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Зміст 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

 

вул. Кривоноса, 2,  

каб. 166,  

м. Тернопіль, 46027  

Тел.: (0352) 436080 

 

Склад кафедри: 

1. Єднак Валерій Дмитрович, 1966 р.н., (штатний) – завідувач кафедри, доцент, 

кандидат педагогічних наук. 

2. Іваськів Степан Михайлович, 1947 р.н., (штатний) – доцент, кандидат педагогічних 

наук, майстер спорту. 

3. Ладика Петро Ігорович, 1980 р.н., (штатний) – доцент, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, майстер спорту. 

4. Васірук Михайло Степанович, 1951 р.н., (штатний) – асистент, Заслужений тренер 

України. 

5. Кузь Юрій Степанович, 1971 р.н., (штатний) – асистент, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту. 

6. Шандригось Віктор Іванович, 1978 р.н., (штатний) – доцент, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, майстер спорту. 

7. Корнієнко Сергій Миколайович, 1973 р.н., (штатний) – доцент, кандидат 

педагогічних наук, майстер спорту. 

8. Бучок Володимир Іванович, 1982 р.н., (штатний) – асистент, магістр. 

9. Данилюк Іван Степанович, 1955 р.н., (сумісник) – асистент. 

10. Клапоущак Ігор Данилович, 1968 р.н., (сумісник) – асистент. 

11. Івегеш Василь Петрович, 1964 р.н., (сумісник) – асистент, Заслужений працівник 

освіти України. 

12. Довбня Ігор Вікторович, 1964 р.н. (сумісник) – асистент, майстер спорту. 

13. Лонк Руслан Романович – старший лаборант. 

14. Олійник Наталія Омелянівна – 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: спеціаліст 

Спеціальність 7.01020201 «Спорт» (за видами) 

Ліцензійний обсяг – 30 чоловік 

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Аудиторний фонд кафедри теорії  і методики олімпійського та професійного спорту 

складається з: 

1) легкоатлетичного манежу (80×6 м) для практичних занять з легкої атлетики; 

2) стадіону на якому є: футбольне поле (100×70 м), бігові легкоатлетичні доріжки (6 дор., 

довж. 400 м кожна), сектори для стрибків і метання; 

3) поля для метання молота і штовхання ядра (30×45 м); 

4) спортивного залу для проведення занять із спортивної боротьби (20×10 м); 

5) зал для занять атлетичною гімнастикою (15×8 м); 

6) 1 викладацька аудиторія; 

7) 1 кабінет для доцентів. 

На кафедрі встановлено 5 комп'ютерів під’єднаних до загальної університетської мережі і 

мають обладнані для користування виходи в мережу Internet. Кафедра володіє відповідним 

програмним забезпеченням. 

При кафедрі працює методичний кабінет, в якому зібрано кафедральну бібліотеку, де 

знаходиться найбільш потрібна в навчальному процесі література. 

Тренерську і педагогічну практики студенти проходять на базі ЗОШ та ДЮСШ 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 дипломних 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 V 

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 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 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Факультет фізичного виховання 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Вченою радою університету 
 

Протокол № 11 від 25 червня 2013 р. 
 
 

Ректор __________ Кравець В.П. 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
на 2013-2014 н.р. 

 

Підготовки спеціаліста 
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

7.01020201 Спорт (за видами) 
Спеціалізація: фізичне виховання 

Денна форма навчання 

Кваліфікація – тренер з обраного виду спорту. 
Вчитель фізичної культури 

 
Термін навчання – 1 рік 
на базі бакалавра 

 І. Графік навчального процесу ІІ. Бюджет часу (в тижнях) 
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IX X XII I II III IV VI VII 

1 8 15 22 5 6 13 20 2 3 10 17 24 1 8 15 22 4 5 12 19 1 2 9 16 1 2 9 16 23 5 6 13 20 3 4 11 18 25 1 8 15 22 5 6 13 20 2 3 10 17 24 

7 14 21 28 X 12 19 26 XI 9 16 23 30 7 14 21 28 I 11 18 25 II 8 15 22 III 8 15 22 29 IV 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 VII 12 19 26 VIII 9 16 28 31 

V          Х Х Х Х Х Х Х Х К К К К           Х Х Х Х    Х Х Х Д           22 15 1 4 42 V 

Позначення:  - тиждень аудиторних та індивідуальних занять; Х –практика; С – сесія, табірний збір; Д – захист дипломної роботи; К - канікули. 

 
ІІІ. План теоретичних занять 

№ з/п 
Назва дисципліни 

 

Форма підсумкового 
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 СЕМЕСТР 

9 10 

9 
тижнів 

13 
тижнів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ   60 2160 1064 1086 260 606 200 0   

3.1. Нормативна частина циклу   37,5 1350 716 624 136 462 118 0   

1 Теоретичні основи інвалідного спорту 10  3 108 52 56 26  26   4 

2 Методика спортивно-масової роботи з легкої атлетики і спортивних ігор 9, 10  7 252 126 126 62  64  6 6 

3 Теорія і методика спортивного тренування в обраному виді спорту 9  2 72 26 46 12  14  3  

4 Аутогенне тренування в спорті  9 2 72 26 46 12  14  3  

5 Охорона праці в галузі 9  1 36 18 18 8 10   2  

6 Цивільний захист  10 1 36 18 18 8 10    1,5 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2. Варіативна частина циклу   22,5 810 348 462 124 144 82 0   

3.2. Варіативна частина циклу (за вибором ВНЗ)   18,5 666 312 354 108 124 82 0   

1 Фармакологія в спорті  10 2,5 90 40 50 20  20   3 

2 Спортивно-педагогічне вдосконалення (в обраному виді спорту) 10  5 180 88 92 8 80   4 4 

3 PR-технології в спорті  10 2 72 30 42 14 16    3 

4 Спортивні споруди і обладнання  9 1,5 54 26 28 12 14   3  

5 Організація і методика оздоровчої фізичної культури  10 2,5 90 40 50 14  26   3 

6 Технічні засоби навчання  9 1,5 54 26 28 12  16  3  

7 Управління у сфері фізичної культури  10 2 72 36 36 16  20   3 

8 Городки  10 1,5 54 26 28 12 14    2 

3.3. Варіативна частина циклу (за вибором студента)   4 144 36 108 16 20 0 0   

1 Туристичний менеджмент  9 2 72 18 54 8 10   2  

2 Оздоровчий фітнес  9 2 72 18 54 8 10   2  

 Практики і державні іспити   21,5 774 450 314 8 442 0 0   

1 Тренерська практика в ДЮСШ  9 12 432 240 192 4 236     

2 Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ  10 6 216 120 96 4 116     

3 Переддипломна практика   3,5 126 90 26  90     

4 Державна атестація. Захист дипломної роботи             

 Всього годин:   60 2160 1064 1086 260 606 200 0 28 29,5 

Кількість екзаменів: 7          3 4 

Кількість заліків:  11         6 5 

 

 



8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ  

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА  

спеціальність 7.01020201 Спорт 

 
I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 8 

Методика спорт-мас. роботи з легкої атлетики і спортігор ☻ 3 

Теорія і методика спорт. тренув. в обраному виді спорту ☻ 2 

Аутогенне тренування в спорті ☺ 2 

Охорона праці в галузі ☻ 1 

Дисципліни за вибором ВНЗ 5 

Спортивні споруди і  обладнання ☺ 1,5 

Технічні засоби навчання ☺ 1,5 

Спортивно-педагогічне вдоскон. в обраному виді спорту  2 

Дисципліни за вибором студента 4 

Оздоровчий фітнес ☺ 2 

Туристичний менеджмент ☺ 2 

Практики і державні іспити 12 

Тренерська практика в ДЮСШ ☻ 12 

 

ІI семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 8 

Теоретичні основи інвалідного спорту ☻ 3 

Методика спорт-мас. р-ти з легкої атлетики і спортігор  ☻ 4 

Цивільний захист ☻ 1 

Дисципліни за вибором ВНЗ 13,5 

Управління у сфері фізичної культури ☺ 2 

Спортивно-педагогічне вдоскон. в обраному виді спорту ☻ 3 

PR-технології в спорті ☺ 2 

Організація і методика оздоровчої фізичної культури ☺ 2,5 

Городки ☺ 1,5 

Фармакологія у спорті ☺ 2,5 

Практики 9,5 

Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ ☻ 6 

Переддипломна практика  3,5 

Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.  

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

спеціальність 7.01020201 «Спорт»: 

 

Професійна орієнтація – тренер з обраного виду спорту. Вчитель фізичної культури за 

циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: Теоретичні основи інвалідного спорту 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація. Вивчення предмету дозволяє оволодіти знаннями щодо ідеалів, принципів, 

місця спорту інвалідів у системі явищ сучасного суспільного життя, наукового, методичного і 

медичного забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів різних видів нозологій 

паралімпійського спорту. Знати історію, структурну побудову паралімпійського руху, 

особливості фізичного виховання, спортивної роботи з інвалідами різних пошкоджень, правила 

проведення змагань серед інвалідів. Вміти організовувати і проводити заняття і змагання з 

видів спорту для інвалідів різних нозологій, використовувати сучасні засоби і методи для 

корекції недоліків фізичної підготовленості інвалідів, готувати інвалідів для участі в змагальній 

діяльності. 

Форми контролю: іспит 10 семестр. 

 

Предмет: Методика спортивно-масової роботи з легкої атлетики 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Мета дисципліни: формування професійних умінь і навичок студентів для 

виконання професійних функцій організатора спортивно масової роботи з легкої атлетики. 

Завдання: поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів; виховання і 

закріплення інтересу до професії учителя, організатора спортивно-масової роботи; виховання 

професійно значущих якостей особи майбутнього учителя, організатора спортивно-масової 

роботи; формування і розвиток професійних умінь і навиків учителя, організатора спортивно-

масової роботи; вдосконалення і закріплення основ загально-педагогічних умінь і навичок, 

набутих в процесі навчання у вузі; вдосконалення професійно-педагогічних умінь і навичок 

вчителя фізкультури; участь студентів в організації і проведенні спортивно-масових заходів з 

легкої атлетики; оволодіння студентами основами знань, вмінь та навиків в організації та 

проведенні спортивно-масових заходів з легкої атлетики. 

Знати: базові нормативно–правові і програмно–методичні документи з розвитку фізичної 

культури і масового спорту; особливості методики організації і проведення спортивних заходів 

з легкої атлетики; способи проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики; принципи 

підготовки і проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики; форми організації і 

проведення спортивно-масової роботи з легкої атлетики; особливості форм обліку та і звітність 

у спортивно-масовій роботі з легкої атлетики. 

Уміти: розробляти програми, положення для проведення спортивно-масових заходів з 

легкої атлетики; спостерігати, аналізувати проведення спортивно–масових заходів з легкої 



атлетики; проводити суддівство спортивно-масових заходів з легкої атлетики; забезпечувати 

здоровий, активний, змістовний відпочинок. 

Студенти повинні оволодіти навиками практичного проведення спортивно–масових 

заходів з легкої атлетики, змагань, організації різних форм і видів фізкультурних і спортивних 

занять. 

Форми контролю – іспит 9 семестр. 

 

Предмет: Теорія і методика спортивного тренування в обраному виді спорту 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка студентів до 

майбутньої професійної діяльності якості тренера з обраного виду спорту. Основними 

завданнями є вміння підбирати засоби та методи спортивного тренування, володіти знаннями та 

вміннями проведення навчально-тренувальних занять. Знати історію розвитку і становлення 

обраного виду спорту, основи побудови тренувального процесу у обраному виді спорту. Вміти 

проводити  тренувальні заняття в групах початкової підготовки і спортивного вдосконалення; 

здійснювати контроль і використовувати його дані в управлінні тренувальним процесом; 

організовувати, проводити і судити змагання у обраному виді спорту. 

Форми контролю: іспит – 9 семестр. 

 

Предмет Аутогенне тренування в спорті 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Мета: ознайомити та озброїти студентів сучасними знаннями про психолого-

педагогічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань; про методи ментального тренінгу 

в спорті, зокрема аутогенне тренування; особливостями саморегуляції спортсмена через 

перцептивні, фізіологічні, психологічні та м’язові системи;  

Знати: основні механізми самонавіювання (психічного самовпливу); джерела самовпливу 

в аутогенному тренуванні; техніки та процедури аутогенного тренування, які описані в 

спортивно-психологічній літературі в працях Радченко Л.Н., Гіссена Л.Д., Філатова А.Т., 

Маріщука В.Л., Генова Е., Горбунова Г.Д., Родіонова А. В. та ін.; особливості двох ступенів 

аутогенного тренування (мобілізуючої та заспокійливої).  

Вміти: регулювати передстартові та післястартові психічні стани за допомогою 

аутогенного тренування; відновлювати психічну працездатність; застосовувати різні 

модифікації аутогенного тренування враховуючи специфіку видів спорту; управляти тонусом 

скелетних м’язів; за бажанням створювати потрібний емоційний стан; впливати на функцію 

вегетативної нервової системи непрямим вольовим наказом, а через відтворення в пам’яті 

образів уяви, які пов’язані з раніше пережитими та емоційно забарвленими відчуттями; 

управляти увагою, тобто концентрувати її на бажаному, відволікати та звужувати її коло, якщо 

необхідно розслабитись або заснути.  

Форми контролю: залік 9 семестр. 

 

Предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. 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 9 семестр. 

 

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 10 семестр. 

 

Варіативна частина циклу 

 

Предмет: Фармакологія в спорті 

Статус: варіативна  

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення впливу хімічних 

речовин на біологічні системи різної складності – від цілого організму до окремих клітин, 

субклітинних утворень, рецепторів і ферментів. Метою дисципліни є ознайомлення студентів з 

закономірностями із механізмами взаємодії хімічних сполук з живими організмами на 

клітинно-молекулярному, органному та системному рівнях. Завдання дисципліни: сформувати 

уявлення про загальні закономірності взаємодії фармакологічних препаратів з живими 

організмами; дати студентам наукові уявлення про застосування фармакологічних препаратів в 

спорті і реабілітації. 

Знати: основні поняття фармакології: лікарська форма, лікарський засіб, терапевтична 

доза, особливості дії препаратів через різні шляхи введення в організм, побічну дію лікарських 

засобів тощо; механізми відновлення функцій спортсменів; основні принципи 

фармакологічного забезпечення спортивної діяльності; особливості прискорення і підвищення 



рівня адаптації в надзвичайних умовах тренування і змагань (середньогір’я, вологий та жаркий 

клімат, різка зміна часового поясу і як наслідок – виникнення стану гострого десинхронозу та 

ін.); методи корекції імунітету, пригніченого інтенсивною фізичною роботою. 

Вміти: користуватися класифікаціями фармакологічних препаратів в залежності від 

механізмів їх дії; використовувати препарати нерецептурної групи в спортивній практиці і 

реабілітації; описувати, в якому функціональному стані знаходиться орган до та після дії 

фармакологічних препаратів; адекватно підбирати препарати в залежності від етапу спортивної 

підготовки чи реабілітації; самостійно використовувати нерецептурні препарати при наданні 

невідкладної долікарської допомоги. 

Форма контролю: залік 10 семестр. 

 

Предмет: Спортивно-педагогічне вдосконалення (в обраному виді спорту) 

Статус: варіативна  

Рік, семестр: 5 рік, 9-10 семестр 

Анотація. Цілі та завдання: сформувати систему знань з розділів спортивної підготовки 

ОВС; поглиблена техніко-тактична підготовка з ОВС; закріплення та удосконалення 

професійно-педагогічних навичок, опанування методикою викладання та вивчення техніко-

тактичних дій; набуття знань та умінь щодо організації та проведення змагань; навчити 

застосовувати набуті знання, вміння і навички у професійній діяльності. 

Форми контролю: залік 10 семестр. 

 

Предмет: PR-технології в спорті 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація. Метою курсу є вивчення вітчизняної і зарубіжної теорії і практики роботи 

Паблік Рілейшнз (РR) у спорті, оволодіння елементами технологій розповсюдження інформації 

і суспільної діяльності. 

Завдання: ознайомлення студентів з основами PR-технологій у спорті; створення 

позитивного відношення і зацікавленості в розвитку фізичної культури і спорту; поглиблення і 

закріплення теоретичних знань студентів; виховання професійно значущих якостей особи 

майбутнього фахівця спорту; формування і розвиток професійних умінь і навиків; Вимоги до 

знань та вмінь студентів з дисципліни «РR-технології в спорті»: 

Знати: сфери РR технологій у спорті, основні категорії і поняття, що використовуються в 

РR-технологіях спорту, засоби та методи організаційні РR у спорті. 

Уміти: володіти структурою змісту і методами РR-технологій, планувати PR, оцінювати 

та корегувати програму РR, володіти елементами технологій розповсюдження інформації і 

суспільної діяльності. 

Форма контролю – залік 10 семестр. 

 

Предмет: Спортивні споруди і обладнання 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Навчальний курс 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 9 семестр. 

 

Предмет: Організація і методика оздоровчої фізичної культури 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: передбачає вивчення теорії і методики сучасної оздоровчої фізичної культури, 

оволодіння засобами сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, а також професійними 

навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної і оздоровчо-організаційної роботи з 

дітьми та дорослими.  

Студенти повинні: 

Знати: наукові основи сучасних фізкультурно-оздоровчі технологій. Особливості впливу 

на стан здоров’я людей, що бажають користуватись сучасними фізкультурно-оздоровчими 

технологіями. 

Уміти: оцінити вплив на стан здоров’я людей, що бажають використовувати сучасні 

фізкультурно-оздоровчі технології. Розробити фрагменти занять на основі окремих методик 

сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій. Проводити оцінку якості програм сучасних 

фізкультурно-оздоровчі технології. 

Форми контролю: залік 10 семестр. 

 

Предмет: Технічні засоби навчання 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Метою курсу є підготовка студентів до раціонального та ефективного використання 

технічних засобів навчання у майбутній педагогічній діяльності. Після закінчення курсу 

студент повинен знати: основні види, загальну будову, принцип дії, функціональні та 

дидактичні можливості сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні 

особливості сприйняття i засвоєння інформації з використанням ТЗН; системи пошуку, 

алгоритму виготовлення i методики застосування носіїв інформації з використанням ТЗН; 

психолого-педагогічні основи використання ТЗН; принцип роботи й основні конструктивні 

показники ТЗН, взаємозабезпечені з їхніми дидактичними можливостями; критерії оцінок 

дидактичних можливостей ТЗН; проектно-нормативні показники. 

Вміти: експлуатувати ТЗН згідно із вимогами; визначити дози і опорні точки в 

навчальній дисципліні, при викладі яких доцільно застосовувати ТЗН; вибрати оптимальний по 

конструктивно-дидактичним можливостям вид ТЗН, виготовити або підібрати для нього 



дидактичний матеріал; розробити методику використання певного виду ТЗН у навчально-

виховному процесі. 

Форми контролю: залік 9 семестр. 

 

Предмет: Управління у сфері фізичної культури 

Статус: варіативна 

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 10 семестр 

 

Предмет: Городки 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія, методика і практика гри 

у «Городки»: оволодіння технікою, ознайомлення з тактикою та правилами, а також 

професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної роботи з 

дітьми та дорослими. 

Вивчення дисципліни ставить за мету вивчення теорії і методики гри "Городки", 

оволодіння технікою, методикою навчання, тактико-технічним арсеналом гри "Городки", а 

також професійними навичками і уміннями, які необхідні для педагогічної організаційної 

роботи з дітьми та дорослими. 

Отримані у процесі вивчення дисципліни знання, вміння і навики можуть бути 

використані під час вивчення спортивно-педагогічних дисциплін, в період педагогічної 

практики, а по закінченні університету у практичній діяльності. 

Форми контролю: залік 10 семестр. 

 

Предмет: Туристичний менеджмент 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Базові знання в рамках вузівських програм з економіки, психології, педагогіки, 

соціології та туризму. Цілі та завдання: вивчення основних теоретичних та практичних основ 

туризму як виду рекреації та професійної діяльності, формування у студентів  сучасних 

туризмологічних знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати 



управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, працюючи в 

організаціях туристичної сфери. 

Форми контролю – залік 9 семестр. 

 

Предмет: Оздоровчий фітнес 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Курс передбачає вивчення теорії і методики оздоровчого фітнесу, оволодіння 

засобами оздоровлення через фітнес, а також професійними навичками і уміннями, які 

необхідні для педагогічної і організаційної роботи з дітьми та дорослими.  

Методичну основу курсу складають матеріали лекцій і семінарів Американського коледжу 

спортивної медицини. 

Курс складає собою самостійну, логічно завершену систему навчання, куди входять 

лекційні, практичні заняття та індивідуальна та самостійна робота студентів. 

Завдання: Оволодіти матеріалом курсу; виконати нормативні вимоги з практичного 

матеріалу; оволодіти методикою проведення занять оздоровчим фітнесом. 

Знати: Наукові основи рухової активності і фітнесу. Особливості оцінки стану здоров’я 

людей, що бажають займатись фітнесом. Базові поняття фізичного фітнесу. Особливості 

програмування фітнес занять. Основи адміністрування занять фітнесом. 

Уміти: Оцінити стан здоров’я людей, що бажають займатись оздоровчим фітнесом. 

Розрахувати витрати енергії при різних видах діяльності. Розробити програми відмови від 

куріння, вживання алкоголю, зниження надлишкової ваги, послаблення стресу. Розробляти 

фітнес-програми ходьби, бігу, їзди на велосипеді, спортивних і рухливих ігор, вправ під музику, 

стрибків на скакалці, водні види активності. Проводити оцінку якості фітнес програм. 

Форми контролю – залік 9 семестр. 

 

Предмет: Тренерська практика в ДЮСШ 

Статус: варіативна  

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Метою тренерської практики є формування професійних умінь і навичок 

студентів для цілісного виконання професійних функцій тренера-викладача. 

Завдання тренерської практики: поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів; 

розвиток потреби в педагогічній самоосвіті і постійному самовихованні; виховання і 

закріплення інтересу до професії тренера-викладача; виховання професійно значущих якостей 

особи майбутнього тренера-викладача;  формування і розвиток професійних умінь і навиків; 

вдосконалення і закріплення основ загально-педагогічних умінь і навичок, набутих в процесі 

навчання у вузі і під час педагогічної практики в школі; вдосконалення професійно-

педагогічних умінь і навичок тренера-викладача з обраного виду спорту; практична участь 

студентів в організації і проведенні навчально-тренувальної, виховної, спортивно-масової, 

навчально-дослідницької та іншої роботи з метою накопичення педагогічного досвіду. 

Знати: медико-біологічні і психологічні основи спортивного тренування; форми і методи 

планування і організації навчально-тренувальної і змагання роботи; методику навчання і 

тренування у вибраному виді спорту; перелік і зміст посадових обов'язків. 

Уміти: поповнювати запас теоретичних загальних і спеціальних знань і правильно їх 

використовувати; проектувати цілісний навчально-тренувальний процес на основі аналізу і 

оцінки досягнутого рівня розвитку, стану здоров'я і рівня тренованості юних спортсменів; 

організовувати власну діяльність тренера-викладача; володіти методикою проведення 



навчально-тренувального заняття; виконувати обов'язки суддів у вибраному виді спорту; 

визначати рівень розвитку спеціальних фізичних і психічних якостей спортсменів на різних 

етапах відбору і тренувального процесу; систематизувати матеріали спостережень 

тренувального процесу; контролювати стан спортсменів, вплив на них фізичних навантажень і 

залежно від результатів контролю, корегувати їх. 

Форми контролю – залік 9 семестр 

 

Предмет: Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ 

Статус: варіативна  

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація. Формує організаційно-методичні вміння та навички педагогічної дiяльностi 

щодо фізичного виховання учнів. На практиці студенти опановують професійну дiяльнiсть 

учителя фізичного виховання, навчаються органiзацiї та проведенню різних роздiлiв роботи 

вчителя у школі; засвоюють основи диференційного підходу до учнів, тощо. 

Вимоги до знань i вмінь. 

Знати: програмні та науково-методичні вимоги щодо органiзацiї та проведення 

навчально-виховної, фiзкультурно-оздоровчої, спортивної, науково-дослідної та інших видів 

робіт, а також володіти професійними знаннями та навичками педагогічної дiяльностi вчителя 

фізичної культури. 

Уміти: складати робочу документацію, планувати навчальний процес у класі; добирати 

засоби та методи фізичного виховання учнів; вирішувати конкретні завдання навчально-

виховного процесу; самостійно працювати з літературою та систематично підвищувати власну 

квалiфiкацiю. 

Форми контролю: залік – 10 семестр. 



10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Галузь використання спеціаліста 0102 – «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 

спеціальності 7.01020201 «Спорт», кваліфікація – тренер з обраного виду спорту, вчитель 

фізичної культури. 

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 з фізичного виховання, спорту і здоров’я людини може обіймати такі посади у 

державних, громадських, приватних та інших установах: 

 вчитель фізичної культури 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 

 

ЕСТS – це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних 

досягнень і переведення їх з одного ВНЗ до іншого. Ця система, створена для забезпечення 

єдиної процедури оцінки навчання за кордоном, системи виміру і порівняння результатів 

навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного інституту іншому. Система може 

використовуватися усередині інституту, між інститутами однієї країни, а так само між 

інститутами партнерами з різних країн. Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри 

учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ЕСТS-кредитів, ЕСТS-оцінок, 

Угоди про навчання і зарахування кредитів. 

Кредит ЕСТS – одиниця вимірювання навчального навантаження студента. ЕСТS – 

кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. Один семестр денного 

навчання відповідає 30, один рік – 60 кредитам ЕСТS, що присуджуються по завершенні 

періоду навчання і складання іспитів. 

Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу – це форма 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та 

використання залікових одиниць – залікових кредитів. 

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для 

засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. 

Кредитний модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або 

закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. 

ЕСТS-оцінки використовуються для спрощення переведення оцінок між інститутами, 

забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок інститутів. Шкала ЕСТS-оцінок: 

А – Відмінно – відмінна робота з однією незначною помилкою 

В – Дуже добре – вище за середнє, але з декількома помилками 

С – Добре – звичайна робота з декількома значними помилками 

D – Задовільно – посередньо, з значними недоліками 

Е – Достатньо – виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки 

FХ – Не здано – для одержання кредиту потрібна деяка доробка 

F – Не здано – для одержання кредиту потрібна значна доробка 

Угода про навчання – це документ, у якому визначаються права та обов'язки сторін при 

навчанні за кредитно-модульною системою, і який укладають студент, прийнятий до 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 

одного боку, та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, з іншого боку. Угоду про навчання також укладають між собою освітні заклади-

партнери у разі здійснення частини навчання тим чи іншим студентом в іншому закладі освіти. 

В Угоді зазначається перелік дисциплін, які студент буде вивчати у закладі-партнері, 

права та обов'язки закладів-партнерів. 

Зарахування кредитів, отриманих студентом у закладі-партнері гарантується закладом, 

що направив студента на навчання в інший заклад, угодою про навчання. Після повернення 

студента до свого закладу виконується переведення ЕСТS-оцінок, отриманих у закладі-партнері 

у внутрішні оцінки. 

Освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок. 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 

суспільства і держави. 



Вища освіта – це курс (цикл курсів) навчання, доступ до якого надає повна освіта, і який 

визнається компетентним фаховим органом, як такий, що належить до національної системи 

вищої освіти. 

Кваліфікаційна характеристика – це нормативний документ компетентного органу, 

погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, 

знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з 

потребами ринку праці. 

Програма з вищої освіти (освітня програма) – це курс (цикл) навчання, який 

реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється 

кваліфікація з вищої освіти. 

Освітня програма складається з навчальних дисциплін, визначених за назвою, змістом 

обсягом, інших видів навчальної діяльності, які у сукупності забезпечують формування у 

слухача (студента) якостей, знань і умінь фахівця відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики. 

Навчальний процес – це система дидактичних, методичних та організаційних заходів, 

спрямованих на реалізацію освітньої програми. 

Кваліфікація з вищої освіти – це присуджені закладом освіти звання або ступінь, 

зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти. 

Організація навчального процесу – це система заходів, які охоплюють розподіл 

навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, створення 

розкладу занять, консультацій, видів поточного та підсумкового контролю, державної атестації. 

Організація навчального процесу забезпечується навчальними підрозділами закладу освіти 

(навчальним відділом, факультетами, кафедрами тощо). 

Навчальний план – це основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою 

якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл 

залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального 

процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового 

контролю, державної атестації. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість 

складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів. 

Індивідуальний навчальний план складається студентом за допомогою викладача-

куратора на кожний наступний навчальний рік наприкінці попереднього навчального року. В 

індивідуальному навчальному плані зазначаються дисципліни, які студент обирає згідно з 

затвердженими навчальним планом нормативами для вивчення у наступному навчальному році. 

Навчальна програма дисципліни визначає її місце і значення у процесі формування 

фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення 

дисципліни. Навчальна програма дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у 

годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо. 

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року. 

Навчальний рік – триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для 

студентів складається з навчальних днів, днів проведення контрольних заходів (модульного 

контролю та залікових тижнів), екзаменаційних сесій, практик, дипломного проектування або 

науково-дослідної роботи, державної атестації, вихідних, святкових і канікулярних днів. 

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується 

підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом. 



Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 

академічних годин. 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість 

академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних 

годин. 

Навчальні (аудиторні) заняття – лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття 

тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, 

набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. 

Практичні заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і 

навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від 

викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, розрахунково-

графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, 

передбачені навчальним планом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно 

при консультуванні викладачем. 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 

знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має за мету 

перевірку засвоєння студентами кредитних модулів навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль (семестровий контроль та державна атестація) проводиться з 

метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на 

окремих його завершених етапах. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни семестр, що 

проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі 



результатів виконаних індивідуальних завдань, що проводиться як контрольний захід під час 

залікового тижня. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів виконання ним 

певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, що проводиться як 

контрольний захід під час залікового тижня. 

Модульний контроль – це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою 

оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення 

зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів. 

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 

(кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня 

освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики. 

Державна атестація здійснюється у формах державного екзамену, комплексного екзамену 

у формі виконання комплексних кваліфікаційних завдань, захисту дипломного проекту 

(роботи). Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів і передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 

технічних, економічних виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й 

оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи). 

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю 

ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і 

виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям. 

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю 

ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавської 

(технологічної, операторської) робочим функціям. 

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної програми для 

здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. 

 


