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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
№
з/п
1

Прізвище, ім’я та по батькові
викладача
2

Науковий ступінь,
вчене звання
3

Назви дисциплін, які
закріплені за викладачем
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

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

5.

Грубар Ірина Ярославівна

6.

Грабик Надія Михайлівна

7.

Кушнерчук Ірина Іванівна

8.

Оліяр Михайло Богданович

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,
асистент
Кандидат наук з

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
Спортивні ігри та методика їх

9.

Вовчанська Василина Василівна

фізичного
виховання і спорту,
асистент
асистент

10.

Сопотницька Олена Валеріївна

асистент

11.

Власюк Роман Анатолійович

асистент

12.

Комаринська Наталія Богданівна

асистент

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;
Мірчев Володимир Володимирович – 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
Спеціальність: 7.01020101 «Фізичне виховання»
Ліцензований обсяг:
Денна форма навчання 110 чоловік;
Заочна форма навчання 120 чоловік.
Термін навчання – 1 рік
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 кафедри встановлено 20 комп'ютерів, з них 17 під’єднаних до загальної
університетської мережі і мають обладнані для користування 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 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 проводиться 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.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.01020101 – ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА
спеціальності 7.01020101 Фізичне виховання*
1 курс
I семестр
Назва дисципліни

Вид контролю

Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Основи теорії і методики спортивного тренування
Технічні засоби навчання
Спортивні споруди і обладнання
Охорона праці в галузі
Спортивно-педагогічне вдосконалення (далі СПВ) в обраному виді
спорту
Дисципліни за вибором ВНЗ
Методика спорт-мас. р-ти з легкої атлетики і спортігор
Теорія і методика викладання основ здоров'я
Дисципліни за вибором студента
Туристичний менеджмент
Практики і державні іспити
Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ

☻
☺
☺
☻

К-сть
кредитів
8
2
1,5
1,5
1
2

☻
☺
☺
☻

6
3
3
2
2
12
12

ІI семестр
Назва дисципліни
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
Управління у сфері фізичної культури
Спортивно-педагогічне вдосконалення (далі СПВ) в обраному виді
спорту
Цивільний захист
Дисципліни за вибором ВНЗ
Методика спорт-мас. р-ти з легкої атлетики і спортігор
Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури
Теорія і методика викладання основ здоров'я
Основи професійно-прикладної фізичної підготовки
Дисципліни за вибором студента
Практикум основ здоров'я
Практики і державні іспити
Тренерська практика в ДЮСШ
Переддипломна практика
Державна атестація. Захист дипломної роботи
Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.

☺
☺

К-сть
кредитів
6,5
2,5
2

☺

1

☻

1
12
4
4
2
2
2
2
11,5
6
4,5
1

Вид контролю

☻
☻
☻
☺
☺
☻

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки 7.01020101 «Фізичне виховання» (для ОКР «Спеціаліст»)
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Предмет: Спортивні споруди і обладнання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Навчальний курс «Спортивні споруди і обладнання» передбачає вивчення
значення спортивних споруд у розвитку фізичної культури і спорту, ролі стандартного й
нестандартного обладнання, технічних засобів навчання в удосконаленні процесу фізичного
виховання; вивчення історичних відомостей щодо спортивних споруд і обладнання, сучасного
стану розвитку їх мережі в Україні та за її межами; оволодіння основами проектування,
будівництва та обліку спортивних споруд, обладнання й інвентаря.
Формування умінь: експлуатації спортивних споруд, обладнання й інвентаря, будівництва
найпростіших спортивних споруд, виготовлення та використання нестандартного обладнання,
інвентаря, технічних засобів навчання на заняттях фізичною культурою і спорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

Предмет і завдання дисципліни «Спортивні споруди і обладнання», її значення у
формуванні фахівця фізичної культури і спорту.

Значення спортивних споруд у розвитку фізичної культури і спорту.

Роль стандартного й нестандартного обладнання, технічних засобів навчання в
удосконаленні процесу фізичного виховання.

Історію та призначення найвідоміших спортивних споруд в Україні і світі.

Стан розвитку мережі спортивних споруд в Україні та за її межами.

Основи проектування, будівництва, фінансування та обліку спортивних споруд,
обладнання й інвентаря.

Документацію спортивного об’єкта під час будівництва та експлуатації.

Основні розміри і розмітку відкритих площинних споруд для занять спортивними
іграми, легкою атлетикою, гімнастикою та їх обладнання.

Вимоги до місць проведення занять з плавання, стрілецького та зимових видів
спорту.

Педагогічні можливості стандартного й нестандартного обладнання, технічних
засобів навчання.

Методику використання стандартного і нестандартного обладнання, технічних
засобів навчання у навчально-виховному процесі.

Способи усунення дефектів, пошкоджень, несправностей у спортивній споруді,
обладнанні та інвентарі.

Правила безпеки та санітарно-гігієнічні норми експлуатації спортивних споруд,
обладнання, технічних засобів й інвентаря.
Уміти:

Вибирати проект, спеціальну літературу для будівництва спортивного об’єкта.

Виготовляти креслення спортивного об’єкта, стандартного й нестандартного
обладнання та інвентаря.


Будувати найпростіші спортивні споруди, розміщувати на них необхідне
обладнання.

Визначати режим роботи спортивного об’єкта.

Використовувати спортивне обладнання та інвентар, доглядати і зберігати його.

Вибирати тип тренажера, пристосування, обладнання відповідно до педагогічного
завдання.

Складати комплекси вправ, що реалізуються на тренажерах, відповідно до
поставлених завдань.

Працювати з комп’ютерною технікою та іншою апаратурою.

Визначати на спортивних об’єктах технічний стан покриття, освітлення,
повітрообміну, а також температуру і вологість.

Встановлювати дефекти, пошкодження, несправності у спортивній споруді,
обладнанні та інвентарі.

Самостійно доповнювати та розширювати знання, уміння, навички з курсу
спортивних споруд і обладнання, творчо використовувати їх при реалізації інших розділів
(модулів) програм фізичного виховання.
Володіти:

Методикою роботи з літературними та іншими джерелами інформації.

Основами планування та будівництва найпростіших спортивних об’єктів.

Навичками проектування і виготовлення спортивного обладнання та інвентаря.

Методикою використання стандартного і нестандартного обладнання під час занять
фізичними вправами.

Навичками експлуатації спортивних споруд, догляду за обладнанням та інвентарем.

Технологією визначення на спортивних об’єктах стану покриття, освітлення,
повітрообміну, температури, вологості тощо.
Форми контролю: залік.
Предмет: Організація і методика оздоровчої фізичної культури
Статус: Варіативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: В системі підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальності «фізична
культура» важлива роль належить дисципліні «Організація і методика оздоровчої фізичної
культури», яка є складовою варіативної частини навчального плану. Під час вивчення даної
дисципліни студенти отримують фундаментальні знання з теорії з методикою оздоровчої
фізичної культури, засвоюють основні поняття й теоретико–методологічні положення з
оздоровчої фізичної культури,, набувають навиків з питань створення оздоровчих комплексів з
фізичних вправ для людей різного віку.
Форми контролю: залік
Предмет: Управління у сфері фізичного виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Метою курсу є забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями про
систему управління фізкультурним рухом в Україні та сформувати практичні вміння
управлінської діяльності. Дисципліна з ефективними засобами вирішення конкретних завдань
фізичного виховання; формує уміння визначати ефективні методи спільної роботи вчителя і
учнів у процесі фізичного виховання; сприяє засвоєнню закономірностей управління процесу

навчання фізичних вправ і виховання фізичних якостей.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: систему управління сферою
фізичного виховання і спорту, структурну побудову та зміст діяльності державних і
громадських організацій, види регламентування їх діяльності, засади соціальної та юридичної
відповідальності, систему кадрового забезпечення галуззю.
Студент повинен вміти: оволодівати інформацією про організації різних типів, які
функціонують в сфері фізичного виховання, засвоювати інформацію про форми влади, стилі
керівництва, формальні і неформальні групи, мати уявлення про стан міжнародного
спортивного руху на сучасному етапі, особливості побудови та діяльності міжнародних
фізкультурно-спортивних організацій різних типів.
Форми контролю: залік
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: «Охорона праці в галузі» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою
формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі
відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління
охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і
безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі
господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей
майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного
прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів
та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з
обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення
дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров'я і працездатності працівників
у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та
власну безпеку.
Форми контролю: іспит
Предмет: Цивільний захист
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо
мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні
рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної
діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і
технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику
та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу,
населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх
наслідків.
Форми контролю: залік

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ
Предмет: Методика спортивно-масової роботи зі спортивних ігор
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Навчальний курс «Методика спортивно-масової роботи зі спортивних ігор»
передбачає вивчення ролі та місця спортивно-масової роботи в системі фізичного виховання і
спорту, особливостей її реалізації засобами спортивних та рухливих ігор; вивчення планування,
організації і змісту масової спортивної й фізкультурно-оздоровчої роботи зі спортивних та
рухливих ігор у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих
навчальних закладах, виробничих та сільських колективах фізичної культури, оздоровчореабілітаційних закладах, місцях проживання і масового відпочинку дітей та дорослих;
вивчення особливостей спортивної підготовки в ігрових видах спорту, оволодіння основами
планування, організації, контролю та обліку навчально-тренувального процесу в спортивних
іграх.
Формування умінь: організаційно-керівної й управлінської діяльності у процесі
спортивної підготовки з ігрових видів спорту; підготовки і проведення змагань з ігрових видів
спорту для різних категорій населення, а також суддівства спортивних ігор.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

Предмет та завдання дисципліни «Методика спортивно-масової роботи зі
спортивних ігор», її значення у підготовці фахівця фізичної культури і спорту.

Роль спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої роботи у формуванні здорової
нації та особливостей її реалізації ігровими засобами.

Організацію і зміст спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої роботи зі
спортивних та рухливих ігор у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних,
позашкільних, вищих навчальних закладах, виробничих й сільських колективах фізичної
культури, оздоровчо-реабілітаційних закладах, місцях проживання і масового відпочинку дітей
та дорослих.

Взаємозв’язок спортивних і рухливих ігор, їх роль та місце у фізичному вихованні
різних категорій населення.

Основні терміни й поняття з теорії і методики спортивних ігор.

Методику навчання основним технічним прийомам, тактичним діям у баскетболі,
волейболі, ручному м’ячі, футболі.

Методику розвитку фізичних якостей у спортивних іграх.

Організаційно-методичні положення підготовки і проведення секційних та
навчально-тренувальних занять зі спортивних ігор.

Особливості підготовки і проведення занять спортивними іграми з дітьми
молодшого, середнього, старшого шкільного віку, іншим контингентом людей.

Періодизацію навчально-тренувального процесу, завдання, зміст теоретичної,
технічної, тактичної, фізичної, психологічної, інтегративної підготовки спортсменів в ігрових
видах спорту.

Принципи побудови навчально-тренувальної, спортивної, виховної, організаційнометодичної та оздоровчої роботи у відділеннях зі спортивних ігор ДЮСШ, СДЮШОР.

Зміст основного програмового матеріалу у відділеннях зі спортивних ігор ДЮСШ,
СДЮШОР, його розподіл та планування.


Принципи і вимоги до складання документів планування, обліку й контролю в
секціях зі спортивних ігор у ЗОШ та відділеннях ДЮСШ, СДЮШОР.

Методику визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи зі спортивних
ігор для учнів з різною техніко-тактичною й фізичною підготовленістю.

Види змагань зі спортивних ігор та способи їх проведення.

Правила змагань з баскетболу, волейболу, гандболу, футболу.

Особливості організації і проведення змагань для різних категорій населення, у тому
числі й на призи клубів „Шкіряний м’яч”, „Стрімкий м’яч” та ін.

Ігрові функції гравців різних амплуа у баскетболі, волейболі, гандболі, футболі.

Методику суддівства ігрових видів спорту.

Права та обов’язки представника команди на змаганнях зі спортивних ігор.

Основи планування та організації навчально-виховної роботи у секціях зі
спортивних ігор виробничого і сільського колективу фізкультури.

Особливості реалізації фізкультурно-оздоровчих й спортивно-масових заходів зі
спортивних ігор в оздоровчих таборах, місцях проживання та масового відпочинку дітей і
дорослих.

Особливості використання спортивних ігор на заняттях з учнями спеціальних
медичних груп.

Можливості використання спортивних ігор у лікувальній, адаптивній,
реабілітаційній та рекреативній фізичній культурі.

Організаційно-методичні основи використання ігрового матеріалу у програмі
спортивних свят, вечорів та інших заходів спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої
роботи.

Методику використання допоміжних засобів, тренажерів, нестандартного
обладнання на заняттях спортивними іграми з різним контингентом.

Науково-методичні засади спортивної орієнтації і відбору в ігрових видах спорту.

Форми і засоби пропаганди, шляхи популяризації спортивних ігор серед дітей та
дорослого населення.

Представництво ігрових видів спорту у програмі літніх та зимових Олімпійських
ігор.

Положення і вимоги Єдиної спортивної класифікації України щодо ігрових видів
спорту.

Правила безпеки на заняттях зі спортивних ігор.

Санітарно-гігієнічні вимоги до занять спортивними іграми.
Уміти:

Показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за такими
аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження його у
шкільній секції, відділенні спортивних ігор ДЮСШ, СДЮШОР; 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 секційних, навчально-тренувальних
занять зі спортивних ігор. Здійснювати підбір засобів, методів для успішного вирішення
поставлених завдань.

Проводити секційні заняття з ігрових видів спорту в ЗОШ, навчально-тренувальні
заняття у відділеннях зі спортивних ігор ДЮСШ, СДЮШОР.

Розподіляти і регулювати фізичні навантаження на конкретному занятті та в процесі
спортивної підготовки.

Проводити самоаналіз та психолого-педагогічний аналіз секційного заняття у ЗОШ,
навчально-тренувального заняття у групі ДЮСШ, СДЮШОР.

Складати та аналізувати документи перспективного, поточного (етапного),
оперативного планування процесу фізичного виховання учнів у ЗОШ і спортивної підготовки у
відділеннях з ігрових видів спорту ДЮСШ, СДЮШОР.

Розробляти положення про змагання, складати календар ігор.

Виконувати функціональні обов’язки членів суддівської бригади з баскетболу,
волейболу, гандболу, футболу.

Проводити настанову і розбір гри. Здійснювати керівництво командою під час
змагань.

Дати оцінку техніко-тактичним діям окремих гравців та команди за результатами
конкретної спортивної зустрічі.

Дати педагогічну та ігрову характеристику команді, окремим гравцям. Підбирати
засоби і методи виховного впливу, що спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед
командою.

Вести облік та оформляти звітну документацію щодо проведених змагань з ігрових
видів спорту.

Розробляти комплексні ігрові програми для спортивних свят, вечорів та інших
фізкультурно-оздоровчих й спортивно-масових заходів.

Підбирати ігровий матеріал для профілактики, реабілітації, діагностики
функціонального стану та прискорення відновлення організму людини.

Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу
спортивних ігор, творчо використовувати їх при реалізації інших розділів програм фізичного
виховання.
Володіти:

Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень,
термінологією, що прийнята в спортивних іграх.

Технічними прийомами нападу і захисту в баскетболі, волейболі, гандболі, футболі
та методикою їх навчання.

Індивідуальними, груповими, командними тактичними діями нападу і захисту в
спортивних іграх та методикою їх навчання.

Методикою розвитку фізичних якостей у спортивних іграх.

Методикою планування навчального матеріалу зі спортивних ігор у секціях з ігрових
видів спорту в ЗОШ, у відділеннях ДЮСШ, СДЮШОР.

Технологією підготовки і проведення секційних та навчально-тренувальних занять зі
спортивних ігор.

Методикою визначення фізичних навантажень на конкретному занятті та в процесі
спортивної підготовки.

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.

Методикою проведення виховної роботи в секції, групі ДЮСШ, СДЮШОР під час
занять і змагань зі спортивних ігор та поза ними.

Методикою організації, комплектації команд для участі у змаганнях з ігрових видів
спорту.

Технологією організації та проведення змагань зі спортивних ігор і методикою їх
суддівства.

Методикою використання спортивних ігор як засобу і методу фізичного виховання у
місцях проживання й масового відпочинку дітей та дорослих.

Основами планування та організації спортивного свята або іншого масового
фізкультурно-спортивного заходу схожого типу з використанням спортивних і рухливих ігор.

Методикою використання допоміжного та нестандартного обладнання на заняттях
спортивними іграми.

Навичками експлуатації місць для проведення занять і змагань зі спортивних ігор.

Методами наукових досліджень, методикою роботи з літературними та іншими
джерелами інформації.
Форми контролю: екзамен.
Предмет: Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури
Статус: варіативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Здоров’язбережна діяльність
вчителя фізичної культури» є формування у студентів уміння створювати здоров’язбережне
навчальне середовище.
Зміст навчальної програми спрямований на ознайомлення студентів з теоретикометологічними основами створення здоров’язбережного навчального середовища, формування
у студентів здоров’язбережних компетенцій майбутнього вчителя фізичної культури,
опанування технологією керування фізичним здоров’ям людини, формування у студентів
уміння планувати комплекс заходів щодо підвищення здоров’язбережного потенціалу уроку
фізичної культури.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

нормативно-правові основи формування фізичного здоров’я людини;

складові здоров’язбережного навчального середовища;

інноваційні засоби збереження і зміцнення здоров’я людини;

технологію розробки здоров’яорієнтованої дидактичної системи.

критерії здоров’язбережного потенціалу уроку фізичної культури;

шляхи підвищення здоров’язбережного потенціалу уроку фізичної культури;

здоров’язбережні технології, які застосовуються в системі освіти;

технологію формування здорового способу життя;

закономірності збереження та зміцнення здоров’я;

фактори, які зміцнюють і руйнують здоров’я;

критерії оцінки норми та відхилень духовного, фізичного і психічного здоров’я
людини;

форми, методи і засоби створення здоров’язбережного середовища;


вимоги до використання здоров’язбережних освітніх технологій;

медико-біологічні проблеми фізичного виховання з метою покращення здоров’я
дітей і підлітків;
вміти :

створювати здоров’язбережне навчальне середовище;

складати власну здоров’яорієнтовану дидактичну систему;

планувати комплекс заходів щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я
школярів;

здійснювати контент-аналіз програми з фізичної культури школярів;

проводити соціологічне опитування фахівців;

розробляти факторно-критеріальну модель оцінки фізичного здоров’я людини.
Форми контролю: залік
Предмет: Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ
Статус: Вибіркова.
Рік семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів – це складний,
багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання
студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення
майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та
практичний досвід. Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчальновиховного процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вчителя,
пов'язуючи теоретичне навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в
школі. Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної
діяльності у школі, педагогічна практика реалізує сприятливі передумови для формування
основ професійної майстерності вчителя.
Форма контролю: залік

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь використання бакалавра 0102 – «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»,
спеціальність 7.01020101 «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури і
основ здоров’я.
Типовими видами діяльності спеціаліста 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 спеціаліста фізичного виховання і спорту є проведення
індивідуальних та групових занять з фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної та
оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.
Спеціаліст 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 – 1 рік.
Спеціаліст 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.
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.

