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Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є 

забезпечення підготовки студентів з високим рівнем різносторонньої фізичної 

підготовленості спрямоване на формування у них фізичного та морального 

здоров’я, удосконалення фізичної і психічної підготовки. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Спеціальна 

фізична підготовка», «Безпека життєдіяльності», «Долікарська допомога». 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання». 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

1) на понятійному рівні: роль і місце фізичного виховання в вищих 

навчальних закладах України, загальні та спеціальні завдання фізичного 

виховання, особливості організації, планування і проведення фізичного 

виховання в вищих навчальних закладах України; 

2) на фундаментальному рівні: загальні основи теорії та методики 

фізичного виховання і спорту, основні форми організації і побудови занять з 

фізичного виховання; 

3) на практично-творчому рівні: заходи регулювання фізичного 

навантаження на організм людини при виконанні фізичних вправ, вимоги до 

особистої та громадської гігієни під час проведення занять з фізичного 

виховання. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: проникати в сутність явищ і процесів 

реального світу, свідомо використовувати наукові знання в пізнавальній та 

професійній діяльності. Аналізувати стан власного фізичного, психічного та 

духовного здоров’я; 

2) на алгоритмічному рівні: захищати інтереси держави, поєднувати 

суспільні, колективні, та індивідуальні інтересі проводити самоаналіз, 

самопізнання, самовиховання та самовдосконалення. 

3) на евристичному рівні: перевіряється не тільки ступінь досягнення 

студентами зовнішніх заданих результатів, а і «творче відхилення» від них. 

Основний параметр оцінки особистісних освітніх результатів - ступінь 

комплексного освітнього зростання студентів, що включає як стандартні, так і 

індивідуальні параметри. 
4) на творчому рівні:  використовувати основні засади фізичного 

виховання у повсякденному житті та екстремальних умовах. 

Обсяг навчальної дисципліни: на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 180 год./7 кредиту ECTS. 
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Программа навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

УКРАЇНИ 

- Поняття про фізичне виховання; 

- Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах України; 

- Організація самостійних занять, визначення тренованості; 

- Основи гігієни. Заходи безпеки під час виконання фізичних вправ; 

- Надання першої долікарської допомоги. 

- Шкідливі звички. 

- Загартовування та профілактика захворювань. 

- Види спорту. 

 

ТЕМА 2. ВПЛИВ ДОПІНГУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ 

- Допінг в спорті. 

- Вплив допінгу на організм спортсмена. 

- Різновиди допінгу. 

  

ТЕМА 3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА. 

Біг на короткі і середні дистанції. Відпрацювання техніки бігу. Біг на 100, 

200 метрів (тренування). Біг на 400, 500, 800 метрів (тренування). Біг на 1000, 

метрів (тренування). Загальна фізична підготовка. Спеціальні фізичні вправи до 

бігу на короткі і середні дистанції. Правила безпеки під час проведення занять. 

Техніка стрибка у довжину з місця. 

Біг на довгі дистанції. Відпрацювання техніки бігу на довгі дистанції 

(тренування). Тривалий біг з прискоренням. Загальна фізична підготовка.  

Спеціальні бігові вправи. Біг з прискоренням: 

- біг на відрізках в повторному темпі від 100 м. до 1000 м.; 

- біг в перемінному темпі на відрізках від 100 м. до 400 м.; 

- інтервальний біг з фіксується пауза відпочинку; 

- рівномірний кросовий біг 30 хв.; 

- кросовий біг в заданому темпі. 

 

ТЕМА 4. СПОРТИВНІ ІГРИ 

Повинні знати: місце і значення спортивних ігор у системі фізичного 

виховання, організація  проведення змагань з спортивних ігор, розвиток фізичних 

якостей  в процесі занять спортивними іграми. Правила техніки безпеки під час 

занять. 

Вміти підготувати і проводити самостійні заняття з загальної фізичної 

підготовки та спортивних ігор. 

Повинні знати місце і значення спортивних ігор у системі фізичного 

виховання, правила змагань з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, 

настільного тенісу, техніку гри з футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, 

настильного тенісу. Правила техніки безпеки під час занять спортивними іграми. 

http://ua.textreferat.com/referat-788-1.html
http://ua.textreferat.com/referat-626-1.html
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Роль занять (футболу, волейболу, баскетболу, бадмінтону, настільного 

тенісу) в оптимізації рухової активності та розвитку фізичних якостей.  

Вміти: підготувати і проводити самостійні заняття з теми «Спортивні 

ігри», впевнено і кваліфіковано виконувати вправи, випробування  передбачені 

навчальною програмою з теми «Спортивні ігри», володіти навичками гри в 

футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний  теніс. 

ТЕМА 5. ІСТОРІЯ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Значення Олімпійського руху у системі фізичного виховання, організація  

проведення Олімпійських ігор, Олімпійські чемпіони України. Розвиток 

Олімпійського руху в Україні. 

- Олімпійські Чемпіони України. 

- Літні Олімпійські ігри. 

- Зимові Олімпійські ігри. 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

Спосіб життя – це біосоціальна категорія, інтегруюча уявлення про певний 

тип життєдіяльності людини і характеризується його трудовою діяльністю, 

побутом, формою задоволення матеріальних та духовних потреб, правилами 

індивідуальної та громадської поведінки. Іншими словами, спосіб життя – це 

обличчя індивіду, відображає у той же час рівень суспільного прогресу . Спосіб 

життя - це система поведінки людей, яка направлена на постійне фізичне 

вдосконалення, культуру взаємних стосунків і харчування, повноцінного 

сімейного життя, високу творчу активність, високоморальне відношення до 

людей, самих себе та навколишнього середовища. 

 

 

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=61238
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=61238
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 
 

Поточний контроль 

(ПК) 
ЗАЛІК (З) Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 
Підсумкова оцінка (П) =ПК+З≤100 

 

Загальний рейтинг компетентності студента складається з рейтингів з 

навчальної роботи (аудиторна, самостійна, індивідуальна) та підсумкового 

контролю (залік). При цьому максимальний рейтинг з навчальної роботи 

становить 60, а підсумкового контролю – 40 балів. Загальний рейтинг 

компетентності студента, таким чином, оцінюють за 100-бальною шкалою. 

Окремим студентам за активну участь у спортивно-масовій або науковій роботі, 

за рішенням кафедри, можна нараховувати, у межах 100 балів, додаткові бали, 

але не більше 20. Якщо студент не зміг отримати мінімальної кількості балів з 

навчальної роботи (30) або його загальний рейтинг компетентності склав 

менше 60 балів він вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Рейтинг з навчальної роботи студента складається з аудиторної, самостійної та 

індивідуальної роботи. 

Оцінювання компетентності з аудиторної та самостійної роботи студента 

складається з оцінювання рівня теоретичних знань або практичних умінь,  яке 

проводять у рамках рубіжного контролю з кожної теми, визначеної  

тематичним планом для відповідного періоду навчання (семестр, навчальний 

рік). Оцінювання за окремою темою (завданням) проводять за наступною 

шкалою: «відмінно» - 5 балів, «добре» - 4 бали, «задовільно» - 3 бали, 

«незадовільно» - 2 бали.  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні діючих нормативних документів, 
теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні діючих нормативних документів, теорії та 
правозастосовної практики. 
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3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

Визначається середня оцінка за формулою. 

∑/N =  

N – кількість занять з дисципліни в семестрі 

∑– сума оцінок за всі заняття  (від 1 до 5) 

  – середня оцінка  

 

  

(середня оцінка) 

АР  

(кількість балів) 

5.0 – 4.5 30-25 

4.4 – 4.0 24-20 

3.9 – 3.5 19-15 

3.4 – 3.0 14-10 

< 3,0 < 10 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи студента визначають у 

кожному семестрі у такому порядку: - розраховують середній бал за семестр – 

суму рубіжних оцінок за всіма темами ділять на кількість тем (з округленням 

результату до десятих). 

У разі якщо рейтинг компетентності з навчальної роботи становить 

менше 30 балів, студент не допускається до підсумкового контролю, як такий, 

що має академічну заборгованість.  

Індивідуальна робота полягає: у регулярному відвідуванні спортивних 

секцій – 1-15 балів.  

Бали за результатами участі студента у спортивно-масовій та науковій 

роботі розраховують згідно системи, наведеній у табл. 1.  

Таблиця 1. Система оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

у спортивно-масових заходах та науковій роботі 

Результати спортивно-масової та наукової роботи Бали 

Участь у змаганнях на першість університету.  

Тези в університетському студентському збірнику.  

4-5-7 
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Доповідь на університетській науковій конференції. 

Участь у міжвузівських  змаганнях. 

Стаття в університетському студентському збірнику.  

Участь у регіональній конференції. 

8-10-

12 

Участь у міністерських та всеукраїнських змаганнях. 

Стаття у всеукраїнському, міжвузівському збірнику.  

Доповідь на всеукраїнській науковій конференції, конференціях МОН 

або МВС. 

13-14-

15 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

 

зараховано 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

м 


