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Загальна інформація про дисципліну  

Анотація 

Предметом вивчення є процес удосконалення форм й функцій організму, формування рухових вмінь, навичок, пов’язаних з ними 
знань й розвиток основних фізичних якостей студентів, формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і 
підготовки її до професійної діяльності, придбання досвіду творчого використання фізкультурно – оздоровчої і спортивної діяльності 
для досягнення особистих і професійних цілей. 

Цілі курсу 
Мета викладання 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. 

Формат Загальна кількість 360 годин, з них лекцій – не має, 184 практичних, 176 самостійної роботи. 

Семестр 1, 2, 3, 4, 5,6 



Програмні компетентності 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. Здатність працювати в команді. Здатність працювати автономно. 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 технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Результати навчання 

Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. Вільно спілкуватися з 

професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати 

професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних 

питань. Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, 

дотримуватись здорового способу життя. Уміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

Теми що розглядаються 

Змістовний модуль 1. Фізичне виховання як навчальна дисципліна. 

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

Змістовний модуль 3. Закріплення чільних професійно важливих якостей фахівців, 

удосконалення основних фізичних і виховання психічних якостей, рухових навичок і умінь 

засобами зі спеціалізацій. 

Змістовний модуль 4. Удосконалення техніки виконання рухів та фізичних вправ зі 

спеціалізацій. 

Змістовний модуль 5. Оволодіння передовими прийомами підвищення тренувального 

ефекту на практичних заняттях зі спеціалізацій з видів спорту, з видів рухової активності. 

Змістовний модуль 6. Формування індивідуальної системи використання зручних засобів і 

прийомів підвищення фізичного стану та швидкому відновленню у різних видах рухової 

активності. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання включають набуття знань, формування умінь і навичок, використання 

знань, творчу діяльність, закріплення та перевірку знань, умінь і навичок. Методи, які 

використовуються на практичних заняттях:  

1. За характером подачі (викладення) навчального матеріалу: словесні, наочні, практичні. 

Словесні: лекція, бесіда, розповідь, опис, інструктаж, супровідне пояснення, розпорядження, 

вказівки і команди, словесні оцінки, словесні звіти, аналіз і обговорення, взаємно роз’яснення. 

Наочні методи: безпосередньої наочності (показ вправ викладачем або за його завданням 

одним з підготовленим студентом); метод опосередкованої наочності (демонстрація учбових 

відеофільмів, кінограм рухових дій, малюнків, схем та ін.); методи спрямованого відчуття рухової 

дії; методи термінової інформації. 

Практичні: методи строго регламентованої вправи: (методи навчання руховим діям; методи 

виховання фізичних якостей), ігровий метод (рухова діяльність студентів організовується на основі 

змісту, умов і правил гри), метод змагання (виконання фізичних вправ у формі змагань). 

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.  

Позааудиторна: написання реферату за темою спеціалізації з виду рухової активності; 

виконання практичної роботи; 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.  

2. За організаційним характером навчання: методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

методи контролю та самоконтролю у навчанні; бінарні (подвійні) методи навчання. 

3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, 

репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

У разі виникнення надзвичайних обставин (карантин, природні явища тощо) навчальні 

заняття з фізичного виховання можуть бути переведено у дистанційну форму навчання. Для 

продовжування освітнього процесу з дисципліни «Фізичне виховання» кафедрою розроблено 

навчальні матеріали для дистанційної форми з теоретичної підготовки та практичні роботи.  

Навчальні матеріали для дистанційної форми навчання складено з урахуванням 

спеціалізацій з видів спорту, для СМГ, курсу навчання. 

 



Методи контролю 

Контрольні заходи здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять на контрольному 

етапі освіти і має на меті: 

- перевірку рівня фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними та руховими 

показниками; 

- перевірку рівня знань студентів з фізичного виховання, спеціалізацій з видів спорту, з 

видів рухової активності. 

В ході поточного контролю оцінці підлягають: 

- активна участь студентів на практичних заняттях; 

- методико – практичні нормативи; 

- результати тестування фізичної підготовленості; 

- результати тестування спеціальної підготовленості; 

- виконання індивідуальних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

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 

Заохочувальні бали 

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 

Заохочувальні бали 

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). 



 

Рейтингов а 

оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її 

визначення 

Національн а 

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 D 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. 
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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) 

Незадовільн о 

- 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) 

Незадовільн о – 

- 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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