
 

 
 

 

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  

Факультет фізичної культури 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання 

 

1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, 

мова 

викладання 

Фізична культура,українська мова 

Викладачі Клюс Олена Анатоліївна, кандидат наук фізичного виховання та спорту, старший  викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання  

Боднар Аліна Олександрівна канд. пед наук, старший викладач  кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

Скавронський Олександр Павлович,кандидат наук з фізичного виховання і спорту,доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

Профайл 

викладачів 

Клюс О.А. 

https://fizkultura.kpnu.edu.ua/klius-olena-anatoliivna/ 

GoogleScholarhttps://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=N1evvOMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubda 

scopus:thttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195972397 

Профайл 

викладачів 

Боднар О.А. 

https://fizkultura.kpnu.edu.ua/bodnar-alina-oleksandrivna/ 
Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/1764692/alina-bodnar/ 

scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205435911 

 

 

Профайл 

Викладачів  

Скавронський 

О.П. 

https://fizkultura.kpnu.edu.ua/skavronskyj-oleksandr-pavlovych/ 

GoogleScholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fuXibOQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-
F59Pr8VNbVScupdv9SR3jvCZRnqwILnc61jAhnjI6gcA9Mo0vg2E5sn7m0rSIYpjFlTmF5DHO_XggHy3AED26eumEJooI7kv6bDWeB-J6VHFdrT19k 

https://fizkultura.kpnu.edu.ua/klius-olena-anatoliivna/
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=N1evvOMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubda
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195972397
https://fizkultura.kpnu.edu.ua/bodnar-alina-oleksandrivna/
https://publons.com/researcher/1764692/alina-bodnar/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205435911
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fuXibOQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F59Pr8VNbVScupdv9SR3jvCZRnqwILnc61jAhnjI6gcA9Mo0vg2E5sn7m0rSIYpjFlTmF5DHO_XggHy3AED26eumEJooI7kv6bDWeB-J6VHFdrT19k
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fuXibOQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F59Pr8VNbVScupdv9SR3jvCZRnqwILnc61jAhnjI6gcA9Mo0vg2E5sn7m0rSIYpjFlTmF5DHO_XggHy3AED26eumEJooI7kv6bDWeB-J6VHFdrT19k


E-mail: klius@kpnu.edu.ua 

bodnar.alina@kpnu.edu.ua 

skavronsky@kpnu.edu.ua 

Сторінка 

курсу в 

MOODLE 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=5117  

Консультації Четвер,16.00-стадіон КПНУ імені Івана Огієнка 

 
 

2. Анотація до курсу 

 

Дисципліна навчального програми з фізичної культури зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, 

який має високий рівень здоров'я, необхідну фізичну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до самовдосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної та 

професійних компентентностей. 

Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про освіту", "Про вищу освіту", Цільовій комплексній програмі "Фізичне 

виховання – здоров'я нації", Концепції фізичного виховання в системі освіти України, державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Національній доктрині 

розвитку фізичної культури і спорту, Національній доктрині розвитку освіти, Положенні про державний вищий навчальний заклад, Положенні про організацію фізичного виховання і 

масового спорту у вищих навчальних закладах.  

Розподіл студентів у навчальнівідділення для занять фізичнимвихованням. 

Для проведенняпрактичних занять з фізичноїкультуриформуютьсянавчальнівідділення за такими напрямами: основне, спеціальне. До основного 

навчальноговідділеннязараховуютьсястуденти, які за станом здоров’явіднесені до основної і підготовчоїмедичнихгруп та розподіляються у навчальнігрупизагальноїфізичноїпідготовки. 

До спеціальногонавчальноговідділеннязараховуютьсястуденти, якімаютьвідхилення у станіздоров’ясталогоаботимчасового характеру та потребуютьобмеженняфізичнихнавантажень.  

           Студенти повністюзвільненихвідфізичнихнавантажень: займаютьсянауково-дослідною роботою  або теоретичною підготовкою. 

 

 

3. Мета та завдання  та ціль курсу 

 

Метою вивчення обов’язкового освітнього компоненту загальної підготовки «Фізична культура»  є послідовне формування у здобувачів вищої освіти  першого  бакалаврського 

рівня  набуття знаньз основ здорового способу життя та вироблення стійкого стереотипу щодо впровадження означених знань у життя; уміння застосовувати на практиці знання з основ 

професійно-прикладної фізичної підготовки; формування навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних  раціональних формах;виховання здорової, всебічно 

розвинутої, фізично-досконалої людини з високою творчою та громадською позицією  готовою до довголітньої високопродуктивної праці і захисту своєї держави. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

mailto:klius@kpnu.edu.ua
mailto:bodnar.alina@kpnu.edu.ua
mailto:skavronsky@kpnu.edu.ua
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=5117


Для досягнення мети «фізичної культури» передбачається комплексне вирішення наступних завдань:  

- збереження і зміцнення здоров’я студентів; 

- сприяння формуванню здорового способу життя; 

- підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання; 

- виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними    вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного 

самовдосконалення;  

- формування цілісного розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної 

культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; 

- формування системи знань і умінь з фізичної культури і здорового способу життя; 

- набуття відповідних рухових умінь та навичок; набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.      

 

Ціль курсу набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі в основній базовій та середній освіти, що передбачає застосування теорії та 

методики з фізичного виховання і спорту,зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу 

життя,  здатність забезпечувати безпеку  у  звичайних та складних форс-мажорних обставинах 

 

4. Формат курсу 

 

Стандартний курс (очний). Організація навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка» https://drive.google.com/file/d/1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86/view 

та «Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» 

https://drive.google.com/file/d/1c--sYRfDI_iAT7L766LprKB-x9GGKaEy/view 

Комплекс навчально-методичного забезпечення обов’язкового освітнього компоненту професійної підготовки розміщено у зовнішньому орієнтованому динамічному середовищі 

Moodle. Також у цьому середовищі представлений «Електронний журнал». 

 

 

5. Результати навчання 

За результатами вивчення обов’язкового освітнього компоненту  загальної підготовки «Фізична культура» у здобувачів вищої освіти мають сформуватися такі загальні та 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

-здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 

її місце у загальній системі знань про природу і суспільствота у розвитку суспільства, техніки і технології, вести здоровий спосіб життя. 

https://drive.google.com/file/d/1ZbMN35h-7ZSJBBOVvL2bTCaLtRbcQA86/view


фахові компетентності: 

-здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження власного здоров’я життя та здоров’я учнів; 

-здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, дотримуючись вимог саніиарії та гігієни; 

-здатність  до збереження особистого фізичного та психічного здоров'я під час професійної діяльності. 

Здобувачі вищої освіти після закінчення курсуу результаті будуть 

знати: 

-соціальну роль фізичноговиховання в розвиткуособистості; 

-основи здорового способу життя, особистої гігієни, здорового харчування,запобігання шкідливим звичкам; 

-принципи формування   здоровязберегающіх технологій в режимі освітнього процесу; 

-принципи збережинняособисного фізичного та психічного здоровяпід час професійної діяльності; 

вміти : 

- пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своємумайбутньому трудовому колективі; 

-полодіти здоровязберегающіми технологіями,використовувати у пофесійнійдіяльноті; 

-володіти  прийомами збереженняособистогофізичного та психічногоздоров'япід час професійнійдіяльності; 

-застосовувати на практицінайбільшефективнівиди і формираціональноїруховоїдіяльності. 

 

6. Обсяг і ознаки курсу 

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання 

Освітня програма, 

спеціальність 

Середняосвіта (Математика, інформатика) 

014 Середня освіта (Математика) 

 

Рік навчання/ рік 

викладання 

2021-2022/ 2022 

Семестр вивчення другий 

Обов’язковий освітній 

компонент/вибірковий 

освітній компонент 

обов’язковий освітній компонент, загальної підготовки 

Кількість кредитів ЄКТС 3кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 90год. 

Кількість годин навчальних 30 год. 



занять 

Лекційні заняття 10 год. 

Практичні заняття 20год. 

Семінарські заняття 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год 

Самостійна та індивідуальна 

робота 

60 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

 

 

7. Пререквізити курсу 

передбачає врахування взаємозв’язків:Базові знаннявміння та навички з шкільної програми: «Фізична  культура». 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу забезпечене спеціально обладнаної спортивної зали, наявністю інвентарю для проведення практичних занять з фізичної культури. 

 

9. Політики курсу 

При організації освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка студенти, викладачі, методисти, адміністрація діють відповідно до: 

Положення про організацію освітнього процесу, Кодексу академічної доброчесності, Положення про критерії оцінювання знань студентів, Положення про укладання та контроль за 

виконанням договору про надання освітніх послуг, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної не 

доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

 

10. Схема курсу 



Денна форма  

 
Дата / 

кількість 

акад. 

годин 

 

Тема, план 

Форма 

заняття 

Матеріали Література 

Інтернет- 

Ресурси 

Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки  

(балів) 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1.  

 

 

Лютий 

2 години 

Тема1. Фізична культура та основи здорового способу життя 

здобувачів вищої освіти 

лекція 1.Здоров'я людини як цінність. 

Компонентиздоров'я 

2.Фактори, 

щовизначаютьздоров'я 

Здоровий спосібжиття і 

йогоскладові 

 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

 

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній культурі 

різних груп населення: 

навч.посібник Олімп. л-ра, 

2010. 370 с. 

 

Переглянути 

презентацію  

– 1 година. 

Опрацювати 

основну 

літературу – 

1 година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 балів 

 

Лютий 

2 години 

Тема2. Основні поняття  оздоровчого лекція 1.Кардіореспіраторна 

витривалість.  

2.Аеробний фітнес та здоров’я.  

3.Сила та силовавитривалість.  

4 Силовий фітнес та здоров’я.  

5.Гнучкість.  

6.Гнучкість та здоров’я.  

7.Склад тіла.  

8.Склад тіла та здоров’я 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Москаленко Н. В., Власюк О. 

О., Степанова І. В., Шиян О. В. 

Інноваційні технології у 

фізичному вихованні школярів: 

навч. посібник 2-ге видання. 

Дніпропетровськ: Інновація, 

2014. 332 с. 

Переглянути 

презентацію  

– 1 година. 

Опрацювати 

основну 

літературу – 

1 година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 балів 

 

Лютий 

2 години 

Тема3.Методи самоконтролю за функціональним  станом  

організму 

лекція 1.Загальне уявлення про 

функціональний стан. 

2.Методика оцінки 

функціонального стану серцево-

судинної системи в умовах 

спокою. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній культурі 

різних груп населення: 

навч.посібник Олімп. л-ра, 

2010. 370 с 

Переглянути 

презентацію  

– 1 година. 

Опрацювати 

основну 

літературу – 

1 година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 балів 

 

Лютий 

2 години 

Тема 4.Тестування рівня оздоровчого фітнесу лекція 1. Тестування 

кардіореспіраторноївитривалості.  

2. Тестуваннясили і 

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній культурі 

різних груп населення: 

Переглянути 

презентацію  

За 

результати 

поточного 

 

https://moodle.kpnu.edu.ua/
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витривалостім’язів.  

3. Тестуваннягнучкості.  

4. Оцінка складу тіла.  

5. Лабораторніметоди.  

5.1. Антропометричніметоди.  

5.2. Розрахунокбажаноїмаситіла.  

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

навч.посібник Олімп. л-ра, 

2010.370 с 

– 1 година. 

Опрацювати 

основну 

літературу – 

1 година. 

 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 балів 

Лютий 

2 години 

Тема 5. Основи методики самостійних занять фізичними 

вправами 

 

лекція 

1.Мотивація і 

цілеспрямованістьсамостійних 

занять 

2.Форми самостійних занять 

3.Вибір видів спорту або систем 

фізичнихвправ 

4.Особливості самостійних 

занять обраним видом спорту 

5.Особливості самостійних 

занять жінок 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

1.Тулайдан В. Самостійна 

робота 

студентівзфізичноговиховання.–

Львів, «ФестПрінт». 2015.123 с. 

2.Загальні основитеорії і 

методикифізичноговиховання : 

у 2 т. [за ред. Т. Ю]. Круцевич. 

Київ: «Олімпійськалітература», 

2017. Т 1. 384 с 

Переглянути 

презентацію  

– 1 година. 

Опрацювати 

основну 

літературу – 

1 година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 балів 

 

Лютий 

2 години 

Тема 1.( заняття 1).  Контрольта  самоконтрольпід час занять 

фізичною культурою. 

Оцінюваннярівняфізичногоздоров'я(виконанняфункціональних 

проб) 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять  

1.Виконанні тестів визначення  

рівень  

фізичного здоров’я 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Скавронський О.П. Фізіологічні 

основи фізичного виховання 

студентської молоді. Кам'янець-

Подільський:ТОВ “Друкарня 

рута”,2015.222с 

 

 

Пройти 

тестування – 

1 година, 

зробити 

розрахункове 

завдання – 1 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Лютий 

2 години 

Тема 2.(заняття 2). Профілактика травматизму під час занять 

фізичнимивправами. Ознайомлення з основними частинами 

оздоровчого заняття та їх змістом 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять. 

Виконання 

тестуКупєр 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Скавронський О.П. Фізіологічні 

основи фізичного виховання 

студентської молоді. Кам'янець-

Подільський:ТОВ “Друкарня 

рута”,2015.222с 

 

 

Пройти 

тестування – 

1 година, 

зробити 

розрахункове 

завдання – 1 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Лютий 

2 години 

Тема 3 (заняття 3).  

Рухова активність-здоров’я людини. Розвиток   

фізичнихякостейрізними видами руховоїактивності. 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять. 

Організація  та проведення різніх 

спортивних та рухливих ігор 

спрямованих  на  розвиток   

різних фізичних якостей 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній культурі 

різних груп населення: 

навч.посібник Олімп. л-ра, 

2010. 370 с. 

 

Практичне 

завдання – 2 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

https://moodle.kpnu.edu.ua/
https://moodle.kpnu.edu.ua/
https://moodle.kpnu.edu.ua/
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/course/view.php?id=5117 

 

оцінюється 

в 100 

балів. 

 

Лютий 

2 години 

Тема 4 (заняття 4).  

Оздоровча рекреаційнаруховаактивністьзасобами туризму.   

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять  

Квест з турізму. 

Орієнтування на місцевості. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

1.Дмитрук О. Ю. Спортивно-

оздоровчий туризм: 

навчальнийпосібник.К.: 

Альтерпрес, 2008. 280 с. 

 

. 

Практичне 

завдання – 2 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Березень 

2 години 

Тема 5 (заняття 5). 

Оздоровчаруховаактивність  нетрадиційними   засобами 

гімнастики, розвиток гнучкості 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять  

Виконанятесту на гнучкість. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Мосейчук Ю.Ю., Кошура А.В., 

Мороз О.О,  СвінціцькаС.М. 

Теорія і методика фізичного 

виховання різних груп 

населення: навчально-

методичний посібник.- Чернівці 

: Чернівецький нац. ун-т, 2019.  

132 с 

 

 

Практичне 

завдання – 2 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Березень 

2години 

Тема 6 (заняття 6). 

Оздоровча руховаактивністьнетрадиційними  засобами  

фітнесу  спрямованими, розвиток силової витривалості 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять. 

Тест піднімання опускання 

тулуба за 1 хвилину 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання : 

у 2 т. [за ред. Т. Ю. Круцевич]. 

Київ: «Олімпійська література», 

2017. Т 1. 384 с. 

 

 

Практичне 

завдання – 2 

години 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 

балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Березень 

2години 

Тема 7 (заняття 7).  

Розвиток координаційних здібностей традиційними та 

нетрадиційними засобами    спортивних  ігор 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять  

 Виконання фізичної вправи 

човниковий біг 4Х9м.за хв. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання : 

у 2 т. [за ред. Т. Ю. Круцевич]. 

Київ: «Олімпійська література», 

2017. Т 1. 384 с. 

 

 

Практичне 

завдання – 2 

години. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100 

балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Березень 

2 години 

Тема 8 (заняття 8). 

Професійно прикладна фізична підготовка засобами  

атлетичної гімнастики спрямованої на загальний розвиток 

організму 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять. 

Виконання фізичної вправи 

згинання розгинання рук з упору 

лежечи. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання : 

у 2 т. [ за ред. Т. Ю. Круцевич]. 

Київ: «Олімпійська література», 

2017. Т 1. 384 с. 

 

 

Практичне 

завдання – 2 

години 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

https://moodle.kpnu.edu.ua/
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Квітень 

2 години 

Тема 9 (заняття 9). 

Професійно прикладна фізична підготовка, розвиток 

спеціальних якостей. Розвиток вестибулярного апарату, 

статичної витривалості, формування правильної постави. 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять  

Виконання фізичної вправи 

 «планка»за 30 сек 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

Мосейчук Ю.Ю., Кошура А.В., 

Мороз О.О,  СвінціцькаС.М. 

Теорія і методика фізичного 

виховання різних груп 

населення : навчально-

методичний посібник. - 

Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т, 2019. - 132 с 

 

 

Практичне 

завдання – 2 

години 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

Квітень 

2 години 

Тема 10 (заняття10). 

Формування  навички  до проведення самостійних занять  під 

час виконання фізичних  вправ спрямованих на загальний 

розвиток. Контроль за оздоровчимефектомоздоровчо-

рекреаційних занять 

Практичне 

заняття 

Матеріали практичних занять. 

Ведення щоденик самоконтролю. 

https://moodle.kpnu.edu.ua 

/course/view.php?id=5117 

 

1.Тулайдан В. Самостійна 

робота студентів з 

фізичноговиховання. – Львів, 

«ФестПрінт». 2015. – 123 с. 

 

Пройти 

тестування – 

1 година, 

зробити 

розрахункове 

завдання – 1 

година. 

 

За 

результати 

поточного 

контролю 

змістовий 

модуль 

оцінюється 

в 100балів. 

Осінній 

семестр / 

Весняний 

семестр 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Оцінювання курсу «фізична культура» здійснюється на практичних заняття. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за результатами усної відповіді, тестового 

контролю, практичної роботи, чи самостійної роботи можуть отримати позитивні оцінки, крім того вони отримують позитивні оцінки за виконанні завдання домашньої роботи із 

розв’язання розрахункових завданнь. За результатами поточного контролю здобувачі вищої освіти можуть набрати максимальну кількість балів, яка дорівнює 12.  

Студенту, який не виконав поточних  практичних завдань, не підготувався до навчальних занять в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Здобувач вищої 

освіти, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатнім або  підготувався цих занять і має 

академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, 

студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, завдання самостійної  роботи менше ніж на 60% від 

максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. 

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, за практичні  занятті,  нараховуються бали середнього (4, 5, 6), 

достатнього (7, 8, 9) та високого рівнів (10, 11, 12). 

https://moodle.kpnu.edu.ua/
https://moodle.kpnu.edu.ua/


Завершується вивчення курсу «фізична культура » є отримання залік за підсумками І- змістовного модуля.Здобувачі вищої освіти, які за результатами виконання поточних завдань 

отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для  виконання або не виконали  завдань, 

вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою. 

9. Критерії  оцінювання результатів навчання 

 

 

Схема нарахування балів  денна форма навчання 

Змістовний модуль 1 

 

Сума балів 

 

Теми практичних занять  :  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100б 

 

Кожна тема практичного заняття  оцінюється за 12- бальною шкалою. 

 

 

 

Критерії  оцінювання знань, умінь, навичок здобувачів вищої освіти  на практичних заняттях за 12 –ти бальною шкалою 
. 

Р
ів

н
і 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

и
х
 

Д
о
ся

г
н

ен
ь

 Оцінка в 

балах 

(за12  

бальною 

щкалою) 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

 

І 

Початковий 

 

 

 

1 Студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі 

його елементи. Володіє знаннями, необхідними для 

виконанняпевногоелементу на елементарномурівні; 

виконуєокреміелементифізичнихвправ, володієматеріаломна 

елементарномурівнізасвоєннязнання; 

2 Студент фрагментарно   відтворює   незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення. Володієзнаннями, необхідними для 

виконанняпевногоелементу на елементарномурівнірозпізнання;  

3 Студент відтворює менш як половину навчального матеріалу; з 

допомогою викладача виконує елементарні завдання з фізичної 

культури.Виконуєнормативнийпоказник початкового рівня, 

розрізняєелементитехнікивиконанняфізичнихвправ.Володієзнан

нями, необхідними для виконанняпевногоелементу 

 

 

 

4 Студент з допомогою викладача відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну 

операцію, дію. 



II 

Середній 

 

 

 

5 Студент розуміє основний навчальний матеріал, згідний з 

помилками.Уміння та 

навичкидозволяютьвиконуватибільшістьелементівфізичнихвпра

в (з незначнимипомилками). Володіє матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

розрізняєелементитехнікивиконаннявправ. 

6 Студент виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. За допомогою викладача здатний 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. 

Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. 

Володієтехнікоювиконанняокремоїфізичноївправи, 

розумієосновний теоретико-методичнийматеріал, за 

допомогоювикладачавиконуєокреміфізичнівправи, аналізує та 

виправляєдопущеніпомилки, виявляєзнання і 

розумінняосновнихположеньнавчальногоматеріалу, 

виконуєнормативніпоказникисередньогорівня. 
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7 Студент виконує окремі контрольно-нормативніпоказники та 

виявляєзнання і 

розумінняпереважноїбільшостінавчальногоматеріалу, 

застосовує теоретико-методичнийматеріал для 

виконанняфізичнихвправ, визначенихнавчальноюпрограмою; 

володієтехнікоювиконанняфізичнихвправ. 

Знаннядостатньоповні: вінвільнозастосовуєвивченийматеріал, 

вмієаналізувати, робитивисновки. 

8 Знання студента є достатньо повними, він застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну 

діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з 

деякими неточностями. Володіє 

технікоювиконанняфізичнихвправ. 

Вільнозастосовуєвивченийматеріал, вмієаналізувати, 

робитивисновки. Виконує тести  достатнього рівня 

9 Студент досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях,  уміє  аналізувати і 

систематизувати   інформацію,   використовує   загальновідомі 

докази з власною аргументацією.Виконує контрольно-

навчальнінормативи і вимоги, вправи для 

обов’язковогоповторення і домашніхзавдань, 

вільноволодієвивченимматеріалом та вмілозастосовуєйого на 

практиці, виконуєнормативніпоказникидостатньогорівня 
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10 Студент має глибокі й міцні знання, здатний використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки. При цьому він може 

припускатися незначних огріхів в аргументації думки тощо. 

Вінзнає методику підготовки і виконанняфізичнихвправ; 

виконуєфізичнівправи та контрольнітести на високомурівні, 

володієузагальненими, ґрунтовнимизнаннями з 

фізичноговиховання 

11 Студент, на високому рівні володіє узагальненими поняттями в 

обсязі та в межах вимог навчальних  програм,  аргументовано  

використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію 

та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.Вінзнає 

методику підготовки і виконанняфізичнихвправ; 

виконуєфізичнівправи та контрольнітести на високомурівні, 

володієузагальненими, ґрунтовнимизнаннями з 

фізичноговиховання, володієтехніко-тактичною підготовкою 

при виконанніфізичнихвправ. 

12 Студент має системні глибокі знання в обсязіта в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення стосовно дисципліни. 

Рівеньумінь і навичокздобувачавищоїосвітидозволяє правильно 

і якісновиконуватинормативніпоказники, вдаловолодіти 

теоретико-методичнимматеріалом. Вінзнає методику підготовки 

і виконанняфізичнихвправ; виконуєфізичнівправи та 

контрольнітести на високомурівні, володієузагальненими, 

ґрунтовнимизнаннями з фізичноговиховання, володієтехніко-

тактичною підготовкою при виконанніфізичнихвправ. Студент 

досягає високихрезультатівпід час виконанняфізичнихвправ, 

контрольних тестів, визначенихнавчальноюпрограмою курсу 
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http://referat.parta.ua База даних українських рефератів 

http://ua.textreferat.com 

http://ua-referat.com 

http://www.nbuv.gov.ua Бібліотека ім. В.І.Вернадського 

http://www.ukrcenter.com Український центр 

http://lib.meta.ua Бібліотека 

http://www.lib.ua-ru.net Студентська електронна бібліотека 
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