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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО - ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» передбачає 

виховання студентів, потреби оволодівати знаннями, уміннями й навичками 

засобами зі спеціалізацій з видів спорту, з видів рухової активності, 

застосування набутих цінностей в життєдіяльності майбутніх фахівців, 

збереження і зміцнення здоров’я. Послідовне формування фізичної культури 

особистості фахівця, яка відповідає Першому (бакалаврському) рівню. 

Основними завдання дисципліни є: формування розуміння ролі фізичної 

культури в розвитку особистості і підготовки фахівця до професійної 

діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, 

установлення на здоровий спосіб життя; зміцнення показників здоров’я, 

розвиток й покращення психофізичних можливостей, якостей і властивостей 

особистості, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку 

організму, підтримка високого рівня психофізичного стану на протязі всього 

періоду навчання; покращення функціональних та морфологічних 

можливостей організму, профілактика захворювань та травматизму; виховання 

потреби у фізичному удосконаленні та самовихованні, в регулярних заняттях 

фізичними вправами та спортом; придбання теоретичних знань, практичних і 

методичних здібностей із спеціалізацій з видів спорту, з видів рухової 

активності, оздоровчому тренуванні, спортивному тренуванні, фізичній 

реабілітації; набуття об’єму рухових умінь і навичок, забезпечення загальної й 

професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну 

готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної 

професії; придбання спортивно-технічних умінь та навичок до виконання 

державних або відомчих тестів та контрольних нормативів на рівні вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм 

відповідного фахівця. 

 

Загальні компетентності. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. ЗК 14. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технології, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Результати навчання  

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для  

розв’язання  спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично  осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. РН 2. 

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово при 

обговоренні професійних питань. РН 4.  Відшуковувати необхідну інформацію 

в науково-технічній літературі, базах  даних та інших джерелах; аналізувати та 

оцінювати цю інформацію. РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових 



ресурсів та професійного  розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення 

ефективності праці  співробітників об’єктів автомобільного транспорту. РН 6. 

Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні 

варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також  

технічних, економічних,законодавчих та інших аспектів. РН 15. Брати участь у 

розробці та реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері 

автомобільного транспорту, визначати тривалість та послідовність робіт, 

потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації проектів. РН 18. 

Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого  циклу 

об’єктів автомобільного транспорту. РН 20. Збирати та аналізувати 

діагностичну інформацію про технічний стан автомобільних транспортних 

засобів. РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови 

і  дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку  їх  характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. 

Спеціалізації з видів спорту, розвинених на кафедрі фізичного виховання: 

легка атлетика, армспорт, вільна та греко - римська боротьба, важка атлетика, 

гирьовий спорт, плавання, водне поло, баскетбол, бадмінтон, підводне 

плавання, волейбол, футбол, настільний теніс, теніс, аеробіка, туризм, лижний 

спорт, боротьба самбо и дзюдо, скелелазіння, спортивна гімнастика, шахи, 

шашки. 

Спеціалізації з видів рухової активності: спеціальна медична група, на 

навчальних заняттях застосовуються різновиди гімнастичних вправ, дихальні 

вправи, вправи з йоги, рухливі ігри, вправи з сучасних напрямів оздоровчої 

діяльності. 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

- Практичні заняття зі спеціалізації 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 60/2,0 60 - - - 60 - - + - 

2 60/2,0 60 - - - 60 - - + - 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 1,0 (100 %). 
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у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 
л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Фізичне виховання 

Змістовний модуль 1. Фізичне виховання як навчальна дисципліна 

1 ПЗ 50 Практичні заняття зі спеціалізацій  

2 ПЗ 4 Контрольні випробування фізичної підготовленості  

3 ПЗ 4 Контрольні випробування спеціальної підготовленості зі спеціалізацій  

4 ПЗ 2 Комплексні змагання з видів спорту  

Модуль 2. Спеціалізації з видів рухової активності 

Змістовний модуль 2. Оволодіння засобами зі спеціалізацій, розвиток рухових здібностей 

5 ПЗ 50 Практичні заняття зі спеціалізацій  

6 ПЗ 4 Контрольні випробування фізичної підготовленості  

7 ПЗ 4 Контрольні випробування спеціальної підготовленості зі спеціалізацій  

8 ПЗ 2 Комплексні змагання з видів спорту  

Разом 

(годин) 

120  

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для студентів основної медичної групи 

1-й семестр 

Змістовий модуль 1. Фізичне виховання як навчальна дисципліна. 

Спеціалізації з видів спорту, з видів рухової активності. Охорона праці при 

проведенні навчальних занять з фізичного виховання зі студентами загальних 

груп та навчально-тренувальних занять зі збірними командами з видів спорту. 

Теоретична підготовка. 

1. Фізичне виховання і спорт у формуванні загальнолюдських цінностей, 

розвитку важливих рухових здібностей, забезпеченні здоров’я і трудової 

діяльності. 

2. Система організаційних форм і методів проведення навчальних 

заняттях з фізичного виховання у закладі вищої освіти. 

3. Вимоги до проведення навчальних занять з фізичного виховання. 

Методична підготовка. 

1. Тестування і оцінювання фізичних якостей (витривалість, сила, 

швидкість, спритність, гнучкість) та навичок і умінь (плавання, легка атлетика, 

ігрові види спорту тощо). 

2. Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного 

виховання в умовах вищого навчального закладу. 



3. Методичні основи самоконтролю фізичного стану в процесі занять 

фізичними вправами. 

Фізична підготовка. 

Зміцнення показників здоров’я, розвиток фізичного стану, укріплення 

постави, формування пропорційної статури, розвиток рухових якостей, навичок 

і умінь засобами спеціалізацій. 

Контроль. 

Визначення рівня оволодіння фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних 

умінь, загальної фізичної і спеціальної підготовленості. 

2-й семестр 

Змістовий модуль 2. Оволодіння засобами спеціалізацій, розвиток 

рухових здібностей. Формування чільних професійно важливих якостей 

фахівців, розвиток основних фізичних і виховання психічних якостей засобами 

спеціалізацій.  

Теоретична підготовка. 

1. Типологічні особливості прояву властивостей нервової системи. 

2. Засоби та методи розвитку основних фізичних і виховання психічних 

якостей. 

3. Методи оцінки показників здоров’я, рівня фізичного стану для 

контролю і самоконтролю студентів. 

Методична підготовка. 

1. Методики побудови визначеної форми занять у обраному виді рухової 

активності системами фізичних вправ. 

2. Показники фізичних навантажень на навчальних заняттях. 

3. Загальні положення до загартування організму. 

Фізична підготовка. 

Зміцнення показників здоров’я, удосконалення фізичного стану, 

укріплення постави, формування пропорційної статури, виховання фізичних 

якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість), навичок і умінь 

засобами спеціалізацій, активне загартування. 

Контроль. 

Визначення рівня оволодіння фізичної культури студентів через 

комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних 

умінь, загальної фізичної і спортивно-технічної підготовки зі спеціалізацій. 

 

Для студентів спеціальної медичної групи 

Теоретична підготовка 

1. Загальні принципи фізичної реабілітації. 

2. Основи загальнооздоровчих занять. 

3. Особливості оздоровчих занять при різноманітних відхиленнях у стані 

здоров’я. Нетрадиційні засоби для усунення відхилень у стані здоров’я. 

4. Основи лікувального харчування. 

Методична підготовка. 

1. Методика проведення загальнооздоровчих занять. 

2. Методика усунення окремих відхилень у стані здоров’я в процесі 

фізичного виховання.  



3. Особливості методики загальної і професійно-прикладної фізичної 

підготовки при відхиленнях у стані здоров’я. 

4. Особливості методики використання засобів фізичного виховання для 

оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності 

праці при відхиленнях у стані здоров’я. 

Фізична підготовка. 

Індивідуалізація практичних занять фізичним вихованням студентів у 

залежності від рівня функціональної і фізичної підготовки, характеру і 

виразності відхилення у стані здоров’я. 

Контроль. 

Виявлення рівня знань і умінь використання засобів фізичної культури 

для відновлення та зміцнення здоров’я. 

 

Для студентів навчальних груп спортивного вдосконалення 

Теоретична підготовка. 

1. Загальні основи системи спортивної підготовки в обраному виді 

спорту. 

2. Основи фізичної і психічної підготовки в обраному виді спорту. 

3. Основи технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту. 

4. Основи інтегральної підготовки в обраному виді спорту. 

5. Правила змагань в обраному виді спорту. 

Методична підготовка. 

1. Загальні положення методики підготовки в обраному виді спорту. 

2. Методика технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту. 

3. Методика інтегральної підготовки в обраному виді спорту. 

4. Методика підвищення ефективності підготовки в обраному виді 

спорту. 

5. Організаційні заходи до проведення змагань в обраному виді спорту. 

Фізична підготовка. 

Фізична, психологічна, технічна, тактична, і інтегральна підготовка з 

обраного виду спорту з урахуванням статі і рівня спортивної підготовки. 

Виступ у змаганнях з обраного виду спорту. Суддівство змагань з обраного 

виду спорту. 

Контроль. 

Виявлення рівня знань і умінь, загальної фізичної і спеціально-технічної 

підготовки, необхідних в обраній спеціалізації з виду спорту. 

Виконання вимог і нормативів спортивної кваліфікації. 

 

Навчальні секції кафедри фізичного виховання та відповідні 

навчальні групи. 

Навчальні секції кафедри фізичного виховання та відповідні навчальні 

групи комплектуються на першому курсі на початку навчального року з 

урахуванням спортивних інтересів студентів, їх стану здоров’я, фізичної та 

рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації. 

Дані, які необхідні для комплектування навчальних секцій кафедри 

фізичного виховання можуть бути отримані шляхом анкетування студентів або 

бесід. 



Кількість, спеціалізацію, наповнення навчальних груп навчальних секцій 

визначає кафедра фізичного виховання відповідно до вимог навчальної 

програми з фізичного виховання та наявності необхідних спортивних споруд 

для проведення навчальних занять з цими групами. Дані, отримані в ході 

комплектування, фіксуються у факультетських журналах, по факультетах, 

курсах, навчальних групах за відповідними спеціалізаціями з видів спорту, 

видами рухової активності та викладачем кафедри.  

До навчальної секції кафедри фізичного виховання розподіляють 

студентів, які при анкетуванні виявили бажання займатися в цій секції, 

відповідними видами спорту, видів рухової активності, визначеними у цій 

навчальній програмі з фізичного виховання.  

До навчальних груп навчальної секції кафедри фізичного виховання 

зараховують студентів, віднесених за станом здоров’я до основної чи 

підготовчої медичної групи, після проведення контрольного тестування 

показників фізичного розвитку (функціональних, фізичних), визначених у 

навчальній програмі з фізичного виховання та оцінювання призначеним 

викладачем рівня знань та рухових (технічних) здібностей в обраному виді 

спорту, виді рухової активності шляхом проведення бесід. 

Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за 

спеціалізаціями з видів спорту, видів рухової активності. 

Навчальні заняття зі студентами навчальної секції фізичного виховання 

проводяться в навчальний час за розкладом занять зазначеної секції. 

Кількість студентів навчальної групи навчальної секції фізичного 

виховання складає 10-15 осіб. 

До навчальної секції спортивного вдосконалення розподіляють студентів, 

які виявили бажання вдосконалювати свою спортивну майстерність у видах 

спорту цієї секції. 

До навчальних груп навчальної секції спортивного вдосконалення 

зараховують студентів, віднесених за станом здоров’я до основної медичної 

групи, які за результатами контрольного тестування мають позитивні 

показники функціональної і фізичної підготовленості та показники виконання 

спортивної класифікації в обраному виді спорту. 

Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за 

спеціалізаціями з видів спорту, визначеними у цій навчальній програмі з 

фізичного виховання та кваліфікаційними вимогами. 

Заняття із студентами навчальної секції спортивного вдосконалення 

проводяться за розкладом навчальних занять зазначеної секції. 

Кількість студентів навчальних груп: 

- навчально-тренувальні групи 10-15 осіб; 

- групи спортивного вдосконалення 8-12 осіб; 

- групи вищої спортивної майстерності 2-6 осіб. 

Для навчальних груп з ігрових видів спорту кількість студентів 

відповідно складає: 16-20 , 14-18 осіб, 12-16 осіб. 

До спеціального навчального відділення кафедри фізичного виховання 

розподіляють студентів, у яких за даними анкетування або опитування є 

відхилення в стані здоров’я. 



До навчальних груп цього відділення зараховують студентів, які за 

даними особистої медичної картки, медичного обстеження віднесені за станом 

здоров’я до спеціальної медичної групи, групи лікувальної фізичної культури 

або звільнені від практичних занять.  

Заняття зі студентами спеціального навчального відділення проводяться у 

навчальний час за розкладом навчальних занять зазначеної навчальної секції. 

Кількість студентів навчальної групи складає 8-12 осіб. 

Навчальні групи навчальної секції комплектуються з числа студентів з 

відхиленнями в стані здоров’я. 

Заняття зі студентами групи лікувальної фізичної культури проводяться у 

зазначеному відділенні 20 медоб’єднання студентської лікарні м. Харкова. 

Обсяг навчальних годин на проведення практичних занять з фізичного 

виховання на тиждень: 

- навчальні групи – 4 години; 

- навчально-тренувальні групи - 6 годин; 

- групи спортивного вдосконалення - 8-10 годин; 

- групи вищої спортивної майстерності - 12 годин. 

З однієї навчальної секції (навчальної групи) до іншої студенти можуть 

переводитися після закінчення навчального року або семестру за 

встановленому порядку. 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять на основі повної 

добровільності й ініціативи або як завдання викладача (домашнє завдання). 

Самостійна робота студента передбачає:  

 фізичне удосконалення та самовиховання потреби в регулярних 

заняттях фізичними вправами; 

 уміння застосовувати передові методи та засоби оздоровчої фізичної 

культури для профілактики захворювань та зміцнення здоров’я шляхом 

упровадження фізкультурно-оздоровчих заходів;  

 уміння розвивати психофізичні якості відповідно до специфічних вимог 

професійної діяльності.  

Самостійні заняття фізичними вправами спрямовані на розвантаження 

нервової системи, що переключає студентів із розумової праці на фізичну, 

забезпечують працездатність і відновлення після певного навантаження, 

сприяють більше ефективному відновленню організму після стомлення, 

покращують психорегуляцію та корекцію емоційного стану.  

У режимі дня студентів самостійні заняття мають такі форми:  

- ранкова гігієнічна гімнастика; 

-  фізичні вправи впродовж навчального дня; 

-  самостійні тренувальні заняття.  

У зміст самостійних занять рекомендується вводити всі види вправ, які є 

складовими із спеціалізації з видів рухової активності і в тестах та нормативах 

оцінки фізичної підготовленості для студентів. 

Самостійні заняття фізичною підготовкою (загальною, спортивною і 

професійно-прикладною) потребують основ знань з теорії і методики 

використанні фізичних вправ зі спеціалізацій. Такі знання необхідно 

насамперед надати студентам на навчальних заняттях з фізичного виховання. 

Також, вони можуть набути їх самостійно за рахунок вивчення спеціальної 

літератури, перегляду спортивних передач, відеозапису, Інтернету тощо, а 

також отримання необхідних консультацій і методичної допомоги викладачів 

кафедри з фізичного виховання. 

Аудиторна: участь студентів у навчальному процесі у складі груп із 

спеціалізацій з видів рухової активності. Вміння провести частину заняття з 

групою студентів, підбір комплексу вправ для розвитку психофізіологічних 

якостей з виду рухової активності, робота за індивідуальною програмою.  

Поза аудиторна: написання реферату за темою спеціалізації з виду 

рухової активності; підготовка і участь в Спартакіаді НТУ «ХПІ» у складі 

команди інституту, факультету. Підготовка та участь в Спартакіаді ВНЗ м. 

Харкова у складі збірної команди НТУ «ХПІ». Суддівство змагань за 

програмою Спартакіади НТУ «ХПІ», міського рівня; організація і проведення 

змагань у гуртожитку; участь у туристичному походу тощо. 

Планування самостійних занять студентами основної медичної групи 

повинне здійснюватися під керівництвом викладачів кафедри фізичного 

виховання. Студенти спеціальної медичної групи при проведенні самостійних 



занять повинні консультуватися з викладачем кафедри фізичного виховання та 

лікарем, ведення щоденника самоконтролю.  

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

У разі виникнення надзвичайних обставин (карантин, природні явища 

тощо) навчальні заняття з фізичного виховання можуть бути переведено на 

дистанційну форму навчання. Для продовжування освітнього процесу з 

дисципліни «Фізичне виховання» кафедрою розроблено матеріали з 

теоретичної підготовки (теми рефератів) та завдання для здійснення поточного 

та семестрового контролю.  

Тематику рефератів складено з загальних тем та з врахуванням 

спеціалізацій з видів спорту, для СМГ, курсу навчання. Загальні теми 

рефератів: 

1. Фізична культура у сучасному суспільстві.  

2. Законодавча основа фізичної культури та спорту. 

3. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах. 

4. Основи організації фізичного виховання та спорту у вищих навчальних 

закладах. 

5. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей,  

забезпечення здоров’я і фахової дієздатності. 

6. Фізична культура і спорт у системі навчання майбутніх фахівців.  

7. Вплив рухової активності на тривалість життя людини. 

8. Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами 

фізичної культури і спорту. 

9. Вплив занять фізичною культурою і спортом на розумову працездатність. 

10. Вплив фізичної культури і спорту на працездатність студентів в 

навчальному процесі.  

11. Заняття фізичною культурою і спортом як засіб дії на емоційну сферу 

студентів. 

12. Заняття фізичною культурою і спортом як засіб естетичного виховання 

студентів. 

13. Виховання вольових рис характеру під час занять фізичною культурою і 

спортом. 

14. Умови формування позитивних рис особистості на заняттях фізичною 

культурою і спортом у студентів. 

15. Фізичний стан і методи його оцінки. 

16. Методи фізичного удосконалення студентів.  

17. Методика організації і проведення занять з обраної спеціалізації. 

18. Основи методики навчання руховим діям з обраної спеціалізації. 

19. Розвиток рухових якостей під час занять фізичною культурою і спортом. 

20. Правила та методи самостійних занять фізичними вправами.  

21. Значення гігієнічних норм та вимог на заняттях фізичною культурою.  

22. Соціальне і педагогічне значення рухової діяльності.  

23. Здоровий спосіб життя - основа здоров’я і довголіття.  

24. Шкідливі звички: наркоманія, паління, токсикоманія, алкоголізм та їх 

наслідки.  



25. Гігієна харчування і попередження кишково – шлункових захворювань.  

26. Роль органів травлення, дихання та кровообігу в життя людини.  

27. Діагностика і само діагностика стану організму при регулярних заняттях 

фізичними вправами та спортом.  

28. Лікарський контроль, самоконтроль і техніка безпеки у процесі фізичного 

удосконалення.  

29. Методичні рекомендації для самостійних занять з фізичними 

навантаженнями. 

30. Оздоровче, прикладне значення занять фізичною культурою і спортом. 

31. Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини. 

32. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 

33. Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування. 

34. Основи методики розробки індивідуальної оздоровчої та тренувальної 

програми з обраного виду рухової активності. 

35. Соціально-біологічні основи фізичної культури.  

36. Функції професійно-прикладної фізичної підготовки у формуванні 

трудових навичок.  

37. Організм людини як біологічна система. 

38. Характеристика функціональних систем організму людини та їх розвиток 

під впливом цілеспрямованих тренувань.  

39. Обмін біологічно активних речовин та енергії в організмі людини. 

40. Фізична культура у забезпеченні здорового способу життя.  

41. Здоров’я людини як цінність та фактори, які визначають здоровий спосіб 

життя.  

42. Загальна фізична та спортивна підготовка в системі фізичного виховання. 

43. Методичні принципи фізичного виховання.  

44. Засоби та методи розвитку основних фізичних якостей людини.  

45. Фізичні вправи для гармонійного розвитку майбутньої матері. 

46. Особливості самостійних занять фізичними вправами для жінок.  

47. Основи методики проведення самостійних занять фізичними вправами. 

48. Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ.  

49. Фізична культура у загальнокультурній та професійній підготовці 

студентів.  

50. Оздоровче тренування в системі формування особистості. 

51. Основи атлетизму. 

52. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських 

іграх. 

53. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення. 

54. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ.  

55. Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах 

праці та особливостях життєдіяльності. 

56. Оздоровчо-прикладне значення туризму. Види туризму. 

57. Фізична культура, фізичне удосконалення та здоровий спосіб життя в 

різні вікові періоди. 

58. Основи фізичного виховання в сім’ї. 

59. Основи психогігієни. 



60. Фізична культура і здоровий спосіб життя фахівця (обраної 

спеціальності). 

61. Основи рухового режиму, загальної і професійно-прикладної 

психофізичної підготовки спеціаліста на етапі становлення професійної 

майстерності. 

62. Сучасні фізкультурно-оздоровчі і спортивні технології. 

63. Загальні принципи фізичної реабілітації. 

64. Основи загальнооздоровчого тренування. 

65. Особливості оздоровчого тренування при різноманітних відхиленнях у 

стані здоров’я. 

66. Основи лікувального харчування. 

67. Корекція фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів в 

процесі занять оздоровчими видами рухової активності. 

68. Організація і проведення практичних занять з фізичного виховання 

студентів спеціального навчального відділення в умовах природного 

середовища. 

69. Використання фізичних вправ для профілактики захворювань студентів. 

70. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і 

спортом. 

 

Обсяг і перелік тем рефератів по спеціалізаціям з видів спорту 

складено по курсам навчання.  

Обсяг і перелік тем рефератів для СМГ складено по семестрам і курсам 

навчання.  

Вимоги до написання реферату викладені у МЕТОДИЧНИХ 

РЕКОМЕНДАЦІЯХ для студентів НТУ «ХПІ» до написання реферату з 

дисципліни «Фізичне виховання». 

Уся необхідна інформація щодо тем рефератів, методичних рекомендацій 

та складу викладачів за видами спорту, викладачів СМГ та викладачів, 

відповідальних за фізичне виховання та спорт у інститутах і факультетах 

розташована на сайті кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ». 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи виконуються за наданими 

викладачем інформаційними джерелами (книги, файли, розробки, статті) у 

формі рефератів, дискусій та практичних занять. 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних 

редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних 

послуг Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів – до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється 

і засвоюється індуктивним способом – без опори на попередні знання 

студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому – аналізувати 

відповідь студента, виправляти його помилки; діяльність студентів – 

відтворювати те, що було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод 

використовується для формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі – за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями 

і вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, 

колоквіумів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, 

ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за 

допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а 

також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливе 

поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового контролю 

зазначається в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

1. Основна медична група 
Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали 

Відвідування навчальних занять 1 – 32 1 – 80 

Контрольні випробування (з фізичної підготовленості; зі 

спеціалізацій з видів спорту) 

3 – 5 0 – 25 

Участь у спортивних змаганнях 
1 – 5 0 – 10 

Заохочуючи бали 

Медичний огляд студентів обов’язковий (без додаткових балів) 

2. Спеціальна медична група 
Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали 

Відвідування навчальних занять 1 - 32 1 - 80 

Методико-практичні нормативи, підготовка реферату, 

активність на семінарах 

1 - 5 0 - 15 

Участь у організації спортивно-масових заходів 
1 - 5 0 - 10 

Заохочуючи бали 

Медичний огляд студентів семестровий обов’язковий (з додатковими балами). 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців 

за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів 

відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 

100 бальної шкали (табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну 

шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 



ШКАЛА 

оцінювання відвідування практичних занять з фізичного виховання 
 

Кількість 

занять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Кількість 

балів 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Пояснення. 1. Практичні заняття з 1 по 16 оцінюються у 4 бали. 

2. Практичні заняття з 17 по 32 оцінюються у 1 бал. 

 

ШКАЛА 

оцінювання результатів контрольних випробувань 

 
Нормативи Кількість 1 2 3 4 5 Всього 

Загальна фізична підготовка 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 25 

Спеціальна фізична, технічна, теоретична підготовка 4 0 - 5 0 - 5 0- 5 0- 5 - 0- 20 

 

Нормативи. 1. Контроль фізичної підготовленості студентів. 

2. Контроль спеціальної підготовленості студентів з видів спорту. 

Шкала  

оцінювання участі у спортивно-масових заходах та заохочуючи бали 

«0 – 10 балів» 

Примітка. 1. Кількість спортивно-масових заходів у поточному семестрі 1-2.  

2. Заохочуючи бали 1-5. 



Розрахунок 

 кількості балів за змістом навчального матеріалу  

(основна медична група) 

 
№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Кількість 

заходів 

Кількість 

балів 

Максимальний 

результат 

1. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ: 

1.1 Відвідування практичних занять 1-32 4-1 80 

1.2 Контрольні випробування фізичної підготовленості 5 0-5 25 

1.3 
Контрольні випробування спеціальної 

підготовленості  

4 0-5 20 

1.4 Участь у спортивних змаганнях всеукраїнського, 

міжнародного, університетського, міського та 

обласного рівнів 1-2 1-5 5 

1.5 Участь у змаганнях як суддя, технічний помічник, 

вболівальник 

2 МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ: 

2.1 Написання та захист реферату зі спеціалізації 1 0-4 4 

3 ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ: 

3.1 Участь в організації та проведенню змагань в 

гуртожитку 

1 1-5 5 

3.2 Робота в складі спортивного активу на факультеті 

3.3 Робота в складі федерації з виду спорту 

3.4 Робота в складі громадської, спортивної організації 

міста, області 

3.5 Туристичний похід 
 

 

Розрахунок 

 кількості балів за змістом навчального матеріалу  

(спеціальна медична група) 
 

№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Кількість 

заходів 

Кількість 

балів 

Максимальний 

результат 

1 ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ: 

1.1 Проходження медичного огляду (кожен семестр) 1 8 8 

1.2 Відвідування практичних занять: 1-32 4-1 80 

1.3 Методико - практичні нормативи 4 0-5 20 

1.4 

Участь у організації та проведенню спортивно-

масових заходів як суддя, технічний помічник, 

вболівальник 

1 1-5 5 

2 МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ: 

2.1 Написання реферату за типом захворювання 1 0-4 4 

3 ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ: 

3.1 Участь в організації та проведенню змагань в 

гуртожитку 

1 1-5 5 
3.2 Робота в складі спортивного активу на факультеті 

3.3 Робота в складі громадської, спортивної організації 

міста, області 

3.4 Туристичний похід 

 



Студенти, які звільнені від практичних занять обов’язані виконати: 

1. Написати реферат за спеціальним напрямом та його захисти. 

Студенти, які мають прискорену форму навчання кількість відвідувань 

занять складає половину від загального обсягу. 

 

КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ  

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ  

(основна медична група) 

До виконання контрольних випробувань, участі у комплексних змаганнях 

з видів спорту допускаються студенти, які відвідали не менше 75 % практичних 

занять за семестр, не мають гострих захворювань та добре себе почувають. 

Контрольні випробування фізичної підготовленості студентів 

виконується з метою оцінювання фізичної підготовленості. Це передбачає 

виконання студентами комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їх 

фізичної підготовленості. 

Види тестів включають: 

1)  тести, що дозволяють визначити рівень розвитку фізичних якостей 

відповідно до статевих і вікових особливостей людини; 

2)  нормативи, що дозволяють оцінити різнобічність (гармонійність) 

розвитку основних фізичних якостей відповідно до статевих і вікових 

особливостей розвитку людини. 

Тестування проводяться протягом двох навчальних занять: перше заняття 

– на швидкість, силу ніг і витривалість; друге заняття – на силу рук, силу м’язів 

тулубу, спритність, гнучкість. 

Тестування може проводитись в іншій послідовності, якщо не матиме 

негативного впливу на результати у кожному з видів тестів. 

Учасники, які підлягають тестуванню, мають бути одягнені в спортивний 

одяг взуття. Не дозволяється виконувати тести босоніж та у взутті з шипами. 

 

Тести і нормативи для проведення оцінювання фізичної 

підготовленості студентів: 
№ 

з/п 
Види тестів Стать 

Нормативи, бали 

5 4 3 2 

1 
Рівномірний біг 3000 м, хв., 

2000 м, хв. 

ч 13,0 13,3 14,2 15,3 

ж 10,3 11,15 11,5 12,3 

 

2 

Підтягування на перекладині, разів, або 

 стрибок у довжину з місця, см 
ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів або  

стрибок у довжину з місця, см 
ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

3 Біг на 100 м, с 
ч 13,2 14,0 14,3 15,0 

ж 14,8 15,5 16,3 17,0 

4 Човниковий біг 4 х 9 м, с 
ч 9,0 9,6 10,0 10,4 

ж 10,4 10,8 11,3 11,6 

5 Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 
ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Підсумкові оцінки тестування порівнюють зі шкалою результатів 

виконання тестів і нормативів для студентської молоді. 



За результатами тестування оцінювання проводиться за чотирма рівнями 

фізичної підготовленості: високий, достатній, середній, низький. 

 
Бали Рівень фізичної 

підготовленості 

Оцінка  

рівня фізичної підготовленості 

25-21 Високий  Відмінно 

20-16 Достатній Добре 

15-11 Середній Задовільно 

10 та менш Низький Незадовільно 

 

ВИКОНАННЯ ТЕСТІВ 

 

Підтягування на перекладині. 

Обладнання. Перекладина діаметром 2-3 сантиметри має бути 

розташована на такій висоті, щоб учасник, висячи, не торкався ногами землі. 

Опис проведення тестування. Підтягування на перекладині виконується 

з ВП: вис хватом зверху (долонями вперед), кисті рук на ширині плечей, руки, 

тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом. 

За командою «Можна!» учасник підтягується, згинаючи руки, до такого 

положення, щоб його підборіддя було над перекладиною, потім повністю 

випрямляє руки, опускається у вис і, зафіксувавши ВП на 0,5 с, продовжує 

виконання випробування (тесту). 

Зараховується кількість безпомилкових підтягувань. 

Загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі: 

підтягування ривками або з махами ніг (тулуба); відсутності фіксації ВП; 

почергового згинання рук; розгойдування під час підтягування. 

Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини. 

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше 

секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж 2 

рази підряд. 

 

Стрибок у довжину з місця. 

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах. 

Опис проведення тестування. Учасник приймає ВП: ноги на ширині 

плечей, ступні паралельно, носки ніг перед лінією відштовхування. 

Учасник виконує замах руками назад, потім різко виносить їх вперед та 

поштовхом обох ніг виконує стрибок якомога далі. 

Вимірювання проводиться по перпендикулярній прямій від місця 

відштовхування будь-якою ногою до найближчого сліду, залишеного будь-

якою частиною тіла учасника. 

Учаснику надаються дві спроби. У залік йде кращий результат. 

Загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі: 

заступання за лінію відштовхування або торкання до неї; виконання 

відштовхування з попереднього підскоку; позачергове відштовхування ногами. 

Тестування здійснюється відповідно до правил і змагань зі стрибків у 

довжину з розбігу. Місця відштовхування і приземлення мають бути на одному 

рівні. 



Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. 

Обладнання. Рівний дерев'яний або земляний майданчик. 

Опис проведення тестування. Студент приймає таке вихідне положення 

(далі - ВП): упор лежачи на підлозі, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті 

розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму 

лінію, стопи впираються в підлогу без опори.  

За командою «Можна» студент згинаючи руки, торкається грудьми 

підлоги, розгинаючи руки у ліктьових суглобах повертається у ВП та, 

фіксувавши його на 0,5 с, продовжує виконання випробування. 

Зараховується кількість безпомилкових згинань та розгинань рук за одну 

спробу. 

Загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі: 

торкання підлоги колінами, стегнами, тазом; порушення прямої лінії «плечі-

тулуб-ноги»; відсутність фіксації ВП; почергового розгинання рук; відсутність 

торкання грудьми підлоги; розведення ліктів щодо тулубу більш ніж на 45 

градусів. 

 

Рівномірний біг 3000 м (чоловіки), біг 2000 м (жінки). 

Обладнання. Секундоміри, виміряна дистанція, прапорець. 

Опис проведення тестування. Для чоловіків і жінок умови тестування 

однакові (різниця лише в довжині дистанції). 

За командою «На старт» студенти стають до стартової лінії в положення 

високого старту. Коли всі готові до старту, за командою «Руш» вони починають 

біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби 

дозволяється переходити на ходьбу. 

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої 

частки секунди. 

Загальні вказівки і зауваження. Бігова доріжка повинна бути рівною і в 

належному стані. 

 

Біг на 100 м. 

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, 

відміряна дистанція, прапорець, фінішна стрічка. 

Опис проведення тестування. Біг проводиться на доріжках стадіону або 

на будь-якому рівному майданчику з твердим покриттям. 

Біг на 100 м виконується з низького чи високого старту. 

Учасники стартують по 2-4 людини, час кожного фіксується окремо. 

Учасники тестування за командою «На старт!» стають на стартову лінію в 

положення високого/низького старту. За сигналом стартера учасники швидко 

долають дистанцію, не знижуючи темпу перед фінішом. 

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої 

частки секунди. 

Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється тільки одна спроба. 

 

Човниковий біг 4 х 9 м. 

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, рівна 

бігова доріжка завдовжки 9 метрів, обмежена двома паралельними лініями, за 



кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів з центром на лінії, 2 

дерев'яні кубики (5 х 5 сантиметрів). 

Опис проведення тестування. Човниковий біг проводиться на будь-

якому рівному майданчику з твердим покриттям, що забезпечує хороше 

зчеплення із взуттям, завдовжки 9 метрів, обмеженому двома паралельними 

лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів (R - 50 cм) із 

центром на лінії, 2 дерев'яних кубики (5 х 5 см).  

Взуття має захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею 

майданчика. Бігова доріжка рівна, не слизька. Учасник, не наступаючи на 

стартову лінію, приймає положення високого старту. За командою «Руш!» (з 

одночасним включенням секундомірів) учасник пробігає 9 м до другої лінії, 

бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом 

назад і кладе його в стартове півколо. Потім біжить за другим кубиком на 

наступну відстань 9 м, взявши його, повертається назад і кладе його у друге 

стартове півколо. 

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник 

тестування поклав другий кубик у стартове коло. 

Загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі: якщо 

кубик не поклали в півколо, а кинули; якщо кубик покладено не у півколо. 

Вправа оцінюється за кількістю витраченого на виконання вправи часу. 

Час визначається з точністю до десятої частки секунди. 

 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи. 

Обладнання. Накреслена на підлозі лінія і перпендикулярна до неї 

розмітка в сантиметрах (на поздовжній лінії) від 0 до 50 сантиметрів. 

Опис проведення тестування. Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи виконуються з ВП сидячи на підлозі, ноги випрямлені в колінах, ступні 

ніг - паралельно на ширині 15-20 см. Руки на підлозі між колінами, долонями 

донизу. Учасник виступає в спортивній формі, яка дозволяє суддям визначати 

випрямлення ніг у колінах. 

При виконанні тесту учасник за командою «Можна!» виконує два 

попередніх пружних нахили. При третьому нахилі учасник максимально 

нахиляється вперед, затримується пальцями або долонями обох рук на лінії 

розмітки, не згинаючи ніг у колінах, і утримує дотик протягом 2 с. 

При виконанні тесту на гімнастичній лаві учасник за командою виконує 

два попередніх нахили, долоні рухаються уздовж лінійки вимірювання. При 

третьому нахилі учасник максимально нахиляється і утримує дотик лінійки 

вимірювання протягом 2 с. 

Гнучкість вимірюється в сантиметрах.  

Результатом тестування є позначка в сантиметрах на перпендикулярній 

розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій із двох 

спроб. Результат вище рівня розмітки на лінії від 0 до 50 см визначається 

знаком «+», нижче рівня розмітки від 0 до 50 см - знаком «-». 

Загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі: 

згинання ніг у колінах; утримання результату пальцями однієї руки; відсутності 

утримання результату протягом 2 с. 

 



КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ З ВИДІВ СПОРТУ та умови їх проведення мають 

власні види випробувань, нормативи та бали. 

КОМПЛЕКСНІ ЗМАГАННЯ З ВИДІВ СПОРТУ здійснюються згідно 

плану проведення спортивних змагань та затвердженими правилами. 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS та 

її визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального матеріалу 

модуля, що містяться в основних і 

додаткових літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, лаконічні, 

логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані відповіді 

на запитання і проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати складні практичні 

задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що вивчається, 

та його практичного застосування; 

- вміння давати аргументовані відповіді 

на запитання і проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати 

теоретичні знання для вирішення 

складних практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 

думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розвязанні практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу модуля 

може бути виконане в терміни, що 

передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях на 

запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань значної 

частини навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих практичних 

задач. 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
1. Про організацію занять з фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах України. Лист Міністерства освіти України від 19.04.1996 р №1/11. 

2. Базова навчальна програма з фізичного виховання для студентів 

вищих закладів освіти України III-IV рівнів акредитації. Міністерство освіти 

України. Інститут змісту і методів навчання. – К., 1998. – 28 с. 

3. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних 

закладів України III–IV рівнів акредитації: Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14 жовтня 2003 р № 757. 

4. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту 

у ВНЗ. -К: 2006. – 23 с. 

5.  Загальнодержавна цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2013-2017 роки. Міністерство України у справах сім’ї, 

молоді та спорту. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/. 

6.  Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – Від 24.12.1993 зі 

змінами 01.01.2011 р. № 2974. 

7. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового 

спорту в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут»» / Укл. Глядя С.О., Любієв А.Г., Юшко О.В., Борейко Н.Ю., 

Колісниченко А.О. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. - 39с. 

8. Контроль спеціальної підготовленості студентів з видів спорту. 

Методичні вказівки для викладачів кафедри «Фізичного виховання» НТУ 

«ХПІ»/ Розр.: Глядя С.О., Любієв А.Г., Юшко О.В., Колісниченко А.О. - Харків: 

НТУ «ХПІ», 2020. – 29 с. 

9. Організація та проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів НТУ «ХПІ. Методичні вказівки для викладачів 

кафедри «Фізичного виховання» НТУ «ХПІ»/ Розр.: Глядя С.О., Любієв А.Г., 

Юшко О.В., Колісниченко А.О. - Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 19 с. 

10. Методичні рекомендації для студентів НТУ «ХПІ» до написання 

реферату з дисципліни «Фізичне виховання» / Розр.: Глядя С.О., Борейко Н.Ю., 

Юшко О.В. - Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 11 с. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Для забезпечення дисципліни потрібні: 

- ігрові майданчики; 

- спортивні зали для занять з видів спеціалізацій; 

- плавальний басейн; 

- зал для занять зі студентами спеціальної медичної групи; 

- спортивний і технічний інвентар з видів спеціалізацій; 

- роздягальні, душові приміщення; 

- технічні засоби демонстрації: комп’ютер, відео - проектор та 

проекційний екран (або телевізор чи демонстраційний дисплей); 

- навчально-наочні матеріали: плакати, таблиці, схеми.  

 

 

http://www.kmu.gov.ua/sport/


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. 

Муравов. – К.: Здоров’я, 1985. – 80 с.  

2. Ашмарин. Б. А. Теория и методики физического воспитания. — 

М.: Просвещение, 1990.—287 с. 

3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоров'я, 

1987. –134 с. 

4. Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков М.А. Самостоятельные занятие 

студентов физической культурой: Учебное пособие. –К.: Вища школа,1988.-208 

с. 

5. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2: Особистісно 

орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003.– 344 с.  

6. Булич Е.Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: 

Навчальний посібник. – К.: ІЗМН,1997. – 224 с. 

7. Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: 

ІСДО, 1994. – 100 с.  

8. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: 

учебник /А.А. Васильков. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 381 с.  

9. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання: 

Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 351 с. 

10.  Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету 

«Физическая культура»: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Ю.Д.Железняк, В. М. Минбулатов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 272 с.  

11. Захлевська Т.В., Волкова Т.В. Методичні вказівки з фізичного 

виховання «Методика розвитку швидкісних якостей (30,60,100м)» для 

студентів усіх професійних напрямків. –О.:ОНАХТ, 2010. -18 с. 

12. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена. – М.: 

Издательство «Физкультура и спорт» 1966. – 200 с.  

13. Иващенко Л. Я., Страпко Н. П. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. – К.: «Здоровье», 1988.– 160 с. 

14. Ильинич В. И. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов вузов: Научно-методические и организационные основы. 

– М., Высш. школа, 1978. – 144 с. 

15. Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи 

фізичного самоудосконалення студентства: Видання друге, стереотипнее. – К.: 

ІЗМН, 1999. – 270 с. 

16. Копа В.М. Соціальна валеологія. Навчальний посібник .-Львів.: 

«Новий Світ-2000», 2001. -204 с. 

17. Круцевич Т. Ю., Петровский В. В. Управление процессом 

физического воспитания. Гл. 12. учебника: Теория и методика физического 

воспитания. – К.: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 423 с.  

18. Купер К. Новая аэробика. Система оздоровительных физических 

упражнений для всех возрастов.- М.: ФИС,1976. – 125 с. 

19. Купчинов Р.И. Оценка психофизического состояния студентов в 



учебном процессе по физической культуре: учеб – метод. пособие / Р.И. 

Купчинов, Т.А. Глазько. – Мн.: МГЛУ, 2006 – 46 с. 

20. Куценко Г.И. Книга о здоровом образе жизни. – М.: Профиздат, 

1987. – 256 с. 

21. Лабскір В.М. Психофізична культура / В.М. Лабскір. – Харків: ХПІ, 

1993. – 96 с. 

22. Лубышева Л.И. Инновационные направления педагогической 

системы формирования физической культуры студенческой молодежи / Л.И. 

Лубышева //ТПФК., 2005. – С. 38–46. 

23. Минець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей.-Львів: 

Штабар, 1997.-207 с. 

24. Минець М. М., Андрієнко Г. М. Витривалість, здоров'я, 

працездатність.-Львів,1993-131 с. 

25.  Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 

аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): 

Учеб. для ин-тов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

26.  Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. 

физ. культ. /Под ред. А.А. Гужаловского. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 

352 с.  

27. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. 

Степаненкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

368 с. 

28. Павлюк О.В., Гончарук В.В. Методичні вказівки до тренування 

витривалості для бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання –

О.:ОНАХТ, 2008.-18 с. 

29. Петренко М. І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: 

Навчальний посібник. – Вінниця, 1997. – 104 с. 

30. Піменов М.П. Волейбол. Спеціальні вправи.- Івано-Франківськ: 

Лілея -НВ, 2001.-196 с. 

31. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки.– К.: 

Вища школа, 1984. – 350 с. 

32. Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена: 

Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с. 

33. Попеску І. К., Мальований А. В., Бесклубенко І. В., Фостяк І. М. 

Психолого-педагогічні проблеми удосконалення навчального процесу.-Львів, 

1998, 59 с. 

34. Прохоров А. А., Мизеров М. М. Методические указания к 

выполнению требований техники безопасности и профилактики спортивного 

травматизма на занятиях по физической культуре и спорту. – Львов: ЛПИ, 

1991. - 24 c. 

35. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная подготовка студентов 

технических вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 146 с.  

36. Раевский Р.Т. Физическое воспитание как действенный фактор 

обеспечения здоровья студенческой молодежи / Р.Т. Раевский // Спорт 

для всіх. – Донецк: ДонНУ. – 2000. − №1. – С.5-10.  



37. Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни 

студентов / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский; Под общей редакцией Р.Т. 

Раевского. – О.: Наука и техника, 2008 – 556 с. 

38. Сергєєва Т.П. Методичні вказівки до використання фізичних вправ 

для профілактики захворювань для студентів усіх напрямків підготовки 

бакалаврів денної форми навчання-О.:ОНАХТ,2010.-26 с. 

39. Струк Б.И., Копа В.М., Поляков Р.А. Методические указания по 

физическому воспитанию «Организация самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в специальных медицинских группах» для студентов, 

обучающихся по учебному плану бакалавров всех специальностей дневной 

формы обучения –О.:ОНАПТ, 2004. - 28 с. 

40. Субота Ю.В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять 

фізичною культурою і спортом: Практичний посібник / Ю.В Субота. – Київ.: 

КНЕУ, 2007 – 164 с. 

41. Ткач П.М. Фізичне виховання студентів вузу: Навчальний посібник. 

– Кн..1 – Луцьк: Надстир'я, 1996. – 178 с. 

42. Теория и методика физического воспитания в 2 томах: Учеб. для 

высших учеб. заведений физ. воспитания и спорта  /Под ред. Т.Ю. Круцевич. – 

К.: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 424 с. ; Т. 2. – 392 с. 

43. Теория и методика физического воспитания: Учеб.  для студентов 

фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура» /Б.А. Ашмарин, 

Ю.А. Виноградов, 3.Н. Вяткина   и   др.;   Под   ред.   Б.А. Ашмарина. – М.: 

Просвещение, 1990. – 287 с. 

44. Теория и методика физической культуры /Под ред. Ю.Ф. 

Курамшина. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

45.  Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений  / Ж.К. Холодов, B.C. 

Кузнецов. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

480 с.  

46.  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного 

виховання: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. – Харків: «ОВС», 2008. – 406 с. 

47. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Ч. 1 і Ч. 2 – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.  

48. Шиян Б.М., Папуща В.Г., Приступа Е.Н.Теорія фізичного 

виховання. – Львів: ЛОНМІО, 1996. – 220 с. 

Допоміжна література 

49. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоров'я /Н.М. 

Амосов. - М.: «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. - 590 с. 

50. Архипов О.А. Теорія та методика викладання атлетизму: 

Метод.посібник О.А. Архипов, А.В. Хохлов. - К.: Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2009. - 67 с. 

51. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. - М.: «Физкультура и спорт», 1988. – 331 с. 

52. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта: 

Учебник для студентов вузов и факультетов физического воспитания. – К.: 

Олимпийская литература, 2002. – 294 с. 

53. Захаров Е.Н. Энциклопедия физической подготовки (Методические 



основы развития физических качеств) /Е.Н. Захаров, А.В. Карасев, А.А. 

Сафонов; Под общей ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с. 

54. Лукьяненко В.П. Терминологическое обеспечение развития 

физической культуры в современном обществе: монография / В.П. Лукьяненко. 

– М.: Советский спорт, 2008. – 168 с. 

55. Присяжнюк С.І. Організація і проведення практичних занять з фі-

зичного виховання студентів спеціального навчального відділення в умовах 

природного середовища. /С.І. Присяжнюк, О.В. Довгич, А.В. Домашенко, Н.І. 

Міцкевич. - К.: НУХТ, 2005. - 49 с. 

56. Присяжнюк С.І. Проблеми фізичного виховання студентської 

молоді України. Журнал «Основи здоров'я і фізична культура» /С.І. Присяжнюк 

В.М. Шапошнік. - К.: №11, 2006. - С 5-7. 

57. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: Навч. посібник СІ. Присяж-

нюк. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 504 с. 

58. Сергіенко Л.П. Комплексне тестування рухових здібностей 

людини: Навчальний посібник. - Миколаїв: УДМТУ, 2001. - 360 с. 

59. Сергієнко К.Н. Використання мультимедійних технологій у процесі 

фізичного виховання молодших школярів / К.Н. Сергієнко, А.І. Сторожик // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту: зб. наук. пр. за ред. С.С.Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 

211. – С. 101–104. 

60. Смолевский В. М. Гимнастика и методика преподавания: Учебник 

для институтов физической культуры.- Изд. 3-е переаб., доп. – М.: Физкультура 

и спорт, 1987. – 336 с. 

61. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / 

В.Н. Селуянов. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 192 с. 

62. Ткач П.М. Фізичне виховання студентів ВУЗу: Навчальний 

посібник. – Кн. І. – Луцьк: «Надстир’я»,1996. -178 с. 

63. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. фіз. виховання і спорту / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська 

література, 2008. – Т. 2. – 366 с. 

64. Физическое воспитание и спортивное совершенствование 

студентов: современные инновационные технологии: научная монография/ Под 

ред. Проф. Раевского Р.Т. – О.: Наука и техника, 2008. – 616 с.  

65. Филин В. П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. 

– М.: Физкультура и спорт, 1974. – 252 с. 

66. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учеб. Для 

студентов вузов / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн.: Тесей, 2003. – 528 с.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. http:// library.kpi.kharkov.ua –бібліотека НТУ «ХПІ» 

2. http://bmsi.ru/ – библиотека международной спортивной информации. 

3. http://wholesport.ru – Электронная библиотека спорта. 

4. http://www.vniifk.ru/  – Всероссийский НИИ физической культуры. 

5. http://www.self-master-lab.ru/ – лаборатория физической культуры и 

практической психологии. 



6. http://www.elibrary.ru – Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.  

7. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

8. http://www.rucont.ru/ – Национальный цифровой ресурс Руконт - 

межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум.  

9. http://www.biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

10. http://window.edu.ru/window/library – Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно").  

 


