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1. Коротка анотація до курсу 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізичного виховання» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр. Предметом навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є 

закономірності фізичного і духовного вдосконалення, соціальна інтеграція людини, основи організації та керівництва 

процесу фізичного виховання і масового спорту в життєдіяльності майбутніх фахівців. Навчальна дисципліна ґрунтується на 

вивченні та засвоєнні студентами системи знань, що пов'язана з теоретичними, методичними, організаційними основами 

фізичної культури та оволодінням рухових умінь і навичками, розвитком та удосконаленням психофізичних можливостей, 

якостей і властивостей особистості. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладення дисципліни є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців у сфері 

освіти та педагогіки, організаторів освітнього-виховного процесу (в тому числі з дітьми та молоддю з особливими освітніми 

потребами).  

Завдання навчальної дисципліни: 

 сформувати фізичне, моральне і психічне здоров'я; 

 забезпечити виховання усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до 

самостійних занять фізкультурою та спортом; 

 виробити навички самоконтролю за дотриманням здорового способу життя, підтримка високої працездатності на 

протязі всього періоду навчання. 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: 

Фізкультура (в обсязі шкільної програми). 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  



 науково-біологічні і практичні основи фізичної культури і здорового способу життя; 

  значення цінностей фізичної культури в загальнокультурному, професійному і соціальному розвитку 

людини. 

Уміти: 

 самостійно використовувати навчальну й довідкову літературу;  

 розробляти і використовувати індивідуальні програми для підвищення адаптаційних резервів організму, 

корекції фізичного розвитку і статури; 

Володіти: 

 технікою бігу: на короткі, середні та довгі дистанції, володіти технікою стрибків у довжину з розбігу, володіти 

технікою штовхання ядра; 

 технікою гри у баскетбол: ловля та передача м'яча, ведення м'яча, кидка м'яча у корзину, подвійний крок, 

закріплення вивчених прийомів у навчальних іграх; 

 технікою гри у волейбол: подача м'яча, прийом та передача м'яча зверху та знизу обома руками, нападаючий удар, 

блокування нападаючого удару, закріплення вивчених прийомів у навчальних іграх; 

 системою практичних умінь і навиків, що забезпечують збереження і зміцнення здоров'я, розвиток і вдосконалення 

психофізичних якостей; 

 досвідом використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення життєвих і професійних цілей.  



3.  

3. Формат навчальної дисципліни – очний 
 

4. Результати навчання 

ОК 19 Фізичне виховання  

ЗК.5. Здатність до безпечної життєдіяльності в 

освітньому середовищі (культура здоров’я та 

здорового способу життя як власного, так і 

оточуючих) та збереження навколишнього 

середовища. 

РН.19. Забезпечувати охорону життя та здоров’я тих, хто 

навчається, під час організації освітнього процесу. 

РН.2. Використовувати знання особливостей психічного та 

фізичного розвитку дітей та молоді у процесі керівництва 

навчальною, трудовою та суспільною діяльністю тих, хто 

навчається. ЗК.11. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

 

 

5. Обсяг курсу 

 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 4  



Практичні заняття 138 Відвідування занять та виконання контрольних нормативів 

Всього 142  Підсумковий контроль: залік 
 

6. Ознаки навчальної дисципліни 

  

Навчальн

ий рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 1 приск. Осінній, весняний 
Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

Освітньо-професійна програма: 

«Освітні, педагогічні науки» 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

нормативна (Н) 

2020/2021 2 приск. Осінній нормативна (Н) 

 

7.  Пререквізити – базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями (фізична культура, ОБЖ)  
8. Постреквізити – педагогіка здоров’я, педагогіка дозвілля, освітні інновації. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – спортивний майданчик, спортивне обладнання, 

спортивний інвентар. 

 

10. Політика курсу: 



 Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

 Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 
 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

  

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

1-й рік навчання прискорений курс( осінь) 
Змістовий модуль № 1. Легка атлетика 

1 

Лекція 1 Фізичне виховання – як навчальна дисципліна у ЗВО. Перша медична 

допомога при травмах.  

2 

Практичне заняття 1 Техніка бігу на короткі дистанції, естафетний біг 2 

2 Практичне заняття 2 Техніка бігу на короткі дистанції, естафетний біг 2 

Практичне заняття 3 Техніка бігу на короткі дистанції, естафетний біг 2 

3 Практичне заняття 4 Техніка бігу на середні дистанції 2 

Практичне заняття 5 Техніка бігу на середні дистанції 2 

4 Практичне заняття 6 Техніка бігу на середні дистанції 2 

Практичне заняття 7 Техніка штовхання ядра 2 

5 Практичне заняття 8 Техніка штовхання ядра 2 

Практичне заняття 9 Техніка штовхання ядра 2 

6 Практичне заняття 10 Кросовий біг 2 

Практичне заняття 11 Кросовий біг 2 

7 Практичне заняття 12 Кросовий біг 2 

Практичне заняття 13 Техніка стрибка у довжину 2 

 Практичне заняття 14 Техніка стрибка у довжину 2 

8 Практичне заняття 15 Техніка стрибка у довжину 2 

Всього за змістовий модуль 1 – 32год (лекцій – 2год, ПЗ – 30год)  

Змістовий модуль № 2. Волейбол 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


9 Практичне заняття 16 Пересування волейболіста. Техніка прийому-передачі м’яча зверху та знизу 

двома руками 

2 

Практичне заняття 17 Пересування волейболіста. Техніка прийому-передачі м’яча зверху та знизу 

двома руками 

2 

10 Практичне заняття 18 Техніка подачі м’яча (нижня пряма, верхня пряма) 2 

Практичне заняття 19 Техніка подачі м’яча (нижня пряма, верхня пряма) 2 

11 Практичне заняття 20 Техніка подачі м’яча (нижня пряма, верхня пряма) 2 

Практичне заняття 21 Техніка прийому м’яча з подачі 2 

12 Практичне заняття 22 Техніка прийому м’яча з подачі 2 

Практичне заняття 23 Техніка нападаючого удару 2 

13 Практичне заняття 24 Техніка нападаючого удару 2 

Практичне заняття 25 Техніка нападаючого удару 2 

14 Практичне заняття 26 Блокування нападаючого удару 2 

Практичне заняття 27 Блокування нападаючого удару 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 24год (ПЗ – 24год) 

Всього за осінь-56год (лекцій – 2год, ПЗ – 54год) 

1-й рік навчання прискорений курс( весна) 
Змістовий модуль № 1. Баскетбол 

1 Практичне заняття 28 Техніка пересування, ведіння м’яча на місці, в русі 2 

Практичне заняття 29 Техніка пересування, ведіння м’яча на місці, в русі 2 

2 Практичне заняття 30 Техніка передачі м’яча 2 

Практичне заняття 31 Техніка передачі м’яча 2 

3 Практичне заняття 32 Техніка подвійного кроку 2 

Практичне заняття 33 Техніка подвійного кроку 2 

Практичне заняття 34 Техніка штрафних кидків 2 

4 Практичне заняття 35 Техніка штрафних кидків 2 

5 Практичне заняття 36 Взаємодія гравців в парах 2 

Практичне заняття 37 Взаємодія гравців в парах 2 



6 Практичне заняття 38 Техніка кидка м’яча в кошик у стрибку 2 

Практичне заняття 39 Техніка кидка м’яча в кошик у стрибку 2 

Всього за змістовий модуль 1 – 24год (ПЗ – 24год) 

Змістовий модуль № 2. Легка атлетика 

7 Практичне заняття 40 Техніка виконання бігових вправ (спеціальні вправи бігуна). Розвиток 

витривалості 

2 

Практичне заняття 41 Техніка виконання бігових вправ (спеціальні вправи бігуна). Розвиток 

витривалості 

2 

8 Практичне заняття 42 Техніка виконання бігових вправ (спеціальні вправи бігуна). Розвиток 

витривалості 

2 

Практичне заняття 43 Техніка бігу на короткі дистанції 2 

9 Практичне заняття 44 Техніка бігу на короткі дистанції 2 

Практичне заняття 45 Техніка бігу на короткі дистанції 2 

10 Практичне заняття 46 Біг на середні та довгі дистанції (високий старт, стартове прискорення, біг 

на повороті). Фінішування. 

2 

Практичне заняття 47 Біг на середні та довгі дистанції (високий старт, стартове прискорення, біг 

на повороті). Фінішування. 

2 

11 Практичне заняття 48 Кросова підготовка 2 

Практичне заняття 49 Кросова підготовка 2 

12 Практичне заняття 50 Техніка стрибка у довжину 2 

Практичне заняття 51 Техніка стрибка у довжину 2 

13 Практичне заняття 52 Техніка стрибка у довжину 2 

Практичне заняття 53 Техніка штовхання ядра 2 

14 Практичне заняття 54 Техніка штовхання ядра 2 

Практичне заняття 55 Техніка штовхання ядра 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 32год (ПЗ – 32год) 

Всього за весну - 56год (ПЗ – 56год) 

2-й рік навчання прискорений курс( осінь) 



Змістовий модуль № 1. Легка атлетика 

1. Лекція 1 Шкідливі звички як фактори зниження здоров’я.   2 

Практичне заняття 1 Розвиток витривалості 2 

2 Практичне заняття 2 Розвиток витривалості 2 

Практичне заняття 3 Розвиток витривалості 2 

3 Практичне заняття 4 Техніка бігу на короткі  дистанції, естафетний біг  2 

Практичне заняття 5 Техніка бігу на короткі  дистанції, естафетний біг  2 

4 Практичне заняття 6 Техніка бігу на короткі  дистанції, естафетний біг  2 

 Практичне заняття 7 Техніка бігу на середні та довгі дистанції  2 

5 Практичне заняття 8 Техніка бігу на середні та довгі дистанції 2 

Практичне заняття 9 Техніка бігу на середні та довгі дистанції 2 

6 Практичне заняття 10 Техніка штовхання ядра 2 

Практичне заняття 11 Техніка штовхання ядра 2 

7 Практичне заняття 12 Техніка стрибка у довжину з розбігу 2 

Практичне заняття 13 Техніка стрибка у довжину з розбігу 2 

8 Практичне заняття 14 Техніка стрибка у довжину з розбігу 2 

Всього за змістовий модуль 1 – 30год (ПЗ – 30год) 

Всього з навчальної дисципліни – 142 год. (лекцій – 4год., ПЗ – 138год.).   

 12. Система оцінювання та вимоги Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

1-й рік навчання прискорений курс( весна) 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Участь у спортивно-масових заходах 0-6 

2. Систематичність та активність роботи на занятті (0-2) 0-54 

3. Контрольні нормативи:  



 № 1біг 100м  – ( 0-5)  

 

 

0-40 

 №2 крос 500м(д), 1000м(юн) – ( 0-5) 

 № 3 стрибок у довжину з\м – ( 0-5) 

 № 4 подача м’яча – ( 0-5) 

 № 5 прийом м’яча – ( 0-5) 

 № 6 передача м’яча в парах – ( 0-5) 

 № 7 передача м’яча від стіни – ( 0-5) 

 № 8 гнучкість – ( 0-5) 

 Залік  

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

1-й рік навчання прискорений курс( весна) 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Участь у спортивно-масових заходах 0-4 

2. Систематичність та активність роботи на занятті (0-2) 0-56 

3. Контрольні нормативи:  

 

 

 

  0-40 

 

 № 1 ведення м’яча –( 0-5) 

 № 2 штрафні кидки –( 0-5) 

 № 3 подвійний крок –( 0-5) 

 № 4 згинання та розгинання рук в упорі лежачі –( 0-5) 

 № 5 прес –(0-5) 

 № 6 біг 2000м(д), 3000м(юн)–(0-5) 

 № 7 стрибок у довжину з\м –(0-5) 

 № 8 човниковий біг–( 0-5) 

 Залік  

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 



 

2-й рік навчання прискорений курс( осінь) 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Участь у спортивно-масових заходах 0-9 

2. Систематичність та активність роботи на занятті (0-4) 0-56 

3. Контрольні нормативи:  

 

 

0-35 

 № 1 біг 100м –( 0-5) 

 № 2 стрибок у довжину з\м –( 0-5) 

 № 3 крос 500м(д), 1000м(юн) –( 0-5) 

 № 4 човниковий біг – (0-5) 

 № 5 згинання та розгинання рук в упорі лежачі –( 0-5) 

 № 6 прес –( 0-5) 

 № 7 гнучкість – (0-5) 

 Залік  

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  



35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відвідування практичних занять не менш ніж 50% 

2) Участь у спортивно-масових заходах академії, міста і т.д. 

3) Відвідування секційних занять з видів спорту в академії 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

 

90-100 балів 

(«Відмінно») 

А 

Студент/студентка демонструє високий рівень володіння практичними навичками (виконання лише 

з незначною кількістю помилок). Передбачається участь у обласних, міських та республіканських 

змаганнях та спортивно-масових заходах академії.  

74-89 бали 

(«Добре») 

ВС 

Студент/студентка демонструє достатньо високий рівень володіння практичними навичками ( 

виконання з кількома помилками). Передбачається участь у обласних, міських змаганнях та 

спортивно-масових заходах академії.  

64-73 бали 

(«Задовільно») 

Д 

Студент/студентка демонструє достатній рівень володіння практичними навичками (в загальному 

вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок). Передбачається участь у спортивно-

масових заходах академії.  



60-63 балів 

(«Достатньо») 

Е 

Студент/студентка демонструє мінімальний рівень володіння практичними навичками (виконання 

задовольняє мінімальним критеріям).  

35-59 балів 

(«Незадовільно») 

FX 

У студента/студентки відсутні базові практичні навички (з можливістю повторного складання).  

1-34 бал 

(«Незадовільно») 

F 

Зміст курсу не засвоєно, практичні навички відсутні (з обов'язковим повторним курсом). 

 

 Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Фізичне виховання: метод. вказ. до самост. занять студ. денної форми навч. інж. та інж.-пед. спец./ Укр. інж.-пед. 

акад., Каф. фізичного виховання; упоряд. Г. П. Грохова. - Х.: [б. в.], 2014. - 51 с. 

2. Фізичне виховання: метод. вказ. по проведенню практичних занять груп загальної фізичної підготовки для денної 

форми навчання інж. та інж.-пед. спец.усіх спец./ Укр. інж.-пед. акад., упоряд. Н.Ю. Корольова. – Х.: [б. в.], 2016. – 

93 с. 

Базова 

1. Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті: підручник для курсантів, слухачів та студентів 

вищих навч. закладів України III-IV рівнів акредитації/ І. О. Ячнюк [та інші]. – 2-ге вид., змін. і доп. – Чернiвцi: 

Книги-XXI, 2009. – 432 с.: табл.. – Бібліогр.: с. 423-430 (86 назв). 

2. Гімнастична термінологія: навчальний посібник / [Райтер Р.І., Завійська В.М., Іваночко В.В. та ін.] – Львів: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 320 с. 



3. Гостішев В.М. Оздоровчі види фізичної культури: навчальний посібник/ В.М. Гостішев, А.В. Сватьєв, Н.В. 

Богдановська. – Запоріжжя:Запорізький НУ, 2010. – 180 с. 

4. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. / М. М. Линець. –Л. : Штабар, 1997. – 207 с. 

5. Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом: практ. посібник для 

вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації/ Ю. В. Суббота. – К.: Кондор, 2011. – 164 с.: табл.. – Бібліогр.: с. 156-

163. 

Допоміжна 

1. Арефьєв В.Г. Основи теорії і методики фізичного виховання: підручник. – Кам'янець-Подільський. - 2011. – 368 с. 

2. Біологічні основи фізичного виховання студентів. Посібник для студентів вузів / під ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – 403 с. 

3. Зеленюк О.В. Методика самостійних занять фізичними вправами: Навчальний посібник. – К., «КМ-Академія», 2001. 

– 85 с. 

4. Біологічні основи фізичного виховання студентів. Посібник для студентів вузів / під ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – 403 с. 

5 Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посібник / Т.Ю. 

Круцевич, Г.В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.  

6. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / 

за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. –Т. 2. – 366 с.  

7. Методики фізичного виховання різних груп населення: навчальний посібник / [Солопчук М.С., Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., Заікін А.В.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2012. – 480 с. 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри                                    Ю.А. Британ 

 


