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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

18 4 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:90   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

18 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:2 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

54 82 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - сформувати уявлення про специфіку, 

напрямки сфери рекреації і масового спорту; скласти уявлення про закономірності розвитку 

оздоровчого ефекту занять. 

Метою вивчення дисципліни є:  сформувати необхідні знання, уміння і навички 

використання засобів фізичної культури у сфері оздоровчо-рекреаційної рухової активності з 

різним контингентом населення. 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін Анатомія та фізіологія людини, Гігієна фізичного 

виховання, Основи медичних знань та долікарської допомоги. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами Анатомія та фізіологія людини, Гігієна 

фізичного виховання, Адаптація та функціональні резерви спортсменів, Спортивна медицина 

Теорія і методика фізичного виховання, Теорія та методика дитячого та юнацького спорту, 

Управління в сфері фізичної культури. 

 

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». 

 

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 3.  

 

 

Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 



 

ПРН 5.    

комунікаційних технологій.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

ЗК 2. Здатність  реалізовувати  свої  

права  і  обов’язки  як  члена  

суспільства,  усвідомлювати  

цінності  громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  необхідність  

його  сталого розвитку,  

верховенства  права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в Україні.  

ПРН 1. 

 

 

 

 

 

ПРН 20.   

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

Використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  

 

ЗК 3. Здатність  зберігати  та  

примножувати  моральні,  

культурні, наукові  цінності  і  

примножувати  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.     

ПРН 1.   Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

 

ЗК 5. Здатність планувати та 

управляти часом.  

 

ПРН 17. Знати та розуміти сутність, 

принципи, методи, форми та 

організацію процесу навчання і 

виховання людини.  

ЗК8. Навички  використання  

інформаційних  і  

комунікаційних технологій.   

ПРН 3.   Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

ЗК 9. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 17. 

 

  Використовувати  навички  

самостійної  роботи,  

демонструвати  критичне  та 

самокритичне мислення.  

Знати та розуміти сутність, 

принципи, методи, форми та 

організацію процесу навчання і 

виховання людини.  

ЗК 11. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

 

ПРН 11. Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.     

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 6.   Мати  базові  знання  з  

проведення  досліджень  проблем  

фізичної  культури  і спорту, 

підготовки та оформлення 

наукової праці.   



Фахові компетентності (ФК) 

ФК1.  Здатність  забезпечувати  

формування  фізичної  

культури  

особистості.    

 

ПРН 1.   

 

 

 

 

 

ПРН 9.   

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

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 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 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 11. 

 

 

 

ПРН 14. 

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 

спорту.     

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 5   Здатність  зміцнювати  

здоров’я  людини  шляхом 

використання  рухової  

активності,  раціонального  

харчування та інших 

чинників здорового способу 

життя.   

 

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 6. Здатність  до  розуміння  

ретроспективи  формування  

сфери фізичної культури і 

спорту. 

ПРН 13. Використовувати  засвоєнні  

уміння  і  навички  занять  

популярними  видами рухової 

активності оздоровчої 

спрямованості 

ФК 7. Здатність  застосовувати  

знання  про  будову  та 

функціонування організму 

ПРН 11. 

 

 

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 



людини.  

 

ПРН 23.   

спорту.     

Знати та здійснювати основи 

відбору і орієнтації спортсменів, 

основи моделювання та 

прогнозування у підготовці 

спортсменів. 

ФК 10.   Здатність  здійснювати  

навчання,  виховання  та 

соціалізацію  людини  у  

сфері  фізичної  культури  і  

спорту, застосовуючи  різні 

педагогічні методи та 

прийоми.  

ПРН 10 Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

ФК 12. Здатність використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та 

інвентар.  

 

ПРН 24.   Знати  та застосовувати 

позатренувальні та позазмагальні 

засоби стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних процесів. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

 

Доносити нову  

фахову 

інформацію. 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 2. Здатність  

реалізовувати  

свої  права  і  

обов’язки  як  

члена  

суспільства,  

усвідомлювати  

цінності  

громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  

необхідність  його  

сталого розвитку,  

верховенства  

права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в 

Україні.  

Уміти здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

спорту.  

 

 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у 

професійній 

діяльності.   

. 

Використовувати 

нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 

професійну 

діяльність. 

ЗК 3. Здатність  

зберігати  та  

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

Демонструвати 

власне бачення 

Примножувати  

досягнення  



примножувати  

моральні,  

культурні, наукові  

цінності  і  

примножувати  

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.     

 

у сфері фізичної 

культури і спорту.  

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у  

загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  

у  розвитку  

суспільства.   

 

суспільства  на 

основі  розуміння  

історії  та  

закономірностей  

розвитку 

предметної  

області, 

ЗК 5. Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

 

Уміти 

організовувати 

процес навчання і 

виховання людини 

Застосовувати 

спеціальні 

принципи, 

методи, форми в 

організації 

процесу 

навчання і 

виховання 

людини 

Здійснювати 

планування та 

управління 

процесом 

навчання і 

виховання 

людини 

ЗК8. Навички  

використання  

інформаційних  і  

комунікаційних  

технологій.   

 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

 

Застосовувати 

сучасні  

інформаційні  та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності   

Запроваджувати 

власний досвіду 

та досвід колег за 

допомогою 

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій  у 

професійній 

діяльності.   

ЗК 9. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

 

  Використовувати  

навички  самостійної  

роботи.  Знати та 

розуміти сутність, 

принципи, методи, 

форми та 

організацію процесу 

навчання і 

виховання людини.  

 

Демонструвати  

критичне  та 

самокритичне 

мислення.  

 

Здійснювати 

управління форми 

та організацією 

процесу навчання 

і виховання 

людини.  

 

ЗК 11. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань 

Обґрунтовувати  вибір  

заходів  з  

фізкультурно-

Спираючись на 

етичні міркування 

рекомендувати 

Обирать заходи 

оздоровчо-

рекреаційної 



(мотивів).  

 

спортивної  
реабілітації  та 

адаптивного спорту.     

 

спортивні заходи рухової активності     

ЗК 12. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Уміти проводити 

дослідження, 

необхідні для 

здійснення 

практичної 

діяльності  

 

Застосовувати 

базові  знання  з  

проведення  

досліджень  

проблем  

фізичної  

культури  і 

спорту, 

підготовки та 

оформлення 

наукової праці.   

Запроваджувати 

результати 

досліджень  

проблем  фізичної  

культури  і 

спорту, або 

професійної 

діяльності.   

ФК1.  Здатність  

забезпечувати  

формування  

фізичної  

культури  

особистості.    

 

Уміти аналізувати 

суспільні процеси у 

сфері фізичної 

культури і спорту. 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

здорового  

способу  життя.   

Проводити 

роз’яснювальну  

роботу  серед  

різних груп 

населення, 

демонструвати 

шляхи 

формування  

фізичної  

культури  

особистості.   

 

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,  

що  їх 

потребують.  

 

Уміти оцінювати  

рухову  активність  

людини  та  її  

фізичний  стан,  

складати  та 

реалізовувати  

програми  

кондиційного  

тренування,   

Застосовувати  у  

професійній  

діяльності  

знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  

та  гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом. 

Здійснювати 

управління 

фізкультурно-

оздоровчими 

заходами, вибір  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного 

спорту.     

 

ФК 5   Здатність  

зміцнювати  

здоров’я  людини  

шляхом 

використання  

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

Формувати  

фізичну культуру  

особистості 

шляхом  

використання  



рухової  

активності,  

раціонального  

харчування та 

інших чинників 

здорового способу 

життя.   

 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  активності  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя.   

 

 рухової  

активності  

людини  та  інших  

чинників 

здорового  

способу  життя 

ФК 6. Здатність  до  

розуміння  

ретроспективи  

формування  

сфери фізичної 

культури і спорту. 

Використовувати  

засвоєнні  уміння  і  

навички  занять  

популярними  

видами рухової 

активності 

оздоровчої 

спрямованості 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

 

Формувати сферу 

фізичної культури 

і спорту 

ФК 7. Здатність  

застосовувати  

знання  про  

будову  та 

функціонування 

організму 

людини. 

Обґрунтовувати  

вибір  заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного спорту.     

Знати та 

здійснювати основи 

відбору і орієнтації 

спортсменів, основи 

моделювання та 

прогнозування у 

підготовці 

спортсменів. 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення для 

обґрунтування  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного 

спорту.   

 

Здійснювати 

основи відбору і 

орієнтації 

спортсменів, 

основи 

моделювання та 

прогнозування у 

підготовці 

спортсменів. 

 

ФК 10.   Здатність  

здійснювати  

навчання,  

виховання  та 

соціалізацію  

людини  у  сфері  

фізичної  

культури  і  

спорту, 

застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми.  

Оцінювати  рухову  

активність  людини  

та  її  фізичний  стан.  

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

у сфері фізичної 

культури і спорту, 

демонструвати 

власне бачення 

шляхів розв’язання 

існуючих проблем.  

 

Застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

важливості 

залучення до 

фізичної 

культури та 

спорту.  

 

Складати  та 

реалізовувати  

програми  

кондиційного  

тренування,  

організовувати  та 

проводити 

фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

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.  



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
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р
о
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о
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1. Сучасні 

фізкультурно-

оздоровчі технології 

4 2 2 - - - 6 0,5 0,5 - - - - 9 

2. Фізкультурно-

оздоровча робота 

учнів поза школою 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

3. Організація 

спортивно-

оздоровчої роботи зі 

студентами ВНЗ 

різного рівня 

акредитації 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 6 

4. Фізкультурно-

оздоровча робота 

серед населення у 

виробничій сфері та 

соціально-побутовій 

сфері 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

5. Фізкультурно-

оздоровча робота в 

місцях 

організованого 

відпочинку 

4 2 2 - - - 4 1 0,5 0,5 - - - 6 

6. Методика 

використання 

оздоровчих видів 

гімнастики 

4 2 2 - - - 4 1 0,5 0,5 - - - 9 

7. Теоретико-методичні 

основи побудови 

оздоровчих 

тренувань 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

8. Оздоровче 

тренування із 

застосуванням 

циклічних вправ 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 6 

9. Менеджмент 

фізкультурно-

оздоровчих послуг 

4 2 2 - - - 6 0,5 - 0,5 - - - 6 

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

Разом: 36 18 18 - - - 54 8 4 4 - - - 82 

 

 

 



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

Тема 1 :  Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології 

Основні закономірності , що визначають формування фізкультурно – оздоровчих технологій. 

Класифікація фітнес – програм. Структура і зміст фітнес – програм. Створення нових фітнес-

програм. 

Тема 2 . Фізкультурно-оздоровча робота учнів поза школою 

Роль позашкільних навчальних закладів у проведенні спортивно-оздоровчої роботи з 

учнівською молоддю. Організація роботи за місцем проживання. Організація фізкультурно-

спортивної і спортивно-масової роботи у літніх таборах відпочинку. Самостійні заняття 

школярів. 

Тема 3 : Організація спортивно-оздоровчої роботи зі студентами ВНЗ різного рівня 

акредитації 

Мета, завдання та напрями фізичного виховання студентів. Форми організації фізкультурно-

спортивної роботи у навчальний та поза навчальний час. Діяльність кафедр і спортивних 

клубів ВЗО. Організація спортивно – масової і фізкультурно – оздоровчої роботи в 

студентських таборах. 

Тема 4 : Фізкультурно-оздоровча робота серед населення у виробничій сфері та 

соціально-побутовій сфері 

Сутність виробничої фізичної культури. Основні завдання та напрями. Класифікація 

професій за характером праці. Характеристика виробничої гімнастики. Професійні хвороби 

та профілактика професійних захворювань. Професійно – прикладна фізична підготовка: 

завдання, зміст та форми проведення. Особливості проведення фізкультурно – оздоровчої 

роботи у сільськогосподарському виробництві.  

Тема 5 : Фізкультурно-оздоровча робота в місцях організованого відпочинку 

Фізкультурно-оздоровча робота в парках культури і відпочинку. Фізкультурно-оздоровча 

робота на спортивних спорудах. Фізкультурно-оздоровча робота в оздоровчо-рекреаційних і 

лікувально-профілактичних закладах. 

Тема 6 : Методика використання оздоровчих видів гімнастики 

Характеристика різновидів оздоровчої гімнастики. Особливості методики використання 

вправ атлетичної гімнастики. Використання тренажерів в оздоровчому тренуванні. Фітнес як 

засіб оздоровлення та його різновиди. 

Тема 7  :  Теоретико-методичні основи побудови оздоровчих тренувань 

Характеристика основних типів фізичного навантаження. Принципи організації оздоровчого 

фізичного навантаження. Дихання при заняттях фізичними вправами. Програма оздоровчих 

вправ. Професійно-прикладна підготовка в системі фізичного виховання. 

Тема 8 : Оздоровче тренування із застосуванням циклічних вправ 

Оздоровче тренування із ходьби та бігу. Ходьба та біг на лижах як засіб оздоровлення. 

Застосування їзди на велосипеді в оздоровчому тренуванні. Плавання в оздоровчому 

тренуванні. Особливості дозування фізичного навантаження в оздоровчих заняттях з 

використанням циклічних вправ. Методика проведення оздоровчого тренування. 

Тема 9 : Менеджмент фізкультурно-оздоровчих послуг 
Характеристика керуючої, результатуючої та забезпечувальної підсистем фізкультурно – 

оздоровчого менеджменту. Характеристики фізкультурно – оздоровчих послуг. Вимоги до 

надання фізкультурно-оздоровчих послуг (ФОП). Маркетингова діяльність фізкультурно-

оздоровчих клубів. 

 

5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1. Особливості методики використання новітніх технологій у роботі зі студентами. 

Тема 2. Планування, організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних 

заходів. 

Тема 3. Методика проведення самостійних фізкультурних занять студентської молоді. 

Тема 4. Організаційні засади фізкультурно-оздоровчої діяльності. 



Тема 5. Оптимізація рухової активності та мотивація до фізкультурних занять. 

Тема 6. Особливості методики використання різновидів оздоровчої гімнастики. 

Тема 7. Особливості методики використання атлетичної гімнастики в роботі зі студентами. 

Тема 8. Особливості використання нетрадиційні засоби оздоровлення та авторських систем у 

ФОД зі студентами. 

Тема 9. Правова та програмно-нормативна база розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності 

студентів в Україні. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять      

14 20 Конспект 

2 Підготовка до проміжного контролю  4 4 Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

8 

14 

18 

 

10 

23 

25 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 54 82  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика рефератів 

  

1. Категорія “здоров’я” в контексті кінцевої мети фізичного виховання в школі, як 

педагогічна проблема. 

2. Методологічні основи впровадження педагогічних досліджень в практику 

професійної діяльності. 

3. Прикладно-професійні аспекти досліджень у оздоровчій фізичній культурі. 

4. Причинна обумовленість постановки проблеми сучасної системи фізичного 

виховання. 

5. Циклічна сутність процесу оздоровчо-рекреаційної роботи. 

6. Соціальна обумовленість розвитку концептуальних напрямків системи фізичного 

виховання. 

7. Професійне розуміння “моделі” випускника школи, як фахівця оздоровчо-

рекреаційної роботи. 

8. Роль педагогічної техніки при  проведені різних форм занять. 

9. Професійна мотивація, як один із чинників вирішення завдань оздоровчо-

рекреаційної роботи. 

10. Проблеми якості підготовки спеціалістів. 

11. Особливості організації педагогічної практики на випускному курсі (на прикладі 

фітнес-клубів). 

12. Особливості організації педагогічної практики на перед випускному курсі. 

13. Особливості організації практики в оздоровчих таборах. 

14. Типізація професійно-педагогічних завдань для фахівців з оздоровчої роботи. 

15. Професійно-педагогічне практикування. 

16. Формування позитивної позиції школярів до фізичної культури. 

17. Орієнтація школярів на самостійні заняття фізичними вправами  в урочний та 

позаурочний час  

18. Методичні аспекти формування теоретичної підготовленості школярів. 



19. Формування рухової сфери школярів. 

20. Розвиток функціональних можливостей організму школярів. 

21. Сутність фізичного виховання, як предмету теоретичного навчання. 

22. Основні підходи до оцінки участі студентів в професійно-педагогічному 

практикуванні.  

23. Роль конструктивних здібностей та умінь у вирішенні завдань оздоровчо-

рекреаційної роботи. 

24. Командно-адміністративне управління, його роль в оптимізації процесу 

оздоровчо-рекреаційної роботи. 

 

Тематика доповіді 

1. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, а 

також результати самостійного вивчення зробити презентацію на тему «Закон 

України «Про фізичну культуру і спорт» як правова база розвитку фізкультурно-

оздоровчої діяльності студентів» 

2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, 

написати реферат на тему «Стан здоров’я та фізкультурно-оздоровчої діяльності 

студентів в Україні.» 

3. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, а 

також результати самостійного вивчення зробити презентацію на тему «Сутність 

психофізичного тренування К Дінейка» 

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. Залік 

 

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. Оздоровча (масова) ФК як навчальна дисципліна.Мета, завдання та  принципи 

2. Методика проведення самостійних фізкультурних занять 

 

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 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

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. Державна програма розвитку ФКіС на 2007-2011 роки. Постанова Кабміну України від 

15 

листопада 2006 року. 

2. Закон України "Про об'єднання громадян", 1992р., 16 червня, 

3. Закон України "Про Фізичну культуру і спорт", 2009 р. 

4. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі "ФВіС": Навч. посібник.-

Львів: Укр.технології, 2ОО2.-232с. 

5. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки. З.Дехтяр 

В.Д., Сущенко Л.П. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів. - К.: 

ПП"Екмо", 2005.-214 с. 

6. Жданова О.М. Управління фізичною культурою: Навч. посіб. -Львів: Вільна Україна, 

1996. -127с. 5.Закони України "Про вищу освіту" та "Про освіту" 

7. Айвазян Ю.Н. Теннис после 30. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 128с. 

8. Бондин В.И. Игрьі с мячом для здоров'я. -М.: Знание, 1991. -96с. 

9. Галицкий А., Лифшиц В. Доступній как бег трусцой /Игра в бадминтон. -М.: Знание, 

1987. -95 с. // Новое в жизни, науке, технике. Серия «Физкультура и спорт». №8. 

10. Жданова О.М. та ін. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і 

рекреаційного туризму: Навч. посібник. -Луцьк: Вежа, 2000. -248с. 

11. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. - Л.: РИЦ «Культ.-информ-пресс», 1991. - 256с. 

12. ГІНГСТОН Піттер. Найкраща книжка про збут і маркетинг. Пер. з англ. - Л.: Сейбор, 

1996.-208с. 

13.  Гуськов С.И. Спортивний маркетинг.- К.: Олімпійська література, 1995. - 296с. 

14. Булич З.Г. Физическое воспитание в специальньїх медицинских группах: Учеб. пособ. 

Для техникумов. -М.: Вьісш. шк., 1986. -255с. 

15. Друзяка И., Корляк Ю. Использование комплексних оздоровительньїх упражнений в 

программе специального медицинского отделения //Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному суспільстві: 36. наук, праць Волинського державного 

університету. - 

16. Луцьк, 2002. -Т.1.-С.186-189.Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні 

основи фізичного самовдосконалення студентства: 2-ге вид. -К.: ІЗМН, 1999.-270. 
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