна гімнастика як 
система найпростіших вправ. Ранкова гімнастика, вступна гімнастика, фізкультпауза, 
вечірня гімнастика.  Ритмічна гімнастика, аеробіка. Методика і організація проведення 
гімнастики кондиційно-оздоровчої направленості.  
  Тема 5. Фітнес, як різновид оздоровчої гімнастики. 

Поняття про оздоровчий фітнес. Організація (підготовчий етап) занять фітнесом. 
Алгоритм розробки оздоровчих програм. Форми організації занять фітнесом: силові, 
аеробні. Методичні особливості організації занять. Поняття про  базові кроки та 
використанням термінології і команд. Складання танцювальних комбінацій на 8,16 та 32 
рахунки (блоки). Використання вправ із фітнесу у ЗОШ. 
Кредит 4.  Атлетична гімнастика 
  Тема 6.  Атлетична гімнастика – як система оздоровлення. 

Атлетична гімнастика як один з видів оздоровчої гімнастики, що представляє собою 
систему гімнастичних вправ силового характеру. Засоби атлетичної гімнастики (шість груп 
силових вправ). Методи діагностики фізичного стану в атлетичній гімнастиці. 
Вдосконалення розвитку силових якостей засобами атлетизму. Вивчення базових та 
формуючих вправ для розвитку сили та окремих груп м’язів. Дозування фізичних 
навантажень особами різної статі та рівнем фізичного розвитку. 

4. Завдання курсу: 
- ознайомити студентів із сучасними видами оздоровчої гімнастики, її засобами та 

методами;  
- сформувати в студентів базові навички й вміння організації та проведення занять 

з оздоровчої гімнастики для різних категорій населення за допомогою різних засобів та 
методів.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  



– поняття «оздоровча гімнастика»; 
– види оздоровчої гімнастики та їх методичні особливості; 
– методику проведення занять з оздоровчою спрямованістю; 
– правила організації і проведення форм оздоровчої гімнастики та правила безпеки під час 
занять 
загальну структуру, класифікацію та зміст занять з оздоровчих видів гімнастики, значення 
та особливості музичного забезпечення занять та проведення різних видів вправ з музичним 
супроводом; терміни оздоровчих видів гімнастики; 

вміти:  
- характеризувати основні засоби оздоровчих видів гімнастики, які застосовуються для 
оздоровлення населення;  
- визначати режим занять і регулювання навантаження при виконанні тренувальних занять 
з оздоровчих видів гімнастики та визначати основні фактори, які впливають на вивчення та 
засвоєння матеріалу;  
- вміти складати, записувати і проводити комплекси вправ фітнесу, хатха-йоги та 
атлетичної гімнастики; 
- подавати під музику команди та спеціальні жести для початку і закінчення вправи, 
проводити підрахунок у відповідності з музичним розміром;  
- виконувати під музичний супровід оздоровчо-тренувальну програму (урок) з фітнесу з 
використанням різних сучасних стилів та напрямів;  
- складати, записувати та проводити оздоровчо-тренувальну програму (урок); 
- складати програми занять з певними групами населення;  
- володіти навиками страхування та допомоги під час виконання вправ.  

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти Литвиненко О. М. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 
 
 
 

11. Боротьба та методика викладання 
1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.3.16 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна 
Курс: 3 
Семестр: 5 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: є професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості 

вчителя фізичної культури в учбових закладах середньої освіти. 



3. Опис курсу. 
Тема 1.  Методика навчання техніці видів спортивної боротьби та єдиноборств. 
Мета, завдання та принципи навчання  техніці видів спортивної боротьби. Мета і 

завдання навчання. Знання, вміння і навички борця. Процес формування рухових навичок. 
Особливості використання дидактичних принципів навчання в побудові учбового процесу. 

Засоби і методи навчання у спортивній боротьбі. Мета і завдання навчання. Знання, 
вміння і навички борця. Процес формування рухових навичок. Особливості використання 
дидактичних принципів навчання в побудові учбового процесу. 

Методика навчання загальнорозвиваючих вправ та спеціально-підготовчих вправ 
борців. Страховка та самостраховка. Методика використання загально-розвиваючих і 
спеціально-підготовчих вправ у навчанні борців і дзюдоїстів. Методика навчання страховки 
та самостраховки. 

Методика проведення підготовчої, основної та заключної частин занять у боротьбі. 
Виконання обов’язків чергового. Подача команд на протязі підготовчої частини уроку. 
Вправи із інших видів спорту – гімнастики, акробатики, легкої атлетики, важкої атлетики, 
вправи з опором, рухливі та спортивні види ігри. 

Методика проведення основної частини заняття. Послідовність виконання 
загальнорозвиваючих, спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Особливості основної 
заняття (обсяг і інтенсивність). 

Особливості заключної частини заняття. Специфіка вправ, які виконуються у 
заключній частині заняття. 

Тема 2.  Особливості використання тренувальних навантажень.  
Особливості використання тренувальних навантажень у спортивній боротьбі. 

Класифікація тренувальних навантажень. Педагогічні критерії оцінки окремих параметрів 
тренувальних навантажень. Особливості планування тренувальних навантажень у 
спортивній боротьбі. 

Особливості впливу на організм спортсменів різних за величиною, спрямованістю та 
специфічністю тренувальних навантажень. 

Особливості впливу на організм спортсменів занять із великими тренувальними 
навантаженнями різної спрямованості. Методика реєстрації тренувального навантаження у 
борців. Планування тренувальних занять з різними навантаженнями протягом дня. 
Планування тренувальних навантажень і відпочинку в мікроциклах. Оволодіння уміннями 
і навичками проведення занять з великими тренувальними навантаженнями. 

Тема 3.  Фізичні якості та методика їх розвитку у спортивній боротьбі. 
Сила та методика її розвитку. Режими роботи м’язів та види силових якостей. 

Основні фактори, що визначають рівень силових якостей. Методи, що застосовуються в 
процесі силової підготовки. Розвиток силових якостей в системі підготовки борця. 
Контроль силових якостей 

Види швидкісних здібностей, форми їх прояву і фактори, що їх визначають. Етапи 
розвитку швидкісних здібностей. Методика розвитку швидкісних здібностей. Засоби 
швидкісної підготовки. Методи, що застосовуються в швидкісній підготовці борців, та їх 
характеристика. Контроль швидкісних здібностей. 

Витривалість та методика її розвитку. Види витривалості. Джерела 
енергозабезпечення м’язової роботи. Фактори, що визначають рівень анаеробних 
можливостей. Фактори, що визначають рівень аеробних можливостей. Методика оцінки 
спеціальної витривалості. Методика розвитку спеціальної та загальної витривалості. 

Аеробна система енергозабезпечення м’язової діяльності борців і методика її 
підвищення. Контроль потужності і ємності аеробних процесів. Економічність 
використання функціонального потенціалу. Контроль економічності. 

Гнучкість і координаційні здібності, методика їх розвитку. Види і значення 
гнучкості. Фактори, що визначають рівень гнучкості. Методика розвитку гнучкості. Етапи 



розвитку гнучкості. Методика розвитку гнучкості. (Характер і чергування вправ, темп 
рухів, величина обтяжень, інтервали відпочинку). 

Координаційні здібності спортсменів і фактори, що визначають координацію. 
Загальні положення методики і основні засоби поліпшення координаційних здібностей. 
Засоби поліпшення координаційних здібностей. Ідеомоторне тренування. Методика 
поліпшення координаційних здібностей (складність рухів, інтенсивність роботи, тривалість 
окремої вправи, кількість повторів однієї вправи, тривалість і характер пауз між вправами). 

Тема 4. Побудова тренувального процесу.  
Основи побудови підготовки борців та єдиноборців. Система підготовки 

спортсменів і її структурні елементи. Загальна структура багаторічної  підготовки і 
фактори, що її обумовлюють . Побудова підготовки борців на різних етапах багаторічного 
вдосконалення. 

Побудова  тренувального  процесу на різних етапах багаторічного вдосконалення (на 
етапі  початкової підготовки, попередньої  базової, спеціалізованої базової, максимальної  
реалізації індивідуальних можливостей, етапі збереження досягнень). 

Основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі  багаторічного 
вдосконалення. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різної направленості в 
процесі багаторічного вдосконалення. 

Побудова програм тренувальних занять. 
Загальна структура занять. Головна  педагогічна  направленість занять. Заняття 

вибіркової  та комплексної направленості в процесі  підготовки. 
Типи занять (навчальні, тренувальні, навчально-тренувальні, відновлювальні, 

модельні, контрольні). Форми організації занять (індивідуальна, групова, фронтальна, 
вільна). Характеристика видів навантажень в заняттях. 

Побудова програм мікроциклів підготовки борців та єдиноборців. 
Характеристика типів  мікроциклів (втягуючи, ударні, відновлювальні, підводящі, 

змагальні). Загальні основи чергування  занять з різними за величиною і направленістю 
навантаженнями. 

Вплив на організм спортсменів занять з різними за величиною і направленістю 
навантаженнями. Співвідношення в мікроциклі занять з різними  за величиною і 
направленістю навантаженнями. Структура мікроциклів підготовки борців різних типів. 
Особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях протягом дня. 

Побудова програм мезоциклів підготовки борців та єдиноборців 
Характеристика типів мезоциклів (втягуючі, базові, контрольно-підготовчі, перед 

змагальні, змагальні). Чергування мікроциклів у мезоциклі. Чергування і сумарне 
навантаження тижневих мікроциклів в мезоциклах різного типу на різних етапах 
багаторічної підготовки. Особливості  побудови мезоциклів при тренуванні жінок. 

Побудова річного циклу підготовки борців та єдиноборців. 
Загальна структура річної підготовки. Особливості побудови  річного циклу 

підготовки в спортивних єдиноборствах. 
Особливості підготовки борців в окремому  макроциклі  (підготовка  в підготовчому, 

змагальному, перехідному періоді, безпосередня підготовка до головних змагань року). 
Побудова чотирьохрічного плану підготовки борців та єдиноборців. 
Мета, завдання 4-х річного (олімпійського) циклу. Особливості побудови підготовки 

в олімпійському  циклі. Динаміка навантажень в олімпійському циклі. Співвідношення 
роботи різної направленості в олімпійському циклі. 

  4. Завдання курсу: 
Освітні: 

– вивчення теоретичних основ краєзнавчої діяльності, та спортивного орієнтування; 
– оволодіння методикою викладання краєзнавчих навичок та вмінь; 
– вивчення правил змагань краєзнавчого туризму; 
– організація , підготовка і проведення туристичних походів. 



Оздоровчі: 

- розвиток функцій них систем організму та зміцнення здоров’я; 
- розвиток фізичних якостей студентів; 
- підвищення працездатності студентів. 
Виховні: 

- сприяння соціальному формуванню особистості; 
- сприяння гармонічному розвитку особистості; 
- виховання працездатності, наполегливості, витримки, сили волі, патріотизму. 

  У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

– відомості про розвиток спортивної боротьби та єдиноборств в України за минулий рік; 
- зміст науково-дослідної роботи тренера та послідовність її виконання; 
-  різновиди педагогічного експерименту та методи досліджень, що застосовуються під час 
підготовки спортсменів у боротьбі; 
- види змагань, їх цілі і завдання, способи проведення, регламентацію; 
- функції, права і обов'язки суддів, методику суддівства та спосіб визначення змагального 
результату;  
- показники змагальної діяльності та фактори, що їх зумовлюють; 
- методику визначення показників змагальної діяльності; чинники, що зумовлюють 
результативність техніки; 
- класифікацію тренувальних навантажень, критерії їх оцінки та особливості планування у 
спортивній боротьбі та єдиноборствах;  
- вплив на організм спортсмена навантажень різних за величиною і спрямованістю;  
- фізичні якості, їх різновиди та методику їх розвитку. 

вміти:  
- проводити аналіз виступу українських єдиноборців на національних та міжнародних 
змаганнях;  
- організувати та провести педагогічний експеримент;  
- визначати і застосовувати відповідні методи педагогічних досліджень;  
- описати виконані дослідження у власній курсовій роботі відповідно до визначених вимог; 
- складати змагальну документацію, організувати суддівство змагань та виконувати 
обов’язки будь-якого судді з суддівської бригади;  
- розрахувати показники змагальної діяльності відповідно до кожної сутички;  
- проводити тренувальні заняття з навантаженнями різними за величиною і спрямованістю; 
- написати план-конспекти занять спрямованих на розвиток тих чи інших фізичних якостей; 
- провести тренувальне заняття згідно плану-конспекту спрямоване на розвиток фізичних 
якостей. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, Заслужений тренер 
України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 
традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська. 
 



12. Метрологічний контроль у фізичному вихованні 
1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.3.8 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 3 

Варіативна 
Курс: 3 
Семестр: 6 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: оволодіти теоретичним курсом знань та практичних  навичок 

метрологічного контролю у фізичному вихованні. 
3. Опис курсу. 

 Кредит 1. 
Тема 1. Вступ до Метрологічного контролю у фізичному вихованні 
Вимірювання не тільки фізичних, а і педагогічних, психологічних, соціальних, 

інших показників. Зв'язок з іншими дисциплінами. Поняття про управління спортивно-
тренувальним процесом. Основи теорії вимірювань: одиниці, шкали вимірювань, точність, 
вимірювання прямі і непрямі. Похибки вимірювань. 

 Тема 2. Основи теорії тестів та оцінок 

Основні поняття. Надійність тестів: методи оцінки, стабільність, узгодженість, 
еквівалентність тестів. Шляхи підвищення надійності. Інформативність тестів: основні 
поняття, логічний та емпіричний методи обґрунтування інформативності. Проблема оцінок: 
основні поняття, задачі оцінювання, проблеми крітерію. Шкали оцінок: стандартні, 
перуентильні, обраних точок, параметричні. Оцінка комплексу тестів. Різновиди норм в 
залежності від віку, конституції тіла, тощо. Обгрунтування придатності норм. 

Кредит 2. 
Тема 1. Методи кількісної оцінки якісних показників 
Основні  поняття кваліметрії. Методи експертних оцінок, анкетування. Технічні 

методи контролю. Склад вимірювальної системи. Телеметричні методи збору інформації. 
Датчики біоелектричних процесів, біомеханічних характеристик, фотограмметрія, 
відеозапис. Реєстрація результатів вимірювань, інформаційно-технічне забезпечення 
тренувального процесу. 

Тема 2. Метрологічні основи комплексного контролю в фізичному вихованні та 
спорті 

Методологічні основи комплексного контролю. Метрологічна характеристика 
Єдиної спортивної класифікації України. Метрологічна характеристика Державної системи 
тестів та нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України (пост. КММ80 від 
15.01.96). 

Тема 3. Метрологічні основи контролю за змагальною діяльністю. Зміст та 
направленість контролю. Способи реєстрації змагальної діяльності. Стенографування в 
спортивних іграх та єдиноборствах, техніко-естетичних, циклічних видах спорту. Первинна 
обробка результатів реєстрації. 

Кредит 3. 
Тема 1. Метрологічні основи контролю за технічною та тактичною підготовленістю 

спортсменів 
Тема 2.Контроль за технічною підготовленістю, об'ємом, різноманітністю, 

ефективністю техніки. Визначення абсолютної, порівняльної, реалізаційної ефективності. 
Різновиди оцінок ефективності, контроль засвоєння техніки, інструментальні методи 
контролю технічної майстерності. 

Кредит 4. 



Тема 1.Метрологічні основи контролю за фізичною підготовленістю спортсменів 
Контроль за швидкісними якостями, часом реакції, швидкістю рухів. Контроль за 

силовими якостями. Методи вимірювання максимальної сили, градієнту сили, імпульсу 
сили. Безінструментальний контроль якості сили. Якість силових тестів. Контроль 
показників витривалості. Контроль показників гнучкості. 

Тема 2. Контроль за тренувальними та змагальними навантаженнями 
Контроль за спеціалізованістю навантаження, за направленістю навантаження, за 

координаційною складністю навантаження, за величиною та інтенсивністю 
навантаження.Навантаження змагальних вправ і методи їх контролю. 

Тема 3. Етапний, поточний та оперативний контроль 
Зміст та організація етапного контролю. Зміст та організація поточного контролю. 

Зміст та організація оперативного контролю. Прогнозування та відбір в спорті. 
Прогнозування найвищих досягнень, спортивної перспективності. Метрологічні основи 
відбору. 

Тема 4. Метрологічне забезпечення в фізичному вихованні 
Зміст, стандартизація метрологічного забезпечення. Правові основи стандартизації. 
4. Завдання курсу: 

    освітні: 
- вивчення теоретичних основ метрологічного контролю у фізичному вихованні; 
- оволодіння методикою метрологічного контролю досліджень  фізичних вправ; 
- оволодіння методами і засобами контролю і тестування за технікою фізичних вправ та 
фізичними якостями. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  

 основні вимоги і положення метрології в спорті і практичні методи вимірювання 
параметрів рухової функції людини; 

 основи теорії вимірювань; 
 методичні основи тестування та оцінювання; 
 методи кваліметрії та інструментальні методи вимірювання; 
 основи побудови вимірювальних систем. 

уміти: 

 вимірювати кількісні показники рухової діяльності спортсменів; 
 оцінювати результати тестування та коректно їх інтерпретувати; 
 кількісно оцінювати якісні показники; 
 використовуватирезультатикомплекснихвимірюваньвпедагогічнійдіяльності. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, Заслужений тренер 
України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 
традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

9. Мова викладання: українська. 
 

 
 
 



13. Нові технології у фізичному вихованні та спорті 
1. Ідентифікація 
Шифр:  ВД 2.3.12 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 6 семестр – 3 год. 
                               

Варіативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 6 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: формування професійних, організаційних і методичних знань, вмінь 
та навичок  при  проведенні  фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  використанням  нових 
технологій у фізичному вихованні. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Теоретико-методичні   основи  фізкультурно-оздоровчої  діяльності 
Тема 1.  Вступ до курса «Нові технології у фізичному вихованні та спорті». 
«Нові технології у фізичному вихованні та спорті» як   навчальна дисципліна: 

зміст, завдання, мета, предмет вивчення дисципліни. Характеристики здоров’я населення 
України. Здоров’я людини та його  взаємозв’язок зі  способом  життя.  Структура і 
характеристика сучасних оздоровчих систем. 

Тема 2. Класифікація, структура і зміст фітнес-програм як форми    рухової   
активності. 

Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності аеробної спрямованості. 
Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики. Фітнес-програми, засновані 
на видах рухової активності силової спрямованості. 

Кредит 2. Оздоровчі технології фізичного розвитку. 
Тема 3. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. 
Система Пілатеса. Система Миколи Амосова: «Режим здоров’я», «1000 рухів».  

Система «Бодіфлекс». Система    Лідьярда.    Профілактико-відновна   гімнастика   
Ф.Т. Ткачова.    Система оздоровлення Ніші. Система зміцнення хребта за методом 
Маккензі. Система оздоровлення Валентина Дікуля.Система зміцнення хребта за   методом 
Брега. Система оздоровчих Мудр. Система оздоровлення очей за методикою Бейтса і 
Корбетт. Система оздоровлення Мірзакаріма Норбекова (суглобова гімнастика). Система 
оздоровлення ”Українська йога”. Гімнастика Гермеса. Система Су-Джок. Методика 
збереження здоров’я  пальцевими  вправами  Йосіро  Цуцумі.  Методика позбавлення  від 
вікових хвороб Томаса Ханна. 

Кредит 3. Основні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності 
Тема 4. Технології  психоемоційного оздоровлення. 
Система   оздоровлення   Мірзакаріма   Норбекова. Аутогенне тренування: мета, 

завдання, сутність. Поради В.П.Петренка. Сутність біоритмології. 
Тема 5. Технологія оздоровчого дихання.   
Китайська дихальна система.  Система відновлення природнього типу дихання 

К.В.Динейка. Система дихання Г.С.Шаталової. “Ридаюча” система дихання Ю.Г.Вілунаса.    
Кредит 4. Технології оздоровлення 
Тема 6. Оздоровчі технології загартування. 
Методика капіляротерапії  А. Залманова.  Методика  водолікування  С.Кнейппа.  

Методика загартування  П.Іванова.  Нетрадиційні  системи  загартування  (кріотерапія,  
аромотерапія, система Баки, фен-шуй). 

 Тема 7. Оздоровчі технології очищення організму. 
Програма духовного оздоровлення Ю.А.Андреєва. Оздоровча система очищення 

Семенової. Система Луїзи Хей. Технологія оздоровлення Г.П.Малахова. Оздоровча система 
П.Брегга. 



4. Завдання курсу: забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до 
професійної діяльності з використанням нових технологій у фізичному вихованні та спорті; 
сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення 
та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  
- сучасний стан і основні тенденції розвитку освіти; 
- теоретичні основи організації науково-дослідної діяльності в сфері освіти; 
- структуру й функції освітніх проектів; 
- функції й види моніторингу в сфері освіти; 
- зміст та  форми  організації різних видів оздоровчих технологій. 
уміти: 
- адаптувати сучасні досягнення науки й наукомістких технологій до освітнього 

процесу; 
- оцінювати інноваційні освітні проекти з погляду їхньої ефективності; 
- порівнювати функціональні можливості різних систем оцінки якості освіти; 
- вирішувати завдання щодо виконання наукових досліджень і використання їх 

результатів з метою підвищення ефективності процесу спортивного тренування; 
- використовувати сучасні засоби й методи фізичної культури й спорту для 

підвищення ефективності процесу тренування; 
           -  оцінювати сучасні технології спортивного тренування для забезпечення якості 
підготовки спортивних резервів у юнацькому спорті; 
            - сформувати практичні навички проведення фізкультурно-оздоровчих занять та 
масових фізкультурно-спортивних заходів за допомогою сучасних,нових технологій у 
фізичному вихованні та спорті. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти  Хохлова Л.А. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська. 
 

 
 

14. КРАЄЗНАВЧИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ 
1. Ідентифікація 

Шифр: ВД 2.3.7 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Нормативна 
Курс: 3 
Семестр: 5 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 



 
2. Мета курсу: є професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості 

вчителя фізичної культури в учбових закладах середньої освіти. 
3. Опис курсу. 

Кредит 1. Туристично-краєзнавча робота як форма навчально-виховної діяльності 
Тема 1. Туристично-краєзнавча робота як форма навчально-виховної діяльності. 

Предмет і завдання курсу, його зв’язок з іншими науками. Сутність ТКР, її місце в 
позакласній діяльності, зв’язок зі шкільними програмами з географії. Функції, завдання та 
напрямки позакласної роботи: туристично-краєзнавчий; країнознавчий; економічний; 
екологічний; естетичний. Інноваційні педагогічні технології в ТКР. 

Тема 2. Форми, принципи і методи туристично-краєзнавчої роботи. 

Загальнолюдські принципи освіти та виховання в позаурочний час. Дидактичні принципи. 
Роль краєзнавчого принципу. Форми позакласної роботи: індивідуальні, групові й 
колективні; періодичні та епізодичні; стаціонарні й нестаціонарні. Методи ТКР. 

Тема 3. Вікові особливості учнів і туристично-краєзнавча робота. Етапи 
формування особистості та фізіологія розвитку дитини. Особливості молодшого, 
середнього та старшого шкільного віку. Формування пізнавального інтересу, методи його 
стимулювання в різних вікових категорій дітей. Методи співпраці з «важкими» дітьми. 
Соціальна адаптація дітей у процесі позакласного виховання. 

Тема 4. Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму. Функції 
та принципи туристично-краєзнавчої діяльності. Виховання юних туристів. Запобігання 
конфліктів у туристично-краєзнавчій діяльності.  

Тема 5. Планування й облік роботи гуртків. Гурток як ефективний засіб формування 
комплексу знань за певною тематикою. Планування та облік гуртків. Розробка тематичного 
та календарного планів роботи гуртків. Тематика і методика проведення занять у гуртках. 
Кредит 2. Основні форми туристично-краєзнавчої роботи 

Тема 1. Навчальна стежка. Види стежок – комплексні й тематичні. Етапи створення 
та облаштування навчальної стежки. Документація й правове узгодження організаційних 
питань створення стежки. Облаштування майданчиків для спостереження та рекреаційних 
зон. Просвітницька та виховна робота на стежці. 

Тема 2. Організація шкільного краєзнавчого музею. Музей як провідна форма 
позакласної роботи. Види музеїв. Положення про створення музею при шкільному закладі. 
Методичні засади організації та функціонування шкільного краєзнавчого музею. Фондова 
й експозиційна робота. Організація лекцій, вечорів, свят на базі шкільного краєзнавчого 
музею. Шкільний кабінет із географії як прототип шкільного музею. 

Тема 3. Місце екскурсій в організації туристично-краєзнавчої роботи. Класифікація 
екскурсій за тематикою, віковими особливостями екскурсантів, територією проведення 
тощо. Методика проведення та завдання. 

Тема 4. Експедиція як форма туристично-краєзнавчої роботи. Методичні засади 
організації експедицій. Методика планування експедиції з дослідження пам’яток природи, 
історії та культури району. Організація досліджень суспільно-економічних об’єктів краю. 

Тема 5. Похід як форма туристично-краєзнавчої роботи. Етапи організації та 
проведення походу. Розробка маршруту, комплектація матеріального забезпечення, 
обладнання, розробка меню. Методи польових досліджень у поході. 

Тема 6. Організація масових туристичних заходів. Методичні засади проведення 
туристичних змагань, зльотів тощо. Поняття зльоту, туристичного свята, тематичного 
вечора. Організація тематичних виставок, туристично-краєзнавчих вечорів, географічних 
тижнів тощо. 

Тема 7. Застосування ігрових прийомів у туристично-краєзнавчій роботі. Рольові, 
туристичні, спортивні ігри, спортивне орієнтування, змагання з техніки туризму, конкурси 
та вікторини з різних галузей географічного знання 
Кредит 3. Туризм як галузь рекреації. 



Тема 1. Загальне уявлення про рекреацію. Рекреація як соціокультурний феномен 
сучасного світу. Соціально-економічна сутність та основні функції рекреації. Відпочинок 
та рекреація: спільне та особливе. 

Тема 2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система. Загальне 
уявлення про рекреаційну діяльність. Основні концепти рекреаційної діяльності. Концепції 
рекреаційних систем. Туризм як галузь рекреаційної діяльності. Проблеми та перспективи 
розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні. 

Тема 3. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси. Рекреаційний потенціал 
території та проблеми його оцінки. Рекреаційні ресурси: загальні характеристики та основні 
класифікації. Специфіка туристських ресурсів. 

Тема 4. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами. 

Рекреація і відпочинок. Види діяльності людини під час відпочинку. Рекреаційне 
підприємство та рекреаційне господарство. Зони рекреації. 

Тема 5. Туризм і регіональний розвиток. Поняття господарчий потенціал рекреації. 
Рекреаційне освоєння. Погляди на рекреаційну освоєність. 
Кредит 4. Рекреаційні ресурси України. 

Тема 1. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та 

природоохоронного значення. 

Поняття рекреаційний потенціал. Рекреаційний потенціал як умова розвитку 
рекреації. Основні властивості рекреаційного потенціалу. Природно-рекреаційний 
потенціал як передумова розвитку туризму. Оцінки рекреаційного потенціалу: рельєф, 
клімат, вода, мінеральна вода, флора та фауна, природні ресурси, культурно-історичні 
ресурси. 

Тема 2. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. 

Територіальний характер рекреаційних систем (ТРС). Уявлення про ТРС. Погляди 
на розуміння ТРС. Особливості вивчення ТРС. Головне завдання ТРС. Основні функції 
ТРС: економічна, бюджетна, соціальна. Основні фактори територіальної організації 
рекреаційного господарства. 

Тема 3. Курортна система України. 

Рекреаційні ресурси та курортологія. Зародження і розвиток курортів. Медична 
кліматологія і кліматотерапія. Мінеральні води і лікувальні грязі. Лікувальне значення та 
методика застосування озокериту. Охорона курортних ресурсів від виснаження і 
забруднення. 

Тема 4. Рекреаційна система Миколаївської області. 

Основні підходи до визначення туристського регіону. Фактори формування 
туристського регіону. Статичні та динамічні фактори. Екзогенні та ендогенні фактори. 
Туристський регіон та регіональний туризм. Особливості розвитку регіонального туризму. 
Умови розвитку регіонального туризму. 

Тема 5. Історико-архітектурне середовище людини і рекреація. 

Культурно-історичні ресурси. Ознаки екскурсії і екскурсійний метод пізнання. 
Пам'ятки археології, пам'ятки мистецтва, археологічні знахідки, мінералогічні, ботанічні і 
зоологічні колекції, документальні пам'ятки та інші речі, предмети і документи.  

Тема 6. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних 

навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних рекреаційних територій. 

Особливості формування рекреаційних ресурсів в основних природних зонах. 
Рекреаційне навантаження. Визначення величин рекреаційних навантажень. Рекреаційна 
місткість (ємність) природної території.  

Тема 7. Природний рекреаційний потенціал і його визначення на прикладі 

Карпатського регіону. 

Поняття «туристський центр». Основні підходи до вивчення туристських центрів. 
Поняття «центр туризму» та «туристський центр». Типологія туристських центрів. Фактори 
формування туристських центрів. 



  4. Завдання курсу: 
Освітні: 

– вивчення теоретичних основ краєзнавчої діяльності, та спортивного орієнтування; 
– оволодіння методикою викладання краєзнавчих навичок та вмінь; 
– вивчення правил змагань краєзнавчого туризму; 
– організація , підготовка і проведення туристичних походів. 
Оздоровчі: 

–  розвиток функцій них систем організму та зміцнення здоров’я; 
–  розвиток фізичних якостей студентів; 
– підвищення працездатності студентів. 
Виховні: 

– сприяння соціальному формуванню особистості; 
– сприяння гармонічному розвитку особистості; 
– виховання працездатності, наполегливості, витримки, сили волі, патріотизму. 

  У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

– місце та значення організації краєзнавчо-туристичної роботи у системі фізичного 
виховання України; 
– історію розвитку туризму на Україні; 
- організацію та зміст організації краєзнавчо-туристичної роботи у загальноосвітніх та 
спортивних навчальних закладах, дитячих оздоровчих таборах; 

вміти: 

– технічно вірно виконувати всі вивчені туристичні вправи, показуючи при цьому 
результати, що відповідають програмним контрольним нормативам; 
– проведення секційних занять з організації краєзнавчо-туристичної роботи у секціях 
загальноосвітніх навчальних закладів та дитячому оздоровчому таборі; 
– організувати та провести заняття з організації краєзнавчо-туристичної роботи у 
загальноосвітньому навчальному закладі та оздоровчому таборі. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент Тіхоміров Анатолій Іванович.  
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська 
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НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Теорія та методика фізичного виховання 
1. Ідентифікація 
Шифр:    ННД 3.8 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 9 

Загальна кількість годин: 270 год. 
Тижневих годин: 7 семестр – 3 год. 
                              8 семестр – 4 год. 

Нормативна 
Курс: ІV 
Семестр: 7, 8 
Лекції: 34 год. 
Практичні заняття: 56 год. 
Самостійна робота: 180 год. 
Вид контролю: 7 семестр – залік, 
                           8 семестр – екзамен. 

 
2. Мета курсу: формування у студентів конкретних знань і умінь, необхідних для 

успішної практичної діяльності з фізичного виховання, набуття практичних навичок, 
проведення навчально-виховної роботи з школярами різного віку і підготовленості, 
впровадження здорового способу життя і позакласної роботи згідно навчальних програм і 
закону України «Про фізичну культуру і спорт». 

3. Опис курсу. 
Кредит  І,5.  Основи фізичного виховання як соціального явища. 

Тема 1. Теорія та методика фізичного виховання як навчальна та наукова 
дисципліна. 

Характеристика ТМФВ як наукової і навчальної дисциплін. Теорія фізичного 
виховання. Методика фізичного виховання. Джерела та етапи розвитку ТМФВ. Зв’язок 
ТМФВ з іншими науками та навчальними дисциплінами. Об’єкт, предмет вивчення і 
викладання.  Структура навчальної дисципліни ТМФВ.  Актуальні проблеми ТМФВ. 

Кредит  2.  Основні поняття теорії та методики фізичного виховання. 
Тема 2. Основні поняття теорії та методики фізичного виховання. 
Значення понятійного апарату теорії і методики фізичної культури. Базові поняття і 

їх взаємозв’язок: фізичний розвиток, фізична підготовка, фізична підготовленість, фізичне 
виховання, фізична культура, фізична освіта, рухова активність, спорт, фізична 
досконалість. 

Кредит  3.  Методи дослідження ТМФВ. 
Тема 3. Методи дослідження ТМФВ. 

Організація дослідження. Проблема або завдання. Предмет дослідження. Об’єкт і 
предмет дослідження. Робоча гіпотеза. Методи дослідження: теоретичний аналіз, 
педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, тестування (контрольні тести), 
анкетування, інтерв’ю, бесіда, методи математичної статистики. 

Тема 4.  Характеристика і структура системи фізичного виховання. 
Поняття про систему фізичного виховання, її засади. Мета і завдання фізичного 

виховання. Ідеологічні, науково-методичні, організаційні, методичні та програмно-
нормативні основи системи фізичного виховання. Основні напрямки системи фізичного 
виховання. Умови функціонування системи фізичного виховання. 

Кредит  4.  Загальні принципи системи фізичного виховання. 
Тема 5. Загальні принципи системи фізичного виховання. 

Загальні соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання. Принципи 
всебічного розвитку особистості: взаємозв’язок всіх аспектів виховання; забезпечення 
всебічного фізичного виховання; єдність загальної і спеціальної фізичної підготовки. 
Принцип зв’язку фізичного виховання з трудовою і військовою практикою: забезпечення 
максимального прикладного ефекту фізичного виховання; створення широких передумов 
засвоєння різноманітних форм життєдіяльності; використання можливостей фізичного 



виховання для трудового і морального виховання. Принцип оздоровчої спрямованості 
фізичного виховання: забезпечення регулярності і єдності лікувального і педагогічного 
контролю. 

Кредит  № 5. Засоби фізичного виховання 

Тема 6. Засоби фізичного виховання, їх характеристика та класифікація. 
Визначення поняття. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. 

Природні сили як допоміжний засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як 
допоміжний засіб фізичного виховання. Зміст та форма фізичних вправ. Загальні поняття 
про техніку фізичних вправ. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання фізичних 
вправ. Характеристики рухів: просторові характеристики; часові характеристики рухів; 
просторово-часові характеристики; динамічні та ритмічні характеристики. Класифікація 
фізичних вправ. Утворення ефектів фізичних вправ. Поняття «ефект» фізичних вправ. 
Характеристика процесів зміни в організму під впливом фізичних вправ: робоча фаза; фаза 
відносної нормалізації; редукційна фаза; кумулятивний ефект.  

Кредит  № 6. Фізичне навантаження 

Тема 7. Фізичне навантаження і відпочинок під час виконання фізичних вправ. 
Загальна характеристика фізичної загрузки. Регулювання зовнішньої сторони 

навантаження шляхом зміни її компонентів. Внутрішня сторона фізичного навантаження. 
Відпочинок між фізичними навантаженнями як фактор оптимізації тренуючих впливів. 
Негативний влив фізичного навантаження на стан фізичної підготовленості та здоров’я 
людини. Адаптація організму до навантаження. Дозування навантаження. Щільність уроку 
як умова досягнення необхідного навантаження 

Кредит  № 7. Принципи побудови процесу фізичного виховання 
Тема 8. Принципи побудови процесу фізичного виховання 
Визначення понять. Структура системи педагогічних принципів. Соціально-

педагогічні принципи побудови процесу фізичного виховання: принцип формування 
фізичної культури людини; принцип гармонійного розвитку особистості; принцип зв’язку 
з життєдіяльністю; принцип оздоровчої спрямованості. Методичні принципи фізичного 
виховання: принцип свідомості й активності учнів; принцип наочності; принцип 
доступності й  індивідуалізації; принцип систематичності. Принципи побудови занять у 
процесі фізичного виховання: принцип міцності і прогресування; принцип безперервності; 
принцип циклічності; принцип врахування вікових особливостей особистості. 

Кредит  № 8. Методи фізичного виховання 
Тема 9. Методи фізичного виховання 
Визначення поняття: «метод», «методичний прийом», «методика», «методичний 

підхід». Практичні методи фізичного виховання: методи навчання рухових дій, методи 
вдосконалення та закріплення рухових дій, методи вдосконалення фізичних якостей. 
Загально педагогічні методи в фізичному вихованні. Вербальні методи: розповідь, 
пояснювання, інструктування, вказівки, команди. оцінки. Методи демонстрації. Методи 
наочності. 
 Кредит 9. Урок як основна форма фізичного виховання 

Тема 10.  
Риси уроку. Вимоги до проведення уроку фізичної культури. Зміст уроку фізичної 

культури. Класифікація уроків: за направленістю фізичного виховання, за предметним 
змістом, за перевагою однієї із сторін фізичного виховання, за вирішенням основних 
завдань. 

Методика проведення уроку. Типи уроків фізичної культури. Структура уроку 
фізичної культури. Методика проведення уроку. Правила побудови та проведення 
підготовчої, основної та заключної частини уроку. Залежність структури від вікових 
особливостей школярів та його місця в режимі навчального дня. 

Методи організації діяльності учнів на уроці: фронтальний, груповий, 
індивідуальний, колового тренування. Підготовка вчителя до уроку.  



Педагогічний аналіз уроку фізичної культури як спосіб підвищення його 
ефективності. Навантаження на уроці. Методика його визначення та прийоми регулювання. 
Пульсометрія.  

Профілактика травматизму та техніки безпеки при  проведенні уроку фізичної 
культури та спортивно-масових заходів. 

Тема 11. Урок фізичного виховання у початковій школі. 
Урок фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку – особливості методики, 

проведення та планування.  
Навчальні програми з фізичної культури для 1-4 класів, їх структура та 

обґрунтованість.  
Зміст розділів програми. Завдання фізичного виховання і засоби їх рішення. 

Особливості методики навчання руховим діям та розвитку рухових якостей. Роль вчителя 
на уроці фізичної культури.  

Кредит 10. Форми організації занять з фізичного виховання у початковій школі. 

Тема 12. Форми організації занять з фізичного виховання у початковій школі. 
Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального і повного дня школи. 

Значення різноманіття форм організації занять фізичними вправами в загальноосвітній 
школі. Завдання, зміст, організація та методика проведення наступних форм фізкультурно-
оздоровчої роботи: 

- гімнастика до занять; 
- фізкультурні хвилини та фізкультурні паузи на загальноосвітніх уроках; 
- заняття фізичними вправами на подовжених перервах; 
- «спортивна година» в групах подовженого дня. 
Характеристика умов та заходів, що забезпечують максимальний педагогічний та 

оздоровчий ефект фізкультурно-оздоровчої роботи: 
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 
- раціональне використання матеріально-технічної бази; 
- підтримка зацікавленості учнів. 
Позакласна робота з фізичного виховання в школі. Значення та завдання позакласної 

роботи в системі фізичного виховання школярів. Особливості проведення та вимоги до 
організації позакласної роботи з фізичного виховання.  

Форми позакласної роботи: гуртки фізичної культури, секції загальної фізичної 
підготовки (ЗФП), спортивні секції, масові фізкультурні заходи (спортивні змагання, 
спортивні вечори та свята, туристична робота, Дні здоров’я). Планування та облік 
позакласної роботи. 

Кредит  11. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. 

Тема  13. Загальна характеристика фізичних якостей. 
Загальна характеристика рухових якостей людини. Перенос рухових якостей. Засоби 

розвитку рухових якостей. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність 
розвитку рухових якостей. Адаптація - як основа вдосконалення фізичних якостей. 
Алгоритм методики розвитку рухових якостей. 

Тема  14. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний 
розвиток. Показники фізичного навантаження. Суперкомпенсація. Різновиди інтервалів 
відпочинку. 

Кредит  12. Основи методики розвитку сили та прудкості. 

Тема 15.  Основи методики розвитку  сили.  
Основи методики розвитку силових якостей. Загальна характеристика сили. 

Фактори, що зумовлюють силові можливості людини. Вікова динаміка розвитку сили. 
Методика розвитку максимальної, швидкісної, вибухової сили. Контроль за розвитком 
сили.  

Тема 16. Основи методики розвитку  прудкості.  



Основи методики розвитку прудкості. Загальна характеристика прудкості. Фактори, 
що зумовлюють прояв прудкості Методики розвитку прудкості Контроль за розвитком 
прудкості. Вікова динаміка розвитку прудкості. 

Кредит  13. Основи методики розвитку витривалості та гнучкості. 

Тема  17. Основи методики розвитку витривалості.  
Основи методики розвитку витривалості. Загальна характеристика витривалості. 

Фактори, що зумовлюють витривалість. Методики розвитку витривалості. Контроль за 
розвитком витривалості. Вікова динаміка розвитку витривалості.  

Тема  18. Основи методики розвитку гнучкості. 
 Основи методики розвитку гнучкості. Загальна характеристика гнучкості. Фактори, 

що зумовлюють гнучкість.. Завдання та засоби вдосконалення гнучкості. Активна і пасивна 
гнучкість та особливості методики спрямованого впливу на її розвиток. Контроль за 
розвитком гнучкості. Вікова динаміка розвитку гнучкості. 

Кредит 14. Основи методики розвитку спритності. 

Тема  19. Загальна характеристика спритності.  
Загальна характеристика спритності. Характеристика факторів, що визначають 

спритність. Різновиди координаційних здібностей. їх характеристика та методи 
вдосконалення. Основні положення, методи та засоби поліпшення координаційних 
можливостей учнів. Контроль за розвитком спритності. 

Тема  20. Методики розвитку спритності. 
Основи методики розвитку спритності. Контроль за розвитком спритності. Вікова 

динаміка розвитку спритності.  
Кредит 15. Загальні основи навчання рухових дій.  

Тема  21. Рухові уміння та навички. Механізм формування рухових дій. 
 Рухові дії як предмет навчання. Рухове вміння та навичка. Закономірності і 

механізми формування рухових вмінь і навичок. Відмінні риси рухових вмінь та навичок. 
Перенос навичок. 

Тема 22. Структура процесу навчання рухових дій. 
Педагогічні основи процесу навчання руховим діям. Передумови та етапи навчання. 

Загальна характеристика процесу навчання. Етап розучування рухової дії. Етап 
поглибленого розучування рухової дії. Етапи засвоєння  і закріплення рухової дії. 

Кредит 16. Урочні форми організації занять у середній та старшій школі. 

Тема 23. Урочні форми організації занять у середній та старшій школі. 
Характерні риси, зміст і побудова уроку. Риси уроку. Зміст уроку. Структура уроку 

фізичної культури. Визначення завдань уроку. Організація діяльності учнів на уроці. 
Підготовка вчителя до уроку. Проведення уроку. Щільність уроку як умова досягнення 
необхідного навантаження. Оцінка діяльності учнів на уроках. Різновиди шкільних уроків 
фізичної культури.  

Тема 24. Особливості проведення уроків у середніх та старших класах. Анатомо-
фізіологічні особливості дітей 5-11 класів. Методи організації навчальної діяльності учнів 
на уроці. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його 
ефективності. 

Кредит 17. Позакласні та позаурочні форми організації занять. 

Тема 25. Позакласні форми фізичного виховання в школі.  
Загальна характеристика позакласних форми організації занять. Гімнастика перед 

заняттям. Фізкультурні хвилинки й фізкультурні паузи. Година здоров’я. Спортивна година 
у групах продовженого дня.  

Тема 26. Позаурочні форми організації занять в школі 
Загальна характеристика позаурочних форм. Секційна робота з ФВ в школі. Роль 

сім’ї у фізичному виховання дітей. Індивідуальні самостійні заняття. Учитель - організатор 
розумного способу життя.  

Кредит 18. Планування і контроль роботи з фізичного виховання в школі. 



Тема 27. Технологія планування та його функції. 
Поняття про планування, його види і зміст. Технологія планування та його функції. 

Підготовка до планування. Державні документи планування. Документи планування, що 
складаються вчителем. 

Тема 28. Поняття контролю та обліку у процесі фізичного виховання. 
Поняття контролю у процесі фізичного виховання. Педагогічний контроль. 

Фізкультурний самоконтроль. Поняття обліку  у процесі фізичного виховання. Документи 
обліку. 

Кредит 19. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

Тема  29. Вікові особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку.  Мета та 
завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вікова періодизація. Особливості 
розвитку м’язової, кісткової, серцево-судинної  та дихальної систем. 

Тема 30. Характеристика засобів і методів ФВ дітей дошкільного віку.  Загальні основи 
навчання рухових дій у  дітей дошкільного віку. Загальні основи розвитку рухових якостей  
дітей дошкільного віку. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільника. 

Кредит 20. Фізичне виховання дітей з вадами здоров’я. 

Тема 31. Завдання фізичного виховання  дітей з ослабленим здоров’ям. Руховий режим 
як фактор зміцнення здоров'я.  Гіподинамія і її негативний вплив на зростаючий організм 
учнів. Лікарсько-педагогічна характеристика школярів з ослабленим здоров'ям.  

Тема 32. Особливості методики занять зі спеціальними медичними групами. 
Захворювання і терміни відновлення занять фізичною культурою Принципи 
комплектування медичних груп. Урок - основна форма організації занять з учнями, 
віднесеними до спеціальної медичної групи. Завдання фізичного виховання і періодизація 
занять в спеціальних медичних групах.  

 Кредит 21. Фізичне виховання учнів поза школою. 

Тема 33. Організаційно-правові засади діяльності  спортивних шкіл. Особливості роботи 
на різних етапах спортивної підготовки в ДЮСШ. Характеристика ДЮСШ як навчального 
закладу (типи). Цілі, завдання, особливості роботи  в ДЮСШ. Особливості роботи на різних 
етапах спортивної підготовки в ДЮСШ. Організація роботи в ДЮСШ. 

Тема  34.  Індивідуальні самостійні заняття.  Мета та завдання індивідуальних 
самостійних занять зі школярами. Вибір предмета самостійних занять. Контроль за 
виконанням самостійних занять. Дитячі громадські організації та фізичне виховання 
школярів. 

Кредит 22. Фізична підготовка студентів ВНЗ. 

Тема  35. Організація навчального процесу з ФВ у вищих навчальних закладах. Мета і 
завдання ФВ у вищих навчальних закладах. Організація навчального процесу з ФВ в 
навчальних відділеннях ВНЗ. Актуальні проблеми з ФВ у ВНЗ України. 
Тема 36. Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання, спортивного клубу та 
спортивно-оздоровчого центру. Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання. 
Основні напрями діяльності спортивного клубу. Організація спартакіади  у ВНЗ. Цілі і задачі 
роботи спортивно-оздоровчого центру у ВНЗ. 

Кредит 23. Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) студентів   ВНЗ І-

ІУ рівнів акредитації. 

Тема  37. Характеристика умов праці майбутніх спеціалістів та вимоги до їх фізичної 
підготовленості. Мета і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) 
студентів.  Засоби ППФП. Професіограма.  

Тема  38. Форми організації ППФП студентської молоді.  Спеціально організовані 
навчальні заняття. Самостійні і самодіяльні заняття. Масові оздоровчо-фізкультурно-
спортивні заходи. 

 

 

Кредит 24. Фізичне виховання дорослого населення. 



 Тема  39.  Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини. Вікові 
особливості фізичного розвитку дорослих людей. Особливості методики фізичної культури 
осіб зрілого віку. Особливості методики фізичної культури осіб старшого і похилого віку. 
Форми організації ФВ дорослого населення.  

Тема  40. Зміст та методика різних видів фізкультурно-оздоровчих занять. 
Кондиційне тренування. Оздоровча ходьба і біг. Аеробіка. Вправи на тренажерах. 
Плавання. 

Кредит 25. Особливості фізичного виховання дорослого населення. 

Тема 41. Варіанти індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять.  
Методика складання індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занять.  Лікарсько-
педагогічний контроль. 

Тема 42. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя. Значення 
здорового харчування. Задачі і принципи здорового харчування. Використання вітамінів. 

Кредит 26. Фізичне підготовка військовослужбовців у збройних силах України. 

 Тема 43. Особливості фізичного виховання в роботі з військовослужбовцями. Зміст 
і структура фізичної підготовки у Збройних силах України. Мета, загальні та спеціальні 
завдання фізичної підготовки військовослужбовців. Принципи фізичної підготовки.  

Тема 44. Методика проведення занять з військовослужбовцями. Фізичне виховання 
у різних підрозділах Збройних Сил України. Фізичне виховання у сухопутних військах. 
Фізичне виховання у повітряних військах. Фізичне виховання у морських військах. 

Кредит 27. Форми фізичної підготовки військовослужбовців. 

Тема 45. Форми фізичної підготовки у Збройних Силах України. Особливості 
навчальних занять з ФВ. Ранкова фізична зарядка. 

Тема 46. Організація спортивно-масової  роботи у Збройних Силах України. 
Задачі і зміст спортивно-масової  роботи у Збройних Силах України. Форми спортивно-
масової  роботи. Документація зі спортивно-масової  роботи. 

4. Завдання курсу: 
Освітні завдання: 

 формування основ теоретичних знань для подальшого засвоєння методики 
фізичного виховання; 
  розвиток у майбутніх вчителів педагогічного та аналітичного мислення, творчого 

підходу до вирішення педагогічних ситуацій, що складаються у процесі педагогічної 
діяльності; 
  формування умінь приймати найоптимальніші рішення у відповідності до 

педагогічних закономірностей, принципів педагогічного процесу. 
Виховні завдання: 

 сприяння соціальному формуванню особистості; 
 виховання працелюбності, наполегливості, витримки, сили волі; 
 формування почуття патріотизму. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  

 вихідні поняття теорії фізичного виховання; 
 основи української національної системи фізичного виховання; 
 методику розвитку фізичних якостей з урахуванням вікових, статевих, 

індивідуальних відмінностей фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості 
учнів; 

 знати основи методики навчання техніки фізичних вправ, 
 форми організації занять з фізичного виховання;  
 методи управління і контролю у процесі фізичного виховання школярів;  
 програмно-нормативні основи фізичного виховання в галузі освіти; основи 

планування і облік процесу фізичного виховання в школі; 
Вміти: 



 аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасної теорії і 
практики фізичного виховання; 

 творчо використовувати отримані знання з теорії і методики фізичного виховання 
при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з 
врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей учнів; 

 використовувати педагогічні ідеї в організації процесу навчання й виховання;  
 нормувати фізичні навантаження у фізичному вихованні з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних відмінностей, фізичного розвитку та рівня фізичної 
підготовленості учнів; 

 здійснювати різні напрями фізичного виховання у роботі з школярами в умовах 
школи та позашкільних закладів освіти;  

 вміло будувати взаємостосунки з учнями, батьками, колегами у процесі педагогічної 
та фізкультурно-спортивної діяльності;  

 на практиці реалізовувати методи та форми фізкультурно-спортивної діяльності з 
метою формування всебічно розвинутої особистості школярів. 

 дотримуватися техніки безпеки та виконання гігієнічних вимог до умов проведення 
занять з фізичної культури; 

 планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання,  
 вивчати, аналізувати і оцінювати рівень фізичного розвитку дітей шкільного віку; 
 вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням 

сучасних методів наукового пізнання; 
 формувати в учнів систему знань і свідому потребу в систематичних заняттях 

фізичною культурою і спортом, та в здоровому способі життя; 
 аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід, систематично 

підвищувати свою професійну кваліфікацію; 
 здійснювати науково-дослідну та методичну роботу, орієнтуватися в спеціальній 

науково-педагогічній літературі згідно профілю підготовки. 
5. Статус у навчальному плані. 

Нормативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти Бірюк С.В. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Для заліку - 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

Для іспиту - 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти 
набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська. 
 

 
 
 
 
 

2. Біомеханіка 
1. Ідентифікація 



Шифр: ННД 3.10 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 3 

Нормативна 
Курс: ІІІ 
Семестр: 7 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 18 год. 
Лабораторних: 12 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної 

підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь 
самостійного вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також 
обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і 
програм навчання руховим діям та їх корекції. 

3. Опис курсу.  
Кредит 1. Біомеханіки як наука.  Предмет зміст та біомеханіки. Розвиток біомеханіки як 
науки. 

Тема 1. Предмет зміст та біомеханіки. 
Теорія та методи біомеханіки спорту. Місце біомеханіки у тренувальному процесі. 

Проблеми методики у спортивному тренуванні. Дидактичні методи у спортивному 
тренуванні. Використання засобів загальної та спеціальної підготовки у тренувальному 
процесі 

Тема 2. Розвиток біомеханіки як науки. 
Шляхи розвитку біомеханіки. Становленнгя біомеханіки як наукиЕтапи підвищення 

якості тренувального процесу. Фазова структура рухів. Використання методів біомеханіки 
у системі підготовки спортсменів. 

Тема 3. Тіло людини як біомеханічна система. 
Кінематичні, динамічні та енергетичні характеристики тіла людини. Закони 

Ньютона та їх використання у спорті. Особливості визначення біомеханічних 
характеристик при поступальному та обертальному рухах. Біомеханічний контроль рухової 
діяльності людини при різних видах спортивної діяльності. Апаратурні комплекси та 
системи, які використовуються у біомеханіці. Будова кінематичної системи організму. 
Кінематичні пари, види їх з’єднань ланцюги  

Тема 4. Біокінематичні ланки та ланцюги. Особливості м’язової системи. 
Види з’єднань, ступеня вільності рухів біомеханічної системи. Важелі їх види, та 

особливості. Послідовність біомеханічного аналізу загально розвиваючих вправ: 
біомеханічний опис рухів, вплив вправ на руховий апарат, робота м’язів, диференціальні 
особливості у рухах. Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів 
людини. Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 
підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  

Властивості м’язової системи , будова мязів, їх властивості. Упругість, в’язкість, 
релаксація,  повзучість мязів.  Управління рухами в перемінних умовах. Формування та 
перебудова системи рухів. Закономірності розвитку моторики в процесі онтогенезу. Рухові 
якості як різносторонні прояви рухових можливостей людини. 
Кредит 2. Геометрія мас тіла.  

Тема 1. Центри мас тіла людини. 
Центри мас тіла їх розташування. Визначення центрів мас тіла методом складання, 

визначення загальної ваги тіла. Геометрія мас тіла людини. Загальний центр мас тіла 
людини, методи його визначення. Закономірності зміни загального центру маси тіла у 
віковому аспекті. Постава та її значення у спортивній діяльності людини 



Тема 2. Кіноциклограма техніки бігу, побудова КЦГ. 
Особливості будови КЦГ, проведення досліджень техніки бігу, Просторові та часові 

характеристики КЦГ. Методика побудови КЦГ. 
Тема 3. Переміщення у просторі, фази рухів в бігу на короткі і середні дистанції, 

методи їх  контролю. 
 Вектори швидкостей та прискорень. Розрахунок векторів швидкостей та прискорень 

по способу перших і других різниць. 
Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 

підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
Тема 4. Параметричні графіки рухів та переміщень. 
Побудова параметричних графіків. Переміщення колінного суглобу при бігу на КЦГ 

побудова і взаємозв’язок параметричних характеристик переміщення, швидкості та 
прискорення. Аналіз параметричних характеристик. 
Кредит 3. Динаміка рухів. Людина, як біомеханічна система. Енергія при рухах. 

Тема 1. Фази в рурах людини.  
 Фазовість рухів. Темп, ритм,  фаза без опіру,  фаза опіру. Аналіз фаз руху  при 

виконанні гімнастичної вправи. Рухова дія як система рухів. Склад і структура системи 
рухів. Біомеханіка фізичних вправ. Біомеханічна класифікація вправ. Різновидності 
загальнорозвиваючих вправ. Послідовність біомеханічного аналізу загальнорозвиваючих 
вправ: біомеханічний опис рухів, вплив вправ на руховий апарат, робота м’язів, 
диференціальні особливості у рухах 

Тема 2. Визначення ЗВТ у стрибках. 
Методика аналізу переміщенн загальної ваги тіла при стрибках 
Метання і удари: метальні рухи, ударні рухи. Циклічні локомоції: спортивна ходьба 

і біг, біг на лижах і ковзанах, плавання і гребля. 
Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Тема  3. Визначення структури техніки та фази рухів в бігу на короткі і середні 

дистанції, методи їх  контролю. 
 Класифікація рухових якостей. Витривалість та втома. Біомеханічні аспекти 

силових, швидкісних та швидкісно-силових якостей. 
  Тема 4. Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 

підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
Динамічні характеристики. Вага тіла. Маса тіла, Інерційні характеристики. 
Кредит 4.  Моторика та переміщення тіла 

Тема 1. Методи манкіровки тіла спортсмена. Аналіз техніки ходьба. 
Основні поняття про модельні характеристики. Біомеханічні методи моделювання: 

наочний спосіб, знаковий спосіб, математичний спосіб, натурне моделювання, фізичне 
моделювання, аналого-цифрове моделювання. Моделі фізичних вправ. Моделі фізичної 
підготовленості. Моделі тактичної підготовленості. Моделювання спортивної техніки. 

Тема 2. Методика відео зйомки. Аналіз техніки бігу. 
Апаратурні комплекси та вимірювальні системи. Біомеханічні ерогенні засоби у 

спорті. Класифікація біомеханічних ерогенних засобів. 
Тема 3. Аналіз техніки фізичних вправ засобами комп’ютерного контролю. 
Використання сучасних комп’ютерних програм в оптимізації тренувального 

процесу. Система “TAKEL”. Система “VICON-370”. Модульний аналізатор рухів “PEAK 
3D”. Автоматизована система обробки відеограм “ACOB” 

Тема 4. Особливості біомеханіки та кінематичні характеристики рухів людини. 
Тема 5. Кінематичні характеристики: прострові, часові, просторово-часові. Крапка 

підрахунку переміщень її визначення. Часові характеристики, початок відрахунку.  
4. Завдання курсу: біомеханічні основи рухової діяльності людини, а також 

педагогічні засоби і методи її оптимізації з метою удосконалення рухових дій для 



досягнення запланованих результатів у фізичному вихованні, спорті, а також у фізичній 
реабілітації та рекреації. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:   
  завдання і методи біомеханіки; 
  біомеханічні характеристики рухового апарату людини та її рухової діяльності; 
   біомеханічне обґрунтування та оцінку рухових якостей людини; 
 біомеханічні особливості різних видів рухової функції людини у процесі фізичного 
 виховання, реабілітації, рекреації та спортивної діяльності; індивідуальні та групові 

особливості будови і рухових функцій рухового апарату та 
 моторики людини; біомеханічне обґрунтування техніки і тактики різних видів 

рухової діяльності. 
уміти:   
 аналізувати кінематику та динаміку рухових дій за матеріалами об’єктивної 

реєстрації 
 фізичних вправ; кількісно оцінювати біомеханічні характеристики тіла людини та її 

рухових дій; 
  кількісно оцінювати рівень розвитку основних рухових якостей 
  моделювати біомеханічні характеристики індивідуальної раціональної техніки і 
 тактики рухової активності; використовувати для кількісного контролю, оцінки і 

навчання (корекції) рухових дій 
 сучасні біомеханічні технології.  

5. Статус у навчальному плані. 
Нормативна  навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, Заслужений тренер 
України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 

7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 
сучасних методів, інтерактивних методики, комп’ютерної техніки, спортивного 
обладнання, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  
60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти набирають на іспиті. 
9. Мова викладання: українська. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
1. Ідентифікація 



Шифр: ННД 3.2 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 2. 

Нормативна 
Курс: ІV 
Семестр: 8 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: забезпечити майбутніх фахівців теоретичними знаннями про систему 

управління фізкультурним рухом в Україні та сформувати  знання, навички і вміння, 
розвити здібності щодо здійснення управлінської, організаційної, методичної, 
діагностичної, інноваційної діяльності, керування організаціями фізкультурно-спортивної 
сфери  

3. Опис курсу. 
 Тема 1. Вступ до курсу «Управління у сфері фізичної культури та спорту» . 
Основні поняття і терміни. Визначення спортивного менеджменту. Об’єкт і предмет 

спортивного менеджменту. Фізична культура і спорт у системі ринкових відносин. Схема 
ринку фізкультурно-спортивних послуг. Види фізкультурно-спортивних послуг. 
Особливості функціонування фізичної культури і спорту в ринкових умовах. Менеджмент 
у діяльності тренера і педагога фізичної культури і спорту. 

Тема 2. Структурна побудова і функціонування сфери фізичного виховання в 
Україні.. 

 Сфера фізичного виховання і спорту як соціальна система. Органи публічної влади 
в системі управління сферою. Громадські організації в сфері фізичного виховання і спорту. 
Спортивні школи. Первині осередки  у загальноосвітніх школах, ПТУ, вищих навчальних 
закладах різного рівня акредитації. 

Тема 3. Регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери     фізичного 
виховання. 

Кадрове забезпечення сфери фізичного виховання. Підготовка наукових кадрів та 
ефективне використання кадрових ресурсів. Регламентування діяльності організацій. 
Діловодство і ділові наради. Спонсорство, юридична та соціальна відповідальність 
організацій. 

Тема 4.Функції управління: планування і організація. 
Функції управління: планування і організація. Принципи управлінської діяльності. 

Класифікація та взаємозв’язок функцій управління. Планування як функція управління. 
Організація : делегування повноважень, побудова або удосконалення організаційних 
структур. 

Тема 5.Функції управління: мотивація і контроль. 
Мотивація діяльності співробітників організацій. Контроль, види контролю, облік, 

звітність. 
Тема 6.Управління персоналом організацій сфери фізичного виховання 
Методи управлінської діяльності. Сутність технології управлінської діяльності 

керівника, стилі керівництва. Формальні та неформальні групи. Влада та особистий вплив 
на підлеглих. Управління конфліктними ситуаціями. Система, технологія та напрямки 
управління персоналом 

Тема 7. Міжнародний спортивний рух. 
Міжнародний спортивний рух: історія та сучасні особливості. Організаційна 

структура і діяльність міжнародних федерацій з видів спорту. Міжнародна Олімпійська 
академія. Міжнародні організації, які сприяють розвитку фізичного виховання. Міжнародні 
організації – учасниці руху «Спорт для всіх». 



Тема 8. Мета і функції спортивного менеджменту. 
Мета і місія спортивної організації. Цикл управління фізичною культурою і спортом. 

Система функцій менеджменту спортивної організації. Загальні функції менеджменту. 
Конкретні функції спортивного менеджменту. Взаємодія загальних і конкретних функцій 
менеджменту спортивного підприємства. 

Тема 9. Менеджмент закордонних спортивно-оздоровчих клубів. 
Основи менеджменту сучасних закордонних спортивно-оздоровчих клубів. 
Американська модель менеджменту в спортивному клубі. Скандинавська модель 

менеджменту в спортивному клубі. Німецька модель менеджменту в спортивному клубі. 
Фінансовий менеджмент закордонних спортивно-оздоровчих клубів. Економічний аналіз 
діяльності клубу. Критерії оцінки ефективності роботи клубу. Оподаткування клубів. 

Тема 10. Менеджмент олімпійського і професійного спорту. 
Олімпійський комітет України в системі органів управління спортом. Менеджмент 

у закордонному професійному спорті. Організаційні форми управління професійним 
спортом в Україні. Соціально-правовий статус професійного спортсмена в Україні. 

Тема 11. Менеджмент громадських об’єднань фізкультурно-спортивної 
спрямованості. 
Суспільне фізкультурно-спортивне об’єднання як організаційна форма реалізації 

спортивних інтересів населення. Правовий статус і види фізкультурно-спортивних 
об’єднань України. Федерації, асоціації та спілки за видами спорту. Порядок створення 
фізкультурно-спортивних об’єднань. Менеджмент фізкультурно-спортивного товариства. 

Тема 12. Менеджмент спортивних шкіл і клубів України. 
Типологія сучасних спортивних клубів України. Внутрішньоклубний менеджмент 

спортивного клубу у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Визначення і 
порядок створення ТОВ. Уставний фонд. Органи управління ТОВ. Організаційна структура 
спортивного клубу у формі ТОВ. Фінансовий менеджмент і підприємницька діяльність 
ТОВ. Реорганізація та ліквідація ТОВ. Внутрішньоклубний менеджмент спортивного клубу 
у формі суспільного об’єднання. Умови і порядок прийому до спортивного клубу. 
Організаційна структура клубу. Економічна діяльність спортивного клубу. Менеджмент 
спортивної школи. Створення спортивної школи. Організація навчально-тренувального 
процесу. Самоуправління у спортивній школі. Кваліфікаційні вимоги до керівних посад 
працівників спортивної школи. Економічна та підприємницька діяльність спортивної 
школи. Ефективність діяльності спортивної школи. 
             4. Завдання курсу. 

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління  у сфері  фізичного 
виховання та спорту » є: 

1. Усвідомити роль фізичного виховання і спорту в житті сучасного суспільства, 
структуру фізкультурного та спортивного руху в Україні, особливості діяльності різних 
ланок фізкультурного та спортивного руху в Україні. 

2. Знати систему управління сферою фізичного виховання і спорту, структурну 
побудову та зміст діяльності державних та громадських організацій, види регламентування 
їх діяльності, засади соціальної та юридичної відповідальності. 

3. Оволодіти інформацією про організації різних типів, які функціонують в сфері 
фізичного виховання і спорту, регламентування їх діяльності, діловодство та ділові наради, 
основи спонсорської діяльності.  

4. Вивчити принципи, функції та методи управління, особливості їх прояву в 
організаціях різних типів, зв’язувальні процеси, що супроводжують виконання функцій 
управління. 

5. Оволодіти знаннями та базовими вміннями сучасної технології управління 
персоналом організацій сфери . 

7. Засвоїти інформацію форми влади, стилі керівництва, управління конфліктними 
ситуаціями. 



8. Отримати уявлення про стан міжнародного спортивного руху на сучасному етапі, 
особливості побудови та діяльності міжнародних організацій різних типів, менеджмент 
закордонних спортивно-оздоровчих клубів. 

9. Отримати уявлення про менеджмент спортивних змагань, спортивних шкіл і клубів 
України, сучасних спортивних споруд. 
       У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

1. Загальні питання науки управління (менеджменту), в тому числі і спортивного, 
який базується на вивченні і аналізі, співставленні і оцінці вітчизняної та зарубіжної 
системах; 

2.  Систему організації і управління галуззю фізичної культури та спорту на 
сучасному етапі і шляхи її трансформації у відповідності з новою структурою суспільства, 
ринковою економікою. 

3. Законодавчі нормативно – правові аспекти, закони( накази, постанови, устави, 
інструкції) по питанням організації і управління масовою фізкультурно-оздоровчою і 
спортивною роботою. 

 4. Сучасні організаційні форми і методи фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності у різних ланках системи управління фізкультурним рухом. 

5. Методологію планування , що охоплює всі об’єкти галузі фізичної культури  і 
спорту – державні, комерційні, приватні тощо.  

 6. Організаційні форми менеджменту  спортивного підприємництва.  
7. Основи спортивного маркетингу (спонсорство, реклама, проведення змагань, 

ліцензування тощо). 
8. Основи організації і проведення (економічний аспект) спортивно – масової роботи 

з різними групами населення. 
9. Організаційну структуру професійної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту і її соціально – економічне обґрунтування. 
10. Типи економічних систем і основні економічні інститути, розуміти сутність 

економічних моделей. 
вміти:   

1. Використовувати в практичній діяльності самі сучасні наукові і теоретичні знання 
у питаннях організації і управління фізкультурно – оздоровчої роботою у різних ланках 
системи управління. 

 2. Бачити ідею, своєчасно і вміло реалізовувати на практиці.  
3. Приймати об’єктивні рішення при появі проблемних ситуацій у конкретній 

практичній роботі фізкультурних і спортивних організацій.  
4. Знаходити найбільш раціональні форми і методи організації масової 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи і вміло застосовувати їх у відповідності з 
реальною дійсністю на практиці. 

5. Аналізувати в загальних рисах основні економічні події у країні та за її межами. 
5. Статус у навчальному плані. 
Нормативна  навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент, майстер 

спорту з гімнастики Борецька Н.О. 
7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 

сучасних методів, інтерактивних методики та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, 
самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді відповідей на практичних заняттях, 
написання та захист рефератів, написання контрольних робіт, участь у студентських 
наукових конференціях з тематики дисципліни, комп’ютерних тестів на освітньому 
просторі університету. Для оцінювання використовується національна чотирибальна 



шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  
60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 

регламентується робочою програмою викладача, 40% - на тестуванні. 
9. Мова викладання: українська. 

 
 
 
 

4. Нові технології у фізичному вихованні та спорті 
1. Ідентифікація 
Шифр:  ННД 3.13 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 8 семестр – 2 год. 
                               

Нормативна 
Курс: ІV 
Семестр: 8 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год.  
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: формування професійних, організаційних і методичних знань, вмінь 

та навичок  при  проведенні  фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  використанням  нових 
технологій у фізичному вихованні. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Теоретико-методичні   основи  фізкультурно - оздоровчої  діяльності 
Тема 1.  Вступ до курсу «Нові технології у фізичному  вихованні та спорті». 
«Нові технології у фізичному вихованні та спорті» як   навчальна дисципліна: 

зміст, завдання, мета, предмет вивчення дисципліни. Характеристики здоров’я населення 
України. Здоров’я  людини  та  його  взаємозв’язок зі  способом  життя.  Структура  і  
характеристика сучасних оздоровчих систем. 

Тема 2. Класифікація, структура і зміст фітнес-програм як форми    рухової   
активності. 

Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності аеробної спрямованості. 
Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики. Фітнес-програми, засновані 
на видах рухової  активності силової спрямованості. 

Кредит 2. Оздоровчі технології фізичного розвитку. 
Тема 3. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. 
Система  Пілатеса. Система Миколи Амосова: «Режим здоров’я», «1000 рухів».  

Система «Бодіфлекс». Система    Лідьярда.    Профілактико-відновна   гімнастика   
Ф.Т. Ткачова.    Система оздоровлення Ніші. Система зміцнення хребта за  методом 
Маккензі. Система оздоровлення Валентина Дікуля.Система зміцнення хребта за   методом 
Брега. Система оздоровчих Мудр. Система оздоровлення очей за методикою Бейтса і 
Корбетт. Система оздоровлення Мірзакаріма Норбекова (суглобова гімнастика). Система 
оздоровлення ”Українська йога”. Гімнастика Гермеса. Система Су-Джок. Методика 
збереження  здоров'я  пальцевими  вправами  Йосіро  Цуцумі.  Методика  позбавлення  від 
вікових хвороб Томаса Ханна. 

Кредит 3. Основні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності 
Тема 4. Технології  психоемоційного оздоровлення. 
Система   оздоровлення   Мірзакаріма   Норбекова. Аутогенне тренування: мета, 

завдання, сутність. Поради В.П.Петренка. Сутність біоритмології. 
Тема 5. Технологія оздоровчого дихання.   
Китайська дихальна система.  Система відновлення природнього типу дихання 

К.В.Динейка. Система дихання Г.С.Шаталової. “Ридаюча” система дихання Ю.Г.Вілунаса.    



Кредит 4. Технології оздоровлення 
Тема 6. Оздоровчі технології загартування . 
Методика  капіляротерапії  А. Залманова.  Методика  водолікування  С.Кнейппа.  

Методика  загартування  П.Іванова.  Нетрадиційні  системи  загартування  (кріотерапія,  
аромотерапія, система Баки, фен-шуй). 

 Тема 7. Оздоровчі технології очищення організму. 
Програма духовного оздоровлення Ю.А.Андреєва. Оздоровча система очищення 

Семенової. Система Луїзи Хей. Технологія оздоровлення Г.П.Малахова. Оздоровча система 
П.Брегга. 

4. Завдання курсу: забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до 
професійної діяльності з використанням нових технологій у фізичному вихованні та спорті; 
сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення 
та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати:  
- сучасний стан і основні тенденції розвитку освіти; 
- теоретичні основи організації науково-дослідної діяльності в сфері освіти; 
- структуру й функції освітніх проектів; 
- функції й види моніторингу в сфері освіти; 
- зміст та  форми  організації різних видів оздоровчих технологій. 
уміти: 
- адаптувати сучасні досягнення науки й наукомістких технологій до освітнього 

процесу; 
- оцінювати інноваційні освітні проекти з погляду їхньої ефективності; 
- порівнювати функціональні можливості різних систем оцінки якості освіти; 
- вирішувати завдання щодо виконання наукових досліджень і використання їх 

результатів з метою підвищення ефективності процесу спортивного тренування; 
- використовувати сучасні засоби й методи фізичної культури й спорту для 

підвищення ефективності процесу тренування; 
           -  оцінювати сучасні технології спортивного тренування для забезпечення якості 
підготовки спортивних резервів у юнацькому спорті; 
            - сформувати практичні навички проведення фізкультурно-оздоровчих занять та 
масових фізкультурно-спортивних заходів за допомогою сучасних,нових технологій у 
фізичному вихованні та спорті. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти  Хохлова Л.А. 
7. Форми і методи навчання:  Практичні заняття з використанням традиційних 

методів, індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40 % балів – студенти отримують під час 
складання екзамену. 

9. Мова викладання: українська. 
ХОРТИНГ 

1. Ідентифікація 
Шифр: ННД 3.16 Характеристика навчального курсу 



Кількість кредитів відповідних ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Нормативна 
Курс: 4 
Семестр: 8 
Лекції: 6 год. 
Практичні заняття: 34 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: здобуття студентами теоретичних знань і практичних вмінь та навичок 
з теорії і методики викладання хортингу, необхідних для роботи в середніх загальноосвітніх 
навчальних закладах. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1.  

Тема 1: Хортинг в системі фізичного виховання України. 
Історичні витоки виникнення хортингу. Історична ретроспектива. Філософія 

хортингу. Хортинг як різновид національного бойового мистецтва. Сучасний стан розвитку  
хортингу в Україні. Національна федерація хортингу. Хортинг в системі національного 
фізичного виховання. Хортинг в програмі з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Тема 2: Техніка прийомів та рухових дій в хортингу. Методика навчання техніко-
тактичним руховим діям хортингіста. 

Біомеханічні та фізіологічні основи техніки рухових дій в хортингу. Процес 
формування рухових навичок. Особливості використання дидактичних принципів навчання 
в побудові навчального процесу. 

Мета і завдання навчання. Засоби і методи навчання в хортингу. Принципи добору 
засобів та методів навчання техніці прийомів хортингіста. Чинники, що впливають на добір 
методів та засобів. Відповідність засобів та методів технічної підготовки задачам заняття та 
специфіці контингенту учнів. 

Тема 3: Техніка нападаючих та захисних дій у хортингу. 
Базові стійки. Переміщення у бойовій стійці. Навчання техніки нанесення прямих 

ударів руками у повітря та на снарядах. Навчання техніки захисту від прямих ударів руками 
блоком/підставкою передпліччям та плечем. 
Кредит 2. 

Тема 1: Техніка нападаючих та захисних дій руками у хортингу. 
Навчання техніки захисту від ударів руками з-під низу вгору підставкою 

передпліччям, плечем та ліктем. Навчання техніки поєднання прямих, бокових та ударів 
руками з-під низу вгору короткими серіями по 2-3 удари у кожній в повітрі та на снарядах. 
Навчання техніки захисту від прямих ударів руками ухилом в сторону-вперед із зустрічною 
контратакою прямим ударом рукою. 

Навчання техніки поєднання прямих, бокових та ударів руками з-під низу вгору 
короткими серіями по 2-3-4 удари у кожній в повітрі та на снарядах. Навчання техніки 
захисту від бокових ударів руками проходом з присідом під атакуючу руку суперника. 
Захист відходом з лінії атаки суперника зі зміщенням вправо вперед/назад та вліво 
вперед/назад. Скорочення та розрив дистанції. 

Тема 2: Базові техніко-тактичні дії у двобої. 
Навчальний поєдинок із застосуванням вивченої техніки. 

Кредит 3. 
Тема 1: Техніка нападаючих та захисних ногами руками у хортингу. 
Ознайомлення з технікою ударів ногами. Навчання техніки прямого удару коліном 

у повітря та на снарядах. Навчання техніки прямого удару ногою (носком, п’ятою) у повітря 
та на снарядах. Ознайомлення з технікою захисту від прямого удару ногою/коліном з 
відходом з лінії атаки та блоком рукою. 



Ознайомлення з технікою захисту від прямого удару рукою зустрічним прямим 
ударом ногою. 

Навчання техніки кругового удару коліном у повітря та на снарядах. Навчання 
техніки кругового удару ногою (підйомом ступні, гомілкою) у повітря, на снарядах та у 
парах. 

Навчання техніки захисту від кругового удару ногою блоком передпліччями та 
відкритими долонями (верхній, середній рівні) та блоком-підставкою гомілкою (нижній 
рівень). 

Навчання техніки захисту від кругового удару ногою відходом з лінії атаки вперед-
вправо/вліво та назад-вправо/вліво. Навчальний поєдинок із застосуванням вивченої 
техніки. 

Тема 2: Базові техніко-тактичні дії у двобої. 
Навчальний поєдинок із застосуванням вивченої техніки. 

Кредит 4. 
Тема 1: Техніко-тактичні дії хортингіста у партері. 
Базові положення партеру. Утримання та задушливі прийоми. Больові прийоми на 

верхні та нижні кінцівки. Навчання ударів руками у партері. 
Базові виведення з рівноваги на ближній дистанції. Базові кидки проходом в ноги та 

задньою підніжкою, протидія кидкам. Падіння зі страховкою. 
Тема 2: Ударно-кидкові комбінації та зв’язки в хортингу. 
Навчання ударно-кидковим комбінаціям: захист та контратака проти ударів руками 

ухилом вперед-вправо/вліво з проходом в ноги та кидком. Захист від прямого удару ногою 
блоком рук з захопленням за ногу та подальшим кидком з підсіканням. 

Вивчення серійної зв'язки: прямий удар передньою ногою – прямий удар передньою 
рукою – прямий удар задньою рукою - круговий удар задньою ногою – прямий удар 
задньою рукою - круговий удар передньою рукою при відході назад  у повітрі, на снарядах 
та в парах. Вивчення серійної зв'язки: прямий удар передньою рукою – прямий удар 
передньою ногою - прямий удар передньою рукою – прямий удар задньою рукою - круговий 
удар задньою ногою – прямий удар задньою рукою - круговий удар передньою рукою при 
відході назад  у повітрі, на снарядах та в парах. 

Навчання задньому удару ногою у повітрі, на снарядах та в парах. Техніка захисту 
від заднього удару ногою відходом з лінії атаки вправо-вперед від удару лівою ногою, вліво-
вперед від удару правою ногою. Тактичні завдання: вибір позиції для атаки, підрізання кутів 
по-діагоналі під час переміщення під час атаки та захисту. 

Тема 3: Урок хортингу. 
Аналіз змісту варіативного модулю «Хортинг» в Програмі з фізичної культури для 

загальноосвітніх навчальних закладів. Організація та зміст уроку хортингу. Засоби та 
методи навчання руховим діям на уроці хортингу. Дозування навантаження. Форми 
контролю успішності учнів. Правила техніки безпеки на уроках хортингу. 

Тема 4: Базові техніко-тактичні дії у двобої. 
Навчальний поєдинок із застосуванням вивченої техніки. 

4. Завдання курсу: 
 Освітні: 

 вивчення теоретичних основ хортингу; 
 оволодіння технікою прийомів хортингу та їх удосконалення; 
 оволодіння методикою навчання прийомам хортингу та методикою 

удосконалення в їх техніці; 
 оволодіння методикою проведення навчальних занять з хортингу та 

секційних занять, згідно з програмами з фізичної культури для 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

Оздоровчі: 

 розвиток функціональних систем організму та зміцнення здоров'я студентів; 



 розвиток загальних та спеціальних фізичних якостей студентів; 
 забезпечення високого рівня працездатності. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати : 

 мети, завдань та принципів навчання техніці прийомів хортингу; 
 особливостей формування рухових навичок у хортингу; 
 методики навчання техніко-тактичним діям у хортнгу; 
 правил техніки безпеки та профілактики травматизму під час навчальних та 

тренувальних занять з хортингу; 
 методики фізичної підготовки в хортингу: добору засобів та  
методів розвитку фізичних якостей хортингиста відповідно до правил та принципів 

побудови навчальних та навчально-тренувальних занять в хортингу; 
вміти 

 виконати технічно вірно основні техніко-тактичні прийоми хортингу; 
 навчити техніці рухових дій хортингіста; добрати раціональні засоби та методи 

 навчання техніці, відповідно до контингенту учнів; 
 здійснювати страховку та самостраховку під час навчальних та навчально-

тренувальних занять; 
 раціонально добирати методи та засоби розвитку фізичних якостей хортингіста, 

відповідно до контингенту учнів. 
5. Статус у навчальному плані. 

Нормативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент кафедри спорту, 

Заслужений тренер України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, комп’ютерної техніки; індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  Поточний 

контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, теоретичних та практичних 
тестувань, оцінювання завдань навчальної практики. Для оцінювання використовується 
національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська 
шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
7. Олімпійський та професійний спорт 



1. Ідентифікація 
Шифр: ДВВ 2.1.5 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 3 

Варіативна 
Курс: 4 
Семестр: 7 
Лекції: 8 год. 
Практичні заняття: 22 год. 
Самостійна робота: 60 год. 
Вид контролю: екзамен 

 
2. Мета курсу: вивчення витоків, зародження та історії олімпійських ігор 

Стародавньої Греції, відродження сучасних Олімпійських ігор та історія сучасного 
олімпійського руху; сучасної міжнародної олімпійської системи та її структури; соціально-
політичних, організаційних, правових та економічних основ олімпійського спорту; 
проблеми Олімпізму в Україні; сформувати у студентів цілісні знання по управлінню і 
організації фізичною культурою і спортом на всіх ланках систем, їх функціонування і 
взаємозв'язки в різних аспектах діяльності. 

3. Опис курсу. 
Кредит 1. Олімпійські ігри Стародавньої Греції та відродження Олімпійського руху. 

Ігри Олімпіад та зимові Олімпійські ігри 
Тема 1. Олімпійський спорт як наукова і навчальна дисципліна. 
Тема 2. Олімпійські ігри Стародавньої Греції. 
Тема 3. Відродження олімпійських ігор. 
Тема 4. Ігри Олімпіад. 
Тема 5. Зимові Олімпійські ігри.  

Кредит 2. Міжнародна олімпійська система 
Тема 1. Міжнародна олімпійська система  
Тема 2. Організація і проведення Олімпійських ігор. 
Тема 3. Соціально-політичні і правові аспекти олімпійського спорту. 
Економічні основи Олімпійського спорту.   

Кредит 3. Професійний спорт як вид соціальної практики 
Тема 1. Передумови виникнення і розвитку, цілі, завдання, зміст і функції  
професійного спорту. 
Тема 2. Економічні і правові аспекти професійного спорту. Тенденції розвитку 
професійного спорту на сучасному етапі та перспективи його становлення в Україні. 
4. Завдання курсу: 

 - розкриття загальних закономірностей виникнення та розвитку олімпізму з 
стародавніх часів до сучасності; 

- формування професійного світогляду у майбутніх фахівців фізичного виховання та 
спорту, моральних, естетичних і духовних якостей, потреби до пізнавальної творчості та 
розширення кругозору. 

- придбання майбутніми фахівцями необхідних знань в сфері професійного спорту, 
розширення уявлення пор свою спеціальність і застосування їх у професійному спорті. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
знати: 

– загальні принципи виникнення, становлення і розвитку олімпізму на різних 
етапах розвитку суспільства, його організаційні, правові, економічні і політичні аспекти 
функціонування; 

– головні принципи побудови і організації структур управління фізичною 
культурою та спортом на Україні і закордонних державах, їх організаційні, правові, 
економічні і політичні аспекти функціонування в національних та міжнародних спортивних 
організаціях. 



уміти: 
– робити історико-теоретичний аналіз, проводити історичну аналогію, співставляти та 

перевіряти різні етапи розвитку олімпійського руху; 
– чітко розбиратися у взаємовідносинах і правах ланок управління фізичною 

культурою і спортом всіх рівнів і належності. 
володіти:  

- способами осмислення й критичного аналізу наукової інформації;  
- навичками вдосконалювання й розвитку свого наукового потенціалу;  
- володіти основами проектування шляхів розвитку процесу підготовки спортсмена;  
- методами планування професійної діяльності в умовах глобалізації спорту;  
- науковими знаннями в області фізичної культури й спортивного тренування.  
5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри спорту 

Пильненький В.В. 
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, комп’ютерної техніки; індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  Поточний 

контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, теоретичних та практичних 
тестувань, оцінювання завдань навчальної практики.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX. 

 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача, 40 % балів – студенти отримують під час 
складання екзамену. 

9. Мова викладання: українська 
 
 

 
8. Методика проведення секційних занять  

в загальноосвітній школі (легка атлетика) 
1. Ідентифікація 

Шифр ДВС 2.2.3 Характеристика навчального курсу 
 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: –  2 год. 

Вибіркова  
Курс: ІУ 
Семестр: 7 
Лекції:  0 
Практичні заняття:  40 год. 
Самостійна робота: 80 год.  
Вид контролю:  залік 

 
 2. Мета курсу: Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика проведення 
секційних занять в ЗОШ» є професійна підготовка студентів до практичної діяльності в 
якості керівника спортивної секції чи гуртка в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 3. Опис курсу. 
 Тема 1. Історія, сучасне становище та перспективи розвитку легкої атлетики в 

світі та в Україні 

 Історія розвитку легкої атлетики. 
 Виникнення та розвиток легкої атлетики в світі та на Україні. Еволюція техніки, 
правил змагань, тактики. Найвидатніші спортсмени в світі та в Україні. Останні події в 
легкоатлетичному спорті в світі та Україні. 



 Науково-технічний  та науково-методичний прогрес легкій атлетиці. Перспектива 
розвитку легкої атлетики. 
Тема 2. Техніка безпеки під час проведення навчально-тренувальних занять та змагань з 

легкої атлетики 

 Техніка безпеки під час проведення навчально-тренувальних занять та змагань  з 
легкої атлетики. 
 Вимоги техніки безпеки в легкоатлетичному спорті. Контроль за станом місця для 
занять, обладнання та інвентарю. Організація страховки та допомоги під час розучування 
та виконання вправ, навчання самостраховці. Медичний контроль, особиста гігієна, режим 
дня, харчування спортсмена. 
Тема 3. Принципи, методи та засоби спортивної підготовки в легкій атлетиці 

 Складові процесу спортивної підготовки в легкій атлетиці.  Тренування як 
головна складова процесу спортивної підготовки. Принципи спортивної підготовки. Засоби 
та методи спортивної підготовки в легкоатлетичному спорті. 
Тема 4.  Організація занять з легкої атлетики в загальноосвітніх навчальних закладах.  

 Спортивні секції у ЗОШ: комплектування груп та організація занять. Структура та 
різновиди навчально-тренувальних занять. 
Тема 5. Принципи та методи відбору дітей до занять легкою атлетикою в гуртках та 

секціях ЗОШ. 

 Анатомічні, морфо функціональні та антропометричні фактори, що впливають на 
результат в легкій атлетиці. 
 Спортивна орієнтація та відбір до занять обраним видом легкоатлетичного спорту.  
 Поняття «спортивна орієнтація» та «відбір»; етапи відбору. Попередній відбір для 
занять обраним видом легкої атлетики: показники, задачі, методи, організація. 
Поглиблений відбір з диференціацією спортсменів за легкоатлетичною спеціалізацією; 
поняття „темп приросту” результатів. Відбір у збірні команди та для участі у змаганнях: 
впливові фактори, методи, організація. 
Тема 6. Фізична підготовка дітей шкільного віку з легкої атлетики в секціях ЗОШ. 

 Швидкість та методика її розвитку в легкій атлетиці; роль швидкісної підготовки та 
її специфіка у різних видах легкої атлетики; розвиток швидкісної реакції; комплексний 
розвиток швидкості; "швидкісний бар'єр" та способи його подолання.  
 Сила та методика її розвитку в легкій атлетиці ; види м'язової сили; методи 
розвитку сили, в залежності від обраного виду легкої атлетики; вікові особливості розвитку 
сили у юних спортсменів.  
 Швидкісно-силові якості та методика їх розвитку; "вибухова" сила та методика її 
розвитку; стрибучість як різновид "вибухової" сили та методика її розвитку;  
 Витривалість та методика її розвитку в легкій атлетиці. Види витривалості; засоби 
розвитку загальної та спеціальної витривалості, в залежності від специфіки виду легкої 
атлетики.  
 Гнучкість легкоатлета та методика її розвитку.  
 Спритність легкоатлета та методика її розвитку. 
Тема 7. Технічна підготовка дітей шкільного віку з легкої атлетики в секціях ЗОШ. 

 Технічна підготовка  школярів в легкій атлетиці. Визначення поняття «технічна 
підготовка». Стадії формування динамічного стереотипу. Роль аналізаторів та рецепторів в 
руховій діяльності. Методика навчання вправам легкої атлетики. Вікові особливості 
методики  навчання дітей різного віку. Методика удосконалення техніки виконання обраної 
вправи. 
Тема 8. Психічна, тактична та теоретична підготовка дітей шкільного віку з легкої 

атлетики в секціях ЗОШ. 

 Психічна підготовка юних легкоатлетів.  Мета психічної підготовки. Складові 
частини психічної підготовки. Психічні стани легкоатлетів та їх регуляція.  



 Тактична підготовка. Визначення поняття «тактична підготовка». Види та 
прийоми тактичної підготовки в залежності від легкоатлетичної спеціалізації.  
 Теоретична підготовка. Мета, завдання та форми теоретичної підготовки юного 
легкоатлета. 
Тема 9. Тренувальні та змагальні навантаження в легкій атлетиці. 

 Тренувальні навантаження в легкій атлетиці.  Характеристика тренувальних 
навантажень; поняття про потужність тренувальної роботи. Обсяг та інтенсивність 
навантажень, їх види та взаємозв’язок. Відпочинок під час тренувального заняття, його 
тривалість та характер.  
 Змагальні навантаження в легкоатлетичному спорті.  Характеристика змагальних 
навантажень; припустимі норми змагальної діяльності.  
Тема 10. Спортивна підготовка дітей в шкільних секціях з легкої атлетики. 

 Секційна робота з легкої атлетики з дітьми молодшого шкільного віку.
 Анатомо-фізіологічні особливості та особливості психіки дітей молодшого 
шкільного віку. Засоби та методи тренування дітей молодшого шкільного віку. Добір та 
дозування навантажень. Змагальна діяльність. 
 Секційна робота з легкої атлетики з дітьми середнього шкільного віку.  
 Анатомо-фізіологічні особливості та особливості психіки дітей середнього 
шкільного віку. Засоби та методи тренування дітей середнього шкільного віку. Добір та 
дозування навантажень. Змагальна діяльність. 
 Секційна робота з легкої атлетики з дітьми середнього шкільного віку.  
 Анатомо-фізіологічні особливості та особливості психіки дітей старшого шкільного 
віку. Засоби та методи тренування дітей старшого шкільного віку. Добір та дозування 
навантажень. Змагальна діяльність. 
Тема 11. Організація, проведення та суддівство змагань з легкої атлетики.  

 Організація змагань. Календар змагань. Організаційний комітет: склад, обов’язки. 
Положення про змагання. Залучення батьківського комітету, спонсорів. Заявка на участь у 
змаганнях. Права та обов’язки учасників змагань.  
 Проведення та суддівство змагань з легкої атлетики.  Суддівська колегія: склад, 
обов’язки. Склад та обов’язки суддівських бригад з видів легкої атлетики. Організація 
волонтерської допомоги. Правила змагань з легкої атлетики. 
Тема 12. Навчальна практика 

 Участь в організації, проведенні  та суддівстві змагань з легкої атлетики. 
 Проведення навчально-тренувальних занять з легкої атлетики. 
 Принципи добору та методи проведення вправ, що входять у підготовчу частину 
навчально-тренувального заняття. Принципи добору та методи проведення вправ, що 
входять у основну частину навчально-тренувального заняття. Принципи добору та методи 
проведення вправ, що входять у заключну частину навчально-тренувального заняття. 
 Проведення окремих вправ, окремих частин та цілісного навчально-тренувального 
заняття з групами різної кваліфікації та спеціалізації, з урахуванням специфіки періодизації 
тренувального циклу. 
 Складання документів планування та звітності спортсмена та тренера. 
Щоденник спортсмена. Перспективне та поточне планування. Груповий план підготовки. 
Індивідуальний план підготовки. Документи звітності. Аналіз документації. 
 4. Завдання курсу. 
 У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
 знати : 

 історію, сучасне становище та перспективи розвитку легкої атлетики в світі та 
Україні; 

 техніку безпеки під час проведення навчально-тренувальних занять та змагань з 
легкої атлетики; 



 принципи, методи та засоби спортивної підготовки в обраному виді легкої 
атлетики; 

 основи змагальної діяльності в легкій атлетиці; 
 методику організації та проведення секційних занять у загальноосвітніх закладах; 
 методику організації змагань, правила змагань з легкої атлетики та методику 

суддівства в різних видах легкої атлетики;  
уміти : 

 навчити школярів техніці обраних легкоатлетичних вправ; 
 скласти план спортивної підготовки на визначений термін  відповідно до 

кваліфікації спортсмена та легкоатлетичної спеціалізації; 
 провести секційні заняття з легкої атлетики у секціях освітніх навчальних закладів; 
 організувати та провести дитячі змагання з легкої атлетики; виконувати обов’язки 

судді з легкої атлетики. 
5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна навчальна дисципліна із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент кафедри спорту, 

Заслужений тренер України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, комп’ютерної техніки; індивідуальна робота, самостійна робота. 
8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  Поточний контроль 
здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, теоретичних та практичних 
тестувань, оцінювання завдань навчальної практики. Залікові бали студенти 
накопичують на заняттях підчас поточного контролю, що регламентується робочою 
програмою з дисципліни «Методика проведення секційних занять в ЗОШ (легка 
атлетика)». 
 Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська 
 

 
9. КРАЄЗНАВЧИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ 

1. Ідентифікація 
Шифр: ДВС 2.2.4 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Варіативна 
Курс: 4 
Семестр: 8 
Лекції: 12 год. 
Практичні заняття: 20 год. 
Лабораторні заняття: 8 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: є професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості 

вчителя фізичної культури в учбових закладах середньої освіти. 
3. Опис курсу. 

Кредит 1. Туристично-краєзнавча робота як форма навчально-виховної діяльності 
Тема 1. Туристично-краєзнавча робота як форма навчально-виховної діяльності. 

Предмет і завдання курсу, його зв’язок з іншими науками. Сутність ТКР, її місце в 
позакласній діяльності, зв’язок зі шкільними програмами з географії. Функції, завдання та 



напрямки позакласної роботи: туристично-краєзнавчий; країнознавчий; економічний; 
екологічний; естетичний. Інноваційні педагогічні технології в ТКР. 

Тема 2. Форми, принципи і методи туристично-краєзнавчої роботи. 

Загальнолюдські принципи освіти та виховання в позаурочний час. Дидактичні принципи. 
Роль краєзнавчого принципу. Форми позакласної роботи: індивідуальні, групові й 
колективні; періодичні та епізодичні; стаціонарні й нестаціонарні. Методи ТКР. 

Тема 3. Вікові особливості учнів і туристично-краєзнавча робота. Етапи 
формування особистості та фізіологія розвитку дитини. Особливості молодшого, 
середнього та старшого шкільного віку. Формування пізнавального інтересу, методи його 
стимулювання в різних вікових категорій дітей. Методи співпраці з «важкими» дітьми. 
Соціальна адаптація дітей у процесі позакласного виховання. 

Тема 4. Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму. Функції 
та принципи туристично-краєзнавчої діяльності. Виховання юних туристів. Запобігання 
конфліктів у туристично-краєзнавчій діяльності.  

Тема 5. Планування й облік роботи гуртків. Гурток як ефективний засіб формування 
комплексу знань за певною тематикою. Планування та облік гуртків. Розробка тематичного 
та календарного планів роботи гуртків. Тематика і методика проведення занять у гуртках. 
Кредит 2. Основні форми туристично-краєзнавчої роботи 

Тема 1. Навчальна стежка. Види стежок – комплексні й тематичні. Етапи створення 
та облаштування навчальної стежки. Документація й правове узгодження організаційних 
питань створення стежки. Облаштування майданчиків для спостереження та рекреаційних 
зон. Просвітницька та виховна робота на стежці. 

Тема 2. Організація шкільного краєзнавчого музею. Музей як провідна форма 
позакласної роботи. Види музеїв. Положення про створення музею при шкільному закладі. 
Методичні засади організації та функціонування шкільного краєзнавчого музею. Фондова 
й експозиційна робота. Організація лекцій, вечорів, свят на базі шкільного краєзнавчого 
музею. Шкільний кабінет із географії як прототип шкільного музею. 

Тема 3. Місце екскурсій в організації туристично-краєзнавчої роботи. Класифікація 
екскурсій за тематикою, віковими особливостями екскурсантів, територією проведення 
тощо. Методика проведення та завдання. 

Тема 4. Експедиція як форма туристично-краєзнавчої роботи. Методичні засади 
організації експедицій. Методика планування експедиції з дослідження пам’яток природи, 
історії та культури району. Організація досліджень суспільно-економічних об’єктів краю. 

Тема 5. Похід як форма туристично-краєзнавчої роботи. Етапи організації та 
проведення походу. Розробка маршруту, комплектація матеріального забезпечення, 
обладнання, розробка меню. Методи польових досліджень у поході. 

Тема 6. Організація масових туристичних заходів. Методичні засади проведення 
туристичних змагань, зльотів тощо. Поняття зльоту, туристичного свята, тематичного 
вечора. Організація тематичних виставок, туристично-краєзнавчих вечорів, географічних 
тижнів тощо. 

Тема 7. Застосування ігрових прийомів у туристично-краєзнавчій роботі. Рольові, 
туристичні, спортивні ігри, спортивне орієнтування, змагання з техніки туризму, конкурси 
та вікторини з різних галузей географічного знання 
Кредит 3. Туризм як галузь рекреації. 

Тема 1. Загальне уявлення про рекреацію. Рекреація як соціокультурний феномен 
сучасного світу. Соціально-економічна сутність та основні функції рекреації. Відпочинок 
та рекреація: спільне та особливе. 

Тема 2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система. Загальне 
уявлення про рекреаційну діяльність. Основні концепти рекреаційної діяльності. Концепції 
рекреаційних систем. Туризм як галузь рекреаційної діяльності. Проблеми та перспективи 
розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні. 

Тема 3. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси. Рекреаційний потенціал 



території та проблеми його оцінки. Рекреаційні ресурси: загальні характеристики та основні 
класифікації. Специфіка туристських ресурсів. 

Тема 4. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами. 

Рекреація і відпочинок. Види діяльності людини під час відпочинку. Рекреаційне 
підприємство та рекреаційне господарство. Зони рекреації. 

Тема 5. Туризм і регіональний розвиток. Поняття господарчий потенціал рекреації. 
Рекреаційне освоєння. Погляди на рекреаційну освоєність. 
Кредит 4. Рекреаційні ресурси України. 

Тема 1. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та 

природоохоронного значення. 

Поняття рекреаційний потенціал. Рекреаційний потенціал як умова розвитку 
рекреації. Основні властивості рекреаційного потенціалу. Природно-рекреаційний 
потенціал як передумова розвитку туризму. Оцінки рекреаційного потенціалу: рельєф, 
клімат, вода, мінеральна вода, флора та фауна, природні ресурси, культурно-історичні 
ресурси. 

Тема 2. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. 

Територіальний характер рекреаційних систем (ТРС). Уявлення про ТРС. Погляди 
на розуміння ТРС. Особливості вивчення ТРС. Головне завдання ТРС. Основні функції 
ТРС: економічна, бюджетна, соціальна. Основні фактори територіальної організації 
рекреаційного господарства. 

Тема 3. Курортна система України. 

Рекреаційні ресурси та курортологія. Зародження і розвиток курортів. Медична 
кліматологія і кліматотерапія. Мінеральні води і лікувальні грязі. Лікувальне значення та 
методика застосування озокериту. Охорона курортних ресурсів від виснаження і 
забруднення. 

Тема 4. Рекреаційна система Миколаївської області. 

Основні підходи до визначення туристського регіону. Фактори формування 
туристського регіону. Статичні та динамічні фактори. Екзогенні та ендогенні фактори. 
Туристський регіон та регіональний туризм. Особливості розвитку регіонального туризму. 
Умови розвитку регіонального туризму. 

Тема 5. Історико-архітектурне середовище людини і рекреація. 

Культурно-історичні ресурси. Ознаки екскурсії і екскурсійний метод пізнання. 
Пам'ятки археології, пам'ятки мистецтва, археологічні знахідки, мінералогічні, ботанічні і 
зоологічні колекції, документальні пам'ятки та інші речі, предмети і документи.  

Тема 6. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних 

навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних рекреаційних територій. 

Особливості формування рекреаційних ресурсів в основних природних зонах. 
Рекреаційне навантаження. Визначення величин рекреаційних навантажень. Рекреаційна 
місткість (ємність) природної території.  

Тема 7. Природний рекреаційний потенціал і його визначення на прикладі 

Карпатського регіону. 

Поняття «туристський центр». Основні підходи до вивчення туристських центрів. 
Поняття «центр туризму» та «туристський центр». Типологія туристських центрів. Фактори 
формування туристських центрів. 

  4. Завдання курсу: 
Освітні: 

– вивчення теоретичних основ краєзнавчої діяльності, та спортивного орієнтування; 
– оволодіння методикою викладання краєзнавчих навичок та вмінь; 
– вивчення правил змагань краєзнавчого туризму; 
– організація , підготовка і проведення туристичних походів. 
Оздоровчі: 

–  розвиток функцій них систем організму та зміцнення здоров’я; 



–  розвиток фізичних якостей студентів; 
– підвищення працездатності студентів. 
Виховні: 

– сприяння соціальному формуванню особистості; 
– сприяння гармонічному розвитку особистості; 
– виховання працездатності, наполегливості, витримки, сили волі, патріотизму. 

  У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

– місце та значення організації краєзнавчо-туристичної роботи у системі фізичного 
виховання України; 
– історію розвитку туризму на Україні; 
- організацію та зміст організації краєзнавчо-туристичної роботи у загальноосвітніх та 
спортивних навчальних закладах, дитячих оздоровчих таборах; 

вміти: 

– технічно вірно виконувати всі вивчені туристичні вправи, показуючи при цьому 
результати, що відповідають програмним контрольним нормативам; 
– проведення секційних занять з організації краєзнавчо-туристичної роботи у секціях 
загальноосвітніх навчальних закладів та дитячому оздоровчому таборі; 
– організувати та провести заняття з організації краєзнавчо-туристичної роботи у 
загальноосвітньому навчальному закладі та оздоровчому таборі. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: доцент Тіхоміров Анатолій Іванович.  
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська 
 

 
 

8. Військово-патріотичне виховання школярів 
1. Ідентифікація 

Шифр: ДВС 2.2.4 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: :  

7 семестр – 5 год. 

Нормативна 
Курс: 4 
Семестр: 7 
Лекції: 12 год. 
Практичні заняття: 48 год. 
Самостійна робота: 60 год. 
Вид контролю: залік 

 
 2. Мета курсу: підготувати  вчителя , спроможного на основі отриманих знань та 
навичок організовувати та проводити заходи військово-патріотичного виховання учнів у 
процесі навчання та в позаурочний час; формування у студентів світогляду, виховання їх в 
дусі патріотизму, готовності до захисту Вітчизни; розвиток у студентів педагогічних 
якостей, спроможності виховувати активних, свідомих патріотів України; надати студентам 



знань теорії і практики військо-патріотичного виховання учнівської молоді, відпрацювання 
в них вмінь і навичок організації і проведення учбової і виховної роботи на посаді викладача 
допризовної підготовки (предмету «Захист Вітчизни») в середніх загальноосвітніх школах, 
середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладах. 
 3. Опис курсу. 

Тема 1: Система військово-патріотичного виховання. Оборонно-масова та 
оборонно-спортивна робота в середніх закладах освіти та оборонно-спортивних оздоровчих 
таборах. Предмет і завдання курсу “ Основи військово-патріотичного виховання ”. Наукові 
та ідейно-теоретичні основи військово-патріотичного виховання. Основний зміст, 
принципи та методи військово-патріотичного виховання. Історія становлення військового 
виховання захисників України. Особливості військового виховання на сучасному етапі. 
Основний зміст та напрямки військово-патріотичної роботи у навчальному закладі та 
оборонно-спортивному оздоровчому таборі. Форми та методи військово-патріотичного 
виховання учнів на заняттях та в позаурочний час. Місце та обов’язки директора, викладача 
предмету “ Захист Вітчизни ”, класного керівника та вчителів школи, громадських 
організацій, ТСОУ та сім’ї  у військово-патріотичному вихованні учнів. Мета, завдання і 
напрямки оборонно-масової роботи. Форми та методи оборонно-масової роботи. 
Особливості проведення оборонно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому 
таборі. Застосування традицій українського народу у справі виховання учнівської молоді. 
Форми і методи виховання учнів на бойових і трудових традиціях українського народу, його 
духовній спадщині, культурі, національних традиціях, символах, звичаях, віруваннях та 
побуті. 

Тема 2: Організація і методика проведення заходів військово-патріотичного 
виховання. Організація і проведення військово-спортивних ігор у навчальному закладі. . 
Значення кіно й театру у військово-патріотичному вихованні молоді. Добір фільмів та 
порядок їх застосування в ході допризовної підготовки. Значення літератури та 
образотворчого мистецтва у військово-патріотичному вихованні. Функції навчального 
процесу у формуванні в учнів готовності до захисту Вітчизни. Система роботи вчителя з 
військово-патріотичного виховання учнів у ході навчального процесу. Порядок проведення 
військово-професійної орієнтації  молоді: професійна освіта, професійна консультація, 
видача рекомендацій юнакам. Порядок розробки плану-походу. Організація роботи 
викладача ЗВ, педагогічного колективу школи по підготовці і проведенню походів. 
Підведення підсумків походу. Завдання і значення вікторин, диспутів, оглядів-конкурсів у 
військово-патріотичному вихованні молоді. Методика підготовки і проведення вікторин, 
диспутів, оглядів-конкурсів з військово-патріотичної тематики. 

Тема 3: Організація позашкільного військово-патріотичного виховання. 
Організація і форми військово-шефської роботи. Зміст військово-шефської роботи. 

Історія ТСОУ. Зміст діяльності товариства, її структура і завдання. 
Планування роботи первинної організації ТСОУ. Види об’єднань і клубів. 

Організація роботи. Зміст роботи військово-патріотичних об’єднань і клубів. 
Виховання в літньому оздоровчому таборі. Зміст національно-духовного та 

військово-патріотичного виховання в процесі гри “ Джура ”. Організація гри  
“ Джура ”. Зміст, форма і значення туризму і краєзнавства у військово-патріотичному 

вихованні молоді. Організація одноденного пішого походу. 
Походи молоді по місцях бойової та трудової слави народу України. Підготовка до 

змагань з військово-прикладних видів спорту. Проведення змагань.  
Тема 4. «Організація та проведення гурткової роботи школярів» 
Особливості проведення гурткової роботи школярів. Підготовка плануючих 

документів гуртків «Джура». Підготовка плануючих документів гуртків «Захисники 
Вітчизни». Методика проведення гуртка «Джура». Методика проведення гуртка 
«Захисники Вітчизни». 



Підготовка плануючих документів гуртків «Юний стрілець». Підготовка плануючих 
документів гуртків «Влучний стрілець».  Методика проведення гуртка Юний стрілець. 
Методика проведення гуртка Влучний стрілець. 

4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- організацію системи військово-патріотичного виховання; 
- особливості організації оборонно-масової та оборонно-спортивної роботи в середніх 
закладах освіти та оборонно-спортивних оздоровчих таборах; 
- особливості організації військово-патріотичного виховання учнів на бойових і трудових 
традиціях народу України і його Збройних сил;  

-  основний зміст, принципи та методи військово-патріотичного виховання. 
- нормативно-правову базу патріотичного виховання молоді в Україні  
- основний зміст та напрямки військово-патріотичної роботи у навчальному закладі 

та оборонно-спортивному оздоровчому таборі; 
- форми та методи військово-патріотичного виховання учнів на заняттях та в 

позаурочний час. 
- місце та обов’язки директора, викладача предмету «Захист Вітчизни», класного 

керівника та вчителів школи, громадських організацій, ТСОУ та сім’ї  у військово-
патріотичному вихованні учнів 

- особливості проведення оборонно-масової роботи в оборонно-спортивному 
оздоровчому таборі. 
вміти:  

- організовувати роботу спортивних гуртків і секцій в середніх закладах освіти; 
- планувати спортивно-гурткової роботу в середніх закладах освіти; 
- проводити бесіди з тематики військових та трудових традицій українського народу; 
- застосовувати художню літературу, кіно, театру, образотворчого мистецтва у 

військово-патріотичному вихованні; 
- готувати план-конспекти уроків з використанням різних форм військово-

патріотичного виховання; 
- організовувати та проводити тематичні вечори і ранки, уроки мужності і пам’яті, 

зустрічі з ветеранами війни і праці, військовослужбовцями Збройних Сил України. 
володіти: 

- способами осмислення й критичного аналізу необхідності отримання знань з 
дисципліни «Основи військово-патріотичного школярів»; 

- навичками щодо організації та проведення тематичних вечорів, уроків мужності і 
пам’яті, зустрічі з ветеранами війни і праці, військовослужбовцями Збройних Сил України. 

- системою роботи вчителя з військово-патріотичного виховання учнів у ході 
навчального процесу; 

- організаторськими здібностями з методики проведення позакласних заходів 
військово-патріотичного виховання; 

- навичками з організації і проведення військово-спортивних ігор у навчальному 
закладі. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативні дисципліна із циклу професійних компетентностей студента. 
6. Лектор: доктор філософії у галузі освіти, доцент Лелека В.М. 
7. Форми і методи навчання: лекційні, лабораторні та практичні заняття з 

використанням сучасних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 
індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету. Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 



відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  
100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 
9. Мова викладання: українська 
 
 

 
9. Теорія та методика проведення навчально-польових зборів 

1. Ідентифікація 
Шифр:  ДВС 2.2.3 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: :  

8 семестр – 4 год. 

Нормативна 
Курс: ІV 
Семестр: 8 
Лекції: 8 год. 
Лабораторні заняття: 22 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 60 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: підготовка викладача до організації та проведення навчально-

польових зборів (занять), методична  підготовка до проведення цих занять; визначення та  
створенням особливих умов, під час проведення навчально-польових зборів (занять)  з 
учнями випускниками  навчальних закладів, які пройшли курс вивчення  предмету «Захист 
Вітчизни». 

3. Опис курсу. 
Тема 1. Призначення і організація оборонно-спортивного оздоровчого табору. 

Типове положення про оборонно-спортивні оздоровчі табори; Роль і завдання органів 
місцевої влади, освіти, військового управління з питань організації, забезпечення і 
навчально-методичного керівництва навчально-польовими зборами; Обов’язки посадових 
осіб оборонно-спортивного оздоровчого табору. Вимоги до обладнання табору і табелі 
забезпечення інвентарем, зброєю, навчальними посібниками та іншим майном. Елементи 
навчально-матеріальної бази оборонно-спортивного оздоровчого табору та вимоги до них; 
Порядок користування основними об’єктами навчальної бази: тактичним полем, 
стрілецьким тиром, спортивним містечком, єдиною смугою перешкод тощо; 
Відповідальність посадових осіб за збереження зброї і майна оборонно-спортивного 
оздоровчого табору. Методика використання об’єктів навчально-матеріальної бази 
оборонно-спортивного оздоровчого табору: тактичне поле, стрілецький тир, спортивне 
містечко, єдина смуга перешкод, вартове містечко, навіси для виховної роботи, класи, 
стройовий плац, кімната для зберігання зброї. 

Тема 2. Організація навчально-виховного процесу в оборонно-спортивному 
оздоровчому таборі. Вимоги програми «Захист Вітчизни» щодо проведення навчально-
польових зборів. Розпорядок дня і організація його виконання. Склад і робота навчально-
методичної ради в оборонно-спортивному оздоровчому таборі; Організація виховної і 
спортивно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому таборі. Документи 
планування навчально-виховного процесу, їх практична спрямованість. Особливості 
складання розкладу занять на навчально-польовому зборі. Зразок плану виховної і 
спортивно-масової роботи в оборонно-спортивному оздоровчому табору. Комплексне 
заняття – його суть і значення. Роль керівництва оборонно-спортивного оздоровчого табору 
у плануванні, методичному і матеріально-технічному забезпеченні, безпосередньої участі і 
контролю за ходом проведення комплексних занять; Порядок проведення тактико-
стройових занять з теми: «Дії солдата у складі механізованого відділення ». Порядок 
проведення комплексного заняття із застосуванням гри на місцевості на заключному етапі 



заняття з теми «Дії солдата у бою у складі механізованого відділення». Порядок 
комплексування завдань тактичної, психологічної та  вогневої підготовки під час 
проведення тактичних занять. Організація  проведення  тактичного заняття «Дії солдата у 
складі механізованого відділення ». 

Тема 3. Організація та  методика проведення занять з тактичної підготовки  в 
оборонно-спортивному оздоровчому таборі. .  Порядок підготовки викладача до занять. 
Порядок підготовки помічників викладача на навчальних місцях. Порядок підготовки 
навчальних місць та матеріально – технічного забезпечення. Методика проведення уроку з 
тактичної підготовки «Дії  солдата у складі механізованого відділення   в обороні». 
Методика проведення уроку з тактичної підготовки «Дії  солдата у складі механізованого 
відділення   в наступі». 

Тема 4. Організація та методика проведення занять з вогневої підготовки в 
оборонно-спортивному оздоровчому таборі. Організація та  методика проведення занять з 
теми: «Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються. Виконання  
початкової вправи стрільби з АК-74». Методика проведення заняття з вогневої підготовки 
у виконанні початкової вправи зі стрільби з АК-74 в ОСОТ. 

Тема 5.  Організація проведення прикладної фізичної підготовки і спортивно-масової 
роботи в оборонно-спортивному оздоровчому таборі . Організація здачі норм фізичної 
готовності до служби в ЗСУ. 

Організація і проведення змагань в військово-прикладних видів спорту. Роль 
викладача предмету «Захист Вітчизни»  при проведенні заходів спортивно – масової  
роботи.  Організація та методика проведення занять з ПФП в ОСОТ. Зміст та вимоги 
програми «Захист Вітчизни до проведення контрольних занять в ОСОТ. Склад і завдання 
комісії щодо проведення контрольних занять. Організація проведення контрольних занять 
з тактичної, вогневої, прикладної фізичної підготовки, військової топографії та ОЦЗ. 
Визначення загальної оцінки учням за якість засвоєння програми «Захист Вітчизни». 
Методика проведення контрольних занять в оборонно-спортивному оздоровчому таборі. 

Тема 6. Організація проведення військово-спортивного свята в оборонно-
спортивному оздоровчому таборі . Порядок підготовки до проведення урочистого відкриття 
свята. Порядок підготовки до проведення показових виступів. Порядок підготовки до 
проведення змагань з військово-прикладних видів спорту та основ цивільного захисту. 
Порядок підготовки до проведення заключної частини свята. Організація проведення 
урочистого відкриття свята. Організація проведення показових виступів. Організація 
проведення змагань з військово-прикладних видів спорту та цивільної оборони. Організація 
і проведення заключної частини свята. Методика  проведення військово-спортивного свята  
в оборонно-спортивному оздоровчому таборі. 

Тема 7. Практичне  проведення занять з тактичної підготовки  в оборонно-
спортивному оздоровчому таборі «Дії солдата у складі механізованого відділення в 
обороні». 

Порядок підготовки до практичного  заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у 
складі механізованого відділення в обороні». 

Складання планів – конспектів проведення  практичного  заняття з тактичної 
підготовки «Дії солдата у складі механізованого відділення в обороні». 

Підбір навчального матеріалу  до заняття: «Дії  солдата у складі механізованого 
відділення в обороні». 

Проведення уроку з тактичної підготовки «Дії  солдата у складі механізованого 
відділення в обороні».  

Тема 8. Практичне  проведення занять з тактичної підготовки  в оборонно-
спортивному оздоровчому таборі «Дії солдата у складі механізованого відділення в 
наступі». 

Порядок підготовки до практичного  заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у 
складі механізованого відділення в наступі». Складання планів – конспектів проведення  



практичного  заняття з тактичної підготовки «Дії солдата у складі механізованого 
відділення в наступі». Підбір навчального матеріалу  до заняття: «Дії  солдата у складі 
механізованого відділення   в наступі». Проведення уроку з тактичної підготовки «Дії  
солдата у складі механізованого відділення   в наступі».  

4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- законодавчі і нормативні правові документи, що стосуються організації та проведення 
навчально-польових зборів (занять) в  оборонно-спортивному оздоровчому  таборі; 
- основи загальновійськових дисциплін в обсязі, яких необхідно мати для рішення 
педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських  завдань; 
- вимоги регламентуючих документів з організації викладання предмету  «Захист 
Вітчизни»; 
- форми та методи роботи , які забезпечують практичне військово-патріотичне виховання 
молоді;  
- нормативні вимоги до  елементів навчально-матеріальної бази  в  оборонно-спортивному 
оздоровчому  таборі; 
- порядок використання в навчальному процесі   відповідного програмного забезпечення як 
загального, так і спеціального призначення, розуміння методичних ідей використання 
методів і засобів сучасної інформаційної технології; 
- засоби управління навчальною діяльністю учнів; 
- форми контролю в навчально-виховному процесі. 
вміти:  

- організовувати та проводити заняття  відповідно до програми проведення навчально-
польових зборів (занять) в  оборонно-спортивному оздоровчому  таборі; 
- застосовувати  отримані знання при рішенні педагогічних, навчально-виховних і 
науково-методичних завдань ; 
-  вести виховну роботу з  підготовки молоді до захисту Вітчизни , визначати ступінь і 
глибину засвоєння учнями програмного матеріалу, оцінювати рівень їх військової 
підготовки, сприяти становленню їх, як захисників Вітчизни; 
- використовувати обладнання, зброю, військові прилади спорядження,  технічні  засоби 
навчання та сучасну  техніку; 
- керувати військово-патріотичною роботою,  проводити екскурсії, стройові огляди  та 
військово-спортивні заходи; 
- забезпечувати облік, зберігання та безпечне використовування зброї та військово-
технічного майна; 
- аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати передовий педагогічний досвід, 
систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; 
- володіти навичками вдосконалювання та розвитку свого навчального потенціалу 
оборонно-спортивних оздоровчих таборах; 
- володіти методами виховної діяльності при організації та проведення навчально-польових 
зборів (занять) . 

5. Статус у навчальному плані. 
Нормативний курс із циклу компетентностей вільного вибору студента 
6. Лектор: доктор філософії у галузі освіти доцент Лелека В.М. 
7. Форми і методи навчання: лекційні, лабораторні та практичні заняття з 

використанням сучасних методів, інтерактивних методики та комп’ютерної техніки, 
індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 
підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на освітньому просторі 
університету. Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: 
відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  



100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

9. Мова викладання: українська 
 
 

 
10. Методи відновлення працездатності  

у фізичній культурі і спорті 
1. Ідентифікація 

Шифр:  ДВС 2.3.16 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ECTS:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 4 

Варіативна 
Курс: 4 
Семестр: 7 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: підготовка студентів до практичної діяльності в якості фахівця в 

галузі фізичної культури та  спорту. 
 
3. Опис курсу. 

 Кредит 1. Актуальні проблеми відновлення працездатності в спортивній діяльності. 
Педагогічні засоби відновлення в спорті. 

 Тема 1. Поняття працездатності в спорті. 
Компоненти спортивної працездатності. Алактатна працездатність. Лактатна 

працездатність. Аеробна працездатність. Специфічність спортивної працездатності. Вікові  
особливості працездатності. Біохімічні та  педагогічні методи розвитку компонентів 
працездатності. 

   Тема 2. Науково-практичні аспекти застосування засобів відновлення.  
Роль засобів та методів  відновлення та підвищення працездатності в тренувальному 

процесі спортсменів у сучасному спорті. Основні завдання та методи їх вирішення. 
 Тема 3. Стомлення та його наслідки. 

Причини й характеристика втоми, що виникає після різних фізичних навантажень. 
Перевтома та перетренованість. Фізіологія та біохімія відновлення. 

   Тема 4. Фізіологічне обґрунтування засобів відновлення та їх спрямованість.  
Фізіологічні та біохімічні маркери втоми і відновлення. Фізіологічні методи 

діагностики. Медичні та біохімічні маркери діагностики  втоми і відновлення. 
 Тема 5. Сполучення навантажень. Механізм впливу активного відпочинку. 

Комплексне використання різних   засобів відновлення у   спорті. Поєднання різних 
засобів відновлення  з урахуванням специфіки виду   спорту. Відновлення у легкій атлетиці.  
Відновлення спортсменів - стрільців. 

 Тема 6. Раціональна побудова тренувального заняття. Розподіл навантажень за 
структурними одиницями річного циклу підготовки. 

Раціональне планування тренувального процесу з урахуванням етапу підготовки, умов 
тренувань і змагань, статі і віку спортсменів, їх функціонального стану. Оптимальна 
організація та програмування тренувань в макро-, мезо- та мікроциклах, що забезпечують 
раціональне співвідношення різних видів, спрямованості та характеру тренувальних 
навантажень і їх динамічний розвиток. 

Кредит 2. Гігієнічні засоби відновлення організму. 
 Тема 1. Раціональне харчування спортсмена. 



Основи раціонального харчування. Потреби організму у різних поживних речовинах 
під час фізичного навантаження. Значення вуглеводів  у відновленні працездатності 
спортсменів. Жири у відновленні працездатності. 
Значення білків у відновленні працездатності спортсменів. Мінеральні речовини у 
харчуванні. Особливості харчування спортсменів на дистанції,  під час штучного зниження 
ваги та за різних умов навколишнього середовища. 

 Тема 2. Загартування як фактор підвищення працездатності. 
Використання природних факторів для загартування організму спортсменів. 

Сонячне, водне та повітряне загартування. Підвищення специфічного та неспецифічного 
імунітету спортсменів. 

 Тема 3. Гігієнічні умови тренувань, режим дня спортсмена. 
Гігієнічні засоби при підготовці спортсменів для оптимізації тренувального процесу, 

прискорення відновлення, попередження втоми і підвищення працездатності фізіологічно 
виправдані і принципово відмінні від стимулюючих допінгових впливів. 

Кредит 3. Медико-біологічні засоби відновлення працездатності спортсмена. 
Заборонені фармакологічні препарати та медичні маніпуляції (допінг). 

 Тема 1. Фармакологічні засоби профілактики перевтомлення та відновлення 
спортивної працездатності. 
         Класифікація фармакологічних засобів, що використовують у спортивній медицині: 
вітаміни і коферменти; препарати пластичної дії; препарати енергетичної дії;
 антиоксиданти й антигіпоксанти; адаптогени рослинного і тваринного 
походження; гепатопротектори; стимулятори кровотворення;  ноотропи;
 імуномодулятори. Вони сприяють покращенню багатьох психофізіологічних 
функцій організму, підвищенню імунітету, вдосконаленню нервової та ендокринної 
регуляції, активізації ферментативних систем організму. 

 Тема 2. Спортивний масаж та його різновиди. 
Різновиди спортивного масажу: тренувальний,  попередній  і  відновний. Лікувальний, 

гігієнічний, самомасаж, сегментний, точковий, масаж у воді, локальний та ін. Особливості 
спортивного масажу в різних видах спорту. 
Апаратний масаж: вакуум-масаж, вібромасаж, гідромасаж. 

 Тема 3. Фізіотерапевтичні процедури. Гідротерапія. 
Різновиди гідропроцедур: лазня, сауна, ванни, души. Фізіотерапевтичні засоби 

відновлення: аероіонізація, гіпербарична оксигенація  (ГБО), діадинамічні струми, 
інфрачервоне випромінювання, магнітотерапія, мануальна терапія, синусоїдальні  
модульовані  струми  (СМС), ультрафіолетове опромінення (УФО), електростимуляція, 
електрофорез та ін.   
 Тема 4. Застосування допінгу в спорті. 

Заборонені препарати і методи: стимулятори, наркотики (наркотичні анальгетики), 
анаболічні стероїди та інші гормональні анаболічні засоби, бета-блокатори, діуретики 
(сечогінні препарати). 

 Тема 5. Кодекс ВАДА. Здійснення допінг-контролю. 
Допінговими є визначені методи: кров’яний  допінг  (гемотрансфузія), 

фармакологічні, хімічні і механічні дії із біологічними рідинами, додавання до зразків сечі 
ароматичних сполук або “маскувальних” засобів, заміна зразків, пригнічення процесу 
утворення сечі нирками. 

Кредит 4. Психологічні засоби відновлення працездатності в спорті. Інновації в 
галузі відновлення працездатності спортсменів. 

 Тема 1. Сугестивні методи впливу на психічну сферу спортсмена. 
Стрес та емоційне “вигоряння”  у спортсменів. Способи регуляції стресу. 

 Методи психологічної підготовки спортсмена. Компоненти психологічного відновлення. 
Методи психодіагностики, що включають вивчення спеціальних здібностей, аналіз 



особливостей особистості, психодинамічного статусу спортсмена, контроль за його 
поточним станом, вивчення соціально-психологічної структури малої групи (команди). 

 Тема 2. Самонавіювання, аутогенне та ідеомоторне тренування. 
Комплексні методи релаксації і мобілізації у формі аутогенних, психом’язових, 

психофізичних, ідеомоторних та ментальних тренувань. Апаратурні засоби впливу: 
використання ритмічної музики, світломузики, відеозображення, фільмів з прихованими 
титрами заспокійливого або мобілізуючого характеру.  

 Тема 3. Новітні методики відновлення та підвищення працездатності   спортсменів 
(кріотерапія, баротерапія, лазерна терапія і т. ін.). 

Психофізіологічні дії: масаж, тонізуючі рухи, довільна регуляція ритму дихання, 
вплив холодом, фармпрепарати природного походження і т. ін. 

  4. Завдання курсу: 
Формування у студентів поглиблених знань про особливості технології 

планування тренувального процесу з позиції застосування відновлювальних та 
реабілітаційних заходів в роботі зі спортсменами різних кваліфікаційних категорій та 
спеціалізацій. 
  Критеріями засвоєння матеріалу навчальної дисципліни  «Методи відновлення 
працездатності у фізичній культурі і спорті»  є наявність у студентів наступних 
- знань: 

 методів дослідження та оцінки стану функції різних систем організму з метою 
оцінки загальної тренованості; 

 методів дослідження і оцінки фізичної працездатності, дослідження і оцінки 
стану систем організму, що лімітують працездатність; 

 особливостей підготовки спортсменів у різних видах спорту; 
 структури фізичної та психічної працездатності спортсмена; 
 засобів та методів відновлення в спорті; 

- вмінь: 

 проводити різні функціональні проби серцево-судинної системи, визначати 
тип реакції на навантаження, оцінювати швидкість відновлення і адаптацію 
до фізичного навантаження; 

 тестувати фізичну працездатність різними методами; 
 проводити функціональні проби дихальної системи, оцінювати їх результати; 
  планувати навчально-тренувальний процес з урахуванням специфіки 

відновлювання працездатності організму людини; 
 застосовувати в практичній діяльності засоби та методи підвищення 

працездатності спортсменів; 
 володіти технологіями визначення рівня працездатності та функціональної 

готовності спортсменів на різних етапах підготовки. 
5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: Гетманцев Сергій Васильович – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри  теорії та методики фізичної культури.  
 7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 
традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська. 



11. Оздоровча ходьба та біг 
1. Ідентифікація  
 

Шифр: ДВС 2.3.18 Характеристика навчального курсу 
 

Кількість кредитів відповідних ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: – 2 год. 

Варіативна 
Курс: ІУ 
Семестр: 7 
Лекції: 10 год.  
Практичні заняття: 30 год.  
Самостійна робота: 80 год.  
Вид контролю: залік 

 
2. Мета курсу: професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості 
вчителя фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Опис курсу: 
 Тема 1.  Оздоровча ходьба в системі фізичного виховання України  
 Місце, значення та форми занять оздоровчим бігом в системі фізичного виховання 
України. 
 Визначення і зміст оздоровчої ходьби. Оздоровче і прикладне значення занять 
оздоровчою ходьбою. Місце і значення оздоровчої ходьби в системі фізичного виховання. 
Оздоровча ходьба в школі, середніх та вищих навчальних закладах. Оздоровча ходьба для 
дорослого населення. Оздоровча ходьба для людей похилого віку. Задачі і зміст дисципліни 
«Оздоровча ходьба, біг» в науково-навчальному інституті фізичної культури та спорту 
МНУ ім. В.О.Сухомлинського. 
 Тема 2. Методика занять оздоровчою ходьбою.. 

 Організація занять оздоровчою ходьбою. 
 Показання до занять оздоровчою ходьбою. Попередній медичний огляд. Взуття та 
одяг для занять. Вибір траси, визначення кілометражу та швидкості ходьби. Техніка 
оздоровчої ходьби. Етапи підготовки; задачі, зміст, засоби. 
 Методи та засоби контролю та самоконтролю під час оздоровчої ходьби. Зміст 
занять на підготовчому етапі. Зміст занять на етапі підвищення швидкості ходьби. Зміст 
занять на етапі подальшого удосконалення ходьби і підтримки фізичної форми. 
Відновлювальні заходи; 
 Тема 3. Різновиди оздоровчої ходьби  
 Скандинавська ходьба. Обладнання, техніка ходьби, методика навчання та 
тренування. Спортивно-оздоровча ходьба. Авторська програма О.Шимка. Техніка, 
методика навчання та тренування.  Протокрок – специфіка та спрямованість.  
 Тема 4. Оздоровчий біг в системі фізичного виховання України  

 Місце, значення та форми занять оздоровчим бігом в системі фізичного виховання 
України. 

 Визначення і зміст оздоровчого бігу. Оздоровче і прикладне значення занять 
оздоровчим бігом. Місце і значення оздоровчого бігу  в системі фізичного виховання. 
Оздоровчий біг в школі, середніх та вищих навчальних закладах. Оздоровчий біг для 
дорослого населення. Оздоровчий біг для людей похилого віку. Різновиди оздоровчого бігу. 
Організація тренувальних груп та клубів любителів оздоровчого бігу. 
 Тема 5. Техніка оздоровчого бігу та методика занять  

 Організація занять; техніка оздоровчого бігу. 
 Показання до занять оздоровчим бігом. Попередній медичний огляд. Взуття та одяг 
для занять. Принципи оздоровчого тренування. Техніка оздоровчого бігу.  
 Етапи підготовки: задачі, зміст, засоби. 



 Структура та зміст оздоровчого тренувального заняття. Методи та засоби 
тренування. Прийоми дозування навантаження на занятті. Зміст занять на підготовчому 
етапі. Зміст занять на основному етапі підготовки.  
 Відновлювальні заходи. Запобігання травматизму під час оздоровчих занять. 
 Тема 6. Варіанти тренувальних програм при заняттях оздоровчим бігом.  

 Аналіз авторських варіантів тренувальних програм занять оздоровчим бігом: 
переваги та недоліки. 

 Тренувальна програма В.Бауермана та В Гарриса. Тренувальна програма С.Нікітіна. 
Тренувальна програма А.Волленбергера. Тренувальна програма К.Купера. Тренувальна 
програма М.М.Амосова. 
 Тема 7. Застосування методів та засобів контролю та самоконтролю при 

заняттях оздоровчим бігом. 

 Методики та прийоми контролю та самоконтролю отриманого навантаження та 
стану здоров’я бігунів. 

 Засоби регуляції бігових навантажень. Визначення граничної норми аеробного 
навантаження. Контроль за темпом бігу за допомогою пульсометрії. Добір тренувального 
темпу бігу з урахуванням ЧСС. Контроль сумарного навантаження за тривалий 
тренувальний період. Ознаки перетренування. Медичний контроль при заняттях 
оздоровчими практиками. 
 Тема 8. Навчальна практика. 

 Тема 1. Навчально-тренувальні заняття з оздоровчого бігу з різними верствами 
населення на окремих етапах підготовки. 

 Проведення занять з оздоровчої ходьби з різними верствами населення на 
підготовчому етапі. Проведення занять з оздоровчої ходьби з різними верствами населення 
на етапі підвищення швидкості ходьби. Проведення занять з оздоровчої ходьби з різними 
верствами населення на етапі подальшого удосконалення техніки ходьби і підтримки 
фізичної форми.  
 Проведення занять з оздоровчого бігу з різними верствами населення на 
підготовчому етап. Проведення занять з оздоровчого бігу з різними верствами населення на 
основному етапі підготовки.  

4. Завдання курсу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати : 

 місце та значення оздоровчої ходьби та бігу у системі фізичного виховання  
України; 

 техніку оздоровчих ходьби та бігу та методику проведення оздоровчих занять; 
 методи та засоби контролю та самоконтролю при заняттях оздоровчими 

практиками; 
 вміти : 
 провести виміри траси для оздоровчих занять; 
 здійснити терміновий та поточний контроль швидкості пересування та отриманого 

навантаження; 
 провести заняття з оздоровчої ходьби та бігу з групами, різними за віком, статтю та 

рівнем підготовленості; 
 організувати та провести масові оздоровчі заходи у загальноосвітньому навчальному 

закладі, дитячому оздоровчому таборі та за місцем проживання;  
5. Статус у навчальному плані. 
Варіативний курс з циклу дисциплін вільного вибору студентів. 
6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент кафедри фізичної 

культури та спорту, Заслужений тренер України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 
7. Форми і методи навчання:  



 Лекційні та практичні заняття з використанням традиційних методів, комп’ютерної 
техніки; індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  
 Поточний контроль здійснюється у вигляді опитувань, контрольних робіт, 
теоретичних та практичних тестувань, оцінювання завдань навчальної практики.  

Залікові бали студенти накопичують на заняттях підчас поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою з дисципліни «Оздоровча ходьба та біг». 

100 % балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, що 
регламентується робочою програмою викладача. 

 Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  
9. Мова викладання: українська 

 
 
 
 

12. Боротьба та методика викладання 
1. Ідентифікація 

Шифр: ДВС 2.3.22 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС:4 

Загальна кількість годин: 120 год. 

Тижневих годин: 2 

Варіативна 
Курс: 4 
Семестр: 8 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: є професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості 
вчителя фізичної культури в учбових закладах середньої освіти. 

3. Опис курсу. 
Тема 1.  Методика навчання техніці видів спортивної боротьби та єдиноборств. 
Мета, завдання та принципи навчання  техніці видів спортивної боротьби. Мета і 

завдання навчання. Знання, вміння і навички борця. Процес формування рухових навичок. 
Особливості використання дидактичних принципів навчання в побудові учбового процесу. 

Засоби і методи навчання у спортивній боротьбі. Мета і завдання навчання. Знання, 
вміння і навички борця. Процес формування рухових навичок. Особливості використання 
дидактичних принципів навчання в побудові учбового процесу. 

Методика навчання загальнорозвиваючих вправ та спеціально-підготовчих вправ 
борців. Страховка та самостраховка. Методика використання загально-розвиваючих і 
спеціально-підготовчих вправ у навчанні борців і дзюдоїстів. Методика навчання страховки 
та самостраховки. 

Методика проведення підготовчої, основної та заключної частин занять у боротьбі. 
Виконання обов’язків чергового. Подача команд на протязі підготовчої частини уроку. 
Вправи із інших видів спорту – гімнастики, акробатики, легкої атлетики, важкої атлетики, 
вправи з опором, рухливі та спортивні види ігри. 

Методика проведення основної частини заняття. Послідовність виконання 
загальнорозвиваючих, спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Особливості основної 
заняття (обсяг і інтенсивність). 

Особливості заключної частини заняття. Специфіка вправ, які виконуються у 
заключній частині заняття. 

Тема 2.  Особливості використання тренувальних навантажень.  
Особливості використання тренувальних навантажень у спортивній боротьбі. 

Класифікація тренувальних навантажень. Педагогічні критерії оцінки окремих параметрів 



тренувальних навантажень. Особливості планування тренувальних навантажень у 
спортивній боротьбі. 

Особливості впливу на організм спортсменів різних за величиною, спрямованістю та 
специфічністю тренувальних навантажень. 

Особливості впливу на організм спортсменів занять із великими тренувальними 
навантаженнями різної спрямованості. Методика реєстрації тренувального навантаження у 
борців. Планування тренувальних занять з різними навантаженнями протягом дня. 
Планування тренувальних навантажень і відпочинку в мікроциклах. Оволодіння уміннями 
і навичками проведення занять з великими тренувальними навантаженнями. 

Тема 3.  Фізичні якості та методика їх розвитку у спортивній боротьбі. 
Сила та методика її розвитку. Режими роботи м’язів та види силових якостей. 

Основні фактори, що визначають рівень силових якостей. Методи, що застосовуються в 
процесі силової підготовки. Розвиток силових якостей в системі підготовки борця. 
Контроль силових якостей 

Види швидкісних здібностей, форми їх прояву і фактори, що їх визначають. Етапи 
розвитку швидкісних здібностей. Методика розвитку швидкісних здібностей. Засоби 
швидкісної підготовки. Методи, що застосовуються в швидкісній підготовці борців, та їх 
характеристика. Контроль швидкісних здібностей. 

Витривалість та методика її розвитку. Види витривалості. Джерела 
енергозабезпечення м’язової роботи. Фактори, що визначають рівень анаеробних 
можливостей. Фактори, що визначають рівень аеробних можливостей. Методика оцінки 
спеціальної витривалості. Методика розвитку спеціальної та загальної витривалості. 

Аеробна система енергозабезпечення м’язової діяльності борців і методика її 
підвищення. Контроль потужності і ємності аеробних процесів. Економічність 
використання функціонального потенціалу. Контроль економічності. 

Гнучкість і координаційні здібності, методика їх розвитку. Види і значення 
гнучкості. Фактори, що визначають рівень гнучкості. Методика розвитку гнучкості. Етапи 
розвитку гнучкості. Методика розвитку гнучкості. (Характер і чергування вправ, темп 
рухів, величина обтяжень, інтервали відпочинку). 

Координаційні здібності спортсменів і фактори, що визначають координацію. 
Загальні положення методики і основні засоби поліпшення координаційних здібностей. 
Засоби поліпшення координаційних здібностей. Ідеомоторне тренування. Методика 
поліпшення координаційних здібностей (складність рухів, інтенсивність роботи, тривалість 
окремої вправи, кількість повторів однієї вправи, тривалість і характер пауз між вправами). 

Тема 4. Побудова тренувального процесу.  
Основи побудови підготовки борців та єдиноборців. Система підготовки 

спортсменів і її структурні елементи. Загальна структура багаторічної  підготовки і 
фактори, що її обумовлюють . Побудова підготовки борців на різних етапах багаторічного 
вдосконалення. 

Побудова  тренувального  процесу на різних етапах багаторічного вдосконалення (на 
етапі  початкової підготовки, попередньої  базової, спеціалізованої базової, максимальної  
реалізації індивідуальних можливостей, етапі збереження досягнень). 

Основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі  багаторічного 
вдосконалення. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різної направленості в 
процесі багаторічного вдосконалення. 

Побудова програм тренувальних занять. 
Загальна структура занять. Головна  педагогічна  направленість занять. Заняття 

вибіркової  та комплексної направленості в процесі  підготовки. 
Типи занять (навчальні, тренувальні, навчально-тренувальні, відновлювальні, 

модельні, контрольні). Форми організації занять (індивідуальна, групова, фронтальна, 
вільна). Характеристика видів навантажень в заняттях. 

Побудова програм мікроциклів підготовки борців та єдиноборців. 



Характеристика типів  мікроциклів (втягуючи, ударні, відновлювальні, підводящі, 
змагальні). Загальні основи чергування  занять з різними за величиною і направленістю 
навантаженнями. 

Вплив на організм спортсменів занять з різними за величиною і направленістю 
навантаженнями. Співвідношення в мікроциклі занять з різними  за величиною і 
направленістю навантаженнями. Структура мікроциклів підготовки борців різних типів. 
Особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях протягом дня. 

Побудова програм мезоциклів підготовки борців та єдиноборців 
Характеристика типів мезоциклів (втягуючі, базові, контрольно-підготовчі, перед 

змагальні, змагальні). Чергування мікроциклів у мезоциклі. Чергування і сумарне 
навантаження тижневих мікроциклів в мезоциклах різного типу на різних етапах 
багаторічної підготовки. Особливості  побудови мезоциклів при тренуванні жінок. 

Побудова річного циклу підготовки борців та єдиноборців. 
Загальна структура річної підготовки. Особливості побудови  річного циклу 

підготовки в спортивних єдиноборствах. 
Особливості підготовки борців в окремому  макроциклі  (підготовка  в підготовчому, 

змагальному, перехідному періоді, безпосередня підготовка до головних змагань року). 
Побудова чотирьохрічного плану підготовки борців та єдиноборців. 
Мета, завдання 4-х річного (олімпійського) циклу. Особливості побудови підготовки 

в олімпійському  циклі. Динаміка навантажень в олімпійському циклі. Співвідношення 
роботи різної направленості в олімпійському циклі. 

  4. Завдання курсу: 
Освітні: 

– вивчення теоретичних основ краєзнавчої діяльності, та спортивного орієнтування; 
– оволодіння методикою викладання краєзнавчих навичок та вмінь; 
– вивчення правил змагань краєзнавчого туризму; 
– організація , підготовка і проведення туристичних походів. 
Оздоровчі: 

- розвиток функцій них систем організму та зміцнення здоров’я; 
- розвиток фізичних якостей студентів; 
- підвищення працездатності студентів. 
Виховні: 

- сприяння соціальному формуванню особистості; 
- сприяння гармонічному розвитку особистості; 
- виховання працездатності, наполегливості, витримки, сили волі, патріотизму. 

  У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

– відомості про розвиток спортивної боротьби та єдиноборств в України за минулий рік; 
- зміст науково-дослідної роботи тренера та послідовність її виконання; 
-  різновиди педагогічного експерименту та методи досліджень, що застосовуються під час 
підготовки спортсменів у боротьбі; 
- види змагань, їх цілі і завдання, способи проведення, регламентацію; 
- функції, права і обов'язки суддів, методику суддівства та спосіб визначення змагального 
результату;  
- показники змагальної діяльності та фактори, що їх зумовлюють; 
- методику визначення показників змагальної діяльності; чинники, що зумовлюють 
результативність техніки; 
- класифікацію тренувальних навантажень, критерії їх оцінки та особливості планування у 
спортивній боротьбі та єдиноборствах;  
- вплив на організм спортсмена навантажень різних за величиною і спрямованістю;  
- фізичні якості, їх різновиди та методику їх розвитку. 

вміти:  



- проводити аналіз виступу українських єдиноборців на національних та міжнародних 
змаганнях;  
- організувати та провести педагогічний експеримент;  
- визначати і застосовувати відповідні методи педагогічних досліджень;  
- описати виконані дослідження у власній курсовій роботі відповідно до визначених вимог; 
- складати змагальну документацію, організувати суддівство змагань та виконувати 
обов’язки будь-якого судді з суддівської бригади;  
- розрахувати показники змагальної діяльності відповідно до кожної сутички;  
- проводити тренувальні заняття з навантаженнями різними за величиною і спрямованістю; 
- написати план-конспекти занять спрямованих на розвиток тих чи інших фізичних якостей; 
- провести тренувальне заняття згідно плану-конспекту спрямоване на розвиток фізичних 
якостей. 

5. Статус у навчальному плані. 
Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 

6. Лектор: кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, Заслужений тренер 
України, Майстер спорту СРСР Тупєєв Ю.В. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 
традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  
Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська. 
 
 

13. Футзал 
1. Ідентифікація 
Шифр:  ДВС 2.3.23   Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних ЄКТС: 4 

Загальна кількість годин: 120 год. 
Тижневих годин: 2 год. 
 

Варіативна 
Курс: ІV 
Семестр: 8 
Лекції: 10 год. 
Практичні заняття: 30 год. 
Самостійна робота: 80 год. 
Вид контролю: 8 семестр – залік 

 
2. Мета курсу: формування у студентів цілісної системи знань та умінь щодо 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення футзалу. 
3. Опис курсу. 
Кредит 1. Історія розвитку футзалу. 
Тема 1. Історія розвитку гри футзал. Історія розвитку гри футзал у світі. Етапи 

розвитку футзалу. Історія розвитку гри футзал в Україні. Розвиток сучасного футзалу. 
Тема 2. Фізична підготовка у футзалі. Загальна фізична підготовка у футзалі. 

Розвиток фізичних якостей у футзалі. Спеціальна фізична підготовка у футзалі. 
Кредит 2. Технічна підготовка у футзалі. 
Тема 3. Технічна підготовка у футзалі. Аналіз техніки та методика навчання стійкам 

та переміщенням у футзалі. Техніка володіння м’ячем (аналіз техніки та методика навчання 
ударам по м’ячу, зупинкам м’яча, веденню м’яча, фінтам). Аналіз техніки та методика 
навчання відбору м’яча. Аналіз техніки та методика навчання техніки гри воротаря. 



Кредит 3. Тактика нападу та  захисту у футзалі. 
Тема 4. Тактика нападу гри футзал. Аналіз та методика навчання індивідуальним 

діям в нападі у футзалі. Аналіз та методика навчання груповим діям в нападі у футзалі. 
Аналіз та методика навчання командним діям в нападі у футзалі. 

Тема 5. Тактика захисту гри футзал. Аналіз та методика навчання індивідуальним 
діям в захисті у футзалі. Аналіз та методика навчання груповим діям в захисті у футзалі. 
Аналіз та методика навчання командним діям в захисті у футзалі. 

Кредит 4. Організація і проведення змагань з футзалу. 
Тема 6. Організація і проведення змагань з футзалу. Види змагань. Положення про 

змагання. Системи розіграшу. Виявлення переможців змагань. Правила проведення змагань 
з футзалу. Суддівство. 

Тема 7. Планування та звітність учбової роботи  по футзалу. Види планування. 
Планування учбової роботи в школі. План-конспект уроку з футзалу в школі. Звітність 
учбової роботи в школі. 

4. Завдання курсу: 
- надання майбутнім спеціалістам знань, вмінь і навичок зі спостереження, аналізу і 

проведення футзалу в учбовій і позакласній роботі з фізичного виховання у школі; 
- навчити студентів використовувати гру в реалізації освітньої і виховної мети; 
- формування у студентів потреби до зміцнення здоров'я і фізичного вдосконалення; 
- фізичне та спортивне вдосконалення студентів; 
- набуття необхідних знань, навичок та вмінь з основ теорії, методики організації і 

проведення футзалу; 
- вивчення правил змагань та методики суддівства з футзалу. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 
знати: 

- історію, сучасне становище та перспективи розвитку футзалу; 
- техніку безпеки під час проведення занять та змагань з футзалу; 
- методику навчання технічним елементам в футзалі; 
- методику навчання тактичним діям в футзалі; 
- системи змагань у футзалі;  
- особливості розвитку фізичних якостей у футзалі; 

вміти: 
- технічно вірно виконувати вправи футзалу в тренувальних та змагальних умовах, 

показуючи при цьому результати, що відповідають кваліфікаційним вимогам; 
- складати конспекти, готувати місце для проведення занять, необхідний інвентар і 

встаткування; 
- проводити будь-якої частини уроку   і заняття в цілому, згідно з програмою; 
- організовувати та проводити змагання з футзалу у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 
5. Статус у навчальному плані. 

Варіативна навчальна дисципліна  із циклу професійних компетентностей. 
6. Лектор: доцент, доктор філософії в галузі освіти Жигадло Г.Б. 
7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методики та комп’ютерної техніки, самостійна робота. 
  8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

100% балів студент накопичує на заняттях та під час поточного і підсумкового 
контролю, що регламентується робочою програмою викладача.  

Для оцінювання використовується національна чотирибальна шкала: відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX.  

Перевірка, оцінювання і облік успішності студентів здійснюється у формі усного 
опитування та письмового (тестового) контролю на практичних заняттях.  

9. Мова викладання: українська. 



 


