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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс «Вступ до спеціальності» призначений для студентів денної форми, першого року навчання. Він є дисципліною професійного 
напрямку, яку опановують протягом першого семестру бакалаврського рівня. Навчальним планом передбачено 32 години 
аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. практично-семінарських занять) і 58 годин самостійної роботи. Програма навчальної 
дисципліни містить два змістовні модулі. 

Цілі курсу 
Сформувати у першокурсника систему знань та уявлень про сферу майбутньої професійної діяльності та професії  фахівців галузі 
фізичної культури  

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації, Підсумковий контроль – залік 

Семестр 1 



 
Результати навчання: Мати базові знання з проведення досліджень 

проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці. 

Компетентність.  Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних завдань знань із теорії і методики наукових 

досліджень у сфері фізичної культури і спорту  

 

Теми що розглядаються  

Тема № 1. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності.  

Тема № 2. Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух 

в Україні.  

Тема № 3. Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної 

культури.  

Тема № 4. Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку 

фізкультурно-спортивного руху в Україні. 

Тема № 5. Система кадрового забезпечення галузі. Професійна 

діяльність фахівців фізичної культури. 

Тема № 6. Організація навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. Навчання і побут студентів вищого навчального закладу. 

Тема № № 7. Професійна діяльність. Професійна діяльність тренера-

викладача. 

Тема № 8. Вчення студента.  

Форма та методи навчання  

При викладанні навчальної дисципліни «Педагогіка» використовуються 

наступні методи навчання:  

- словесні (бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою); 
- наочні (ілюстрація, практичними прикладами); 
- практичні (практичні вправи, ділові та рольові ігри). 
Методи контролю  

Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, мозковий 

штурм, проблемні методи, метод конкретних практичних педагогічних 

ситуацій, навчальні, ділові та рольові ігри. 
Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни «Педагогіка» 

є: усний та письмовий контроль. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення 

самостійних та письмових контрольних робіт, підготовки усних доповідей за 

заданими темами. 

Контроль складової робочої програми проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – шляхом перевірки виконаних завдань та оцінки 

відповідей на запитання; 

- з самостійної роботи – шляхом перевірки виконаних завдань та оцінки 

відповідей. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою навчальної дисципліни та у терміни, встановлені навчальним 



планом. Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються 

для виставлення студентам оцінок за рейтингом з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до іспиту з навчальної дисципліни за 

умови повного відпрацювання усіх практичних занять, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. -  Розподіл балів для оцінювання поточної та підсумкової 

успішності та самостійної роботи студента  

 Модуль 1 Модуль2 разом залік разом 

Бали  35 35 70 30 100 

Теми/ види 

контролю 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    

ПК 5 5 5 5 5 5 5 5 40   

З 2      3  5   

МК    10    10 20   

ІР    5     5   

Під.контроль          30  

Разом бали          70 30 100 

 

 

• Т1, Т2 ... Т8 – теми змістовних модулів 1-2. 

• ПК – поточний контроль (відповіді на семінарських заняттях, доповіді); 

• З – завдання; 

• МК – модульний контроль 

• ІР – індивідуальна робота; 

• Підсумковий контроль – залік. 

 

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). 

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

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національ

на  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу, 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, - 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 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 



практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень  

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розв’язанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовіль

но 

Додаткове вивчення 

матеріалу 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) 

Незадовіль

но 
 –  

- 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 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Психологія Педагогічна практика 

ТМФВ Педагогічна майстерність тренера 

 

Провідний лектор:  

Професор кафедри фізичного виховання, 

доцент, кандидат педагогічних наук      Наталя БОРЕЙКО 
(посада, звання, ПІБ)     (підпис)    

 

 


