МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
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Зміст
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
вул. Кривоноса, 2,
каб. 167,
м. Тернопіль, 46027
Тел.: (0352) 436080
Викладацький склад кафедри
№

Прізвище, ім’я та по батькові

Науковий ступінь,

Назви дисциплін, які

з/п

викладача

вчене звання

закріплені за викладачем

1

2

3

4

1.

Наумчук Володимир
Іванович

Кандидат
педагогічних наук,
доцент

2.

Омельяненко Володимир
Григорович

3.

Боднар Ярослав Богданович

Кандидат
педагогічних наук,
доцент
Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту, доцент

4.

Омельяненко Інна
Олександрівна

5.

Грубар Ірина Ярославівна

6.

Грабик Надія Михайлівна

7.

Кушнерчук Ірина Іванівна

Теорія і методика
викладання спортивних ігор,
Практикум зі спортивних
ігор, Футбол, міні – футбол
та методика його
викладання, Рекреаційні ігри
Фізіологія людини,
Спортивна фізіологія, Вікова
фізіологія
Характеристика сфери
фізичного виховання, Історія
фізичної культури, Теорія і
методика фізичного
виховання, Практикум
фізичної культури в школі,
Методи дослідження у
фізичному вихованні
Теорія і методика фізичного
виховання, Методика
фізичного виховання в СМГ
Анатомія людини, Вікова
анатомія, Адаптивне фізичне
виховання
Біомеханіка, Гігієна,
Метрологічний контроль у
фізичному вихованні,
Спортивна фізіологія
Музритміка, Спортивні
танці, Теорія і методика
викладання спортивних ігор,
Рекреаційні ігри

Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту, доцент
Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту, доцент
Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту, доцент
Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту,
викладач

8.

Оліяр Михайло Богданович

9.

Вовчанська Василина
Василівна

10.

Сопотницька Олена
Валеріївна
Власюк Роман Анатолійович

викладач

Комаринська Наталія
Богданівна

викладач

11.

12.

Кандидат наук з
фізичного виховання
і спорту,
Викладач
викладач

викладач

Спортивні ігри та методика
їх викладання, Гандбол,
Футбол, міні – футбол та
методика його викладання
Практикум фізичної
культури в школі, Основи
педмайстерності вчителя
фізичної культури,
Професійна діяльність у
сфері фізичного виховання
Спортивні ігри та методика
їх викладання
Гімнастика та методика її
викладання, Основи
гімнастики, Музритміка
Гімнастика та методика її
викладання, Основи
гімнастики, Спортивні танці

Навчально-допоміжний персонал кафедри
Волович Богдана Богданівна – старший лаборант
Гулька Ольга Василівна – старший лаборант
Ковпак Олег Ярославович – старший лаборант
Проць Марія Іванівна – старший лаборант
Чорна Інна Миколаївна – старший лаборант

Координатор факультету:
Омельяненко Інна Олександрівна, навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, 46027
e-mail: omelt@mail.ru

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»
Термін навчання – 4 роки
Ліцензійний обсяг – 120 чоловік.
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Аудиторний фонд кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання складається
з:
1. Ігровий зал для спортивних ігор (36х18 м). Забезпечений необхідним обладнанням для
проведення занять. Біжучий ремонт проводиться щорічно. При залі є роздягальні і душеві.
2. Гімнастичний спортивний зал (18х20 м). Санітарно-технічний стан задовільний.
Забезпечений необхідними гімнастичними приладами. При залі є кімната, яка обладнана
тренажерними пристроями, а також роздягальні і душеві.
3. Футбольне поле (100х70 м).
4. Спортивний зал музритміки і рухливих ігор (20х12 м). Зал обладнаний відповідним
чином.
5. Ігрові майданчики (два: 40х30 м та 50х40 м) для проведення занять з гандболу,
баскетболу, волейболу, тенісу.
6. Кабінету Анатомії людини
7. Кабінету Фізіології людини
8. 2-х викладацьких аудиторій.
На кафедрі встановлено 20 комп'ютерів, з них 17 під’єднаних до загальної університетської
мережі і мають виходи в мережу Internet. Кафедра володіє відповідним програмним
забезпеченням.
Тренерську і педагогічну практики студенти проходять на базі загальноосвітніх та дитячоюнацьких спортивних шкіл міста Тернополя.
5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним
Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування,
державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх
нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними
матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять; завданнями для індивідуальної
роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними роботами з
навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань самостійного
опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських робіт.
Значна увага на кафедрі приділяється організації індивідуальної і самостійної роботи та їх
контролю, розроблено та зберігаються індивідуальні семестрові завдання для самостійної та
індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін.
На кафедрі запроваджено кредитно-трансферну систему оцінювання в контексті реалізації
основних положень і засад Болонської системи навчання. У зв’язку з цим сесії для студентів I-ІV

курсів не проводяться. Основними формами оцінювання є бальна система, поточне і підсумкове
тестування, а також оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань.
Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани
практичних і семінарських занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та
підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, тести,
завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної
дисципліни кафедри.
6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальний процес денної форми навчання проводитьcя у першій половині дня. Перша
пара починається о 8.00. Для уникнення перевантаження студентів, розклад занять складають
так, щоб студенти мали не більше 3-х пар протягом дня.
7. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 6.010201 – Фізичне виховання
Фахове спрямування – вчитель фізичної культури

8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА
за напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання*
1 курс
I семестр
Назва дисципліни

☻
☻
☻
☺
☺
☺
☺

К-сть
кредитів
16,5
3
2
3
2,5
2
2,5
1,5

☺

1,5
1,5

☻
☺
☺
☺
☺
☺

22,5
5
3
4
4
4
2,5

☻
☻
☻
☺
☺

6,5
1,5
1
1
2
1

Вид контролю

Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Історія України
Історія української культури
Олімпійський та професійний спорт
Вступ до спеціальності
Характеристика сфери фізичного виховання
Оздоровчі види єдиноборств
Безпека життєдіяльності
Дисципліни за вибором (студента)
Музритміка
II семестр
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Анатомія людини
Біохімія
Гімнастика та методика її викладання
Спортивні танці
Оздоровчі ходьба, біг
Рекреаційні ігри
Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Вікова анатомія
Теорія і методика викладання настільного тенісу
Теорія і методика викладання бадмінтону
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи легкої атлетики

Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.
ГіСЕП – цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки.
ФіПОД – цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

2 курс
III семестр
Назва дисципліни

☻
☻
☻
☻
☺

К-сть
кредитів
17
3
5
4
4
1

☺
☺
☺
☺

9
2
2
2
3

☻
☺
☺
☺
☺
☺
☺

21,5
3
1
3
4,5
2
6
2

☻
☻
☻
☺
☺

9
1,5
1
2,5
2
2

☺

1
1

Вид контролю

Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Філософія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Психологія
Педагогіка
Українська мова за професійним спрямуванням
Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Етика і естетика
Історія фізичної культури
Фізіологія людини
Теорія і методика викладання атлетизму
IV семестр
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Фізіологія людини
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Комп’ютерна техніка та математичні методи у ФВС
Теорія і методика фізичного виховання
Психологія фізичного виховання
Спортивних ігор та методика їх викладання
Фізична реабілітація
Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Вікова фізіологія
Історія педагогіки
Основи легкої атлетики
Економіка
Основи гімнастики
Дисципліни за вибором (студента)
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

3 курс
V семестр
Назва дисципліни
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Теорія і методика фізичного виховання
Фізична реабілітація
Спортивна фізіологія
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Туризм
Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Методи дослідження у фізичному вихованні
Ознайомча практика

☻
☻
☻
☺
☺
☺
☺
☺
☺

К-сть
кредитів
28
1
5
2
3
3
4
3
1,5
1,5

☺

2
2

☻
☻
☺
☺
☺
☺
☺

25
3,5
3
1,5
4
1,5
4
7,5

☻
☻
☺
☺
☺

13
4
3
2
1,5
2

Вид контролю

Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Основи правознавства
VI семестр
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Спортивна фізіологія
Новітні технології у фізичному вихованні
Основи екології
Легка атлетика та методика її викладання
Психологія здоров’я
Адаптивне фізичне виховання
Практикум за профілем майбутньої роботи
Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах
Основи гімнастики
Соціологія
Гандбол
Теорія і методика викладання лижного спорту

4 курс
VII семестр
Назва дисципліни
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Педагогічна майстерність
Гігієна
Спортивна медицина
Біомеханіка
Плавання та методика його викладання
Педагогічна практика в молодшій школі

☻
☺
☺
☺
☺
☺

К-сть
кредитів
15,5
3
2
2
2
3,5
3

☻
☻
☺
☺
☺

10
1
3
2
3
1

☻
☻
☻
☻
☻
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

31
3
2
1,5
1
1
2
2
4
2
1,5
3,5
7,5

☻
☻
☺

5,5
1
3
1,5

Вид контролю

Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Курсова робота
Теорія і методика викладання лижного спорту
Релігієзнавство
Освітні технології
Методика виховної роботи в літніх оздоровчих закладах
VIII семестр
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Спортивна медицина
Біомеханіка
Основи охорони праці
Державний екзамен з медико-біологічних дисциплін
Кваліфікаційний державний екзамен
Політологія
Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
Професійна майстерність
Загальна теорія підготовки спортсменів
Оздоровчий танцювальний фітнес
Оздоровчі заняття на воді
Педагогічна практика в загальноосвітній школі
Дисципліни за вибором (ВНЗ)
Курсова робота
Практикум зі спортивних ігор
Основи медичних знань

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» (для ОКР «Бакалавр»)
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Типи цивiлiзацiй в давнину. Рання історія України. Геополітичне становище
українських земель. Княжа доба. Київська держава. Мiсце Середньовiччя у всесвiтньоiсторичному процесi. Проблема становлення національних держав в Захiднiй Європi. ГалицькоВолинська держава. Європа на початку Нового часу i проблема формування цiлiсностi
європейської цивiлiзацiї. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба
козацько-гетьманської держави. ХVIII ст. в європейській та пiвнiчно-американськiй iсторiї.
Основнi тенденції розвитку всесвітньої історії в ХІХ ст. Україна в складi Росiйської та АвстроУгорської iмперiй. Мiсце ХХ ст. у всесвiтньо-iсторичному процесi. Шляхи розвитку України.
Форми контролю: іспит
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Культура як синтез духовного життя народу. Культура i суспiльство.
Фiлософськi концепцiї культури. Iсторiя української культури у наукових дослiдженнях.
Культура Київської Русi. Українська культура XIV – першої половини XVII ст. Українська
культура другої половини XVII-XVIII ст. Доба культурно-нацiонального вiдродження /XIXпочаток XX ст./Українська культура радянського перiоду. Культура стародавнього свiту.
Культура епохи Вiдродження. Культура Нового часу. Культура i глобальнi проблеми сучасностi.
Форми контролю: іспит
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Фiлософiя, її проблематика i функцiї. Загальна iсторiя зарубiжних та вiтчизняних
фiлософських вчень. Основнi форми i дiалектика буття. Життєтворчiсть людського буття.
Проблема свiдомостi в фiлософiї. Шляхи та способи пiзнавального освоєння свiту. Методологiя i
методи наукового пiзнання. Соцiальна фiлософiя. Закони розвитку i функцiонування соцiальних
систем. Фiлософське поняття культури. Майбутнє людства i спрямованiсть людської iсторiї.
Форми контролю: іспит
Предмет: Українська мова за професійним спрямуванням
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рiвня
студентiв, знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в
писемнiй формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв.

Заява, зобов'язання, доручення, вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу,
характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список,
накладна,запрошення, розписка.
Форми контролю: іспит
Предмет: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рiвня
студентiв, знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в
писемнiй формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв.
Заява, зобов'язання, доручення, вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу,
характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список,
накладна,запрошення, розписка.
Форми контролю: іспит
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Полiтологiя як наука про закономiрностi розвитку i функцiонування полiтичного
життя суспiльства, механiзми полiтичної влади, управлiння полiтичними процесами. Основнi
етапи розвитку свiтової i вiтчизняної полiтичної думки. Полiтика i полiтичнi вiдносини.
Полiтична влада. Полiтичний процес. Полiтична система суспiльства, полiтичний режим.
Полiтичнi партiї, громадськi органiзацiї i рухи в соцiально-полiтичному життi суспiльства.
Особистiсть i полiтика. Полiтична культура. Свiтовий полiтичний процес.
Форми контролю: залік
Вибіркові дисципліни
Предмет: Етика і естетика
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Найбільш загальна історична перспектива відродження формулюється сьогодні в
ціннісних, моральних поняттях.
Курс етики передбачає зосередження уваги на складних проблемах теорії від витоків до
сучасності, здійснення історіософського підходу проблем морального життя суспільства,
охоплює характеристику основних понять моралі і історії етикету.
В процесі викладання курсу розглядаються наступні теми:
- предмет етики і основні етапи її розвитку;
- сутність та історичний розвиток моралі;
- основні проблеми етики;
- основні поняття моралі;
- культура спілкування і етикет.
Вчитель школи, впливаючи на формування підростаючого покоління має володіти
універсальним запасом знань, в тому числі і естетичних.
Виклад навчального курсу має свою логіку і зміст, що включає такі основні проблеми:
предмет і завдання естетики, природа чуттєвого, система естетичних категорій, аналіз мистецтва,

естетичних процесів в історії і видоутворення в мистецтві.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи правознавства
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Курс «Основи конституційного права» як дисциплiна передбачає вивчення
основних положень теорiї держави та права, важливiсть iнститутiв конституцiйного,
адмiнiстративного, цивiльного, сiмейного, трудового, кримiнального та iнших галузей права.
Форми контролю: залік
Предмет: Соціологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Соцiологiя як наука про суспiльство; соцiальнi спiльностi, вiдносини, процеси,
iнститути. Функцiї соцiологiї. Структура соцiологiї. Соцiальна структура суспiльства: соцiальнокласовi, етнiчнi, соцiально-культурологiчнi i соцiально-професiйнi групи. Соцiальнi вiдносини i
соцiальна полiтика, проблеми соцiальної справедливостi. Спецiальнi соцiологiчнi теорiї:
соцiологiя працi та управлiння, соцiологiя полiтики, соцiологiя громадської думки, соцiологiя
освiти. Методологiя соцiологiчних дослiджень.
Форми контролю: залік
Предмет: Історія фізичної культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація. Навчальний предмет науково висвітлює процес становлення фізичної культури і
спорту на різних етапах існування людського суспільства. Під час вивчення курсу у студентів
формується система знань про світовий історико-педагогічний процес та місце української
фізичної культури в ньому, прищеплюються навички наукового аналізу, спрямовані на
забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури
і спорту, виховуються морально-етичні та ідейно-патріотичні переконання причетності до
світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури; виробляються практичні
навички роботи з історичною науковою літературою, уміння застосувати набуті знання у
професійній діяльності з метою орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та
спорту, оцінки спортивних явищ та подій.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: передумови, зміст та
характеристику різних систем фізичного виховання, ідеологічні та педагогічні основи
спортивно-гімнастичних рухів, принципи проведення та основні види змагань в українських
спортивних товариствах, Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Студент повинен
вміти: давати порівняльну характеристику різних систем фізичного виховання, виявляти
ефективні засоби та методи фізкультурно-масової діяльності спортивно-гімнастичних товариств,
аналізувати друковану продукцію, що випускалась протягом досліджуваного періоду, визначати
роль школи у відродженні українського спорту та перспективні напрямки сучасного спорту.
Форми контролю: залік

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Анатомія людини
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 та 2 семестри
Анотація. У системі підготовки фахівців з фізичного виховання анатомія людини є однією
з фундаментальних наук серед дисциплін біологічного циклу, яка забезпечує студентів знанням
об’єкту їх практичної діяльності та передбачає вивчення будови тіла людини, його органів і
систем загалом у взаємозв'язку з виконуваними функціями та морфофункціональними змінами в
процесі філогенезу та онтогенезу та тими змінами, що відбуваються в ньому у процесі занять
фізичними вправами.
Основна увага під час вивчення навчальної дисципліни приділена опорно-руховій системі
людини з урахуванням особливостей її роботи під час найбільш типових видів рухової
діяльності. Особливе місце в програмі займає вивчення будови м’язової системи, структурні та
адаптаційні зміни, які відбуваються у цих системах під впливом занять фізичними вправами, що
спричинено високою професійною значимістю набутих знань.
Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів
проведення занять.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- структурні принципи формування людського організму;
- основні етапи розвитку людини в онтогенезі та особливості будови тіла, росту і розвитку
організму;
- загальні закономірності та особливості будови основних систем організму людини;
- взаємозв’язок між структурою та функцією органів та систем органів.
вміти:
- аналізувати інформацію про будову тіла людини; системи, що його складають; органи,
тканини, клітини;
- визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;
- трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів
людини, варіанти, мінливості органів, вади розвитку;
- інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
- диференціювати та ідентифікувати органи та частини органів людини;
- встановлювати зв’язок між структурою та функцією органів і систем органів;
- здійснювати диференційований підхід до вирішення педагогічних і навчально-виховних
завдань у залежності від індивідуальних особливостей організму дітей, ступеню їх біологічної
зрілості, наявності відхилень у розвитку організму дитини.
- передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх
мінливість під впливом екологічних факторів;
- визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.
- використовувати отримані теоретичні і практичні знання, вміння та навички з анатомії
людини під час організації навчально-виховної та викладацької роботи;
- володіти методикою простих експериментальних досліджень з анатомії;
Форми контролю: екзамен
Предмет: Біохімія
Статус: Нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Хiмiя вуглеводiв, жирiв та бiлкiв. Вiтамiни. Гормони. Обмiн речовин. Бiологiчне
окiслення. Обмiн вуглеводiв, жирiв та бiлкiв. Основи бiохiмiї м'язового скорочення та його
енергетичне забезпечення. Методи бiохiмiчних обстежень органiзму людини.
Форми контролю: іспит
Предмет: Фізіологія людини
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр
Анотація. Принципи життєдiяльностi органiзму людини. Механiзми функцiонування
окремих систем (нервова, кровообiг, дихання, травлення, обмiн речовин, та енергiї,
терморегуляцiя, залози внутрiшньої секрецiї, вища нервова дiяльнiсть, руховий апарат).
Фiзiологiчнi методи дослiдження людини.
Форми контролю: іспит
Предмет: Гігієна
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 1 семестр
Анотація. Гігієна як галузь медичних знань і як галузь педагогічної науки та практики
сприяє вирішенню загальних завдань – збереження, зміцнення та підвищення рівня здоров’я
людини, формування гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління і продовження
періоду активного довголіття дорослого населення. Знання з цієї навчальної дисципліни
допоможуть попередити захворювання, скорегувати функціональний стан організму засобами
фізичної культури і спорту, підвищити стійкість організму до впливу несприятливих факторів
зовнішнього середовища.
Незалежно від форм фізичного виховання та їх змісту занять фізичними вправами повинні
сприяти збереженню і зміцненню здоров’я тих хто ними займається. Реалізація групи
оздоровчих завдань фізичного виховання можлива за умови оволодіння вчителем фізичної
культури, тренером основами положень гігієнічних знань, вмінь і навичок.
Студентам факультетів фізичної культури, як майбутнім учителям і тренерам необхідні
знання основ гігієни для: правильної організації занять фізичними вправами; нормування
фізичного навантаження; забезпечення належних умов навчально-виховного і навчальнотренувального процесів; формування гігієнічних знань і навиків у школярів та спортсменів.
Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів
проведення занять.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- основні положення загальної гігієни, гігієни фізичного виховання і спорту;
- санітарно-гігієнічні основи діяльності в сфері фізичної культури і спорту;
- гігієнічні вимоги до використання факторів зовнішнього середовища (повітря, вода);
- основи загартування;
- гігієнічні вимоги до облаштування основних спортивно-оздоровчих споруд, місць
проведення навчально-тренувальних занять та спортивного спорядження;
- основи раціонального харчування та питного режиму школярів та спортсменів;
- гігієнічні основи навчально-виховного процесу школярів;
- гігієнічну характеристику основних форм фізичного виховання і спору;
- особливості гігієнічного забезпечення підготовки представників різних видів спорту;
- допоміжні гігієнічні засоби відновлення і підвищення працездатності;

- вимоги до особистої гігієни під час занять фізичними вправами і спортом.
Вміти:
- забезпечити дотримання гігієнічних вимог до спортивних споруд і приміщень та місць
занять фізичними вправами та спортом;
- оцінити з гігієнічної позиції умови місць проведення тренувань і змагань;
- оцінювати рівень загартованості організму;
- визначати добові витрати енергії, калорійну вартість добового раціону;
- складати раціональний режим дня з урахуванням віку і характеру фізичного
навантаження;
- планувати різні форми занять фізичними вправами з урахуванням медики-біологічних,
санітарно-гігієнічних, психолого-педагогічних основ фізкультурної діяльної, кліматичних,
регіональних особливостей;
- забезпечити дотримання гігієнічних вимог при підготовці спортсменів;
- володіти практичними навиками застосовувати різні гігієнічні чинити для підвищення
оздоровчого ефекту занять фізичними вправами та спорту;
- використовувати знання гігієни в професійній діяльності, в тому числі в процесі
гігієнічного просвіщення учнів, спортсменів, педагогів, батьків.
Предмет: Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики у ФВС
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Комп’ютерна техніка та ефективність її використанняу навчальному процесі.
Принципи розробки пакетів прикладних педагогічних програм. Математичне моделювання
навчального процесу. Візуальні мови програмування, їх можливості та тенденції розвитку. Види
презентацій матеріалів з використанням прикладних програм.
Форми контролю: залік
Вибіркові дисципліни
Предмет: Вікова анатомія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Курс «Вікова анатомія» введений у програму підготовки фахівців, щоби
сформувати у студентів такий підхід до педагогічного процесу, який би сприяв збереженні та
зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя учнів у процесі їх навчання в школі.
Навчальна дисципліна «Вікова анатомі» знайомить майбутніх педагогів з особливостями
життєдіяльності дитини на всіх етапах її розвитку, починаючи від народження і до періоду
статевого дозрівання. Знання вікових можливостей дитини дозволяє педагогу вибрати адекватні
до віку дитини форми і методи навчально-виховної діяльності без ущербу для її здоров'я.
У курсі розглядаються закономірності росту і розвитку дитячого організму, вікові та
морфологічні особливості діяльності різних органів і систем організму в різні періоди життя.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- загальні закономірності та вікові особливості будови основних систем організму дитини;
- основні закономірності онтогенезу;
- сенситивні періоди розвитку дитячого організму з урахуванням їх під час організації
навчально-виховної роботи з дітьми та підлітками;

- морфологічні основи діяльності організму та основні етапи його формування у дітей та
підлітків;
- методики соматометричних досліджень для визначення фізичного розвитку та типу тіло
будови;
- морфологічні критерії визначення біологічного віку;
- як оприділити основні зовнішні показники діяльності морфологічних систем організму
(серцево-судинної, травної, дихальної, видільної);
- будову, значення та вікові особливості сенсорних, моторних та вісцеральних систем
вміти:
- використовувати отримані теоретичні і практичні знання, вміння та навички з вікової
анатомії під час організації навчально-виховної та викладацької роботи;
- володіти методикою простих експериментальних досліджень з вікової анатомії;
- здійснювати диференційований підхід до вирішення педагогічних і навчально-виховних
завдань у залежності від індивідуальних особливостей організму дітей, ступеню їх біологічної
зрілості, наявності відхилень у розвитку організму дитини.
Форми контролю: залік
Предмет: Вікова фізіологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова фізіологія і шкільна гігієна» є
ознайомлення майбутнього педагога з віковими особливостями розвиваючого дитячого
організму, і, насамперед, з віковими закономірностями формування та розвитку нервової
системи та вищої нервової діяльності дитини, що є необхідним для розуміння окремих розділів
педагогіки, загальної та вікової психології, практики навчально-виховного процесу, фізичного та
трудового виховання учнів. Отримані знання про розвиток дитячого організму, його
взаємовідношення з навколишнім середовищем, а також положень шкільної гігієни, необхідне
вчителеві при розробленні та проведенні заходів з особистої гігієни.
Форми контролю: залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Вступ до спеціальності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Фізична культура і спорт як явище і сфера діяльності фахівця. Кваліфікаційні
характеристики фахівців. Характеристика діяльності викладача фізичного виховання, тренеравикладача, організатора масової фізичної культури. Інститут фізичної культури: навчальна,
науково-дослідна, спортивна і виховна робота. Самостійна робота студентів у навчальний та
позаурочний час.
Форми контролю: залік
Предмет: Характеристика сфери фізичного виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація. Метою курсу є: створити поглиблене уявлення у студентів про закономірності
функціонування сфери фізичного виховання, організацію фізичного виховання в різних ланках
фізкультурного руху, знайомство з характерними особливостями професійної діяльності
спеціалістів з фізичного виховання. Розкривається основний зміст діяльності фахівця з фізичного
виховання, його спрямованість і специфічні особливості. Студенти озброюються уміннями
аналізувати і прогнозувати розвиток сфери фізичного виховання, знайомляться з теоріями та
методологічними основами управління.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття дисципліни,
структуру та зміст професійної діяльності з фізичного виховання, вимоги до рівня підготовки
спеціаліста з фізичного виховання, особливості організації фізичного виховання в закладах
освіти.
Студент повинен вміти: характеризувати діяльність спеціаліста з фізичного виховання,
визначати мету і задачі фізичного виховання в дошкільних закладах освіти, в загальноосвітніх
навчальних закладах, у вищих навчальних закладах, в умовах спеціалізованих закладів,
аналізувати документи, які регламентують діяльність спеціаліста у сфері фізичного виховання.
Форми контролю: залік
Предмет: Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр
Анотація. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду майбутніх спортивних
педагогів, підвищенню теоретичного рівня підготовки, формуванню практичних навиків
метрологічного контролю у спорті і фізичному вихованні.
Концепція навчальної дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному вихованні»
полягає у вивченні студентами: основ сучасної теорії метрологічного контролю у фізичному
вихованні та спорті; математико-статистичних методів обробки та аналізу результатів контролю
і врахування їх при плануванні навчально-тренувального процесу; технології і методичних
прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану школярів та спортсменів,
усіх сторін спортивної підготовки, тренувальних навантажень; метрологічних аспектів
прогнозування та моделювання у фізичному вихованні та спорті.
Майбутнім спортивним педагогам навчальні компетенції зі навчальної дисципліни
необхідні для кваліфікованого підходу до вибору засобів і методів контролю, обробки та аналізу
інформації, що надходить від спортсмена чи фізкультурника. Це дасть змогу вибрати основні
напрямки роботи зі своїми підопічними, якісно скласти плани й програми підготовки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття та положення метрологічного контролю;
- систему одиниць фізичних величин та параметри, що вимірюються у фізичному
вихованні і спорті;
- математично-статистичні методи обробки та аналізу результатів вимірювання;
- види рухових тестів та метрологічні вимоги до них;
- основні завдання оцінювання, шкали оцінок тестів та норми оцінок;
- методи кількісної оцінки якісних показників;
- методи контролю та критерії оцінки фізичного стану школярів та спортсменів;
- інструментальні методи метрологічного контролю;
- засоби інформаційно-технічного забезпечення навчально-тренувальної та змагальної
діяльності;

- метрологічне забезпечення рухової підготовки різних груп населення;
- метрологічні основи контролю за фізичним навантаженням;
- метрологічні основи контролю підготовки спортсменів;
- метрологічний основи контролю в адаптивній фізичній культурі.
вміти:
- кваліфіковано використовувати метрологічно обґрунтовані засоби і методи вимірювання
і контролю у фізичному вихованні і спорті;
- використовувати статистичні методи обробки результатів вимірювань для вирішення
завдань у галузі фізичного виховання і спорту;
- визначати надійність та інформативність тестів;
- оцінювати результати тестування шляхом використання різних шкал оцінки;
- розробляти нормативні оцінки результатів тесту;
- визначати узгодженість думок експертів;
- вміти складати комплекс тестів для оцінки фізичного стану, загальної і спеціальної
підготовленості; прогнозу спортивної результативності та спортивного відбору;
- метрологічно грамотно використовувати вимірювальну інформацію для опрацювання і
аналізу показників фізичної, функціональної, технічної, тактичної та інших видів підготовки
школярів та спортсменів, їх змагальних та тренувальних навантажень;
- вміти здійснювати узагальнену оцінку результатів комплексного тестування.
Форми контролю: залік
Предмет: Гімнастика та методика її викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр
Анотація. Основними завданнями вивчення дисципліни «Гімнастика та методика її
викладання» є: оволодіння технічним матеріалом курсу; методики навчання вправ шкільної
програми; виконання нормативів, та вимог з практичного розділу програми; знати методику
проведення різних форм занять гімнастикою.
Формування
знань:
засоби,
види
гімнастики;
термінологію
стройових,
загальнорозвиваючих вправ, вправ на приладах та їх методичні особливості; техніку безпеки,
причини травм і заходи їх попередження на заняттях з гімнастики.
Формування вмінь: подавати команди для виконання стройових вправ, які вивчаються на
курсі; надавати допомогу та страхувати під час виконання вправ на приладах; підібрати ЗРВ без
предметів (для підготовчої частини занять); виконати нормативні вимоги програми I курсу.
Форми контролю: залік
Предмет: Легка атлетика та методика її викладання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Значення та мiсце легкої атлетики у системi фiзичного виховання. Основи
технiки спортивної ходьби, бiгу, стрибкiв та метань. Методика навчання видiв легкої атлетики.
Органiзацiя та проведення змагань з легкої атлетики.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 2,3 семестр

Анотація. Вивчення психологiї особистостi людини як цiлісної структури, що складається з
соціально обумовлених /направленiсть/ та бiологiчно обумовлених /темперамент, задатки,
iнстинкти, найпростiшi потреби/ сторiн особистостi; сторiн, обумовлених життєвим досвiдом та
вихованням /звички, знання, вмiння та навички/, iндивiдуальних особливостей психiчних
функцiй /їх якiсна своєрiднiсть та рiвень розвитку/. Принципи та змiст психологiї спортивної
дiяльностi, закономiрностi їх практичного використання при пiдготовцi спортсменiв рiзної
квалiфiкацiї. Поєднання фундаментальної та прикладної психологiї вiдповiдно до специфiки
галузi. Практичне використання знань з психологiї у процесi фiзичного виховання та
спортивного тренування. Методи вивчення та корекцiї психiчних сторiн особистостi спортсмена.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Педагогіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1,2 рік, 2,3 семестр
Анотація. Історiя розвитку питань виховання та навчання у рiзнi iсторичнi перiоди.
Особливостi розвитку дiтей у рiзнi вiковi перiоди. Корекцiя вiдхилень в розвитку дитини.
Поняття про дидактику. Психологiчнi аспекти навчання. Принципи навчання. Методи навчання.
Психологiчнi механiзми виховання. Методи виховання. Етапи морального розвитку осбистостi.
Етико-виховний потенцiал релiгiї. Вiдхилення у поведiнцi та навчаннi школярiв. Шкiльнi
неврози. Асоцiальна поведiнка та соцiальна дезадаптованiсть. Виховання у сiм'ї. Особистiсть
батькiв та помилки у вихованнi.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Туризм
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація. Вступ до предмету. Туризм як засiб фiзичного виховання. Види туризму.
Пiдготовка туристського спорядження та особливостi харчування в умовах походу. Органiзацiя
проведення масових туристичних заходiв. Заходи безпеки пiд час походу.
Форма контролю: залік
Предмет: Теорія і методика фізичного виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр
Анотація. Навчальна дисципліна формує у студента загальні фахові компетенції
організації, використання форм, системи засобів, методів та методичних прийомів фізичного
виховання школярів. Студент повинен знати: визначення основних понять теорії фізичного
виховання, основні завдання фізичного виховання в Україні, характеристику засобів фізичного
виховання, шляхи реалізації принципів фізичного виховання, основи методики вдосконалення
фізичних якостей, загальні основи навчання рухових дій, характерні риси, зміст і структуру
уроку фізичної культури, технологію визначення завдань уроку, методи організації діяльності
учнів на уроці, методику підготовки вчителя до уроку та його проведення, способи дозування
навантаження, методику оцінки діяльності учнів на уроках, різновиди шкільних уроків фізичної
культури, особливості змісту і методики проведення уроків з дітьми різного віку, методику
проведення позаурочних форм фізичного виховання, методику планування і контролю роботи з
фізичного виховання школярів, роль педагогічного колективу у розв’язанні завдань фізичного
виховання учнів, особливості роботи вчителя сільської школи, про просвітницьку діяльність у

системі фізичного виховання школярів, методику підготовка фізкультурного активу та створення
матеріальної бази, методику підготовки учнів до самостійних занять фізичними вправами.
Студент повинен вміти: визначати ефективні засоби вирішення конкретних завдань
фізичного виховання, сутність конкретного принципу фізичного виховання та шляхи його
реалізації в процесі фізичного виховання, застосовувати необхідні методи та методичні
прийоми фізичного виховання з метою реалізації принципів фізичного виховання, володіти
методикою вдосконалення фізичних якостей, користуватись навчальною програмою,
формулювати завдання уроку фізичної культури, доносити завдання уроку до свідомості учнів,
визначати повний дидактичний цикл фізичної вправи, добирати засоби розминки, визначати
загальну і моторну щільність уроку, визначати зміст комплексного уроку, аналізувати урок
фізичної культури, розробляти документи планування уроку фізичної культури, визначати зміст
позаурочних форм фізичного виховання, готувати виступ перед педагогічним колективом та
батьками учнів, планувати співпрацю з педагогічним колективом.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет: Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Навчальний курс «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання»
передбачає вивчення фахових спеціальностей, спеціалізації і посади фахівців у сфері фізичної
культури і спорту; освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру підготовки фахівців ; завдання
фізичного виховання дітей дошкільного віку; форми роботи з фізичного виховання у ДНЗ;
передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів;
спеціальні особливості роботи викладача фізичної культури у ВНЗ; керівника фізичної
підготовки у ЗСУ та тренера-викладача.
Знати: фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців у галузі фізичної культури і
спорту. Освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру підготовки фахівців галузі. Завдання
фізичного виховання дітей дошкільного віку. Форми роботи з фізичного виховання у ДНЗ.
Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів.
Спеціальні особливості роботи викладача фізичної культури у ВНЗ, керівника фізичної
підготовки у ЗСУ та тренера-викладача.
Вміти: узагальнювати, розширяти знання, вміння і навички з даної дисципліни.
Формувати професійну культуру і вміти застосовувати набуті знання на практиці.
Форми контролю: залік.
Предмет: Спортивні ігри та методика їх викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр «Баскетбол»; 2 рік, 3,4 семестр «Волейбол»
Анотація. Навчальний курс «Спортивні ігри та методика їх викладання» (Розділ
«Баскетбол») Вивчення історії виникнення і розвитку баскетболу, його ролі та місця у системі
фізичного виховання і спорту; ознайомлення з правилами техніки безпеки на уроках фізичної
культури з використанням навчального матеріалу баскетболу; вивчення теорії та методики
навчання баскетболу у процесі оволодіння технікою і тактикою баскетболу; ознайомлення з
можливостями використання освітніх, виховних та оздоровчих можливостей гри у різних ланках
системи фізичного виховання і спорту; оволодіння навиками оперативного планування
навчально-виховного процесу; вивчення правил змагань з баскетболу, оволодіння методикою
суддівства; організація та проведення змагань; виховання особистісних і професійних якостей.

Студенти повинні знати: історію баскетболу, елементи техніки гри у нападі та захисті,
основи тактики гри у нападі та захисті, етапи розучування рухової дії, методи та засоби навчання
техніці та тактиці, правила баскетболу та методику суддівства гри, особливості організації та
проведення підготовчої частини уроку на основі навчального матеріалу з баскетболу, вимоги до
організації та системи проведення змагань з баскетболу.
Студенти повинні уміти: виконувати основні елементи техніки баскетболу, реалізовувати
основні елементи тактики баскетболу, судити гру, підготувати та провести підготовчу частину
уроку фізичної культури на основі навчального матеріалу з баскетболу, організувати міні-турнір
з баскетболу.
Форми контролю: залік
Анотація. Навчальний курс «Спортивні ігри та методика їх викладання» (Розділ
«Волейбол») передбачає вивчення теорії і методики волейболу, використання їх оздоровчих,
освітніх, виховних можливостей у різних ланках системи фізичного виховання та спорту;
оволодіння технікою і тактикою волейболу; оволодіння основами планування навчальновиховного процесу для різного контингенту людей; формування знань, умінь, навичок
організаційно-керівної та управлінської діяльності; становлення та розвиток теоретикопрактичних умінь підготовки і проведення уроку фізичної культури та його фрагментів на
матеріалі волейбол; засвоєння правил гри у волейбол, формування навичок підготовки та
проведення змагань, оволодіння методикою їх суддівства.
Формування умінь: показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за
такими аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження
його на уроках фізичної культури; методика суддівства; виявляти загальні та індивідуальні
помилки у процесі реалізації техніко-тактичних дій, пропонувати шляхи їх усунення; підбирати
загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, естафети для
оволодіння технікою і тактикою волейболу, розвитку фізичних якостей; визначати та регулювати
фізичні навантаження на предметному ігровому уроці фізичної культури; організації та
проведення змагань з волейболу; проводити самоаналіз та психолого-педагогічний аналіз
предметного ігрового уроку фізичної культури.
Знати:
- Техніку безпеки на заняттях навчальної дисципліни «Волейбол».
- Історію виникнення та розвитку гри волейбол.
- Теоретичні основи техніки та тактики гри у нападі.
- Теоретичні основи техніки та тактики гри у захисті.
- Методика навчання техніки гри у нападі та захисті.
- Методика навчання тактиці гри.
- Планування навчального матеріалу з волейболу в школі.
- Методи і засоби навчання техніки гри.
- Методи і засоби навчання тактики гри.
- Правила змагань з волейболу.
- Особливості організації внутрішкільних змагань з волейболу. Методику їх проведення.
- Суддівську жестикуляцію.
- Організацію спортивної секції. Зміст її роботи.
Вміти:
- Володіти голосом для подачі команд і розпоряджень.
- Показати та аналізувати будь-який технічний елемент, тактичну дію.
- Складати методичний комплекс імітаційних, підвідних та спеціальних вправ навчання
окремих прийомів гри.

- Розробити зміст розминки учнів на уроках, на яких буде вивчатись матеріал з волейболу.
- Написати фрагмент конспекту уроку з фізичної культури на матеріалі волейбол.
- Обирати місце для показу, пояснення та проведення вправ, розташувати учнів під час
реалізації навчального матеріалу.
- Організувати учнів для виконання вправ.
- Планувати фізичне навантаження.
- Визначити помилки та підібрати засоби і прийоми їх виправлення.
- Розробити положення про проведення першості школи, сценарію відкриття і закриття
змагань, календаря ігор.
- Організувати і провести внутрішкільні змагання з волейболу.
- Підготувати таблицю результатів першості школи, заявки команд.
- Практичне виконання функцій та обов’язків першого і другого судді, судді-секретаря.
Технологія суддівства.
- Ведення протоколу зустрічі з волейболу.
Форми контролю: залік.
Предмет: Біомеханіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 1 та 2 семестри
Анотація. Курс «Біомеханіка» спрямований на підготовку майбутніх вчителів фізичної
культури до ефективного використання закономірностей і методів біомеханіки у своїй
професійній діяльності. Озброєння студентів системно-структурним підходом вивчення рухів
людини та теорією структурності дозволить їм всебічно оцінювати та бачити рухові дії, як
багатоструктурні системи, виділяти в рухах та правильно пояснювати учням головні та
другорядні елементи. Навчить студентів розуміти просторові рухи біологічних макро- та
мікрооб’єктів, зрозуміти загальні закономірності будови рухових систем.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- закономірності прояву рухової функції людини, основи теорії біомеханічних
вимірювань, біомеханічного аналізу та дидактики рухових дій;
- основи теорії навчання руховим діям у фізичній культурі;
- основи методики використання рухів у фізичній реабілітації, лікувальній фізкультурі та
кінезитерапії.
вміти :
- використовувати теоретичні знання з біомеханіки при створенні програм навчання та
вдосконалення рухових дій;
- застосовувати теорію та методи біомеханічного вимірювання, аналізу та контролю,
дидактики рухових дій у фізичному вихованні;
- проводити кількісні вимірювання параметрів руху людини, характеризувати стан
рухової функції людини;
- розробляти, підбирати та використовувати фізичні вправу різного спрямування в процесі
фізичного виховання.
Форми контролю: залік та екзамен
Предмет: Олімпійський та професійний спорт
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація. Мета викладання дисципліни – полягає у наданні майбутнім фахівцям
необхідних знань про олімпійський та професійний спорт. Як будь яка сфера людської
діяльності, у відповідності до сьогодення та на цій основі теоретичне обґрунтування та
визначення професійної специфіки діяльності учителя фізичної культури, здатного здійснювати
педагогічний вплив на здоров’я школяра на рівні цілеспрямованого управління процесом
фізичного виховання.
Форми контролю: залік
Предмет: Плавання та методика його викладання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Значення та мiсце плавання у системi фiзичного виховання. Основи технiки
спортивних видiв плавання /вiльний стиль, на спинi, брас, батерфляй/. Методика навчання видiв
спортивного плавання. Прикладне плавання: перша допомога потопаючому. Способи
прикладного плавання. Органiзацiя та проведення змагань з плавання.
Форма контролю: залік
Предмет: Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний курс «Футбол, міні-футбол та методика його викладання»
передбачає вивчення теорії і методики футболу та міні-футболу, використання їх оздоровчих,
освітніх, виховних можливостей у різних ланках системи фізичного виховання та спорту;
оволодіння технікою і тактикою футболу та міні-футболу; оволодіння основами планування
навчально-виховного процесу для різного контингенту людей; формування знань, умінь, навичок
організаційно-керівної та управлінської діяльності; становлення та розвиток теоретикопрактичних умінь підготовки і проведення уроку фізичної культури та його фрагментів на
матеріалі футболу; засвоєння правил гри у футбол та міні-футбол, формування навичок
підготовки та проведення змагань, оволодіння методикою їх суддівства.
Формування умінь: показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за
такими аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження
його на уроках фізичної культури; методика суддівства; виявляти загальні та індивідуальні
помилки у процесі реалізації техніко-тактичних дій, пропонувати шляхи їх усунення; підбирати
загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, естафети для
оволодіння технікою і тактикою футболу та міні-футболу, розвитку фізичних якостей; визначати
та регулювати фізичні навантаження на предметному ігровому уроці фізичної культури;
організації та проведення змагань з футболу й міні-футболу; проводити самоаналіз та психологопедагогічний аналіз предметного ігрового уроку фізичної культури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- Предмет і завдання дисципліни «Футбол, міні-футбол та методика його викладання», її
значення у формуванні фахівця фізичної культури і спорту.
- Основні терміни й поняття з теорії і методики футболу та міні-футболу.
- Взаємозв’язок футболу і міні-футболу з іншими спортивними іграми, його роль та місце
у фізичному вихованні різних категорій населення.
- Представництво футболу у програмі літніх Олімпійських ігор.
- Положення і вимоги Єдиної спортивної класифікації України з футболу та міні-футболу.

- Правила безпеки на заняттях з футболу та міні-футболу.
- Санітарно-гігієнічні вимоги до занять футболом та міні-футболом.
- Організацію та форми занять футболом і міні-футболом у загальноосвітніх, професійнотехнічних, позашкільних, вищих навчальних закладах, виробничих й сільських колективах
фізичної культури, оздоровчо-реабілітаційних закладах, місцях проживання і масового
відпочинку дітей та дорослих.
- Зміст навчального матеріалу і вимог шкільної програми з модулю «Футбол».
- Основи планування проходження навчального матеріалу з футболу на уроках фізичної
культури в ЗОШ, принципи та вимоги до складання документів планування.
- Сучасні вимоги до предметних ігрових та комплексних уроків фізичної культури з
елементами футболу.
- Методику навчання основним технічним прийомам, тактичним діям у футболі та мініфутболі.
- Методику розвитку фізичних якостей у футболі та міні-футболі.
- Організаційно-методичні положення підготовки і проведення предметних ігрових,
комплексних уроків фізичної культури на матеріалі футболу.
- Особливості підготовки і проведення занять футболом і міні-футболом з дітьми
молодшого, середнього, старшого шкільного віку, іншим контингентом людей.
- Методику визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи з футболу для учнів
з різною техніко-тактичною й фізичною підготовленістю.
- Методику використання допоміжних засобів, тренажерів, нестандартного обладнання на
заняттях футболом та міні-футболом.
- Правила змагань з футболу і міні-футболу.
- Особливості організації і проведення змагань для різних категорій населення, у тому
числі й на призи клубу «Шкіряний м’яч».
- Ігрові функції гравців різних амплуа у футболі та міні-футболі.
- Методику суддівства футболу та міні-футболу.
Уміти:
- Показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за такими аспектами:
огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження його на уроках
фізичної культури; методика суддівства.
- Виявляти загальні та індивідуальні помилки в процесі реалізації техніко-тактичних дій,
пропонувати шляхи їх усунення.
- Обирати місце для показу, пояснення та проведення вправ, розташовувати учнів під час
реалізації навчального матеріалу.
- Підбирати загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри,
естафети для оволодіння технікою і тактикою гри, розвитку фізичних якостей.
- Ставити навчальні, виховні, оздоровчі завдання уроків фізичної культури (предметних
ігрових, комплексних), що реалізуються на матеріалі футболу. Здійснювати підбір засобів,
методів для успішного вирішення поставлених завдань.
- Проводити предметний ігровий і комплексний уроки фізичної культури та їх фрагменти
на матеріалі футболу.
- Проводити самоаналіз та психолого-педагогічний аналіз предметного ігрового уроку
фізичної культури.
- Розробляти положення про змагання з футболу та міні-футболу, складати календар ігор.
- Вести облік та оформляти звітну документацію щодо проведених змагань з футболу та
міні-футболу.

- Виконувати функціональні обов’язки членів суддівської бригади з футболу та мініфутболу.
- Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу футболу,
творчо використовувати їх при реалізації інших розділів (модулів) програм фізичного виховання.
Володіти:
- Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень,
термінологією, що прийнята у футболі та міні-футболі.
- Технічними прийомами нападу і захисту футболу й міні-футболу та методикою їх
навчання.
- Індивідуальними, груповими, командними тактичними діями нападу і захисту футболу й
міні-футболу та методикою їх навчання.
- Методикою розвитку фізичних якостей у футболі та міні-футболі.
- Методикою планування навчального матеріалу з футболу на уроках фізичної культури.
- Технологією підготовки і проведення предметних ігрових, комплексних уроків фізичної
культури та їх фрагментів на матеріалі футболу.
- Методикою визначення фізичних навантажень на предметному ігровому уроці фізичної
культури.
- Методами педагогічного контролю в процесі занять футболом та міні-футболом.
- Методикою визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи з футболу й мініфутболу для учнів з різною техніко-тактичною, фізичною підготовленістю.
- Технологією організації та проведення змагань з футболу й міні-футболу і методикою їх
суддівства: формувати інформаційно-рекламний простір, оформляти необхідну документацію;
готувати місце проведення змагань, інвентар, обладнання; виконувати функціональні обов’язки
члена суддівської бригади.
- Методами наукових досліджень, методикою роботи з літературними та іншими
джерелами інформації.
- Навичками експлуатації місць для проведення занять і змагань з футболу та мініфутболу.
Форми контролю: залік.
Предмет: Педагогічна майстерність
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний курс «Основи педагогічної майстерності вчителя фізичної
культури» передбачає вивчення суспільної значущості педагогічної професії, специфіку
діяльності, відчути себе суб’єктом цієї діяльності; систему знань і уявлень про закони навчання;
розвиток особистості дитини, і відповідно технологію та прийоми, які забезпечують такий
розвиток; свої індивідуальні особливості: спрямованість, здібності та психофізичні дані;
опанувати механізми використання особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних
завдань навчання і виховання.
Знати: Суспільну значущість педагогічної професії, специфіку діяльності, відчути себе
суб’єктом цієї діяльності; систему знань і уявлень про закони навчання; розвиток особистості
дитини, і відповідно технологію та прийоми, які забезпечують такий розвиток; свої індивідуальні
особливості: спрямованість, здібності та психофізичні дані; опанувати механізми використання
особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних завдань навчання і виховання.
Вміти: Шукати відповідні умови для розвитку особистісного творчого потенціалу для
оволодіння елементами педагогічної техніки;узагальнювати, розширяти знання, вміння та

навички з спортивно-педагогічних дисциплін, формувати професійну культуру і вміти
застосовувати набуті знання на практиці;вивчати передовий досвід вчителів, який торує шлях до
педагогічної майстерності.
Форми контролю: залік.
Предмет: Методи досліджень у фізичному вихованні
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальний курс озброює студентів елементами методики наукових досліджень,
готує до навчання в магістратурі, виховує потребу творчої діяльності майбутнього фахівця,
розвиває конструктивні здібностей студентів, самостійність та ініціативність у висунені і
розв’язанні проблем фізичного виховання школярів і молоді, формуються знання про логіку
наукових досліджень, їх методи й уміння використовувати їх у професійній діяльності
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: алгоритм наукового
дослідження, методологічні основи дослідження, його методи, сутність педагогічного
експерименту, педагогічного спостереження, методів опитування, тестування як методу
дослідження методу.
Студент повинен вміти: навчитись відбирати й аналізувати необхідну інформацію,
формувати мету й завдання, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити
експеримент, опрацьовувати результати вимірювань, зіставляти результати експерименту з
теоретичними положеннями, формулювати висновки..
Форми контролю: залік
Предмет: Психологія здоров’я
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація. Навчальна дисципліна «Психологія здоров’я та здорового способу життя» є
обов’язковою згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010203
Здоров’я людини. Вивчається на третьому курсі. Метою викладання навчальної дисципліни
«Психологія здоров’я та здорового способу життя» є вивчення шляхів і методів формування,
збереження, зміцнення та відновлення психічного здоров’я людини. Основними завданнями
вивчення дисципліни «Психологія здоров’я та здорового способу життя» є навчити студентів
оцінювати психічне здоров’я людини, діагностувати особливості характеру людини, освоїти
шляхи профілактики невротичних розладів.
Форми контролю: залік
Предмет: Професійна майстерність
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація. Навчальний курс «Професійна майстерність» передбачає вивчення сутності
педагогічної діяльності вчителя фізичної культури та її суспільну значущість; педагогічну
майстерність вчителя фізичної культури; організацію педагогічної взаємодії у навчанні;
професійне становлення молодого вчителя.
Знати: сутність педагогічної діяльності вчителя фізичної культури та її суспільна
значущість. Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури. Організація педагогічної
взаємодії у навчанні. Професійне становлення молодого вчителя.

Вміти: аналізувати педагогічні ситуації і формулювати педагогічне завдання; переносити
відомі знання, варіанти рішення, прийоми навчання та виховання в умови нової педагогічної
ситуації; працювати з базовою та додатковою літературою для формування самостійного
творчого мислення; робити обґрунтовані висновки.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Рекреаційні ігри
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Навчальний курс «Рекреаційні ігри» передбачає вивчення історії виникнення,
походження, розвитку рухливих ігор, їх ролі і місця в системі фізичного виховання та спорту;
вивчення теорії і методики рекреаційних ігор, використання їх виховних, освітніх, оздоровчих й
гігієнічних можливостей; формування знань, умінь та навичок організаційно-керівної й
управлінської діяльності у навчально-виховному процесі, що реалізується на ігровому матеріалі;
становлення і розвиток теоретико-практичних умінь підготовки та проведення рекреаційних
ігор; оволодіння методикою організації і проведення різних форм занять рухливими іграми,
вивчення їх змісту і правил; оволодіння методикою їх суддівства.
Формування умінь: підбирати й адаптувати рекреаційні ігри, естафети для різних форм
фізичного виховання з людьми різного віку й підготовленості, використовувати їх як
загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні і спеціальні вправи; визначати та регулювати фізичні
навантаження в ігровій діяльності; організації та проведення змагань з рухливих ігор; проводити
педагогічний аналіз рекреаційних ігор.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- Предмет і завдання дисципліни «Рекреаційні ігри», її значення у формуванні фахівця
фізичної культури і спорту.
- Основні терміни й поняття з теорії і методики рекреаційних ігор.
- Історію виникнення, походження та розвитку рекреаційних ігор.
- Виховні, освітні, оздоровчі, гігієнічні можливості ігор, їх класифікацію та групування.
- Взаємозв’язок рекреаційних ігор з іншими видами спорту та засобами фізичного
виховання, їх роль і місце у фізичному вихованні різних категорій населення.
- Організацію і форми занять рекреаційними іграми у різних ланках системи фізичного
виховання.
- Зміст навчального матеріалу і вимог шкільної програми з модулю (підрозділу)
«Рекреаційні ігри».
- Особливості організації і методики проведення рекреаційних ігор на уроках фізичної
культури, у позакласних, позашкільних спортивно-масових заходах.
- Способи вибору ведучих та формування команд.
- Методику використання рекреаційних ігор, естафет у програмі змагань «Веселі старти»,
«Дні здоров’я», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Козацькі забави», народних свят і т.п.
- Методику використання рекреаційних ігор у спортивному тренуванні з різних видів
спорту.
- Особливості реалізації рекреаційних ігор з людьми різного віку та підготовленості.
- Санітарно-гігієнічні вимоги до занять рекреаційними іграми.
- Правила безпеки на заняттях рекреаційними іграми.
Уміти:
- Готувати місце, необхідне обладнання, інвентар для проведення рекреаційних ігор.

- Обирати місце для показу, пояснення та проведення ігор, розташовувати учнів під час
реалізації навчального матеріалу.
- Вибирати ведучих та формувати команди для проведення ігор.
- Підбирати й адаптувати рекреаційні ігри, естафети для різних форм фізичного
виховання з людьми різного віку й підготовленості, використовувати їх як загальнорозвивальні,
підготовчі, підвідні і спеціальні вправи.
- Підбирати й адаптувати ігри, естафети для навчально-тренувальних занять у різних
видах спорту.
- Управляти процесом гри і діями окремих учасників.
- Виявляти загальні та індивідуальні помилки у процесі реалізації рекреаційних ігор,
пропонувати шляхи їх усунення.
- Оцінювати дії окремих гравців, колективу під час гри та після її закінчення.
- Регулювати фізичні навантаження в ігровій діяльності.
- Проводити педагогічний аналіз рекреаційних ігор.
- Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу рекреаційних
ігор, творчо використовувати їх при реалізації інших розділів (модулів) програм фізичного
виховання.
Володіти:
- Навичками роботи з літературними та іншими джерелами інформації.
- Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень,
термінологією, що прийнята у рекреаційних іграх.
- Методикою планування навчального матеріалу з рекреаційних ігор на уроках фізичної
культури.
- Навичками експлуатації місць занять рекреаційними іграми, використання спортивного
інвентаря та обладнання.
- Технологією підготовки і проведення різних форм занять на матеріалі рекреаційних ігор
з різним контингентом людей.
- Методикою визначення та регулювання фізичних навантажень в ігровій діяльності.
- Методами педагогічного контролю в процесі занять рекреаційними іграми.
- Технологією організації та проведення змагань з рекреаційних ігор і методикою їх
суддівства: формувати інформаційно-рекламний простір, оформляти необхідну документацію;
готувати місце проведення змагань, інвентар, обладнання; виконувати функціональні обов’язки
члена суддівської бригади.
- Методикою використання рекреаційних ігор, естафет з учнями спеціальних медичних
груп.
Форми контролю: залік.
Предмет: Адаптивне фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Тільки в останні десятиріччя в нашій країні суспільство помітило великий
соціальний пласт інвалідів і осіб, які мають виражені порушення у стані здоров’я. В галузі
фізичної культури в останні роки державними і суспільними організаціями докладаються значні
зусилля для залучення інвалідів до систематичних занять фізичними вправами, як ефективного
універсального засобу фізичної, психічної та соціальної адаптації.
У процесі вивчення навчальної дисципліни АФВ студенти знайомляться з особливостями
змісту фізичного виховання дітей-інвалідів, який визначається необхідністю формування

життєво необхідних умінь та навичок; важливістю розвитку основних фізичних якостей та
підвищення функціональних можливостей органів і систем організму людини; необхідністю
становлення, збереження і використання тілесно-рухових якостей інваліда, що залишилися в
наявності. Підбір засобів в адаптивному фізичному вихованні обумовлений також важливістю
формування у інвалідів свідомого ставлення до власних можливостей, твердої впевненості в них,
готовності до сміливих і рішучих дій, подоланню необхідних для повноцінного функціонування
суб’єкта фізичних навантажень та потреби в систематичних заняттях і організації здорового
способу життя.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
1. Дисципліну «Адаптивна фізична культура» як наукову й навчальну.
2. Особливості адаптивного фізичного виховання.
3. Засоби адаптивної фізичної культури та їх вплив при використанні на здоров’я осіб з
відхиленнями у стані здоров’я.
4. Особливості навчання у адаптивній фізичній культурі.
5. Принципи, що використовуються у процесі навчання в адаптивній фізичній культурі.
6. Методи, на яких базується навчання в адаптивній фізичній культурі.
7. Стадії та компоненти під час формування рухових вмінь й навичок засобами адаптивної
фізичної культури.
8. Структуру навчання руховим діям в адаптивній фізичній культурі.
9. Методику розвитку рухових якостей осіб з відхиленням у стані здоров’я.
10. Навантаження на заняттях адаптивною фізичною культурою.
11. Форми організації занять з адаптивної фізичної культури для осіб з відхиленнями у
стані здоров’я.
вміти:
1. Визначити стан питання підготовки спеціалістів фізичного виховання неповносправних
в Україні.
2. З'ясувати структуру та зміст проблемного поля адаптивного фізичного виховання.
3. Розробити методологію навчальної дисципліни адаптивне фізичне виховання для
закладів освіти де навчаються діти з різними нозологіями.
4. Розробити концептуальне підгрунтя адаптивного фізичного виховання.
5. Розробити програму навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» для
навчальних закладів для дітей з різними відхиленнями у стані здоров'я.
Форми контролю: залік
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація. Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань,
умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні
ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також
формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр

Анотація. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Правові та нормативні основи
безпеки праці. Медико-біологічна взаємодія людини з небезпечними і шкідливими факторами та
їх нормування. Безпека праці в шкільних кабінетах. Вимоги БЖД при організації та проведенні
позакласних та позашкільних заходів.
Форми контролю: залік
Вибіркові дисципліни
Предмет: Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація. Формування знань про значення фізичних вправ у відновленні здоров’я
школярів, критерії розподілу школярів на медичні групи, про особливості організації процесу
фізичного виховання школярів СМГ, мету і завдання фізичного виховання учнів, віднесених до
СМГ; характеристику засобів фізичного виховання дітей з відхиленнями у стані здоров’я;
структуру занять в СМГ та їх зміст; особливості дозування фізичних навантажень в СМГ;
особливості фізичного виховання школярів з порушеннями постави, сколіозами, плоскостопістю,
а також з міопією, ендокринними захворюваннями, хворобами серцево-судинної, дихальної та
травної систем та умінь визначати та оцінювати фізичний розвиток школярів; користуватись
навчальною програмою для школярів СМГ.
Студенти повинні вміти: розробляти комплекси дихальних вправ для вступної частини
занять в СМГ; використовувати медико-педагогічні методи для діагностики постави школярів та
функціонального стану їх опорно-рухового апарату; розробляти комплекси фізичних вправ для
попередження та корекції порушень постави, плоскостопості, зменшення маси тіла при ожирінні,
а також при сколіозах, хворобах серцево-судинної, дихальної та травної систем і міопії.
Форми контролю:іспит.
Предмет: Практикум зі спортивних ігор
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 1,2 семестр
Анотація. Навчальний курс «Практикум зі спортивних ігор» передбачає вивчення ролі та
місця спортивних ігор у системі фізичного виховання школярів, особливостей їх реалізації з
різним контингентом дітей; вивчення планування, організації і змісту навчального матеріалу з
баскетболу, волейболу, гандболу, футболу на уроках фізичної культури; становлення і розвиток
теоретико-практичних умінь підготовки та проведення предметних ігрових, комплексних уроків,
використання оздоровчих, освітніх, виховних можливостей ігор у навчально-виховному процесі
школярів; формування знань, умінь, навичок організаційно-керівної й управлінської діяльності у
навчально-виховному процесі, що реалізується на матеріалі спортивних ігор; удосконалення
навичок підготовки і проведення змагань з ігрових видів спорту, оволодіння методикою
суддівства спортивних ігор.
Формування умінь: показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за
такими аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження
його на уроках фізичної культури; методика суддівства; виявляти загальні та індивідуальні
помилки у процесі реалізації техніко-тактичних дій, пропонувати шляхи їх усунення; підбирати
загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, естафети для
оволодіння технікою і тактикою спортивних ігор, розвитку фізичних якостей; визначати та
регулювати фізичні навантаження на предметному ігровому та комплексному уроці фізичної

культури; організації та проведення змагань з ігрових видів спорту; проводити самоаналіз та
психолого-педагогічний аналіз предметного ігрового уроку фізичної культури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- Предмет і завдання дисципліни «Практикум зі спортивних ігор», її значення у
формуванні фахівця фізичної культури і спорту.
- Основні терміни й поняття з теорії і методики спортивних ігор.
- Взаємозв’язок спортивних ігор з іншими видами спорту та засобами фізичного
виховання, їх роль і місце у фізичному вихованні різних категорій населення.
- Представництво спортивних ігор у програмі Олімпійських ігор.
- Положення і вимоги Єдиної спортивної класифікації України зі спортивних ігор.
- Правила безпеки на заняттях спортивними іграми.
- Санітарно-гігієнічні вимоги до занять спортивними іграми.
- Організацію та форми занять спортивними іграми у загальноосвітніх, професійнотехнічних, позашкільних, вищих навчальних закладах, виробничих й сільських колективах
фізичної культури, оздоровчо-реабілітаційних закладах, місцях проживання і масового
відпочинку дітей та дорослих.
- Зміст навчального матеріалу і вимог шкільної програми з модулів «Баскетбол»,
«Волейбол», «Футбол», «Гандбол».
- Планування проходження навчального матеріалу зі спортивних ігор на уроках фізичної
культури в ЗОШ, принципи та вимоги до складання документів планування.
- Сучасні вимоги до предметних ігрових та комплексних уроків фізичної культури з
елементами спортивних ігор.
- Методику навчання основним технічним прийомам, тактичним діям у спортивних іграх.
- Методику розвитку фізичних якостей у спортивних іграх.
- Організаційно-методичні положення підготовки і проведення предметних ігрових,
комплексних уроків фізичної культури на матеріалі базових спортивних ігор.
- Особливості підготовки і проведення занять спортивними іграми з дітьми молодшого,
середнього, старшого шкільного віку, іншим контингентом людей.
- Методику визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи зі спортивних ігор
для учнів з різною техніко-тактичною й фізичною підготовленістю.
- Методику використання допоміжних засобів, тренажерів, нестандартного обладнання на
заняттях спортивними іграми.
- Правила змагань з баскетболу, волейболу, футболу, гандболу.
- Особливості організації і проведення змагань зі спортивних ігор для різних категорій
населення.
- Методику суддівства баскетболу, волейболу, футболу, гандболу.
Уміти:
- Показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за такими аспектами:
огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження його на уроках
фізичної культури; методика суддівства.
- Виявляти загальні та індивідуальні помилки в процесі реалізації техніко-тактичних дій,
пропонувати шляхи їх усунення.
- Обирати місце для показу, пояснення та проведення вправ, розташовувати учнів під час
реалізації навчального матеріалу.
- Підбирати загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри,
естафети для оволодіння технікою і тактикою спортивних ігор, розвитку фізичних якостей.

- Ставити навчальні, виховні, оздоровчі завдання уроків фізичної культури (предметних
ігрових, комплексних), що реалізуються на матеріалі базових спортивних ігор. Здійснювати
підбір засобів, методів для успішного вирішення поставлених завдань.
- Проводити предметний ігровий і комплексний уроки фізичної культури та їх фрагменти
на матеріалі базових спортивних ігор.
- Проводити самоаналіз та психолого-педагогічний аналіз предметного ігрового уроку
фізичної культури.
- Виконувати функціональні обов’язки членів суддівської бригади з базових спортивних
ігор.
- Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу спортивних
ігор, творчо використовувати їх при реалізації інших розділів (модулів) програм фізичного
виховання.
Володіти:
- Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень,
термінологією, що прийнята у спортивних іграх.
- Технічними прийомами нападу і захисту баскетболу, волейболу, футболу, гандболу та
методикою їх навчання.
- Індивідуальними, груповими, командними тактичними діями нападу і захисту
баскетболу, волейболу, футболу, гандболу та методикою їх навчання.
- Методикою навчання технічним прийомам нападу і захисту у спортивних іграх.
- Методикою навчання індивідуальним, груповим, командним діям тактики нападу і
захисту у спортивних іграх.
- Методикою розвитку фізичних якостей у спортивних іграх.
- Методикою планування навчального матеріалу зі спортивних ігор на уроках фізичної
культури.
- Технологією підготовки і проведення предметних ігрових, комплексних уроків фізичної
культури та їх фрагментів на матеріалі базових спортивних ігор.
- Методикою визначення фізичних навантажень на предметному ігровому уроці фізичної
культури.
- Методами педагогічного контролю в процесі занять спортивними іграми.
- Методикою визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи зі спортивних ігор
для учнів з різною техніко-тактичною, фізичною підготовленістю.
- Технологією організації та проведення змагань з баскетболу, волейболу, футболу,
гандболу і методикою їх суддівства: формувати інформаційно-рекламний простір, оформляти
необхідну документацію; готувати місце проведення змагань, інвентар, обладнання; виконувати
функціональні обов’язки члена суддівської бригади.
- Методами наукових досліджень, методикою роботи з літературними та іншими
джерелами інформації.
- Формами і засобами пропаганди та популяризації спортивних ігор.
- Навичками експлуатації місць для проведення занять і змагань з базових спортивних
ігор.
Форми контролю: екзамен.
Предмет: Основи гімнастики
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 2,3 рік, 4,6 семестр

Анотація. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи гімнастики» є: оволодіти
технічним матеріалом курсу; методикою навчання елементів шкільної програми; виконати
нормативні вимоги з практичного розділу програми; оволодіти методикою проведення різних
форм занять гімнастикою.
Формування знань: основи техніки гімнастичних вправ; послідовність аналізу техніки;
класифікацію гімнастичних вправ; методи і методичні прийоми навчання гімнастичних вправ;
структуру процесу навчання; причини помилок, що виникають при виконанні гімнастичних
вправ і способи їх виправлення; методику визначення розвитку фізичних якостей; методику
визначення обсягу та інтенсивності навантаження; зміст матеріалу з модуля «Гімнастика» в
шкільній програмі з фізичного виховання.
Формування вмінь: складати комплекси ЗРВ з предметами, в парах і з опором; проводити
підготовчу і заключну частину заняття; надавати допомогу та страхувати під час виконання
вправ на приладах (в обсязі програми курсу); складати навчальну карточку з методики навчання
гімнастичних вправ; провести фрагмент уроку з модуля «Гімнастика» програми ЗОШ; складати
комплекси вправ спеціальної фізичної підготовки , виконати нормативні вимоги програми ІІ
курсу; підібрати підготовчі та підвідні вправи відповідно до завдань уроку з матеріалом
гімнастика; скласти план-конспект заняття; провести фрагмент уроку з модуля «Гімнастика»
програми ЗОШ; скласти робочу програму; скласти сценарій масового гімнастичного виступу,
підібрати вправи з розвитку фізичних якостей методом колового тренування. Виконати
нормативні вимоги програми ІІІ курсу.
Форми контролю: залік, екзамен
Предмет: Основи легкої атлетики
Статус: Вибіркова.
Рік семестр: 1-2 рік, 2-3 семестри
Анотація. Значення та мiсце легкої атлетики у системi фiзичного виховання. Основи
технiки спортивної ходьби, бiгу, стрибкiв та метань. Методика навчання видiв легкої атлетики.
Органiзацiя та проведення змагань з легкої атлетики.
Форма контролю: іспит
Предмет: Гандбол
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр
Анотація. Вивчення історії виникнення і розвитку гандболу, його ролі та місця у системі
фізичного виховання і спорту; ознайомлення з правилами техніки безпеки на уроках фізичної
культури з використанням навчального матеріалу гандболу; вивчення теорії та методики
навчання гандболу у процесі оволодіння технікою і тактикою гандболу; ознайомлення з
можливостями використання освітніх, виховних та оздоровчих можливостей гри у різних ланках
системи фізичного виховання і спорту; оволодіння навиками оперативного планування
навчально-виховного процесу; вивчення правил змагань з гандболу, оволодіння методикою
суддівства; формування знань та умінь для організації та проведення змагань; виховання
особистісних і професійних якостей.
Студенти повинні знати: історію гандболу; елементи техніки гри у нападі та захисті;
основи тактики гри у нападі та захисті; засоби, методи та методичні прийоми навчання техніці та
тактиці; правила гандболу та методику суддівства гри; особливості організації та проведення
фрагменту уроку на основі навчального матеріалу з гандболу; вимоги до організації та системи
проведення змагань з гандболу.

Студенти повинні уміти: виконувати основні елементи техніки гандболу, реалізовувати
основні елементи тактики гандболу, судити гру, підготувати та провести фрагмент уроку
фізичної культури на основі навчального матеріалу з гандболу, організувати міні-турнір з
гандболу.
Форми контролю: залік
Предмет: Теорія і методика викладання бадмінтону
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація. Курс «Теорія і методика викладання бадмінтону» пропонується студентам в
числі дисциплін за вибором і передбачає вивчення теорії і методики гри у бадмінтон, оволодіння
засобами, які входять в арсенал бадмінтону, а також професійними навичками і уміннями, які
необхідні для педагогічної організаційної роботи з дітьми та дорослими.
Курс складає собою самостійну, логічно завершену систему навчання, куди входять
лекційні, практичні заняття та самостійна робота студентів.
Навчальним курсом передбачається вирішення наступних задач:
1. Оволодіти матеріалом курсу.
2. Виконати нормативні вимоги з практичного матеріалу.
3. Оволодіти методикою проведення занять з бадмінтону.
Студенти повинні:
Знати: Основи техніки гри в бадмінтон. Розмітку, розміри майданчика, інвентар (ракетки,
волани), спортивна форма. Основи тактики. Особливості тактики одиночних, парних та
змішаних ігор. Основи тактики. Особливості гри із суперниками різного зросту, статі, тактики
гри Правила змагань з бадмінтону. Організацію та суддівство змагань з бадмінтону.
Уміти: Тримати ракетку і волан різними способами. Вибирати місце на майданчику.
Пересуватись по майданчику. Виконувати подачі (високу, високу атакуючу, плоску, коротку).
Володіти прийом волана після подачі та організовувати контратаку після подачі. Виконувати
удари (високий атакуючий удар, короткий швидкий, короткий м’який, бекхенд, смеш,
блокуючий, удар, короткий близький удар, відкидка, перевід, плоский удар, підставка) та
володіти способи їх відбиття.
Предмет: Музритміка
Статус: Варіативна
Рік, семестр:1 рік, 1 семестр
Анотація. Навчальна дисципліна «Музритміка» озброює студентів знаннями з питань
побудови уроку ритміки для дітей різних вікових груп, формує практичні навички складання
музичних вправ, етюдів, музично-танцювальних комбінацій та музичних ігор, які активізують
творчі здібності дітей шкільного віку. Мета проведення практичних занять: набуття навичок
виконання ритмічних вправ різноманітної структури музичного твору; набуття навичок
виконання ритмічних вправ на різноманітному музичному матеріалі; набуття навичок створення
певних рухів, етюдів та ігор для активізації творчих здібностей дитини; набуття навичок
створення етюдів та ігор на розвиток дитячої творчості.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті проведення практичних
занять студенти повинні знати:
– що таке активізація та розвиток творчих здібностей дитини, шляхом втілення;
– як впливає на розвиток творчих здібностей музичний твір;
– який хореографічний та музичний матеріал необхідно використовувати для створення

музично-хореографічного образу;
вміти:
– охарактеризувати засоби активізації розвитку творчих здібностей у дітей;
– створювати музично-хореографічний образ за музичним твором;
– використовувати ритмічні та хореографічні елементи у створені музичного образу.
Форми контролю: залік.
Предмет: Спортивні танці
Статус: Нормативна
Рік, семестр:1 рік, 1-2 семестр
Анотація: Засвоєння студентами знань про джерела та процес становлення сучасної
хореографії. Ознайомлення з найкращими зразками сучасної хореографії, вивчення стилізованих
народних та історико-побутових танців, що застосовуються при проведенні хореографічних
занять з дітьми. Виховання музично-ритмічного відчуття, як основного виду відображення
музики в русі, засвоєння практичного виконання основних танцювальних рухів європейської та
латиноамериканської програм, вивчення танців для дитячого виконання. Формування творчого
підходу до педагогічної діяльності, вміння застосовувати набуті знання з хореографії на
практиці.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- структуру уроку з спортивного танцю;
- основні положення та позиції ніг, рук, корпусу, голови при виконанні танцювальних
рухів;
- найкращі зразки сучасного хореографічного мистецтва;
- музичний розмір та характер музичного супроводу;
вміти:
– розраховувати та регулювати рівень фізичного навантаження на занятті з сучасного
танцю в залежності від віку та рівня виконавців;
– володіти методикою викладання елементарних рухів спортивного танцю;
– створювати нескладні танцювальні комбінації на основі лексики спортивного танцю;
– здійснювати постановку танцю по запису;
– забезпечити необхідну взаємодію партнерів у парі
Форми контролю: залік.
Предмет: Оздоровчий танцювальний фітнес
Статус: Нормативна
Рік, семестр:4 рік, 8 семестр
Анотація: Оздоровчий танцювальний фітнес – самостійна навчальна дисципліна, яка
включає лекційні, практичні, самостійні заняття. Ґрунтується на теорії фізичного виховання і, як
й інші педагогічні дисципліни, обґрунтовує свої положення соціальними, психологічними і
біологічними факторами з позиції структурного підходу в єдності з теоретичними, методичними,
та практичними узагальненнями та висновками. Розглядаються питання, щодо теорії, історії і
змісту музично-ритмічного виховання, а також його місця і значення в системі фізичного
виховання. Методика викладання дисципліни, яка є частиною методики фізичного виховання,
вирішує конкретні дидактичні завдання, що застосовуються на заняттях з фітнесу.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи музичної грамоти;
термінологію вправ і вихідних положень; форми, методи, засоби для організації та проведення
занять з оздоровчого танцювального фітнесу; основи техніки виконання вправ та методику їх

викладання; методику проведення окремих частин уроку фізичної культури з використанням
засобів з фітнесу.
Студенти повинні вміти: прорахувати музичний уривок, визначати розмір, ритм, темп та
інші складові змісту музичного твору; користуватися технічними засобами під час проведення
заняття з фітнесу; подавати команди на місці та в русі під музику; самостійно проводити окремі
частини структури уроку з використанням засобів оздоровчого танцювального фітнесу.
Форми контролю: залік.
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДОФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь використання бакалавра 0102 – «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»,
напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури.
Типовими видами діяльності бакалавра фізичного виховання і спорту є педагогічна,
фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, спортивно-масова робота. Він здійснює свою діяльність у
середніх та дошкільних закладах освіти, фізкультурних та спортивних організаціях.
Функціональними обов’язками бакалавра фізичного виховання і спорту є проведення
індивідуальних та групових занять з фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної та
оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.
Бакалавр фізичного виховання і спорту може обіймати такі посади у державних,
громадських, приватних та інших установах:
- вчитель фізичного виховання у школі, училищі;
- тренер, тренер-викладач з обраного виду спорту в ДЮСШ, ШВСМ;
- інструктор фізичної культури в дошкільному закладі;
- методист з фізичної культури;
- інструктор (організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі чи
за місцем проживання;
- фахівець з експлуатації спортивних споруд;
- працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;
- працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів відпочинку.
Термін навчання – 4 роки.
Бакалавр з фізичного виховання і спорту має можливість продовжувати навчання на
наступних рівнях освіти.
11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права
провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до
вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науковометодичного та матеріально-технічного забезпечення.
Амбідекстрія (від лат. ambo — обидва і dexter — правий) — однаковий розвиток функцій
правої та лівої рук і ніг (рухова симетрія володіння обома кінцівками).
Антиципація (лат. anticipatio, від anticipo — наперед засвоюю, сприймаю заздалегідь) —
здатність визначати наперед дії суперника.
Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади —
встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої
освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

Базова вища освіта
— освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної
загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту,
фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності),
достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що
передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого —
четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною
програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із
спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому
акредитованому вищому навчальному закладі.
Вибіркова частина змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст навчання,
сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для
задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної
спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих навчальних
закладів.
Вимога — норма, правило.
Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в
результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання,
який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної
кваліфікації за підсумками державної атестації;
Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє
відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньопрофесійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями,
забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання,
інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та
науково-технічну діяльність.
Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності
узагальнених структур діяльності.
Гандикап (англ. handicap) — перевага у спортивних змаганнях, що надається слабшому
супернику для врівноваження шансів на перемогу.
Генотип — сукупність усіх генів клітини, що складає спадкову основу організму, єдина
система взаємодіючих генів, контролює формування всіх ознак організму, тобто його фенотипу.
Делегування повноважень - передача завдань і прав, закріплених за керівником
підлеглому, який бере на себе їх виконання.
Допінг (англ. doping, від dope — давати наркотик) — вживання і використання
чужорідних для організму речовин у будь-якій формі або фізіологічних речовин у
ненормальній кількості, що вводяться різними методами здоровим людям виключно з метою
забезпечення штучного та нечесного покращання досягнень у змаганнях.
Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і
навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням
перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва.

Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої
забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання
поділяється на:
Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності
певному навчальному об’єктові.
Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і
логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка
віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання виявляються в
системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і
якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь
виконувати відповідні розумові або фізичні дії.
Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності особи,
основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати нові знання,
орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що прогнозуються.
Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:
Інгібітори — специфічні речовини, що пригнічують та гальмують розвиток і формотворчі
процеси (у рослин і тварин). Інгібітори можуть бути природні та штучні. Природні інгібітори
росту, наприклад, пригнічують навіть проростання рослин в найсприятливіших умовах, а також
під час випадкових осінніх і ранньозимових потеплінь. Штучні інгібітори частіше за все
використовуються в сільському господарстві і медицині.
Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його
модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається.
Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентноздатних товарів і послуг.
Кваліфікація —
здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.
Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки
реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в
цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.
Компетентність — інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки
випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистістних
предметних областях (компетенциях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та
досвіду у певному виді діяльності.
Компетенція — включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області,
здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до
конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й
життя з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій індивід добре обізнаний і в
якій він проявляє готовність до виконання діяльності.
Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою
перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх
порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.
Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг навчального
матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів

(відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів
і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин
аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень).
Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та
акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження необхідне
для засвоєння змістових модулів.
Лабільність — 1) Нестійкість властивостей і функцій організму до змін умов зовнішнього
середовища. 2) Функціональна рухливість, властивість збудливої тканини відтворювати без змін
частоту ритмічних подразнень, що наносяться їй.
Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного
типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації,
відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового,
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Макроелементи — група хімічних елементів, які надходять до складу біологічних об’єктів
разом з їжею із ґрунтового розчину у вигляді іонів (у рослин), або з оточуючого середовища (у
тварин). До М. належать: кисень, водень, вуглець, азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо,
сірка, натрій, хлор. М. необхідні організмам у великій кількості. Вони входять до складу
основної маси золи та сухої речовини, а також до складу практично всіх органічних і
неорганічних речовин живих організмів.
Менеджмент – це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців
з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.
Метаболізм — сукупність всіх каталізованих ферментами перетворень органічних молекул
у живій клітині, включаючи синтез складних сполук із простіших та розклад складних
органічних речовин, скерований на забезпечення організму енергією
Мінливість — властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію, що
зумовлює різноманітність індивідів, популяцій, рас, а також набувати нових ознак у процесі
індивідуального розвитку.
Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища,
закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних
галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної
сукупності умінь і навичок.
Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка
розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки
і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних
дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми
проведення підсумкового контролю.
Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, або
магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих функцій та
типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють вимоги сфери
праці до спеціальності.
Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група спеціальностей
зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.
Неповна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста.

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та
поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу.
Нормативний термін навчання — термін навчання за денною (очною) формою,
необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і
встановлений стандартом вищої освіти.
Нормативна частина змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст навчання,
сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістові модулі із
зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації;
Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня
сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка
відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;
Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти,
з видачею відповідного документа.
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та
навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного
рівня професійної діяльності
Паспорт спортивної споруди — документ, що визначає характер і стан спортивної
споруди, надає право на отримання категорії і класу для затвердження штату працівників,
відкриття фінансових рахунків, отримання матеріально-технічного забезпечення та інших
операцій.
Повна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра.
Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості випускника
вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його навчання та сфери
майбутньої соціальної діяльності.
Природний добір — історичний процес в живій природі, коли виживають сильніші
організми за рахунок елімінації слабших
Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або
спеціальністю.
Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань та
обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником.
Рекреація – система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх
оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які
розташовані поза їх постійним помешканням. Рекреація охоплює всі види відпочинку.
Відновлення здоров'я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи, або під час
туристичної поїздки з відвіданням національних парків, архітектурних пам'яток, музеїв.
Ремінісценція (від лат. reminiscentia — спогад) — покращання відтворення навчального
матеріалу через невеликий проміжок часу (1-3 дня) після його засвоєння (збільшення повноти
змісту образу фізичної вправи, виразності уявлення про кінематичні, динамічні та ритмічні
характеристики рухів).
Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що
ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних
іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, що
репрезентується стандартом вищої освіти.

Саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприйняття й усвідомлення
актів своєї поведінки та властивих психічних процесів.
Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих
властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних документах, в
яких відображені вимоги до його кваліфікації.
Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої
освіти;
Системи оздоровлення – системи теоретичних знань і практичних методів, які
забезпечують збереження здоров'я й формування здорового життя.
Соціально-культурна послуга – це послуга для задоволення духовних, інтелектуальних
потреб і підтримки нормальної життєдіяльності споживача.
Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих задач
діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в
межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними
інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними
послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.
Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або
виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності
й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері праці
спеціальності (кваліфікації).
Спортивне обладнання та інвентар — спеціальні вироби, які призначені для занять
фізичною культурою і спортом.
Спортивні ігри (ігрові види спорту) — протиборство двох сторін за визначеними
правилами, що спрямоване на досягнення переваги над суперником, яка оцінюється кількістю
досягнень обумовленої мети гри (голів, очок і т.п.). Розрізняють командні (баскетбол, бейсбол,
водне поло, волейбол класичний, волейбол пляжний, гандбол, керлінг, мотобол, регбі, софтбол,
футбол, хокей з м’ячем, хокей з шайбою, хокей на траві) і особисто-командні (бадмінтон,
більярд, гольф, кеглі, настільний теніс, теніс, шахи, шашки) спортивні ігри.
Спортивні споруди — окремі та комплексні об'єкти для занять фізичною культурою і
спортом. Спортивні споруди містять основні споруди (головні частини спортивних споруд, що
призначені для проведення спортивно-тренувальної роботи, змагань і оздоровчих заходів),
допоміжні приміщення і споруди (об'єкти, що призначені для обслуговування фізкультурників та
спортсменів і забезпечення експлуатації основних спортивних споруд), місця для глядачів
(трибуни, лави, сидіння та приміщення для обслуговування глядачів).
Спортивно-видовищний комплекс — спеціально обладнані споруди, що забезпечують
можливість проведення спортивних змагань і включають місця для глядачів.
Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст
навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня
громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам
вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів.
Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві
стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування процесу
реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема підготовки
надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або

спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної
програми підготовки.
Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення
кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У психологічній діагностиці —
стандартизований, часто обмежений у часі іспит.
Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання
соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання.
Тип діяльності — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм її
здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності — системою, що
характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.
У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, кваліфікація
визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.
Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та навичок
Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.
Фора (від італ. fora — вперед) — пільга, перевага, яку може надавати сильніший
учасник змагань (спортсмен, команда) слабшому з метою зрівняння шансів на успіх.
Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки
(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту
до спільного освітнього або професійного напряму.
Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність
задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її
складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої
особи або(та) суспільства.

