
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра   Фізичного виховання  
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 
 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 
( назва навчальної дисципліни) 

 

 

рівень вищої освіти бакалаврський  
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань 01 Освіта  
(шифр і назва) 

 

спеціальність  017 Фізична культура і спорт  
(шифр і назва ) 

 

освітня програма  017 Фізична культура і спорт  
(назви освітніх програм спеціальностей ) 

 

вид дисципліни  професійна підготовка  
(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання  денна  
(денна / заочна/дистанційна) 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Вступ до спеціальності 

Викладацький склад Борейко Н.Ю., Азаренкова Л.Л. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма Фізична культура і спорт 

Кількість годин 90 

Кредити ECTS 3,0 

Опис В рамках курсу студенти зрозуміють систему знань та уявлень про 

сферу майбутньої професійної діяльності та професії  фахівців галузі фізичної 

культури 

Мета вивчення дисципліни – «Вступ до спеціальності» є ормування 

системи знань про фізичну культуру як складову частину культури 

суспільства, про історичні аспекти її становлення і розвитку в Україні та у 

світі; Розкриття історичних етапів формування та розвитку міжнародного 

спортивного руху і його стану на сучасному етапі та фізкультурно-

спортивного руху в Україні; Ознайомлення із сучасною системою кадрового 

забезпечення галузі, з особливостями роботи вчителя фізичної культури, 

тренера-викладача з виду спорту, фахівця з фізичної реабілітації; Аналіз 

змісту навчального плану спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», форм 
організації навчального процесу. 

Результати навчання полягають у наступному: Мати базові знання 

з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та 

оформлення наукової праці. 

– отримати навички: 

• самостійної, пошукової та дослідницької роботи над навчальним та 

науковим матеріалом за темами дисципліни; 

• практичної роботи з науковими ресурсами; 

• вирішення професійних завдань. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота студентів 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Підсумковий контроль Залік 1 семестрі 



 

 

 

ЗМІСТ НМКД 
No 

з/п 

 

Складова НМКД 

Наявність складової НМКД 

Електронний 

ресурс на 

сайті кафедри 
(ЕР) 

Електронний 

варіант на 

електронному 
носії кафедри 

Паперовий 

варіант в 

теці НМКД 

1 2 3 4 5 
 Тека з титульним аркушем   + 

1 Анотація навчальної дисципліни + + + 

2 Робоча програма навчальної дисципліни 
(РПНД) 

+ + + 

3 Силабус + + + 

4 Конспект лекцій  + + ⃰ 

5 Методичні вказівки/рекомендації до 

практичних, лабораторних, семінарських 
занять 

  

+ 

 

+ 

6 Навчально-методичні матеріали до 
самостійної роботи. Індивідуальні завдання 

+ 
 

+ 
+ 

7 Комплекс задач поточного та підсумковому 
контролю 

 
+ + 

8 Модульні контрольні роботи (за наявністю) у 

вигляді переліку теоретичних питань та 
типових завдань для розв’язку, з яких 
формуватимуться індивідуальні завдання 

  
 

+ 

 
 

+ 

9 Перелік питань до заліку/екзамену з 
дисципліни 

+ + + 

10 Екзаменаційні білети, якщо екзамен 

передбачено навчальним планом 
(п.5.18 Положення) 

  

+ 
 

+ 

11 Електронний носій (флешка)   + 

⃰ Паперовий варіант виготовляється у випадку службової необхідності (ліцензування, акредитація) 



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
Кафедра фізичного виховання   

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт   

Освітня програма Фізична культура і спорт _ 

Форма навчання денна    

Навчальна дисципліна Вступ до спеціальності  

Семестр 1  
 

 

 

 

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛЮ 
 

 



 
 

КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛЮ Модульна 

Контрольна робота №1 

.1. Основні завдання навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” “Фізична 

культура і спорт”. 

2. Місце фізичної культури в загальній культурі людства. 

3. Основні завдання фізичної культури в суспільстві. 

4. Основні чинники, що впливають на формування та розвиток галузевої 

терміносистеми. 

5. Особливості формування та розвитку української спортивної термінології. 

6. Коли і як було відновлено сучасний олімпійський рух? 

7. Що таке МОК? Дата утворення і сутність його діяльності. 

8. Основні проблеми розвитку олімпійського руху сучасності. 

9. Історичні особливості розвитку фізичної культури в різних регіонах України. 

10. Дата утворення НОК України, його основні завдання. 

11. Внесок українців у розвиток сучасного олімпійського руху. 

12. Проблеми розвитку фізичної культури в Україні. 

13. Основні документи, що регулюють діяльність у галузі фізичної культури і спорту 

України. 

14. Визначальні принципи Закону України “Про фізичну культуру і спорт”. 

15. Органи відповідальні за розроблення та впровадження державних програм 

розвитку фізичної культури і спорту. 

16. Складові матеріальної бази фізичної культури і спорту. 

17. Шляхи фінансування розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

18. Науково-інформаційне забезпечення галузі фізичної культури і спорту. 

19. Фахові спеціальності за напрямом фізичної культури і спорту. 

20. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади освіти 

фізкультурного профілю? 

Модульна контрольна робота № 2 

1. На яких посадах можуть працювати фахівці з фізичного виховання?_ 

2. Основне призначення фахівця з фізичного виховання. 

3. Рівні акредитації вищих навчальних закладів, форми державної атестації.  

4. Визначення системи ступеневої освіти. 

5. Види діяльності вищих навчальних закладів освіти. 

6. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади освіти? 

7. Охарактеризувати основні форми навчання у вищому навчальному закладі. 

8. Чим визначається зміст вищої освіти? 

9. Чим характеризується самостійна робота студента? 

10. Основні методи досліджень у сфері фізичної культури і спорту. 

11. Техніка написання статті та підготовки наукової доповіді. 

12. Взаємозобов’язання вищого навчального закладу та студента. 

13. Права та обов’язки студента вищого навчального закладу. 

14. Форми стимулювання та покарання стосовно студентів. 

15. Назвіть найвидатніших спортсменів Харківської області. 

16. Назвіть найвидатніших спортсменів вибраного виду спорту. 

17. Назвіть найвідоміші міжнародні змагання. 

18. Які контрольні заходи передбачає вища школа. 

 


