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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 4 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:4 
Семінарські заняття: 

22 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:4 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:екзамен - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

72 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

        Предмет вивчення навчальної дисципліни-оволодіння студентами знаннями про 

спортивні споруди, як основні фонди фізичної культури, що забезпечують реальний 

розвиток масової фізичної культури і спорту; 

Метою вивчення дисципліни є:  вивчення загальних основ проектування, будівництва, 

ремонту та експлуатації спортивних споруд, призначених для занять спортом, масових 

фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання, в навчальних закладах, спортивних 

клубах, у місцях відпочинку тощо. 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін:Теорія і методика спортивного тренування, Теорія 

та методика фізичного виховання, Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами:  Теорія і методика спортивного 

тренування, Теорія та методика фізичного виховання, Вступ до спеціальності з основами 

наукових досліджень, Теорії оздоровчо - рекреаційної рухової діяльності, Біомеханіка 

фізичних вправ та спорт метрологія. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт. Тренерсько-

викладацька діяльність», «Середня освіта: фізична культура » 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.    Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

ПРН 2. 

 

Спілкуватися українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 



 

 

ПРН 3.  

 

 

 

ПРН 5.    

володіти фаховою термінологією 

та професійним дискурсом, 

дотримуватися етики ділового 

спілкування.   

Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1.   Здатність  забезпечувати  

формування  фізичної  

культури  

особистості.    

 

ПРН 9.   Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

ФК 2. Здатність  проводити  

тренування  та  

супроводження  участі 

спортсменів у змаганнях.   

 

ПРН 8.  

 

 

 

ПРН 22.    

Здійснювати  заходи  з  

підготовки  спортсменів,  

організації  й  проведення 

спортивних змагань.   

Знати та розуміти сутність,  

принципи, мету, завдання, засоби 

та методи спортивної підготовки, 

особливості змагальної діяльності 

та організацію й проведення 

спортивних змагань, структуру 

тренувального процесу. 

ФК 3 Здатність  до  організації  

оздоровчо-рекреаційної  

рухової  

активності різних груп 

населення.  

ПРН 7.   Здійснювати навчання руховим 

діям та розвиток рухових якостей 

людини в умовах різних форм 

організації занять фізичними 

вправами. 

ФК 4. Здатність  визначати  заходи  

з  фізкультурно-спортивної 

реабілітації  та  форми  

адаптивного  спорту  для  

осіб,  що  їх потребують.  

 

ПРН 1.   

 

 

 

 

 

ПРН 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 11. 

 

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 



 

 

ПРН 14. 

спорту.     

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 8.    Здатність  проводити  

біомеханічний  аналіз  

рухових  дій людини.  

 

ПРН 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 15. 

Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

Визначати функціональний стан 

організму людини та  

обґрунтовувати вибір засобів 

профілактики перенапруження 

систем організму осіб, які 

займаються фізичною культурою 

і спортом.  

ФК 12. Здатність використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та 

інвентар.  

 

ПРН 24.   Знати  та застосовувати 

позатренувальні та позазмагальні 

засоби стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних процесів. 

ФК 15  Здатність  застосовувати  

сучасні  технології  

тренерсько-викладацької 

діяльності. 

ПРН 19 

 

 

 

 

ПРН 21. 

 

 

 

 

ПРН 23.   

Аргументувати управлінські 

рішення для вирішення проблем, 

які виникають в роботі суб’єктів 

фізичної культури і спорту; мати 

навички лідерства.  

Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати 

Знати та здійснювати основи 

відбору і орієнтації спортсменів, 

основи моделювання та 

прогнозування у підготовці 

спортсменів 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.   Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

Оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати 

досвід колег 

Засвоювати  нову  

фахову  

інформацію  для 

професійного 

розвитку 

ФК 1.   Здатність  

забезпечувати  

формування  

фізичної  

культури  

особистості.    

 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  активності  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя.   

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

 

Формувати  

фізичну культуру  

особистості 

шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  інших  

чинників 

здорового  

способу  життя 

ФК 2. Здатність  

проводити  

тренування  та  

супроводження  

участі 

спортсменів у 

змаганнях.   

 

Знати та розуміти 

сутність,  принципи, 

мету, завдання, 

засоби та методи 

спортивної 

підготовки, 

особливості 

змагальної 

діяльності та 

організацію й 

проведення 

спортивних змагань, 

структуру 

тренувального 

процесу. 

Організовувати 

тренування  та  

супроводження  

участі 

спортсменів у 

змаганнях.   

 

Здійснювати  

заходи  з  

підготовки  

спортсменів,  

організації  й  

проведення 

спортивних 

змагань 

ФК 3 Здатність  до  

організації  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової  

активності різних 

груп населення.  

Здійснювати 

навчання руховим 

діям та розвиток 

рухових якостей 

людини. 

Застосовувати 

різні форми 

організації 

занять 

фізичними 

вправами. 

Здійснювати  

заходи  з  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової  

активності різних 

груп населення. 

ФК 4. Здатність  

визначати  заходи  

з  фізкультурно-

спортивної 

реабілітації  та  

форми  

адаптивного  

спорту  для  осіб,  

Уміти оцінювати  

рухову  активність  

людини  та  її  

фізичний  стан,  

складати  та 

реалізовувати  

програми  

кондиційного  

Застосовувати  у  

професійній  

діяльності  

знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  

Здійснювати 

управління 

фізкультурно-

оздоровчими 

заходами, вибір  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  



що  їх 

потребують.  

 

тренування,   та  гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом. 

реабілітації  та 

адаптивного 

спорту.     

 

ФК 8.    Здатність  

проводити  

біомеханічний  

аналіз  рухових  

дій людини.  

 

Вміти оцінювати  

рухову  активність  

людини  та  її  

фізичний  стан,  

визначати 

функціональний стан 

організму людини.  

Застосовувати  у  

професійній  

діяльності  

знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  

та  гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом.   

Вибирати та  

обґрунтовувати 

засоби 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які 

займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом.  

 

ФК 12. Здатність 

використовувати 

спортивні 

споруди, 

спеціальне 

обладнання та 

інвентар.  

 

Знати  та 

застосовувати 

позатренувальні та 

позазмагальні засоби 

стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних 

процесів. 

Застосовуючи  

різні засоби та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

важливості 

залучення до 

фізичної 

культури та 

спорту.  

Управляти 

проектами в сфері 

фізичної культури 

з використанням 

спеціального 

обладнання та 

інвентарю.  

ФК 15  Здатність  

застосовувати  

сучасні  

технології  

тренерсько-

викладацької 

діяльності. 

Аргументувати 

управлінські 

рішення для 

вирішення проблем, 

які виникають в 

роботі суб’єктів 

фізичної культури і 

спорту; мати 

навички лідерства.  

Застосовувати набуті 

теоретичні знання 

для розв’язання 

практичних завдань 

та змістовно 

інтерпретувати 

отримані результати 

Застосовуючи  

різні засоби та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

розв’язання 

практичних 

завдань у сфері 

фізичної 

культури та 

спорту 

Управляти 

проектами в сфері 

фізичної 

культури, 

застосовувати  

сучасні  

технології  

тренерсько-

викладацької 

діяльності. 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н
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1. Історичні відомості, 

класифікація 

спортивних споруд 

та їх особливості. 

2 1 1 - - - 5 1 1 - - - - 8 

2. Загальні відомості 

про спортивні 

споруди 

4 2 2 - - - 5 1 - 1 - - - 8 

3. Відкриті спортивних 

споруди.  

3 1 1 - - - 5 1 1 - - - - 8 

4. 
Криті спортивні 

споруди 

4 2 2 - - - 5 1 1 - - - - 8 

5. Басейни, специфічні 

спортивні споруди.  

4 2 2 - - - 5 1 1 - - - - 8 

6. Спортивні споруди 

для зимових видів 

спорту. 

4 2 2 - - - 5 1 - 1 - - - 8 

7. 
Класифікація 

спортивних споруд 

3 2 2 - - - 5 - - - - - - 8 

8. Спортивні 

комплекси 

4 2 2 - - - 5 1 - 1 - - - 10 

9. Будівництво 

спортивних споруд 

3 2 2 - - - 5 - - - - - - 8 

10. Відкриті спортивні 

споруди та їх 

класифікація 

4 2 2 - - - 6 1 - 1 - - - 8 

11. Фізкультурно–

оздоровчі споруди  

4 2 2 - - - 6 - - - - - - 10 

12. Гігієна 

фізкультурно–

спортивних споруд 

4 2 2 - - - 5 - - - - - - 8 

13. Особливості 

розміщення 

фізкультурно–

спортивних споруд 

3 2 2 - - - 6 - - - - - - 8 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 48 24 22 - 2 - 72 8 4 4 - - - 112 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Історичні відомості, класифікація спортивні споруд та їх особливості. 

Мета і завдання курсу. Призначення спортивних споруд і обладнання, вимоги до них. 

Історичні відомості про спортивні споруди. Класифікація спортивних споруд і їх 

категорійність.  

Тема 2. Класифікація спортивних споруд  

Усі спортивні споруди поділяються на спеціальні (окремі) для одного виду спорту 

(спеціалізовані зали, басейни, поля, велотреки тощо) та комплексні, які пристосовані для 

занять кількома видами спорту( спортивні ядра, водні комплекси, комплексні майданчики, 

спортивні корпуси і т. п). 

Тема 3. Загальні відомості про спортивні споруди 

Спортивні споруди – це споруди, які будуються з метою занять фізкультурою і спортом. 

Обладнання – це спеціальний інвентар, який забезпечує повноцінні заняття фізкультурою і 

спортом.  

Тема 4. Басейни, специфічні спортивні споруди.  

Загальна характеристика спортивних басейнів. Ванни басейнів та їх оснащення. Криті 

басейни. Басейни на природних водоймах. Контроль якості води в басейнах 

Тема 5. Спортивні споруди для зимових видів спорту. 

Лижні траси. Лижні стадіони. Гірськолижні траси. Лижні трампліни. Санні траси. Льодові 

поля і доріжки. 

Тема 6. Криті спортивні споруди.  

Спортивні зали. Спортивні манежі. Палаци спорт. Криті стадіони. Критими спортивними 

спорудами називаються спортивні споруди, призначені для занять фізичною культурою і 

спортом, де основний процес відбувається у приміщенні. Універсальні спортивні зали. 

Шкільні спортивні зали. Спортивні манежі. Манежі для занять легкою атлетикою. Манежі 

для футболу. Кінноспортивні манежі. Спортивні корпуси. 

Тема 7. Відкриті спортивні споруди.  

Проектування спортивних споруд і основні документи для будівництва. Облік та звітність на 

спортивних спорудах. Загальні принципи побудови мережі спортивних споруд в населених 

пунктах. Мережа спортивних споруд населених пунктів і навчально-виховних закладів. 

Спортивні споруди за кордоном. Спортивні споруди у переважній більшості відкриті, тобто 

розташовані на відкритому просторі. Майданчики. Поля. Спеціальними є майданчики, 

призначені для певного виду спорту (гімнастика, бокс, важка атлетика тощо. 

Тема 8. Будівництво спортивних споруд 

Усі спортивні й оздоровчі споруди, які будуються в нашій державі, мають відповідати 

певним вимогам. Організатори майбутнього будівництва повинні перш за все чітко 

усвідомлювати призначення спортивного об'єкта. Слід визначити орієнтовну вартість 

майбутніх будівельних робіт. Після необхідно вирішити питання, пов'язані з фінансуванням 

проектних робіт і самого будівництва.  

Тема 9 Споруди для зимових видів спорту 

Споруди для лижних видів спорту з відповідним призначенням поділяються на бази: 

масового катання на лижах; лижних перегонів і біатлону;  стрибків на лижах з трампліна і 

лижного двоборства;  гірськолижного спорту. 

Тема 10. Гігієна фізкультурно–спортивних споруд. 

Нові спортивні споруди вводяться в експлуатацію з дозволу органів санітарної служби і за 

погодженням із місцевими лікарсько–фізкультурними диспансерами. Види штучної 

вентиляції. До штучного освітлення висуваються додаткові вимоги. Світловий коефіцієнт. 

Коефіцієнт природного освітлення. Штучне освітлення. 

Тема 11. Спортивні комплекси 

Спорткомплекси. Найбільшим спортивним комплексом у світі є «Лужники» в Москві. 

Спортивний комплекс у Києві займає територію 53 га. 

 

 



Тема 12. Фізкультурно–оздоровчі споруди. 

Залежно від фізичних вад інвалідів існують такі типи споруд для них:  споруди для інвалідів 

з вадами опорно–рухового апарату;  споруди для інвалідів з вадами зору;  споруди для 

інвалідів з вадами слуху. Фізкультурно–спортивні споруди для занять інвалідів можна 

розподілити на групи споруд, які потребують спеціальних планувально–технічних заходів, і 

групи споруд, які їх не потребують. 

Тема 13. Особливості розміщення фізкультурно–спортивних споруд 

Відомі два типи фізкультурно–спортивних комплексів – багатофункційний і для одного виду 

спорту. Міські центри. Загальноміські фізкультурно–спортивні центри. Мережа 

фізкультурно–оздоровчих споруд підприємств. Спортивні парки.  

 

5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1. Історичні основи розвитку будівництва спортивних споруд. 

Тема 2. Основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд 

Тема 3. Санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги до спортивних споруд 

Тема 4. Фізкультурно-спортивні споруди для масових видів спорту, спортивних ігор та ігор з 

м’ячем. Споруди для занять туризмом. 

Тема 5. Споруди для гімнастики, боротьби, боксу та важкої атлетики. 

Тема 6. Спортивні споруди для плавання. 

Тема 7. Розрахунок пропускної здатності спортивної споруди в залежності від складу і 

призначенню приміщень. 

Тема 8. Скласти примірний розклад занять для спортивного комплексу. 

Тема 9. Іноваційні технології проектування та будівництва і світі за даними інтернет. 

Тема 10. Аналіз складу спортивного комплексу і ефективності його функціонування. 

Тема 11. Спортивні споруди для занять різними видами спорту та масовою фізичною 

культурою. 

Тема 12. Зробіть ескіз спортивного майданчику для занять в дошкільному учбовому закладі.. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять      

15 25 Конспект 

2 Підготовка до проміжного контролю  4 4 Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

15 

20 

18 

 

28 

30 

25 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 72 112  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

Тематика доповіді 
  

1 Вимоги до підлоги спортивних залів 

2 Параметри слід враховувати при будівництві спортивних об’єктів 

3 Особливості спортивних споруд змагального характеру. 

4 Які типові документи необхідні для функціонування спортивних споруд 

5 Туристичне обладнання для водного туризму. 

6 Особливості мережі спортивних споруд закордоном. 



7 Кінноспортивні манежі і їх характеристика. 

8 Спортивні споруди водних видів спорту. 

9 Спортивні корпуси і доми фізкультури. 

10 Поясніть універсальність арени палацу спорту. 

11 Охарактеризуйте санну трасу. 

12 Шляхи фінансування і утримання спортивних споруд. 

13 Туристичне обладнання для велотуризму. 

14 Відомі світові спортивні споруди. 

15 Назвіть і охарактеризуйте комплексну спортивну споруду відкриту. 

16. Спортивні зали і їх класифікація. 

17. Вимоги до підлоги спортивних залів. 

18. Параметри які слід враховувати при будівництві спортивних об’єктів 

19. Особливості спортивних споруд змагального характеру. 

20. Які типові документи необхідні для функціонування спортивних споруд 

 

Теми рефератів 

 
1. Історичні відомості про спорт споруди України  

2. Особливості будови сучасних стадіонів  

3. Синтетичні покриття спортивної підлоги  

4. Реконструкція старих басейнів  

5. Штучний і синтетичний лід 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 

матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Екзамен 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом 

завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його 

презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Спортивні зали і їх класифікація. 

2. Вимоги до підлоги спортивних залів. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою Для іспиту 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 задовільно 

1-25 не задовільно 

 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи з 

ваговим коефіцієнтом 

0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль) – за 

результатами іспиту з 

ваговим коефіцієнтом 

0,5 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль)  

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 



8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор),   спортивне 

обладнання тощо. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела  

1. Физкультурно–спортивные сооружения / под ред. А. Аристовой. – М. : Пресс, 1999. 

2. Виршило Р. Спортивные сооружения. – Варшава, 1982. 

3. Машинский В. А. Физкультурно–спортивные центры. – М. : Стройиздат, 1989. 

4. Мезанцева Н. Б. Универсальные зрелищно–спортивные залы с малой ареной. – М. : 

ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1985. 

5. Сооружения для развлекательных спортивных игр и занятий : обзор / Т. А. Погожева, 

Е. В. Рязанова. – М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1987. 

6. Резников Н. М. Комплексные спортивне сооружения. – М. : Стройиздат, 1975. 

7. Рязанова Е. И. Сооружения скейтбординга и катания на роликових коньках : обзор. – 

М. : ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1991. 

8. Савченко В. В. Багатоцільові, видовищні і спортивні зали. – К. : Будівельник, 1979. 

9. Спортивные сооружения / под ред. В. Быкова и А. Опочинской. – М. : Гос.изд–во 

литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. 

10. Спортивные сооружения / под. ред. М. Гаагина. – М. : Физкультура и спорт, 1976. 

11. Стригалова Н. С. Спортивные корпуса. – М. : Стройиздат, 1976. 

Додаткові: 

1. Использование тренажеров в оздоровительных целях / Н. А. Шемохинко, А. А. 

Душанин, С. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко. – К. : Здоровье, 1989. 

2. Ясный Г. В. Спортивные бассейны. – М. : Стройиздат, 1988. 



3. Державні будівельні норми України. Спортивні та фізкультурно–оздоровчі споруди 

МБН В.2.2.–13–2003 // Державний комітет України з будівництва та архітектури. К., 

2004. 

4. Fabian D. Hallenbad Siegburg Beispielhaftes Erneuerungsprojekt– 

Sport+Bader+Freizeit–Bauten, 1985. S. 137–142. 

5. Требования к спортивным сооружениям, предназначенным для инвалидов. 

Организация и проведение соревнований среди инвалидов с поражениями опорно– 

двигательного аппарата. – М. : ВНИИФК, 1988 


