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ВСТУП 

Анотація 

В умовах перебудови змісту, форм і методів навчання роль викладача вищої школи 

незмірно зростає, до нього висуваються високі вимоги, зумовлені сучасним трактуванням 

процесу навчання. У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців 

вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. В умовах закладу вищої освіти 

якість фізичного виховання, зокрема оздоровчої спрямованості, відіграє важливе значення, 

оскільки майбутній випускник повинен бути високоосвіченим спеціалістом із відповідним 

рівнем методичної підготовленості. Тому магістри спеціальності «Фізична культура і спорт» 

повинні володіти знаннями, уміннями і навичками навчати інших, що потребує виробленості 

та структурно-компонентної узгодженості динамічних професійно-педагогічних 

компетентностей, спрямованих на адекватну реалізацію педагогічних дій в освітньому 

процесі.  

Ключові слова: викладач, заклад вищої освіти, методика викладання, організації 

навчального процесу, професійна діяльність, студенти, фізичне виховання. 

Abstract 

In terms of content, forms and teaching methods restructuring the role of high school teachers 

is increasing enormously, it has high demands due to the modern interpretation of the learning 

process. According to the modern social orders training of higher education specialists should be 

based on a methodological basis. In higher education institution the quality of physical education, 

including wellness, is important since the future graduate must be a highly educated specialist with 

the appropriate level of methodological readiness. Therefore, a master of specialty ‘Physical Culture 

and Sports’ must have the knowledge, abilities and skills to teach others, which requires elaboration 

and structural-component coherence of the dynamic professional and pedagogical competences, 

aimed at the adequate implementation of pedagogical actions in the educational process. 

Key words: a teacher, an instructor, a higher education institution, teaching methods, 

organization of the educational process, a professional activity, students, physical education. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний 

спорт»  

Семестр 

10-й 10-й 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання: курсова 

робота 
Лекцій 

30 год. 14 год. 
Загальна кількість годин – 

210 Семінарські 

30 год. 12 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 4 
Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

60 год. 94 год. 

Індивідуальні завдання:  
90 год. 

Вид контролю: екзамен, 

курсова робота 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» є формування загального обсягу базових і 

спеціальних знань пов’язаних з організацією та проведенням навчально-виховного процесу в 

професійному ставленні викладача фізичного виховання та спорту, а також відповідно до 

освітньо-професійної програми таких компетентностей:  

 ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під час професійної діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 ЗК 7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 СК 3. Здатність проектувати, організовувати та аналізувати науково-педагогічну 

діяльність з дисциплін предметної області у закладах вищої освіти. 

 СК 6. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність 

для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту. 

 СК 8. Здатність визначати суперечності та прогалини у наявній системі знань з 

функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту.  

 СК 11. Здатність використовувати професійні знання у сфері фізичної культури і 

спорту, зокрема олімпійського та професійного спорту. 
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3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: основи медичних знань, 

гімнастика та методика її викладання, спортивні ігри та методика викладання, легка атлетика 

та методика її викладання, плавання та методика його викладання, теорія та методика 

фізичного виховання, управління фізичною культурою і спортом, педагогіка, оздоровчі види 

гімнастики, фізіологія людини. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких  

результатів навчання: 

 ПРН 1. Визначати особливості, протиріччя та перспективні напрями розвитку сучасної 

сфери фізичної культури і спорту. 

 ПРН 4. Розробляти та організовувати заходи з популяризації серед різних груп 

населення сучасних знань про окремі напрями фізичної культури і спорту. 

 ПРН 11. Демонструвати знання нормативно-правової бази науково-педагогічної 

діяльності у закладах вищої освіти. 

 ПРН 12. Розробляти науково-методичне забезпечення дисциплін предметної області та 

проводити різні види навчальних занять у закладах вищої освіти. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Організація навчальної діяльності у закладах вищої освіти 

Тема 1. Теоретико-методичні основи системи виховання студентів вищих закладів 

освіти. 

1. Структура фізичної культури студентів, що навчаються у ЗВО.  

2. Місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді. Функції 

фізичної культури у ЗВО 

3. Загальні та специфічні принципи фізичного виховання студентів. 

Література: [9] стор. 155 – 158. 

Тема 2. Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури  

1. Програмно-нормативне забезпечення ФВ студентів ЗВО 3 – 4 рівнів акредитації 

2. Зміст програми фізичного виховання студентів 

3. Організаційні засади, структура фізичного виховання студентів ЗВО в Україні та 

зарубіжних країнах. 

Література: [4] стор. 8 – 18; [11]; Інформаційні ресурси в інтернет - [1–5]. 

Тема 3. Професійна діяльність викладача з фізичного виховання в умовах кредитно-

модульної системи навчання у ЗВО 

1. Викладач фізичного виховання – як основна одиниця забезпечення освітнього процесу 

з фізичного виховання у ЗВО. Компоненти діяльності викладача з ф. в. у ЗВО. 

2. Об’єкт, предмет, умови і засоби професійної діяльності викладача ф. в. у ЗВО 

3. Види діяльності викладача з ф. в у ЗВО. Специфічні види діяльності викладача з ф. в  

у відповідності до посади 

4. Структура та рівні діяльності викладача ЗВО. 

Література: [6], стор. 24 – 38, [11]. 

Тема 4. Система планування навчального процесу з фізичного виховання у ЗВО 

1. Роль планування у процесі ф. в. студентів. 

2. Документи планування процесу ф. в. у ЗВО. 
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3. Види планування 

Література: [1], стор. 36 – 49; [2], стор. 65 – 79. 

Тема 5. Контроль та облік у процесі фізичного виховання студентів 

1. Види та рівні контролю навчальних досягнень студентів 

2. Педагогічний контроль у процесі ФВ студентів. 

3. Форми і методи педагогічного контролю у процесі ФВ студентів 

Література: [9], стор. 158 – 169. 

Тема 6. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі 

фізичного виховання 

1. Педагогічні засади оцінювання студентів з фізичного виховання У ЗВО.  

2. Модульно-рейтингова система викладання і оцінювання фізичного виховання у ЗВО. 

Література: [7] стор. 123 – 136 (Інформаційні ресурси в інтернет – [2], стор. С. 3–11). 

Тема 7. Масова оздоровча фізкультурна і спортивна робота – одна з форм фізичного 

виховання студентів 

1. Студентський спортивний клуб. Діяльність спортивного клубу вищого навчального 

закладу.  

2. Обов'язки громадського спортивного активу. 

3. Зміст діяльності кафедри фізичного виховання (предметної комісії) 

4. Діяльність спортивно-оздоровчого центру. 

Література: [2], стор. 146 -154; [6], стор. 30–37; [10], стор. 97 – 101. 

Змістовий модуль 2. Методика проведення практичних та семінарських занять 

дисциплін з фізичного виховання у вищих навчальних закладах з основними групами 

студентів 

Тема 8. Професійно-прикладана фізична підготовка студентів ЗВО  

1. Визначення професійно-прикладної фізичної підготовки 

2. Завдання  і засоби професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

3. Форми організації ППФВ у ЗВО 

Література: [1] стр. 64 – 69 (допоміжна); (Інформаційні ресурси в інтернет – [6]). 

Тема 9. Методичні основи фізичного виховання в основному та спортивному відділенні 

1. Характеристика засобів та методів, що використовуються у процесі формування вмінь 

та навичок у студентів. 

2. Методичні основи ф. в. в основному відділенні 

3. Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів спортивного 

відділення 

Література: [9], стор. С. 156 – 164 (допоміжна [7]). 

Тема 10. Методичні основи фізичного виховання в спеціальному навчальному відділенні 

1. Поняття про спеціальне навчальне відділення з фізичного виховання студентів. 

2. Принципи занять фізичним вихованням у спеціальному навчальному відділенні 

3. Особливості використання щадного режиму фізичного навантаження у спеціальному 

навчальному відділенні 

4. Структура оздоровчо-тренувального процесу з фізичного виховання у спеціальному 

навчальному відділенні 

5. Структура заняття з фізичного виховання в групах спеціального навчального 

відділення 

Література: [2] стор. 118–122; [3]; [8] (допоміжна). 

Тема 11. Організація і проведення самостійних занять з фізичного виховання в умовах 

ЗВО 

1. Мета, завдання самостійних занять фізичним вихованням студентської молоді 

2. Вимоги до організації самостійних занять. 
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3.Формування знань і вмінь, необхідних для самостійних занять фізичними вправами. 

4. Форми самостійних занять з фізичного виховання студентів. 

5. Особливості організації і проведення позанавчальної роботи з фізичного виховання. 

Література: [10] стор. 65-74. 

Тема 12. Особливості методики викладання дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО з 

розділів легка атлетика та плавання 

1. Мета та завдання викладання легкої атлетики в циклі підготовки студентів з фізичного 

виховання у ЗВО. Види легкоатлетичних вправ, що передбачені програмою з фізичного 

виховання для студентів ЗВО. 

2. Методика викладання і навчання легкоатлетичним вправам на заняттях з фізичного 

виховання у ЗВО. 

3. Методичні вимоги до змісту академічних занять з легкої атлетики у ЗВО 

4. Значення плавання у фізичному вихованні студентів ЗВО. 

5. Методика навчання окремому способу плавання 

6. Організація занять з навчання плаванню 

Література: [10] стор. 35-54 (допоміжна [2] стор. 118–122). 

Тема 13. Особливості методики викладання дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО з 

розділів гімнастика та спортивні ігри 

1. Мета та завдання викладання гімнастики в циклі підготовки студентів з фізичного 

виховання у ЗВО. 

2. Методика викладання і навчання гімнастичним вправам на заняттях з фізичного 

виховання у ЗВО 

3. Заняття - основна форма організації занять зі спортивних ігор 

4. Методика навчання спортивним іграм студентів ЗВО 

Література: [10] стор. 61-112 (допоміжна [9] стор. 91–107). 

Тема 14. Методика теоретичної підготовки студентів з дисципліни «Фізичне виховання» 

у ЗВО 

1. Поняття про теоретичну підготовку студентів з дисципліни «Фізичне виховання» 

2. Зміст теоретичного розділу програми з «Фізичного виховання» для студентів ЗВО 

3. Методика викладання лекцій з дисципліни «Фізичне виховання» 

Література: [4] стор.50 – 54 (допоміжна [6] стор. 100 – 122; Інформаційні ресурси в 

інтернет – [3] стор. 20 – 41). 

Тема 15. Техніка безпеки та попередження травматизму на заняттях з фізичного 

виховання у ЗВО 

1. Причини виникнення травматизму 

2. Загальні вимоги до техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання 

3. Обов 'язки студентів на практичних заняттях. 

4. Профілактика травматизму на заняттях з легкої атлетики 

5. Профілактика травматизму на заняттях з гімнастики 

6. Профілактика травматизму на заняттях зі спортивних і рухливих ігор 

7. Профілактика травматизму на заняттях з плавання 

Література: [10] стор. 113 – 122 (допоміжна [7]). 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Організація навчальної діяльності у закладах вищої освіти 

Тема 1. Теоретико-методичні основи 

системи виховання студентів вищих 

закладів освіти 

8 2 2 4 7 - - 7 

Тема 2. Програмно-нормативні засади 

розвитку галузі фізичної культури 
8 2 2 4 9 - 2 7 

Тема 3. Професійна діяльність 

викладача з фізичного виховання в 

умовах кредитно-модульної системи 

навчання у ЗВО 

8 2 2 4 5 - - 5 

Тема 4. Система планування 

навчального процесу з фізичного 

виховання у ЗВО 

9 2 2 5 10 2 - 8 

Тема 5. Контроль та облік у процесі 

фізичного виховання студентів 
9 2 2 5 9 2 - 7 

Тема 6. Рейтингова система 

оцінювання навчальних досягнень 

студентів у процесі фізичного 

виховання 

9 2 2 5 10 2 - 8 

Тема 7. Масова оздоровча 

фізкультурна і спортивна робота – 

одна з форм фізичного виховання 

студентів 

9 2 2 5 10 - 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 14 32 60 6 4 50 

Змістовий модуль 2. Методика проведення практичних та семінарських занять дисциплін 

з фізичного виховання у вищих навчальних закладах з основними групами студентів 

Тема 8. Професійно-прикладана 

фізична підготовка студентів ЗВО 
7 2 2 3 7 - 2 5 

Тема 9. Методичні основи фізичного 

виховання в основному та спортивному 

відділенні 

7 2 2 3 7 2 - 5 

Тема 10. Методичні основи фізичного 

виховання в спеціальному 

навчальному відділенні 

8 2 2 4 7 2 - 5 

Тема 11. Організація і проведення 

самостійних занять з фізичного 

виховання в умовах ЗВО 

8 2 2 4 8 - 2 6 

Тема 12. Особливості методики 

викладання дисципліни «Фізичне 

виховання» у ЗВО з розділів легка 

атлетика та плавання 

8 2 2 4 8 2 - 6 

Тема 13. Особливості методики 

викладання дисципліни «Фізичне 

виховання» у ЗВО з розділів 

гімнастика та спортивні ігри 

8 2 2 4 8 2 - 6 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

Тема 14. Методика теоретичної 

підготовки студентів з дисципліни 

«Фізичне виховання» у ЗВО 

7 2 2 3 8 - 2 6 

Тема 15. Техніка безпеки та 

попередження травматизму на 

заняттях з фізичного виховання у ЗВО 

7 2 2 3 7 - 2 5 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 16 28 60 8 8 44 

Усього за курсом 120 30 30 60 120 14 12 94 

ІНДЗ (КР) 90   90 90   90 

Разом за курсом 210 30 30 150 210 14 12 184 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Теоретико-методичні основи системи виховання студентів 

вищих закладів освіти 
2 - 

2 Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної 

культури  
2 2 

3 Професійна діяльність викладача з фізичного виховання в 

умовах кредитно-модульної системи навчання у ЗВО 
2 - 

4 Система планування навчального процесу з фізичного 

виховання у ЗВО 
2 - 

5 Контроль та облік у процесі фізичного виховання студентів 2 - 

6 Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень 

студентів у процесі фізичного виховання 
2 - 

7 Масова оздоровча фізкультурна і спортивна робота – одна з 

форм фізичного виховання студентів 
2 2 

8 Професійно-прикладана фізична підготовка студентів ЗВО 2 2 

9 Методичні основи фізичного виховання в основному та 

спортивному відділенні 
2 - 

10 Методичні основи фізичного виховання в спеціальному 

навчальному відділенні 
2 - 

11 Організація і проведення самостійних занять з фізичного 

виховання в умовах ЗВО 
2 2 

12 Особливості методики викладання дисципліни «Фізичне 

виховання» у ЗВО з розділів легка атлетика та плавання 
2 - 

13 Особливості методики викладання дисципліни «Фізичне 

виховання» у ЗВО з розділів гімнастика та спортивні ігри  
2 - 

14 Методика теоретичної підготовки студентів з дисципліни 

«Фізичне виховання» у ЗВО 
2 2 

15 Техніка безпеки та попередження травматизму на заняттях з 

фізичного виховання у ЗВО    
2 2 

Разом 30 12 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 15 10 

2 Підготовка до семінарів 15 25 

3 Написання реферату - 29 

4 Підготовка до контрольних заходів - 15 

5 Виконання індивідуального наукового завдання  90 90 

6 Підготовка до екзамену 30 15 

Разом 150 184 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Індивідуальним науково-дослідним завданням є написання курсової роботи з 

дисципліни і за її темою підготовка однієї наукової статті. Для написання курсової роботи 

здобувачами передбачені наступні теми: 

1. Оздоровчі технології у процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти 

2. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я 

3. Фізичне виховання студентів закладів вищої освіти технічного профілю 

4. Сучасні підходи  професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих 

закладів освіти 

5. Вплив самоконтролю за фізичним станом студентів упродовж навчального року на 

мотивацію до занять фізичним вихованням у ЗВО 

6. Теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування культури 

здоров'я студентів у системі фізичного виховання 

7. Методика розвитку силових якостей студентів на заняття з фізичної культури у ЗВО 

8. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів закладів вищої освіти 

засобами фізичного виховання 

9. Особливості індивідуальної рухової активності студентів, що навчаються у закладах 

вищої освіти. 

10. Формування рухових умінь та навичок студентів вищих навчальних закладів у 

процесі занять фізичним вихованням 

11. Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів в процесі викладання 

фізичного виховання шляхом впровадження фізично–оздоровчих технологій навчання 

12. Педагогічні умови стимулювання активності студентів закладів вищої освіти до 

фізкультурної діяльності 

13. Організація самостійної роботи з фізичного виховання студентів, що навчаються у  

закладах вищої освіти 

14. Ігрові види спорту як елемент професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 
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15. Методика підготовки студентів ЗВО до складання державних нормативів з фізичної 

підготовленості 

16. Організація колового тренування та особливості його застосування на заняттях з 

фізичної культури у закладах вищої освіти 

17. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів на прикладі спеціальності … 

(однієї зі спеціальностей НУК ім. адм. Макарова). 

18. Основи формування знань щодо фізичного здоров’я в системі фізичного виховання 

студентської молоді 

19. Сучасні напрями самостійної роботи студентів з фізичного виховання 

20. Фізичне виховання в рамках реформи вищої освіти України 

21. Способи оптимізації фізичного виховання студентів закладів вищої освіти на 

сучасному етапі 

22. Фізична підготовленість як один із критеріїв ефективності фізичного виховання 

студентів, що навчаються у ЗВО 

23. Позанавчальна фізкультурно-оздоровча робота зі студентами у закладах вищої 

освіти 

24. Методика розвитку рухових якостей студентів ЗВО на заняттях з фізичної культури 

25. Вплив секційних занять з різних видів спорту на фізичні якості студентів 

26. Динаміка показників фізичної підготовленості студентів, що навчаються у закладах 

вищої освіти у процесі факультативних занять з фізичного виховання. 

27. Діяльність спортивних клубів зі спортивного вдосконалення студентів 

28. Методика занять з фізичного виховання для студентів зі слабким здоров’ям та 

низькою фізичною підготовкою 

29. Особливості фізичного виховання іноземних студентів в українських ЗВО. 

30. Місце та значення обраного виду спорту в державній системі фізичного виховання 

студентів ЗВО. 

31. Використання тренажерів, тренажерних пристроїв та нестандартного обладнання на 

заняттях з фізичного виховання студентів 

32. Оцінювання навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти у процесі 

фізичного виховання. 

33. Фактори, що впливають на формування структури ППФП студентів 

34. Особливості занять з фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи 

35. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у студентських гуртожитках. 

36. Студентські спортивні змаганння у ситемі фізичного виховання у ЗВО. 

37. Діяльність викладача кафедри фізичного виховання. 

38. Професійні відносини викладача фізичного виховання зі студентами під час 

формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей. 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 екзамени; 

 захист курсової роботи з презентацією результатів виконаних досліджень; 

 реферати 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 
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7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок 

і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством.  

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповідь на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

4 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

3 Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 

помилки. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 60 (15 тем по 4 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

10 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

9-7 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

6-5 Відсутні два компоненти із перелічених 

4-3 Відсутні три компоненти із перелічених 

2-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 
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0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Контрольна робота Критерії оцінювання 

26 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

25-20 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

19-10 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

9-1 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 26 балів 

 

Екзамен Критерії оцінювання 

35-40 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

30-34 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

25-33 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

16-24 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, 

студенту складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і 

процесів.  

6-15 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0-5 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

Оцінювання курсового проекту 

№ Складові оцінки Максимальна 

кількість балів 

Якість виконання курсової роботи 

1 Формулювання актуальності, проблеми, гіпотези, мети і завдань, 

новизни та практичного значення 

5 

2 Оформлення роботи: наявність обкладинки, титульної сторінки, 

дотримання вимог до розміщення тексту на сторінках, ілюстрацій і 

таблиць 

5 

3 Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий 

апарат (наявність критичних узагальнень різних підходів до 

5 
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постановки і вирішення проблеми відповідно до теми курсової 

роботи, коректність використання понятійного апарату, посилання, 

цитування) 

4 Глибина аналізу використаної літератури 5 

5 Стилістика та логічність викладення матеріалу; правильне 

використання спеціальної термінології 

5 

6 Структура роботи (наявність вступу, основних розділів, висновків, 

бібліографії); дотримання вимог до встановлених обсягів кількості 

сторінок та стандартів оформлення 

5 

7 Відповідність змісту роботи темі, цілям і завданням 5 

8 Зміст розділів і підрозділів розкриває тему курсової роботи 5 

9 Об’єктивність і повнота розробки проблеми 5 

10 Наявність та доречність інформаційних матеріалів (таблиць, 

графіків, схем) при висвітленні основного змісту роботи 

5 

11 Ґрунтовність розроблених висновків та пропозицій в курсовій 

роботі 

5 

12 Методика експериментальної роботи 5 

13 Статистична та математична обробка даних експериментальної 

роботи 

5 

14 Обґрунтованість та рівень самостійності узагальнень і висновків, їх 

значущість для подальшої практичної діяльності 

5 

Загальна кількість балів за підготовку курсової роботи 70 

Захист курсової роботи 

15 Якість доповіді студента (форма доповіді, зміст, доказова база, 

висновки, пропозиції) 

10 

16 Повнота та вичерпність відповідей на питання: уміння 

орієнтуватися в досліджуваній темі; уміння правильно 

висловлювати свої думки; уміння аргументовано відповідати на 

питання 

10 

17 Якість проведеної презентації (якість представлених слайдів, їх 

зміст, володіння презентаційним матеріалом, уміння 

проілюструвати доповідь змістовними фактам 

10 

Загальна кількість балів за захист курсової роботи 30 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА  100 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Лабораторні роботи 15х4 бали=60 балів 6х4 балів=24 балів 

Реферат – 10 балів 

Контрольна робота – 26 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 4  – 

Т2 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т3 Участь у семінарі 4  – 

Т4 Участь у семінарі 4  – 

Т5 Участь у семінарі 4  – 

Т6 Участь у семінарі 4  – 

Т7 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

ЗМ2 Т8 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т9 Участь у семінарі 4  – 

Т10 Участь у семінарі 4  – 

Т11 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т12 Участь у семінарі 4  – 

Т13 Участь у семінарі 4  – 

Т14 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Т15 Участь у семінарі 4 Участь у семінарі 4 

Реферат –  10 

Контрольна робота –  26 

Підсумковий контроль 40  40 

Сума  100 100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: навчально-методичний посібник 

для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.  

2. Волков В. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: 

навчальний посібник / В.Волков. – К: «Освіта України», 2008. – 256 с.  

3. Дубинська О. Я. Курс лекцій з теорії фізичної культури, фізичного виховання різних 

груп населення: навч.- метод. посібник. / О.Я. Дубинська. – Суми: Вид–во СумДПУ імені А.С. 

Макаренка, 2013. – 248с.  

4. Козіброцький С.П. Програмно-методичні засади фізичного виховання студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації: Теорія, методика, практика: [методичні 

рекомендації для завідувачів та викладачів кафедр фізичного виховання ВНЗ України] / С.П. 

Козіброцький, Г.Є. Іванова. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 122 с. 

5. Круцевич Т.Ю. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання: лекція для 

студентів, аспірантів та слухачів підвищення кваліфікації, викладачів фіз. виховання / 

Т.Ю.Круцевич. – К.: НУФВС, 2001 – 25с. 

6. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХI столітті // Програма підтримки 

вироблення стратегії реформування освіти. – 2001. Бюлетень №1. – С. 14 – 22.  

7. Лоза Т.О. Теорія і методика фізичного виховання: – Навч. посібник / Т.О.Лоза, 

В.В.Затилкін – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка – 2004. – 76с.  

8. Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики 

фізичного виховання: практикум для студентів спеціальності «Фізична культура»/ Т.О. Лоза, 

Л. І.Прокопова. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2007. – 200 с.  



17 

9. Теорія  та  методика  фізичного  виховання.  Загальні  основи  теорії  і методики  

фізичного  виховання. / Под.  ред.  Т. Ю. Круцевич,  Н. Є. Пангелова,  О. Д. Кривчикова. – К.: 

Олимпийская литература, 2017. – Том 1. – 384 с. 

10. Теорія і методика фізичного виховання: [підручник]: у 2 т. / за заг. ред. Т. Ю. 

Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – С. 155–174. 

11. Тулайдан В. Самостійна робота студентів з фізичного виховання. – Львів, 

«ФестПрінт». 2015. – 123 с. 

12. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України 

ІІІ– ІУ рівні акредитації. – Київ, МОіНУ, 2003. – 33 с. 

Допоміжна література 

1. Волков Л. В. Основи професійно прикладної фізичної підготовки студентської 

молоді. – К.: Знання України, 2004. – 82 с. 

2. Карась Т. Ю. Методика оздоровления студенток подготовительной медицинской 

группы среднего специального учебного заведения с использованием плавания / Т. Ю. 

Карась //Вестник науки и образования – 2007. – №1. – С.118–122. 

3. Краснов В.П., Присяжнюк С.І., Раєвський Р.Т. Основи оздоровчого тренування: 

метод. рекомендації [для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів 

спеціального навчального відділення]. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 56 с. 

4. Купчинов Р.И. Оценка психофизического состояния студентов в учебном процессе по 

физической культуре / Р.И. Купчинов, Т.А. Глазько. Минск: МГЛУ, 2006. –146 с.  

5. Педагогика физической культуры / под общ. ред. В.И. Криличевского, А. Г. Семѐнова, 

С. Н. Бекасовой // М. : КНОРУС, 2012. – 320 с.  

6. Сергієнко Л.П. Методика викладання у вищій школі (за професійним спрямуванням 

фізичне виховання, спорт і здоров’я людини/ Миколаїв: Барви України, 2010. – 160 с. 

7. Профілактика травматизму стосовно занять фізичною підготовкою та спортом. 

Навчально-методичний посібник. /Укладач Кривизюк Л.П. – Львів: ЛВІ при НУ «Львівська 

політехніка», 2002. – 31 с. 

8. Самойлович В. А. Методичні рекомендації до навчальних занять з фізичної культури 

в спеціальній медичній групі / В. А. Самойлович, Ю. Ю. Мусхаріна. – Слов’янск: СДПУ, 

2008. – 38 с. 

9. Хассай Д.В. Організація і методика проведення занять з волейболу серед студентів 

вищих навчальних закладів /Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв, М. В. Голованов – Науковий вісник 

мелітопольського педагогічного університету-Серія Педагогіка.-Випуск 7. – Мелітополь: 

МДГУ,2012. – 121с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-454 

«Рекомендація щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах» – Режим 

доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947 

2. Корягін В.М. Регламентація педагогічних принципів реалізації контролю у фізичному 

вихованні студентів спеціальних медичних груп / В.М. Корягін, О.З. Блавт, Л.П. Цьовх // 

Теорія та методика фізичного виховання, 2018. – №1. – С. 3–11. 

https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.1.01.  

3. Крук М.З. зі співавторами Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів 

ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/17305/1/ 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 72 с. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248719427 
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5. Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад 

європейської політики «Здоров’я-2020»: основ європейської політики в підтримку дій держави 

і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період 

до 2020 р.: проект розпорядження Кабінету Міністрів України // Міністерство охорони 

здоров’я України. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html 

6. Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих,середніх і 

професійно-технічних навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 

22.03.2002 р. № 210 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uа-іnfо.biz/ legal/baseie/ua-

xmwlrr.htm 

 

 

 

 

Розробник програми         Г. К. Тарасова 


