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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів
– 3,5

Галузь знань
01 «Освіта»

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання пункт 6, 7_
(назва)

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

(шифр і назва)

Рік підготовки:
5-й
5-й
Спеціальність
017 «Фізична культура і
спорт»

Загальна кількість
годин - 105

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 5,5

Характеристика
навчальної дисципліни

Семестр
10-й

10-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

14 год.
4 год.
Практичні, семінарські
14 год.
4 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
71 год.
84 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.
13 год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 26,7% до 73,3%
для заочної форми навчання – 7,6% до 92,4%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – є реалізація уявлення про Вищу школу України та різних
регіонів світу. Необхідно розглянути особливості роботи викладача фізичної
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культури; проаналізувати нормативно-правові документи на яких базується
специфіка викладання та документи, які відображають новітні тенденції з
фізичного виховання для вищих навчальних закладах; ознайомити з
Програмою фізичного виховання у вищих навчальних закладах; надати
характеристику особливостей роботи викладача фізичного виховання;
ознайомити з правами та обов’язками викладачів; надати уявлення про зміст
та організацію професійно-педагогічної освіти у ВНЗ.
Завдання. Засвоїти знання з предмету «Фізичне виховання для вищих
навчальних закладах»; теорію та методику навчання студентів різних
спеціальностей, різновиди тренування у різних видах спорту та вміння
підбирати оптимальних вид активної діяльності для студентів різних
спеціальностей; психологічні та адаптивні прийоми, підходи до розв’язання
нестандартних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: законодавчу базу вищої школи України та інших регіонів світу;
особливості роботи викладача фізичного виховання у вищих навчальних
закладах; зміст Програми з фізичного виховання; форми організації
навчального процесу; структуру вищого закладу освіти; права та обов’язки
викладачів ВНЗ.
вміти: проводити лекційні та практичні заняття з фізичної культури з
студентами різних курсів; працювати з документами планування (навчальних
план, навчальна програма, робоча програма та ін.); розробити програму з
дисципліни «Фізична культура» для різних курсів з урахуванням віку, статті,
рівня фізичної підготовки та медичної групи.
Перелік дисциплін, які необхідні для вивчення дисципліни, та дисциплін,
які будуть забезпечуватися цією дисципліною.
Вивчення дисципліни «Фізичне виховання у вищих навчальних
закладах» пов’язано з наступними дисциплінами: «Педагогіка»,
«Біомеханіка», «Теорія та методика фізичного виховання», «Гімнастика з
методикою викладання», «Оздоровчі технології фізичної культури та
спорту», «Організація та проведення спортивних змагань», «Теорія спорту»,
«Загальна психологія» та ін.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Програмно-нормативні документи та
теоретичні особливості процесу фізичної підготовки студентів у Вузі
Правові основи управління фізичною культурою у вищих навчальних
закладах України. Основи програмно-нормативного забезпечення процесу
фізичного виховання у вітчизняних вищих учбових закладах. Особливості
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності студентів
вищих навчальних закладах у різних регіонах світу: держави європейського
регіону, сполучені Штати Америки, держави Азіатського регіону, російська
Федерація. Теоретичні основи функціонування системи фізичної підготовки
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у вищих навчальних закладах. Поняття та види фізичної підготовки.
Методичні принципи фізичної підготовки майбутніх спеціалістів.
Змістовий модуль 2. Методичне забезпечення фізичного виховання у
вищих навчальних закладах
Методичні особливості розвитку основних компонентів фізичної
підготовленості майбутніх спеціалістів. Основні компоненти розвитку
фізичної підготовленості. Фізичні якості та методи їх розвитку. Технологічні
основи розробки професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
різного професійного профілю: громадянські професії, професії воєнної
спрямованості. Форми та методи організації фізичної підготовки
студентської молоді.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Програмно-нормативні документи та теоретичні особливості процесу
фізичної підготовки студентів у Вузі
Тема 1. Правові, організаційні та 15
2 2 1 10 17
1 - 2
14
програмно-нормативні основи
процесу фізичної підготовки у
системі фізичного виховання
студентської молоді
Тема 2 Особливості організації
15
2 2 1 10 17
- 1 2
14
фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності студентів
вищих навчальних закладах у
різних регіонах світу
Тема 3. Теоретичні основи
16
2 2 1 11 17
1
1
15
функціонування системи фізичної
підготовки у вищих навчальних
закладах
Разом за змістовим модулем 1 46
6
6 3 31 51
2 1 5
43
Змістовий модуль 2. Методичне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних
закладах
Тема 1 Методичні особливості
29
4 4 1 20 22
- 1 4
17
розвитку основних компонентів
фізичної підготовленості
майбутніх спеціалістів
Тема 2. Технологічні основи
15
2 2 1 10 17
1 1 2
13
розробки професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів
різного професійного профілю
Тема 3. Форми та методи
15
2
2 1 10 15
1 1 2
11

6
організації фізичної підготовки
студентської молоді
Разом за змістовим модулем 2
ІНДЗ
Усього годин

59
105

8
8 - - 14 14 -

3
6

40
71

54
105

2
4

3
4

-

8
13

41
84

5. Теми практичних занять
Назва теми

№
Кіл-сть
з/п
годин
1 Аналіз нормативних документів управління фізичного виховання
2
у ВНЗ
2 Порівняльний аналіз фізичної культури у різних регіонах світу
2
3 Види фізичної підготовки. Особливості використання різновидів
2
підготовки. Принципи.
4 Загальна характеристика фізичних якостей стедентів та методики
2
їх удосконалення.
5 Особливості фізичної підготовленості юнаків та дівчат
2
6 Технологія виявлення спрямованості професійно-прикладної
2
фізичної підготовки у вищих навчальних закладах різного
професійного профілю (громадянські професії та професії воєнної
спрямованості).
7 Форми організації занять. Фізичне виховання у гуртожитках
2
6. Самостійна робота
№
Назва теми
Кіл-сть
з/п
годин
1 Причини виникнення Цільової комплексної програми «Фізичне
4
виховання – здоров’є нації».
2 Різновиди програм з фізичного виховання студентської молоді та
4
причини їх виникнення.
3 Задачі та зміст теоретичного розділу програми з фізичного
3
виховання майбутніх спеціалістів.
4 Принципи побудови процесу фізичного виховання.
3
5 Особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності
3
студентів вузів США.
6 Гнучкість і методика її розвитку
4
7 Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей та їх вплив на
3
організм студента.
8 Методика розвитку швидкості і швидкісних здібностей.
4
9 Особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності
4
студентів вузів Європи.
10 Розвиток координаційних здібностей людини.
3
11 Методика розвитку силових здібностей.
4

7

12 Особливості впливу географічного чинника на формування
структури фізичного виховання студентської молоді.
13 Рухова витривалість і методика її розвитку.
14 Особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності
студентів вузів Азіатського регіону.
15 Особливості фізичного виховання студентів, які мають
відхилення у стані здоров’я.
16 Рухлива активність і здоров’я студентів.
17 Чинники та мотивація студентської молоді до здорового способу
життя.
18 Навантаження і відпочинок як взаємопов'язані компоненти
виконання фізичних вправ.
19 Поняття, мета та завдання професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вищих навчальних закладів.

4
4
4
4
4
4
4
4

7. Індивідуальні завдання
Для студентів денної форми навчання – 2 індивідуальних домашніх
завдання з кожного змістовного модуля.
Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.
8. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи
навчання:
 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального
матеріалу;
 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
 ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне
зображення (малюнки, схеми, графіки);
 практична робота – для використання набутих знань у розв’язання
практичних завдань;
 аналітичний метод – мисленєвого або практичного розкладу цілого на
частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до
загального;
 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від
загального до окремого, одиничного;
 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

9. Методи контролю

8

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних
заняттях, захист індивідуального домашнього завдання.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,
тестування.
10. Розподіл балів на екзамені
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються
наступні види робіт:
 активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 20 –
26 балів (3 практичних заняття по 26 балів = 80 балів; 4 практичних
заняття по 20 балів = 80 балів);
 захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до
20 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за
перший та другий змістовні модулі.
Студент має право складати екзамен у письмовій або усній формі, який
оцінюється за 100 шкалою, і має пріоритет при визначенні підсумкової
оцінки.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
для заліку
(роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
1.
Шуба Л.В. Курс лекцій з дисципліни «Фізичне виховання у
вищих навчальних закладах» для студентів спеціальності 8.010201 «Фізичне
виховання» усіх форм навчання / Укл.: Л.В. Шуба - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
– 38с.
2.
Шуба Л.В. Курс лекцій з дисципліни «Фізичне виховання у
вищих навчальних закладах» для студентів спеціальності 8.010201 «Фізичне
виховання» усіх форм навчання / Укл.: Л. В. Шуба - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
– 50 с.
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12. Рекомендована література
Базова
1.
Волков В.Л. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки
студентської молоді / В.Л. Волков - К.: Знання України, 2008. - 82 с.
2.
Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
населення України, Постанова кабінету міністрів України від 15 січня 1996
року №80, м. Київ. -31с.
3.
Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные
пособия» / Ю.И. Евсеев - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 384 с.
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