


1. Опис освітньо-професійної програми 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Education 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Physical culture and sport 

Кваліфікація Бакалавр з фізичної культури і спорту 

 

Тип диплома та обсяг програми одиничний; 

_240_кредитів; _3_р._10_міс. 

Вищий навчальний заклад Університет державної фіскальної служби України 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  

Період акредитації  

Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК України 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти 

 

А Мета освітньої програми 

Метою програми є підготовка інтегративних фахівців – бакалаврів з фізичного виховання і 

спорту, фізичної підготовки різних груп населення, які відповідають актуальним потребам 

сучасного суспільства та ринку праці. Основною метою освітньої програми є засвоєння 

студентами базових засад, вивчення необхідної системи наук у межах широкого кола галузей 

освіти у сфері фізичної культури і спорту. 

В Характеристика програми 

1. Предметна область  Об’єкти вивчення та діяльності: забезпечення рухової 

активності людей з метою їхнього гармонійного фізичного і 

духовного розвитку та ведення здорового способу життя; 

уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, 

інтелектуальній та інших напрямах підготовки шляхом 

проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до 

них.  

Мета навчання (очікуване застосування набутих 

компетентностей) – формування у випускників здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної 

культури та спорту, що передбачає застосування відповідних 

теоретичних завдань та практичних методів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції, 

принципи й їх використання для пояснення фактів та 

прогнозування результатів): знання із соціально-гуманітарних, 

фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної 

підготовки в обсязі, необхідному для вирішення професійно-

прикладних і науково-дослідницьких завдань; загальних теорій 

та сучасних концепцій фізичної культури і спорту; знання 

законодавчих актів і нормативних документів; знання 

комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 



спілкування, основ ділової іноземної мови, навички навчання, 

виховання та соціалізації особистості. Фізичне виховання і спорт 

– мультидисциплінарне поняття; галузь знань – освіта та дотичні 

напрями – основи здоров’я, фізіологія, антропологія, психологія 

та соціологія; знання іноземної мови – бажано. Фізичне 

виховання і спорт – 70 %; дотичні – 25 %; іноземна мова – 5 %. 

Методи, методики та технології, якими має оволодіти 

здобувач вищої освіти для застосовування на практиці: 

залучення різних груп населення до занять фізичною культурою 

і спортом, спортивного та кондиційного тренування і 

фізкультурно-спортивної реабілітації; профілактика 

захворювань і травматизму, надання долікарської допомоги, 

ведення здорового способу життя; організація та проведення 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; управління 

суб’єктами сфери фізичної культури і спорту. 

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та 

прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 

використовувати): спортивні та спеціальні споруди; 

фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання; наукова 

апаратура, технічні засоби навчання.  

2. Основний напрям 

програми та 

спеціалізації 

Акцент на використання інтегративних напрямів і підходів під 

час здобуття вищої освіти з організації та проведення заходів 

фізичного виховання і спорту, цивільних фахівців з оборони та 

захисту. 

3. Орієнтація програми Освітня програма з професійною орієнтацією на теорію і 

практику специфічної діяльності у галузі фізичного виховання 

та спорту. 

4. Особливості та 

відмінності 

Програма містить незалежну складову міждисциплінарного 

навчання, що забезпечують фахівці формування та підтримання 

здатності та спроможності виконання завдань за професійним 

спрямуванням. Програма виконується в активному 

дослідницькому середовищі. 

C Працевлаштування та продовження освіти 

1. Професійні права Загальні вимоги до якостей випускників спеціальності 

017 Фізична культура і спорт реалізуються на основі системи 

набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, 

системних) та фахових компетентностей бакалавра з відповідної 

галузі для: 

- здійснення професійних завдань, 

- вирішення практичних проблем у галузі професійної 

діяльності або у процесі тренування та навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

- забезпечення здатності випускника здійснювати професійну 

діяльність на первинній посаді одразу після закінчення вищого 

навчального закладу. 

Бакалавр із фізичного виховання і спорту може обіймати 

первинні посади за Національним класифікатором України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП). професійними 

назвами робіт, які є складовими класифікаційних угруповань, що 

потребують базової вищої освіти та відповідають кваліфікації за 

дипломом бакалавра. Мінімальний обсяг професійних 



компетенцій бакалавра із фізичного виховання і спорту 

встановлюється на рівні вимог до професійних назв робіт:  

2351.2 – методист з фізичної культури; 

3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної 

команди, спортивної школи і т. ін.); 

3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, 

секції); 

3475 – Інструктор-методист спортивної школи; 

3475 – Інструктор з аеробіки; 

3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); 

3475 – Фітнес-тренер; 

3414 – Фахівець із організації дозвілля; 

3414 – Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами 

туризму); 

3475 – Інструктор із стройової та фізичної підготовки; 

3475 – Інструктор-методист з фізичної культури та спорту; 

3475 – Інструктор-методист з виробничої гімнастики., із 

фізичної підготовки різних груп населення, цивільних: захисту 

та оборони. 

Бакалавр із фізичного виховання і спорту може обіймати інші 

первинні посади за професійними назвами робіт, що 

характеризуються спеціальними професійними компетенціями 

відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. 

2. Продовження освіти 

(академічні права) 

Бакалавр із фізичного виховання і спорту може: продовжити 

навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за цією 

ж або суміжною галуззю; набути освітніх і професійних 

кваліфікацій за іншими спеціальностями/ спеціалізаціями в 

системі післядипломної освіти. 

D Стиль та методика викладання 

1. Підходи до 

викладання та 

навчання 

Студентоцентрований і проблемно-орієнтований підхід до 

викладання навчання через поєднання наукових засад та 

практичного застосування знань. Лекції у поєднанні з 

мультимедіа. Електронне навчання, групова робота оцінювання 

одногрупниками, рефлективне навчання. Самонавчання, 

навчання.  

2. Форми контролю Письмові іспити, заліки, поточний контроль, захист звіту з 

практики, випускний кваліфікаційний екзамен. 

 

Е Програмні компетентності 

1. Інтегральна 

компетентність 

Е1. Здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту. 

2. Загальні 

компетентності 

Е2.1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Е2.2. Здатність планувати та управляти часом. 

Е2.3. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і 

письмово. 

Е2.4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Е2.5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Е2.6. Здатність використовувати іноземну мову у професійній 

діяльності. 

Е2.7. Здатність працювати в команді. 

Е2.8. Навички міжособистісної взаємодії. 



Е2.9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

Е2.10.Прагнення до збереження навколишнього середовища та 

дотримання основних гігієнічних норм. 

Е2.11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Е2.12. Здатність до формування світогляду та аналізу розвитку 

людського буття, суспільства і природи. 

Е2.13. Здатність інтерпретувати історичний розвиток 

українського суспільства. 

Е2.14. Здатність аналізувати економічні процеси. 

Е2.15. Здатність використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

3. Професійні 

компетентності 

Е3.1. Здатність розуміти цілі, методологію та методи 

професійної діяльності фахівця із фізичного виховання і спорту. 

Е3.2. Володіння інструментарієм, методами організації та 

проведення констатуючих та формуючих досліджень. 

Е3.3. Розуміння специфіки предмету формування та виховання 

здорової особистості, зв’язків цього процесу із іншими 

дисциплінами; прагнення знати основні галузі професійної 

майстерності та мати можливість застосовувати фахові знання у 

різних сферах життя. 

Е3.4. Володіння знаннями з історії розвитку, сучасних проблем 

та перспектив сучасної науки. 

Е3.5. Володіння знаннями особливостей діяльності та 

функціонування психіки людини, на різних етапах розвитку. 

Е3.6. Володіння закономірностями формування та 

функціонування мотиваційної сфери особистості. 

Е3.7. Прагнення бути обізнаним щодо провідних 

закономірностей пізнавальних та емоційно-вольових психічних 

процесів. 

Е3.8. Здатність володіти знаннями про структуру особистості і 

рушійні сили її розвитку. 

Е3.9. Визначеність фахових закономірностей спілкування і 

взаємодії людей у соціальних групах, міжгрупових відносинах 

на різних вікових етапах. 

Е3.10. Здатність володіти критеріями норми і патології 

психічних процесів, станів, властивостей, добирати необхідні 

шляхи і засоби компенсації / відновлення норми. 

Е3.11. Навички орієнтування в основних сферах і видах 

професійної спортивної діяльності. 

Е3.12. Прагнення володіти основами фахової діагностики, 

психокорекції, психологічного консультування. 

Е3.13. Прагнення знати основні засади тренувальної, 

корекційної та розвивальної роботи. 

Е3.14. Володіння методикою викладання навчальних дисциплін 

у сфері фізичного виховання і спорту. 

 

F Програмні результати навчання 

 Знання у галузі фізичного виховання і спорту: 

- F1. Знати підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності 

на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, 

технічних умов тощо; вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих 



вимог до якості послуг у сфері фізичної культури і спорту. Відтворити понятійно-

категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і практики психолого-

педагогічної науки в галузі фізичного виховання і спорту. 

- F2. Визначити сутність і особливості галузей фізичного виховання і спорту. 

- F3. Знати основні поняття, принципи, методи та форми підприємницької діяльності в 

ринкових умовах господарювання в сфері фізичної культури і спорту. 

- F4. Описати класичні і новітні напрями психологічного теоретизування та практики. 

- F5. Визначити сутність та призначення методів фахових досліджень. 

- F6. Показати специфіку застосування різноманітних напрямів досліджень. 

Розуміння у галузі фізичного виховання і спорту: 

- F7. Класифікувати основні соціально-психологічні явища, стани, процеси, специфіку їх 

перебігу.  

- F8. Інтерпретувати роль особистості спортсмена і тренера у діяльності і спілкуванні.  

- F9. Розуміти роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер 

особистості. 

- F10. Пояснити теоретико-методологічні основи формування спеціальних дисциплін у 

сфері фізичної підготовки та спорту, класифікувати специфічні феномени. 

Застосування у галузі фізичного виховання і спорту: 

F11. Демонструвати уміння планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати 

різноманітні методики, технології та практики тайм-менеджменту, які сприятимуть 

ефективній організації часу відповідно до особистісних та професійних потреб. 

Демонструвати знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел 

поповнення лексики української та іноземної мови; показувати уміння спілкуватися 

українською мовою у професійному середовищі, уміння дотримуватися етики ділового 

спілкування; складати різні види документів; пояснювати фахівцям і нефахівцям 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення у сфері фізичної культури і спорту.  

F12. Демонструвати уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 

здійснювати комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; 

систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації 

даних з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

Демонструвати готовність до освоєння нового матеріалу та вміння оцінювати себе 

критично; демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти; 

демонструвати вміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й 

застосовувати досвід колег. 

F13. Демонструвати ефективну співпрацю в команді співробітників окремих суб’єктів 

сфер фізичної культури і спорту; володіти навичками оцінювання непередбачуваних 

проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення, нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності; дотримуватися етичних 

норм ділового спілкування та поведінки. 

Аналіз 

- F14. Аналізувати процес становлення та розвитку спорту, олімпійського руху та 

олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях. 

- F15. Аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 

- F16. Аналізувати історичні процеси державно-політичного та соціально-економічного 

розвитку українського суспільства від найдавніших часів до сьогодення; розпізнавати 

сутність перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, та визначати її місце у 

загальноєвропейському просторі.  

F17. Визначити основні економічні закони та категорії; знання базових методів 

пізнання і аналізу економічних процесів; описувати ринковий механізм та принципи його 

дії у сферах: фізичної культури і спорту. Враховувати проблеми людини і світу у 

світоглядному контексті та застосовувати філософські категорії та поняття. 



Ілюструвати навички взаємодії з різними категоріями замовників під час індивідуальної 

та групової роботи.  

Синтез у галузі фізичного виховання і спорту: 

- F18. Розробити тренувальні та оздоровчі корекційні програми фізкультурних занять 
відповідно до запитів клієнтів (відвідувачів занять у спортивних секціях). 

- F19. Поєднати технології та методики прогнозування перспектив надання фахової 
допомоги різним категоріям клієнтів. 

F20. Сформулювати перспективи застосування різних підходів у реалізації корекції та 

оцінювання наслідків їх застосування. Виконувати визначені види рухових дій для 

занять масовим спортом; дотримуватися рекомендацій щодо тривалості та 

інтенсивності оздоровчої рухової активності протягом тижня; вести здоровий спосіб 

життя та здавати встановлені тести і нормативи щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України. 

F21. Визначати та демонструвати на препаратах, муляжах та іншому матеріалі 

будову опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової та інших систем організму 

людини; пояснювати значення основних понять та визначень, що характеризують 

перебіг фізіологічних процесів в організмі людини; прогнозувати зміни функціональних 

процесів при емоційних та фізичних навантаженнях; описувати біохімічні механізми 

енергетичного та пластичного забезпечення м’язового скорочення. Визначати 

синдроми поширених захворювань людини; виділяти причини, клінічну картину та 

засоби профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом; діагностувати функціональний стан організму людини; 

застосовувати основні принципи та засоби надання долікарської допомоги у 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати провідні підходи 

та засоби збереження життя, здоров’я та захисту людей в умовах загрози і 

виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; застосовувати гігієнічні заходи у 

процесі занять фізичною культурою і спортом; інтерпретувати основні положення 

раціонального природокористування, зокрема у сферах: фізичної культури і спорту. 

F22. Демонструвати знання сучасної класифікації діагностичних підходів до оцінки 

здоров’я та використовувати сучасні методи діагностики індивідуального та 

громадського здоров’я. Розробляти рекомендації щодо профілактики хронічних 

неінфекційних захворювань, складати персональні програми оздоровлення на основі 

показників стану здоров’я та пропозицій Всесвітньої організації охорони здоров'я; 

організовувати заходи залучення різних груп населення до здорового способу життя. 

Пояснювати принципи, засоби та методи фізичного виховання; інтерпретувати 

теорію навчання рухових дій; описувати методики розвитку рухових якостей; 

визначати форми організації занять у фізичному вихованні; враховувати особливості 

фізичного виховання дітей та молоді. 

F23. Демонструвати знання теоретичних засад використання рухової активності 

людини під час дозвілля для формування здоров’я; описувати міжнародний досвід 

залучення осіб до рухової активності; проводити оцінку рухової активності; складати 

план кондиційного тренування; розробляти та організовувати фізкультурно-оздоровчі 

та спортивні заходи для різних груп населення. Обирати засоби, методи та форми 

фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до нозологічних особливостей осіб з 

інвалідністю; встановлювати контакт із особами різних нозологічних груп з 

врахуванням етико-деонтологічних аспектів діяльності для успішного забезпечення 

тренувального процесу та організації змагань. 

F24. Пояснювати принципи, мету, завдання, засоби та методи спортивної підготовки, 

обговорювати особливості змагальної діяльності та організацію й проведення 

спортивних змагань, структуру тренувального процесу, основи відбору і орієнтації 

спортсменів, основи моделювання та прогнозування у підготовці спортсменів; 

визначати поза-тренувальні та поза-змагальні засоби стимулювання працездатності 



та відновлювальних процесів. Описувати особливості розвитку фізичної культури і 

спорту в різні історичні періоди у світі та Україні. Застосовувати базові знання з 

метрології та біомеханіки, виконувати необхідні виміри та розрахунки для 

обґрунтування засобів фізичної культури та особливостей спортивної техніки. 

F25. Інтерпретувати принципи, функції та методи управління; визначати особливості 

структури управляння у сферах фізичної культури і спорту; обґрунтовувати проекти 

управлінських рішень для забезпечення ефективної діяльності окремих суб’єктів сфер: 

фізичної культури і спорту; використовувати спортивні споруди, спеціальне 

обладнання та інвентар; проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах сфер фізичної культури і спорту. Пояснювати показники та 

демонструвати результати економічної діяльності організації у сферах фізичної 

культури і спорту; здійснювати планування підприємницької діяльності та 

прогнозування розвитку суб’єктів фізичної культури і спорту.  

F26. Демонструвати знання наукової педагогічної термінології та уміння виявляти 

шляхи застосування педагогічних знань у практиці професійної діяльності; пояснювати 

дидактичні принципи та інтерпретувати особливості їх реалізації у навчальному 

процесі, володіти методами організації процесу навчання; визначати особливості 

формування особистості у різні вікові періоди. 

F27. Демонструвати знання основ психології особистості, характеристики 

психологічних процесів, психічних станів людини, психологічних якостей особистості, 

основ соціальної психології груп і колективу. Здійснювати пошук нової інформації, що 

міститься в різноманітних друкованих та електронних джерелах, користуючись 

відповідними пошуковими методами і системами; володіти сучасними методами 

наукового дослідження, які застосовуються у сферах фізичної культури і спорту, 

використовувати методи математичної статистики, робити висновки у 

відповідності до поставлених завдань; здійснювати проектування наукової роботи; 

організовувати та здійснювати наукове дослідження з проблем фізичної культури і 

спорту. 

Оцінювання у галузі фізичного виховання і спорту: 

- F28. Рекомендувати програми відповідно до типології фахових досліджень. 

- F29. Оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей 
функціонування на різних етапах. 

- F30. Застосовувати оптимальні організаційно-функціональні, програмно-технологічні 
засоби фахової діагностики. 

F31. Аргументувати бажані та негативні наслідки застосування різних підходів у 

реалізації фахової діагностики, консультації, корекції та оцінювати та досягати 

позитивних бажаних ймовірних наслідків. 

 



2. Відповідність навчальних дисциплін  

програмним компетентностям та результатам навчання 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні 

результати 

навчання 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

Е2.3, Е2.5, Е2.7, Е2.13 F1, F5, F6, F8, F14 Історія України: європейський вимір 

Е2.1, Е2.3, Е2.5, Е2.10, 

Е2.12, Е2.13 

F1, F8, F4 
Ділова українська мова  

Е2.1, Е2.4, Е2.6, Е2.7, Е2.8, 

Е2.10 

F7, F22, F23, F24. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Е2.1, Е2.3, Е2.5, Е2.10–

Е2.13 

F1, F3 
Культура українського народу 

Е1, Е2.3, Е2.5, Е2.9, Е2.10, 

Е2.13, Е3.8 

F1, F4, F29 
Філософія 

Е2.2, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7 F1, F2, F11, F12, 

F16, F17, 

Сучасні інформаційні технології 

Е2.1, Е2.9–E2.11 F21, F24, F25, F26 Безпека життєдіяльності (модуль 1 

«Безпека життєдіяльності», модуль 2 

«Цивільний захист», модуль 3 «Охорона 

праці»)  

Е2.1, E2.10, Е2.11, Е2.12 F1, F2, F6 Екологія 

Е2.1, E2.7, E2.9, E2.10, 

E2.12, E2.15 

F1, F8, F9, F10, F13 
Теорія і методика здоров’я 

E2.10, E2.12, E2.15 F1, F6, F7, F9, F10, 

F13 

Морфофункціональні та метаболічні 

основи фізичного виховання та спорту 

Е1, Е2.1, Е2.5, Е2.7, Е2.8, 

Е2.9 

F2, F8, F9, F10, F14, 

F20 
Фізичне виховання 

Е1, E2.9, E3.1, E3.5, Е3.12 F1, F9, F10, F13, 

F18, F19 

Медико-біологічні основи фізичного 

виховання і спорту 

Е1, Е2.2, E2.4, E2.5, Е2.7, 

Е2.8, Е2.9, Е2.10, Е3.8, 

Е3.9, Е3.10, Е3.12 

F1, F4, F5, F6, F9, 

F13, F16, F18, F19, 

F20 

Медико-біологічний контроль у 

фізичному вихованні з основ 

математичної статистики 

II. Цикл професійної підготовки 

Е2.1, E3.5, Е3.9, Е3.12 F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28, F29 
Психологія 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, Е3.8 

F1, F2, F4, F5, F6, 

F10, F11, F12, F13, 

F26, F28, F30 

Теорія і методика фізичної культури 

Е2.1, Е2.2, E2.11, Е3.1, 

Е3.2, Е3.3, Е3.4, Е3.6, Е3.8, 

Е3.12 

F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F29 Педагогіка 

E2.5, E2.12, Е2.13, E3.4, 

E3.6, E3.10 

F2, F3, F4 
Історія педагогіки 

Е1, Е2.1, E2.2, E2.11, 

E2.13, E2.14, E3.8, Е3.12 

F1, F2, F3, F4, F5 
Педагогічна творчість 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, Е3.8 

F1, F2, F4, F5, F6, 

F10, F11, F12, F13, 

F26, F28, F30 

Теорія і методика фізичного виховання 

Е2.1, E3.1, E3.2, E3.4, E3.6, F1, F2, F7, F10, F11, Теорія і методика оздоровчої фізичної 



E3.8 F12, F13 культури 

Е1, Е2.1, E2.11, E3.1, E3.4, 

E3.9, Е3.12 

F1, F2, F20, F30 
Теорія і методика хортингу 

Е2.1, E3.1, E3.2, E3.4, E3.6, 

E3.8 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 
Фізична реабілітація 

Е1, Е2.2, E3.1, E3.4, E3.9 F1, F2, F7 Організація і методика туризму 

Е1, E2.1, Е2.2, E2.5, Е2.14, 

E2.15, E3.1, E3.2, E3.6 

F1, F2, F20, F30 Організація і управління у сфері фізичної 

культури 

Е2.1, Е3.1, Е3.2, Е3.4, E3.6, 

E3.10 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20, F30 

Теорія і методика викладання спортивних 

та рухливих ігор 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, E3.10 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20, F30 

Теорія і методика викладання легкої 

атлетики 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, Е3.8 

F1, F2, F4, F5, F6, 

F10, F11, F12, F13, 

F26, F28, F30 

Теорія і методика викладання спортивних 

дисциплін 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, E3.10 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 
Теорія і методика викладання гімнастики 

Е1, E2.1, E2.2, E2.12, E3.10 F1, F2, F20 Теорія і методика викладання плавання 

Е2.1, E3.1, Е3.2, Е3.3, Е3.4, 

Е3.6, E3.10 

F1, F11, F12, F20 
Спортивно-педагогічне удосконалення 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Перелік № 1 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі) 

Е2.13, E3.1, Е3.2, Е3.4, 

E3.6, Е3.9 

F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28 
Релігієзнавство 

Е2.1, Е2.2, Е3.1, Е3.2, Е3.3, 

Е3.4, Е3.6 

F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 

Логіка 

E1, Е2.1, Е2.2, Е2.4, E2.12, 

Е2.14, E3.4, E3.6, E3.10 

F2, F3, F4 Основи економічної теорії 

E2.11, E3.1, Е3.2, Е3.4, 

E3.6, Е3.9 

F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28 
Соціологія 

Е2.2, Е2.3, Е3.1, Е3.2, Е3.3, 

Е3.4, Е3.6 

F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 
Правознавство 

Е2.3, E2.5, E2.11–Е2.13, 

E3.4, E3.6, Е3.8, E3.10 

F2, F3, F4 Культурологія 

Е2.1, Е2.3, Е2.5, Е2.9, 

E2.11, Е3.8 

F1, F25 
Етика і естетика 

Е2.3, E2.5, E2.11–Е2.13, 

E3.4, E3.6, Е3.8, E3.10 

F2, F3, F4 Культура ділового спілкування 

Перелік № 2 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі) 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6 

F1, F2, F20 Спортивно-педагогічна інформатика 

Е2.1, E3.1, E3.2, E3.4, E3.6, 

E3.8, E3.10, Е3.12 

F1, F2, F20 Вікова фізіологія 

Е1, Е2.2, E3.1, E3.4, E3.9, 

E3.10 

F1, F2, F20 
Основи наукових досліджень 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20, F30 

Адаптація та функціональні резерви 

спортсменів 

Е2.1, E3.1, Е3.2, Е3.4, E3.6, 

Е3.9 

F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28 

Основи ЛФК у спеціальних медичних 

групах  

Е2.1, Е3.1, Е3.2, Е3.3, Е3.4, 

Е3.6 

F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 
Сучасні оздоровчі системи 



Перелік № 3 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі) 

Е2.1, E3.1, Е3.2, Е3.4, E3.6, 

Е3.9 

F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28, F30 

Методика викладання обраного виду 

спорту 

Е3.1, Е3.2, Е3.3, Е3.4, Е3.6 F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 

Теорія і методика викладання настільного 

тенісу 

E1, Е2.1, Е2.2, Е2.4, E2.12, 

Е2.14, E3.4, E3.6, Е3.8, 

E3.10 

F2, F3, F4 Методика виховної роботи 

Е2.1, Е2.2, E3.1, Е3.2, Е3.4, 

E3.6, Е3.9 

F1, F3, F4, F5, F19, 

F20, F26, F28 

Основи маркетингу у сфері фізичної 

культури і спорту 

Е3.1, Е3.2, Е3.3, Е3.4, Е3.6 F1, F2, F3, F4, F5, 

F6 
Оздоровчий туризм 

Е2.1, E2.5, E2.12, E3.4, 

E3.6, E3.10 

F2, F3, F4 
Оздоровча ходьба, біг 

Блок навчальних дисциплін «Хортинг» 

Е1, Е2.1, Е2.3, Е2.6, Е2.10, 

Е2.13, Е3.8, E3.11, E3.13 

F1, F2, F4, F5, F10, 

F11, F12, F13, F16, 

F18, F21, F22, F23, 

F24 

Теорія і методика викладання хортингу 

E3.1, E3.2, E3.4, E3.6, E3.8, 

E3.10 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 

Технологія рекреаційно-оздоровчої 

діяльності в хортингу 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, E3.10, Е3.12 

F1, F2, F20, F30 Підвищення спортивної майстерності в 

хортингу 

Блок навчальних дисциплін «Спортивно-масова робота» 

Е2.1, Е3.1, Е3.2, Е3.4, E3.6, 

E3.11 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20, F30 
Теорія і методика викладання футболу 

Е1, Е2.1, E3.1, E3.4, Е3.8–

E3.10, Е3.12 

F1, F2, F20, F30 
Дитячий і юнацький спорт 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, E3.11 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 

Підвищення спортивної майстерності у 

футболі 

Блок навчальних дисциплін «Спортивно-оздоровчий туризм» 

Е2.1, Е2.2, Е3.1, Е3.2, Е3.4, 

E3.6, E3.9, E3.10 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 

Теорія і методика викладання оздоровчого 

туризму 

Е2.1, E3.1, E3.2, E3.4, E3.6, 

E3.8, E3.11 

F1, F2, F7, F11, F14, 

F20 

Технологія рекреаційно-оздоровчої 

діяльності в туризмі 

Е1, E2.1, E2.5, E2.15, E3.1, 

E3.2, E3.6, E3.12 

F1, F2, F20 Підвищення спортивної майстерності в 

туризмі 

 



3. Перелік дисциплін освітньої програми 
№ 

п/п 

Назва дисципліни ЄКТС/ 

год. 

Форма 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові навчальні дисципліни 
Цикл загальної підготовки 

1.1. Історія України: європейський вимір 3/90 екзамен 

1.2. Ділова українська мова  3/90 екзамен 

1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 10/300 екзамен 

1.4. Культура українського народу 3/90 екзамен 

1.5. Філософія 3/90 екзамен 

1.6. Сучасні інформаційні технології 3/90 екзамен 

1.7. Безпека життєдіяльності (модуль 1 «Безпека 

життєдіяльності», модуль 2 «Цивільний захист», модуль 3 

«Охорона праці»)  

3/90 залік 

1.8. Екологія 3/90 залік 

1.9. Теорія і методика здоров’я 5/150 екзамен 

1.10. Морфофункціональні та метаболічні основи фізичного 

виховання і спорту 
11/330 екзамен 

1.11 Фізичне виховання 10/300 залік 

1.12. Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту 5/150 екзамен 

1.13. Медико-біологічний контроль у фізичному вихованні з 

основ математичної статистики 

3/90 

 

залік 

Цикл професійної підготовки 

2.1. Загальна психологія 10/300 екзамен 

2.2. Теорія і методика фізичної культури 6/180 екзамен 

2.3. Педагогіка 6/180 екзамен 

2.4. Історія педагогіки 3/90 екзамен 

2.5. Педагогічна творчість 3/90 екзамен 

2.6. Теорія і методика фізичного виховання 7/210 екзамен 

2.7. Теорія і методика оздоровчої фізичної культури 3/90 екзамен 

2.8. Теорія і методика хортингу 3/90 екзамен 

2.9. Фізична реабілітація 5/150 екзамен 

2.10. Організація і методика туризму 3/90 екзамен 

2.11. Організація і управління у сфері фізичної культури 3/90 екзамен 

2.12. Теорія і методика викладання спортивних та рухливих 

ігор 

12/360 екзамен 

2.13. Теорія і методика викладання легкої атлетики 5/150 екзамен 

2.14. Теорія і методика викладання спортивних дисциплін 6/180 екзамен 

2.15. Теорія і методика викладання гімнастики 6/180 екзамен 

2.16. Теорія і методика викладання плавання 5/150 екзамен 

2.17. Спортивно-педагогічне удосконалення 3/90 екзамен 

Вибіркові навчальні дисципліни 

 Перелік № 1 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі)  
4.1. Релігієзнавство 3/90 залік 

4.2. Логіка 3/90 залік 

4.3. Основи економічної теорії 3/90 залік 

4.4. Соціологія 3/90 залік 

4.5. Правознавство 3/90 залік 



4.6. Культурологія 3/90 залік 

4.7. Етика і естетика 3/90 екзамен 

4.8. Культура ділового спілкування 3/90 екзамен 

 Перелік № 2 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі)  

5.1. Спортивно-педагогічна інформатика 4/120 залік 

5.2. Вікова фізіологія 4/120 залік 

5.3. Основи наукових досліджень 4/120 екзамен 

5.4. Адаптація та функціональні резерви спортсменів 4/120 екзамен 

5.5. Основи ЛФК у спеціальних медичних групах  3/90 екзамен 

5.6. Сучасні оздоровчі системи 3/90 екзамен 

 Перелік № 3 (студент обирає одну дисципліну в кожному семестрі)  

6.1. Методика викладання обраного виду спорту 4/120 залік 

6.2. Теорія і методика викладання настільного тенісу 4/120 залік 

6.3. Методика виховної роботи 4/120 залік 

6.4. Основи маркетингу у сфері фізичної культури і спорту 3/90 екзамен 

6.5. Оздоровчий туризм 3/90 екзамен 

6.6. Оздоровча ходьба, біг 3/90 екзамен 

Блок навчальних дисциплін «Хортинг» 

7.1. Теорія і методика викладання хортингу 19/570 екзамен 

7.2. Технологія рекреаційно-оздоровчої діяльності в хортингу 3/90 екзамен 

7.3. Підвищення спортивної майстерності в хортингу 8/240 залік 

Блок навчальних дисциплін «Спортивно-масова робота» 

8.1. Теорія і методика викладання футболу 19/570 екзамен 

8.2. Дитячий і юнацький спорт 3/90 екзамен 

8.3. Підвищення спортивної майстерності у футболі 8/240 залік 

Блок навчальних дисциплін «Спортивно-оздоровчий туризм» 

9.1. Теорія і методика викладання оздоровчого туризму  16/480 екзамен 

9.2. Технологія рекреаційно-оздоровчої діяльності в туризмі 6/180 екзамен 

9.3. Підвищення спортивної майстерності в туризмі 8/240 залік 

Практика 

10.1 Навчальна практика 3/90 залік 

10.2. Педагогічна практика 3/90 залік 

10.3. Педагогічна практика 9/270 залік 

10.4. Виробнича практика 9/270 залік 

Атестація здобувачів вищої освіти 

11.1 Випускний кваліфікаційний екзамен 2/60  

 ВСЬОГО 240/7200  

 



4. Результати навчання 

та тематика навчальних дисциплін освітньої програми 

 
Обов’язкові навчальні дисципліни 

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР 

Мета: сформувати прагнення послідовного вивчення державно-політичного, соціально-

економічного, духовного, етнокультурного поступу українського народу в контексті світових, 

загально цивілізаційних вимірів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Здатність формулювати завдання, використовувати потрібну інформацію й 

інструментарій для його вирішення та досягнення обґрунтованого висновку. 

Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині. 

Розуміння необхідності формувати національну та історичну свідомість народу. 

Володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у 

професійній сфері. 

Здатність аналізувати й узагальнювати найхарактерніші тенденції історико-цивілізаційного 

поступу українського народу, застосовувати отримані знання з історії України при вирішенні 

актуальних проблем сучасного українського суспільства. 

Уміння відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і 

практики, оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер 

особистості. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Феномен української історії. Стародавня історія України 

Тема 2. Княжа доба української історії у світових вимірах 

Тема 3. Ранньомодерна історія України (XIV–XVIII ст.) 

Тема 4. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) 

Тема 5. Українські землі в період національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. 

Тема 6. Україна у складі СРСР (20–80-ті роки ХХ ст.) 

Тема 7. Україна в умовах незалежності 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Мета: сформувати високий рівень мовної культури, грамотності, фахової ерудиції, 

комунікативної компетентності студентів.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями, а також 

представляти складну інформацію у зручній та зрозумілій формі, використовуючи професійну 

лексику та методи. 

Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, 

мовами. 

Здатність формулювати задачу, для її вирішення та досягнення обґрунтованого висновку 

використовувати потрібну інформацію та інструментарій. 

Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині. 

Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища. 

Здатність формувати ціннісні орієнтації крізь призму культуро відповідності і власного 

культуро творення. 

Здатність характеризувати найважливіші події, явища української історії і культури. 



Уміння відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і 

практики, оцінити роль і значення пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер 

особистості. 

Уміння застосовувати оптимальні мовні техніки у професійній комунікації. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Стилі сучасної української 

літературної мови у професійній комунікації 

Тема 2. Основи культури професійного мовлення 

Тема 3. Лексичні особливості ділового мовлення. Українська термінологія у 

професійному спілкуванні 

Тема 4. Застосування та роль морфологічних і синтаксичних засобів у ділових паперах 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Види і форми усного 

професійного мовлення 

Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

Тема 7. Проблеми перекладу і редагування професійних текстів 

 

ІНОЗЕМНА МОВА 

(за професійним спрямуванням) 

Мета: формування професійної іншомовної комунікативної компетентності – здатності 

та готовності до міжкультурного іншомовного спілкування на необхідному та достатньому 

рівнях для реалізації цілей соціальної і професійної комунікації. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній 

та професійній сферах. 

Знання правил синтаксису, щоб розпізнавати і продукувати широке коло текстів в 

академічній та професійній сферах. 

Знання мовних форм, характерних для академічного та професійного мовлення. 

Знання широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах. 

Володіння специфікою артикуляції звуків, інтонації, акцентуації та ритму мови, що 

вивчається. 

Володіння різними видами читання: вивчаючим, ознайомлювальним, оглядовим, 

пошуковим. 

Уміння читати літературу за фахом та суміжних сферах науки з метою отримання 

потрібної інформації з мінімальним використанням словника. 

Уміння перекладати статті та інші наукові публікації за фахом, що розкривають широке 

коло суспільно-важливих проблем. 

Уміння оформлювати отриману інформацію у вигляді реферату, анотації, повідомлення, 

доповіді, участі в усному спілкуванні в межах тем і ситуацій, зазначених у програмі, 

включаючи власне розгорнуте висловлювання й сприймання такого на слух. 

Здатність підвищувати самостійно рівень мовної та мовленнєвої компетентностей. 

Здатність поповнювати інформацію про країни, мова яких вивчається. 

Здатність застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і 

писемного спілкування в академічному та професійному середовищах. 

Володіння нормами мовленнєвого етикету, прийнятого у професійній та діловій сферах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Я – студент університету ДФС України. Реформування вищої освіти в Україні 

Тема 2. Проблеми та перспективи вищої освіти в ЄС та США 

Тема 3. Інтеграція України в світовий простір фізичної культури і спорт 

Тема 4. Спорт країн світу в сучасних умовах. Спорт Великої Британії та США 

Тема 5. Фізична культура та спорт як наука. Спортивна діяльність людей 



Тема 6. Розвиток спорту у світі. Види спортивних систем 

Тема 7. Види міжнародних спортивних організацій 

Тема 8. Обмін спортивними делегаціями між країнами 

Тема 9. Національні види спорту різних країн 

Тема 10. Олімпійський рух у світі. Спортивна честь України 

Тема 11. Хортинг як національний вид спорту України на міжнародній спортивній арені 

Тема 12. Особливості ділового спілкування між спортивними федераціями країн 

 

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

Мета: сформувати усвідомлене розуміння ролі та призначення культури в житті 

цивілізованого суспільства й людини; залучити студентів до вітчизняної культурної спадщини, 

допомогти усвідомити місце української культури у світовому культурному процесі; сприяти 

подоланню розриву між достатньо високим рівнем професійної підготовки та низьким 

загальнокультурним розвитком випускників вищого закладу освіти; сформувати гуманістичний 

світогляд, заснований на пріоритеті загальнолюдських цінностей; розвивати творчі здібності як 

невід’ємну частину професійної підготовки студентів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Здатність формулювати завдання, для його вирішення та досягнення обґрунтованого 

висновку використовувати потрібну інформацію та інструментарій. 

Здатність продемонструвати сучасні інтерпретації історії культури та вміє 

використовувати їх на українському матеріалі. 

Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині. 

Здатність добирати, аналізувати та узагальнювати науково-пошуковий культурологічний 

матеріал. 

Відповідність отриманих знань вимогам сучасного професійного середовища.  

Здатність формувати ціннісні орієнтації крізь призму культуро відповідності і власного 

досвіду. 

Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями. 

Здатність узагальнювати висновки про особливості сучасних тенденцій розвитку 

української культури.  

Уміння відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і 

практики, узагальнити науково-пошуковий культурологічний матеріал. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Сутність культури та її ґенеза 

Тема 2. Філософські концепції розвитку культури 

Тема 3. Умови та особливості становлення й розвитку української культури 

Тема 4. Культурний розвиток давніх слов’ян 

Тема 5. Культура Київської Русі 

Тема 6. Українська культура XIV – першої половини XVII ст 

Тема 7. Українська культура другої половини XVII–XVIII ст 

Тема 8. Доба культурно-національного відродження /ХІХ – початок ХХ ст 

Тема 9. Українська культура у ХХ столітті. Тенденції розвитку сучасної української культури 

 

ФІЛОСОФІЯ 

Мета: формування теоретично обґрунтованої світоглядної позиції студента, підвищення 

його культури мислення, усвідомлення власного буття в контексті суспільно-історичних 

цінностей сучасної епохи, вироблення активної життєвої позиції; оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками, які необхідні для глибокого розуміння специфіки 

філософського знання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 



Ознайомлення студентів з багатим надбанням філософських знань, історією виникнення 

та розвитку філософії, її провідними течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і 

мають світоглядну спрямованість. 

Формування і розвиток у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати 

явища і процеси навколишньої дійсності, оволодіння методологією пізнання та практичної 

діяльності. 

Ознайомлення студентів з основними універсальними та національними цінностями, 

сформованими під впливом філософії, які становлять підґрунтя морального, правового, 

культурного розвитку суспільства.  

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Філософія як наука і тип світогляду 

Тема 2. Гносеологія (філософія пізнання) 

Тема 3. Онтологія (філософія буття) 

Тема 4. Філософія свідомості 

Тема 5. Антропологія (філософія людини) 

Тема 6. Аксіологія (філософія цінностей) 

Тема 7. Філософія культури, цивілізація 

Тема 8. Філософія історії 

Тема 9. Філософія суспільства 

Тема 10. Філософія права 

Тема 11. Антична філософія 

Тема 12. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження 

Тема 13. Філософія Нового Часу і Просвітництва 

Тема 14. Класична німецька філософія 

Тема 15. Сучасна зарубіжна філософія 

Тема 16. Українська філософія 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок із питань 

побудови та функціонування сучасних систем і технологій, їх раціонального використання при 

розв’язуванні задач професійного спрямування та сфері психологічних досліджень. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Володіння теоретичними засадами основ інформатики, системною забезпечення 

інформаційних процесів, застосування Інтернету в професійній діяльності, мережні технології, 

поняттями про експертні і навчальні системи, перспективи розвитку інформаційних систем, 

принципи і технології організації інформаційних потоків в фізичному вихованні, технології 

створення та використання інтегрованих інформаційних систем для розв’язання задач в галузі 

освіти. 

Володіння навичками роботи з офісним програмним забезпеченням для обробки 

структурованих документів; роботи в мережі. 

Здатність використовувати в практичній діяльності новітні інформаційні технології для 

підтримки, демонстрації та обробки при дослідженнях. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики 

Тема 2. Операційні системи та сервісні програми 

Тема 3. Мережеві технології в психології. Хмарні обчислення 

Тема 4. Засоби автоматизації даних у середовищі MS Word  

Тема 5. Засоби підтримки систем у середовищі MS Excel  

Тема 6. Бази даних та СУБД 

Тема 7. Програмні засоби для підготовки публікацій досліджень у MS PowerPoint 

 

 



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

(Модуль.1. Безпека життєдіяльності. М.2. Цивільний захист. М.3. Охорона праці) 

Мета: оволодіння студентами сукупності загальнокультурних та професійних 

компетенцій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту відповідно 

до європейських стандартів безпеки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із 

гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних 

ситуацій. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Формування культури безпеки і ризик-орієнтованого мислення, при якому питання 

гарантування безпеки, захисту й збереження життя і здоров’я є найважливішими пріоритетами 

для людини, суспільства, держави. 

Набуття знань щодо сучасних проблем і головних завдань безпеки життя та діяльності, а 

також уміння визначати коло своїх обов’язків із питань виконання завдань професійної 

діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків. 

Формування навичок оцінки особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства.  

Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Набуття знань щодо організаційно-правових заходів забезпечення безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці та вміння обґрунтовувати та 

забезпечувати виконання у повному обсязі заходи з колективної та особистої безпеки. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат із безпеки життєдіяльності 

Тема 2. Фізіологічні та психологічні особливості організму людини 

Тема 3. Середовище життєдіяльності людини 

Тема 4. Техногенні небезпеки та їх наслідки 

Тема 5. Соціальні небезпеки 

Тема 6. Комбіновані небезпеки 

Модуль 2 «Цивільний захист» 

Тема 7. Правові та організаційні основи цивільного захисту 

Тема 8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

Тема 9. Забезпечення заходів і дій у межах єдиної системи цивільного захисту 

Модуль 3 «Охорона праці» 

Тема 10. Правові та організаційні питання охорони праці 

Тема 11. Виробнича санітарія та гігієна праці 

Тема 12. Основи промислової безпеки 

Тема 13. Пожежна безпека 

 

ЕКОЛОГІЯ 

Мета: формування у студентів спеціальних знань з управлінських, правових, 

економічних та технологічних аспектів екологічної безпеки об’єктів економіки в умовах 

євроінтеграції; формування екологічної культури особистості і почуття відповідальності до 

вирішення екологічних проблем; визначення оптимальних шляхів еколого-економічного 

сталого розвитку України. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання наукових засад раціонального природокористування, основних завдань 

техноекології в екологічній безпеці держави. 

Знання економічного механізму управління природокористуванням та охороною НПС. 

Знання міжнародного досвіду у забезпеченні сталого еколого-економічного зростання, 

організаційно-правових засад управління у галузі охорони НПС та раціонального використання 

природних ресурсів. 



Розуміння суті екологічного моніторингу в системі екологічної інформації та реалізації 

сталого розвитку держави. 

Розуміння суті та важливості екологічного менеджменту, екоаудиту, екомаркетингу, 

екоінжинірингу та екологічної сертифікації як сучасних видів науково-практичної діяльності 

людини у галузі охорони НПС на шляху євроінтеграційних процесів України. 

Розуміння економічної та соціальної ефективності природоохоронної діяльності, суті 

екологічних проблем України та можливих шляхів їх вирішення. 

Розуміння необхідності екорозвитку та екологізації економіки у національній безпеці 

країни. 

Здатність обґрунтовувати та реалізовувати стратегії cталого екологобезпечного розвитку 

підприємств/корпорацій, країни і регіонів в умовах глобалізації. 

Здатність використовувати, описувати, розкривати, порівнювати сутність, оцінювати 

основні науково-практичні гіпотези з проблем глобального економічного розвитку. 

Уміння застосовувати сучасні види науково-практичної діяльності в галузі формування 

екологічної безпеки, реалізувати механізм мінімізації впливу негативних наслідків 

господарської діяльності в сучасних умовах господарювання. 

Уміння здійснювати розрахунки екологічних податків для стаціонарних джерел 

забруднення НПС та аналізувати ефективність їх встановлення, визначати економічні збитки 

від забруднення довкілля, здійснювати розрахунок та аналіз економічної ефективності 

природоохоронних заходів. 

Уміння аналізувати антропогенний вплив на НПС та визначати його результати. 

Уміння аналізувати екологічний стан середовища та запропонувати можливі шляхи 

оптимізації еколого-економічних систем під час євроінтеграційних процесів. 

Уміння здійснювати аналіз ефективності екологічного нормування для сталого розвитку 

підприємства (галузі промисловості, регіону, держави в цілому), розробляти ефективні рішення 

щодо виробництва конкурентоспроможної екочистої продукції в умовах євроінтеграції. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Предмет, завдання та значення екології як науки 

Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування 

Тема 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 

Тема 4. Техноекологія. Сучасні види науково-практичної діяльності людини у галузі 

охорони. НПС – екологічний менеджмент, екоаудит, екомаркетинг, екоінжиніринг, 

екосертифікація 

Тема 5. Економічний механізм управління природокористуванням та охороною НПС 

Тема 6. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності 

Тема 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони НПС 

Тема 8. Екологічні проблеми України та її регіонів 

Тема 9. Державне управління у галузі охорони НПС. Екологічне право 

Тема 10. Екорозвиток та екологізація економіки 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЗДОРОВ’Я 

 

Модуль 1. Основи здоров’я 

Мета: формування у студентів спеціальних знань про фундаментальні закони духовного, 

психічного і фізичного здоров'я, закономірності, способи та механізми відновлення і зміцнення 

здоров'я людини з використанням природних оздоровчих методів і технологій. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Формування знань про оздоровлення людини шляхом залучення її до здорового способу 

життя. 

Набуття навичок підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя і соціальної 

адаптації шляхом корекції. 



Вивчення закономірностей формування індивідуального здоров'я та умов його 

збереження і зміцнення. 

Формування нового ненасильницького і духовно-творчого мислення. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Сучасні погляди на здоров'я людини, сутність здоров'я, хвороби. 

Тема 2. Формування цінностей здорового життя. 

Тема 3. Методиками оцінки здоров’я та оздоровлення. 

Тема 4. Організація самостійних фізкультурно-оздоровчих занять 

Тема 5. Розробка та реалізація індивідуальних оздоровчо-тренувальних програм. 

Модуль 2 «Валеологія» 

Мета: формування у студентів валеологічних знань щодо формування, збереження, 

зміцнення та передачу здоров'я (генетичний фактор) за допомогою, як правило, 

немедикаментозних, природних чинників і засобів, валеософії, валеометрії, валеопрактики. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Набуття знань із загальної та приватної валеології, а також основ формування 

особистісних цінностей здорового життя людини. 

Розуміння специфіки засобів валеософії (філософія здоров'я, або мудрість здоров'я), 

валеометрії (вимірювання здоров'я) і валеопрактики (оздоровлення організму). 

Формування здатності впродовж всього життя самостійно зберігати, розвивати і 

підтримувати своє здоров'я на належному рівні. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Валеологія як наука про індивідуальне здоров'я людини 

Тема 2. Валеологія як засіб поліпшення якості життя і соціальної адаптації індивіда 

Тема 3. Харчування, фізичний стан людини, рівень функціонування всіх органів, клітин, 

тканин 

Тема 4. Дослідження і кількісна оцінка стану здоров'я і резервів здоров'я людини 

Тема 5. Формування установки на здоровий спосіб життя 

Тема 6. Вік і здоров'я. Поняття про неінфекційних захворюваннях і методах 

оздоровлення 

Тема 7. Валеологічний аналіз здоров'я і хвороби 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ОСНОВИ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

Модуль 1 «Анатомія людини і спортивна морфологія» 

Мета: ознайомлення студентів із провідними фізіологічними функціями, формування у 

них комплексного уявлення про анатомію людини та особливості спортивної морфології.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у практичній площині. 

Володіння інструментарієм, методами організації та проведення психологічних 

досліджень. 

Розуміння специфіки анатомії та фізіології нервової системи, її зв’язків із іншими 

навчальними дисциплінами; прагнення знати основні галузі психології та мати можливість 

застосування психологічних знань у різних сферах життя. 

Володіння знаннями особливостей діяльності та функціонування психіки людини на 

різних етапах розвитку. 

Здатність володіти критеріями норми і патології психічних процесів, станів, 

властивостей, добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Еволюція нервової системи. Стадії розвитку мозку людини 

Тема 2. Кісткова система організму людини 

Тема 3. Спинний та головний мозок 



Тема 4. Морфофізіологія нейрона, ганглії, синапса 

Тема 5. Електрохімічні процеси у нейронах, нервових волокнах, синапсах 

Тема 6. Інтеграційна роль та гальмування у центральній нервовій системі 

Тема 7. Соматична та вегетативна нервова система 

Тема 8. Загальні характеристики рухової активності людини 

Тема 9. Сенсорні системи 

 

Модуль 2 «Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання» 

Мета: оволодіння студентами сукупності професійних компетенцій щодо біохімічних 

основ організму людини і закономірностей спортивного тренування, які забезпечують 

ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку, навчання і виховання моральних, вольових, 

інтелектуальних якостей і рухових здібностей.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Формування знань про склад, будову, властивості речовин живої природи, розглянути 

основні методи біохімічних досліджень. 

Володіння знаннями про спортивне тренування з біологічних позицій, активну 

адаптацію, пристосування людини до інтенсивної м'язової діяльності, яке дозволяє їй розвивати 

великі м'язові зусилля і виконувати роботу більшої інтенсивності і тривалості. 

Формування знань про обмін речовин у тканинах органу в цілому. 

Розуміння процесів регуляції і координації функцій при виконанні фізичних вправ, що 

супроводжується глибокими функціональними змінами в організмі, які вивчаються фізіологією 

спорту. 

Набуття понять щодо біохімічних змін, які відбуваються в організмі під впливом 

тренування і не обмежуються тільки м'язовою системою, а розповсюджуються на всі тканини і 

органи, кісткову систему, печінку, серце, центральну нервову систему тощо. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Біологічна хімія як наука. Історія розвитку, предмети та об'єкти вивчення 

біохімії 

Тема 2. Основні розділи біохімії: статична біохімія, динамічна біохімія, функціональна 

біохімія, медична біохімія 

Тема 3. Методи біохімічних досліджень 

Тема 4. Активна адаптація 

Тема 5. Пристосування організму до тренувальних навантажень 

Тема 6. Основні групи біохімічних показників. Принципи уніфікації клініко-біохімічних 

методів дослідження 

Тема 7. Поняття про референтні інтервали та біохімічні констеляції 

Тема 8. Клінічна ензимологія: основні поняття, напрями та завдання 

Тема 9. Використання ферментів, їх активаторів та інгібіторів як фармацевтичних 

засобів 

 

Модуль 3 «Фізіологія людини» 

Мета: вивчення анатомо-фізіологічних особливостей організму людини, 

закономірностей формування функціональних систем у процесі індивідуального розвитку та їх 

вплив на психічні процеси. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Володіння знаннями особливостей діяльності та функціонування психіки людини, на 

різних етапах розвитку. 

Розуміння специфіки предмету вікова фізіологія і валеологія, її зв’язків із іншими 

навчальними дисциплінами; прагнення знати вікову фізіологію і валеологію як галузь 

психології та мати можливість застосування психологічних знань у різних сферах життя. 

Відтворення понятійно-категоріального апарату, встановлення зв’язку теорії і практики 

психологічної науки. 



Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання під час практичних занять. 

Здатність володіти критеріями норми і патології психічних процесів, станів, 

властивостей, добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми. 

Уміння оцінити рівень психіки людини, її компонентів та загальних закономірностей 

функціонування на різних вікових етапах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Вступ у вікову фізіологію. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку 

Тема 2. Фізіологічні основи вищої нервової діяльності 

Тема 3. Вікова фізіологія сенсорних систем 

Тема 4. Особливості опорно-рухового апарату 

Тема 5. Вікові особливості органів дихання 

Тема 6. Особливості розвитку серцево-судинної системи 

Тема 7. Особливості будови та функцій органів травлення на різних вікових етапах 

розвитку організму. Обмін речовин і енергії 

Тема 8. Розвиток сечостатевої системи 

Тема 9. Особливості розвитку ендокринної системи 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Модуль 1 

Мета – послідовне перманентне формування фізичної культури особистості, виховання 

здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини - будівника суспільства, в якому 

вона живе, готової до праці та захисту своєї Батьківщини, виховання морально-вольових 

якостей та потреби у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної 

культури у особистій, громадській, професійній діяльності та в сім'ї. Сформувати в студентів 

розуміння ролі фізичного виховання й спорту в розвитку особистості й підготовці її до 

професійної діяльності. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

знання науково-практичних основ фізичного виховання й здорового способу життя; 

формування мотиваційно-ціннісного відношення до фізичного виховання, установки на 

дотримання здоровішого способу життя, фізичне самовдосконалення й самовиховання, потреби 

в регулярні заняття фізичними вправами й спортом; 

оволодіння системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження й 

зміцнення здоров’я , психічне благополуччя, розвиток і вдосконалювання психофізичних 

здатностей, якостей і властивостей особистості, самовизначення у фізичній культурі; 

забезпечення загальної й професійно-прикладної фізичної підготовленості, психофізичну 

готовність студентів до майбутньої професії; 

придбання досвіду творчого використання фізкультурно-спортивної діяльності для 

досягнення життєвих і професійних цілей. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Фізична культура і система фізичного виховання у ВНЗ. 

Тема 2. Сучасні підходи до зміцнення здоров’я і профілактики захворювань.  

Тема 3. Загально-фізична підготовка. 

Тема 4. Легка атлетика. 

Тема 5. Спортивні ігри. 

Тема 6. Атлетична гімнастика. 

Тема 7. Єдиноборства. 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

Модуль 1 «Основи медичних знань» 

Мета: формування поняття про демографічну ситуацію в країні, зростання кількості 

глобальних і регіональних катастроф, необхідність збереження здоров'я і життя громадян 

країни; рівня гігієнічного виховання, санітарної культури населення та спеціальних медичних 



знань; значення долікарської допомоги та демографічне, медико-санітарне, епідеміологічне і 

генетичне благополуччя. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання теорії і практики щодо проходження попередньої підготовки та оволодіння 

основами медичних знань. 

Знання основ анатомі та фізіології організму людини, питань загальної та особистої 

гігієни здорової та хворої людини. 

Знання вікових особливостей розвитку та функціонування дитячого організму та 

основних ознак деяких патологічних станів у дітей і підлітків. 

Формування знання про збереження життя потерпілому, запобігання швидкому розвитку 

незворотних змін у його організмі, доставку хворого у лікувальний заклад. 

Розуміння процесу надання людині першої медичної допомоги в побуті, на роботі, під 

час подорожі, у навчальному закладі тощо. 

Розуміння і проведення заходів щодо негайного припинення дії зовнішніх 

пошкоджуючих факторів; заходів надання першої медичної допомоги потерпілому або 

самодопомоги в залежності від характеру і виду травми, нещасного випадку або раптового 

захворювання. 

Володіння технікою промивання шлунку без використання зонду, постановки очисної та 

лікувальної клізми, застосування засобів впливу на кровообіг (гірчичники, зігрівальний 

компрес, міхур з льодом, загальні та місцеві ванни). 

Уміння надати долікарську допомогу, що передбачає негайне надання само- та 

взаємодопомоги в перші хвилини після ураження. 

Уміння використовувати предмети догляду, які застосовують з метою особистої гігієни 

хворих та проводити профілактику пролежнів. 

Уміння вимірювати та оцінювати рівень артеріального тиску, пульсу,частоту дихання та 

температуру тіла. 

Уміння провести тимчасове припинення кровотечі, транспортну іммобілізацію кінцівок 

при переломах та вивихах. 

Уміння транспортувати потерпілих та тяжкохворих, накладати пов’язки на різні ділянки 

тіла, проводити штучну вентиляцію легень та закритий масаж серця. 

Уміння надавати першу медичну допомогу при непритомності, колапсі, розвитку шоку, 

опіках, обмороженнях, електротравмах, втопленні, отруєннях, укусах тварин та комах, 

перегріванні та переохолодженні організму. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Загальна концепція національної безпеки України 

Тема 2. Якість індивідуального здоров'я людини 

Тема 3. Формування здоров'я в молодому віці 

Тема 4. Розвиток і зміцнення здоров'я у зрілому віці 

Тема 5. Збереження здоров'я впродовж життя 

Тема 6. Відновлення здоров'я в разі виникнення патологічного стану або травм 

Тема 7. Основні клінічні симптоми при захворюваннях, отруєннях та нещасних випадках 

Тема 8. Види пов’язок та правила їх накладання, види іммобілізації, способи й види 

транспортування потерпілих 

Тема 9. Принципи і методи реанімації, показання для її проведення та критерії 

ефективності 

Тема 10. Види ран і кровотеч, опіків, обморожень і втоплень, причини їх виникнення, 

ознаки, принципи припинення кровотеч різними способами, можливі ускладнення 

Тема 11. Види пошкоджень тканин, кісток, суглобів: клінічні прояви, способи 

проведення іммобілізації; профілактика травматичного шоку 

 

 

 



Модуль 2 «Фізіологія фізичного виховання і спорту» 

Мета: формування у студентів знань про фізіологічні механізми адаптації; класифікацію 

спортивних вправ; резервні можливості організму; механізми розвитку рухових якостей; 

фізіологію втоми та відновлення; фізіологічні стани; принципи тренування; тренувальний 

ефект; функціональну підготовленість; фізіологічний контроль; індивідуальні вікові 

особливості. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання вікових фізіологічних особливостей спортсменів. 

Розуміння фізіологічних закономірностей реакцій систем організму на фізичні 

навантаження, закономірностей втоми та відновлення. 

Формування знань про фізіологічні особливості груп видів спорту, закономірності 

підвищення функціональних можливостей організму при заняттях спортом, особливості впливу 

кліматичних умов на організм спортсмена. 

Володіння навичками застосування тестів та критеріїв для оцінки функціональної 

підготовленості спортсменів, методиками контролю за функціональним станом організму. 

Уміння використовувати фізіологічні закономірності адаптації в плануванні та 

управлінні навчально-тренувальним процесом. 

Коригування тренувального процесу відповідно до фізіологічних показників. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Спортивна фізіологія як наука про динаміку життєвих процесів у спортивній 

діяльності людини 

Тема 2. Анатомо-фізіологічні особливості та адаптація 

Тема 3. Фізіологія нервової системи 

Тема 4. Фізіологія сенсорних систем 

Тема 5. Фізіологічна сутність руху 

Тема 6. Енергетика м’язового скорочення 

Тема 7. Теорія адаптації у спортивній фізіології 

Тема 8. Адаптація вегетативних систем до фізичних навантажень 

Тема 9. Динаміка фізіологічного стану організму під час виконання фізичних вправ 

Тема 10. Фізіологічні основи фізичних якостей 

Тема 11. Фізіологічні основи спортивного тренування 

Тема 12. Фізіологічне обґрунтування спортивного тренування 

Тема 13. Оздоровча фізична культура (ОФК) 

Тема 14. М’язова діяльність у різних умовах зовнішнього середовища 

Тема 15. Фізіологічні особливості занять фізичною культурою і спортом різних груп 

населення 

Тема 16. Харчування спортсменів 

Тема 17. Фізіологічні характеристики різних видів спорту 

 

 

 

 

Модуль 3 «Біомеханіка» 

Мета: ознайомлення студентів з біомеханічними основами спортивної техніки, 

озброєння їх знаннями і прищеплення уміння і навичок, необхідних для правильного 

застосування фізичних вправ у практичній роботі різних ланок фізкультурного руху. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання провідних завдань біомеханіки як біологічної науки, вивчення фізики живого. 

Використання в навчанні та роботі даних анатомії, фізіології, теоретичної механіки і 

кібернетики. 

Володіння навичками визначення центрів ваги ланок тіла й загального центру ваги тіла 

графічним та аналітичним методами. 



Проведення навчально-дослідницької роботи з методики обраного виду фізичних вправ. 

Виконання завдань з аналізу рухів, розробки і біомеханічного обґрунтування оцінки 

виконання фізичних вправ і розбір помилок. 

Здатність самостійно працювати над вивченням питань біомеханіки з навчальними 

посібниками і спеціальною літературою. 

Уміння проводити аналіз дефектів постави людини і застосування вправ, що коригують 

поставу, аналіз спортивної техніки в різних видах спорту. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Поняття біомеханіки 

Тема 2. Закони біомеханіки, та біомеханічні основи спортивної техніки 

Тема 3. Фізика живого 

Тема 4. Центр ваги тіла та центри ваги ланок тіла 

Тема 5. Стійкості тіла спортсмена, що знаходиться в положенні рівноваги 

Тема 6. Побудова біокінематичної схеми фізичної вправи, вивчення траєкторій руху 

Тема 7. Лінійні швидкості і прискорення загального центру ваги тіла і центрів ваги ланок 

тіла за траєкторією 

Тема 8. Визначення кутових швидкостей і прискорень в обертальних рухах 

Тема 9. Складання хронограм за матеріалами кінозйомки фізичної вправи 

 

Модуль 4 «Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ» 

Мета: формування знань про галузь медицини, що вивчає здоров'я, фізичний розвиток та 

функціональні можливості організму у зв'язку із дією на нього занять фізичною культурою та 

спортом; сприяння раціональному використанню засобів та методів фізичної культури та 

спорту для гармонійного розвитку особистості, збереження та укріплення його здоров'я; 

підвищення спортивної працездатності та збільшення періоду творчої активності.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання методів досліджень, які використовуються у гігієні, гігієнічних особливостей 

впливу факторів зовнішнього середовища на організм людей. 

Знання гігієнічних особливостей фізичного виховання дітей, підлітків, осіб середнього, 

старшого та похилого віку. 

Знання гігієнічних особливостей раціонального харчування, принципів використання 

засобів відновлення працездатності в обраному виді спорту та причини виникнення 

інфекційних захворювань і харчових отруєнь, а також заходів щодо їх профілактики. 

Оволодіння навичками визначати функціональний стан організму спортсмена, його стан 

здоров'я, показання та протипоказання до різних видів занять. 

Засвоєння найпростіших засобів відновлення спортивної працездатності. 

Уміння надати необхідну першу допомогу при гострих патологічних станах у 

спортсменів, при травмах опорно-рухового апарату, нервової системи, внутрішніх органів, 

вуха, носа, гортані, зубів, очей та користуватися фізичними засобами відновлення. 

Уміння визначити та оцінити функціональний стан організму спортсмена, його 

тренованості за допомогою тестування. 

Уміння надати першу медичну допомогу при непритомності, ортостатичному колапсі, 

зупинці серця, дихання, гострій перенапрузі міокарду, гіпоглікемічному стані, тепловому та 

сонячному ударах, утопленні та визначити терміни перерв для подальшого навантаження. 

Уміння визначати температуру, вологість, атмосферний тиск та швидкість руху повітря. 

Уміння визначати органолептичні властивості води, її хімічний склад, вміст СО2 у 

повітрі критих приміщень. 

Уміння давати гігієнічну оцінку повноцінності добового раціону харчування та 

рекомендації щодо його корекції. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Поняття про гігієну фізичних вправ 

Тема 2. Закони фізичного розвитку спортсменів 



Тема 3. Показання та протипоказання до тренування 

Тема 4. Функціональний стан здоров’я 

Тема 5. Епідеміологічні фактори зовнішнього середовища та профілактика інфекційних 

захворювань серед спортсменів 

Тема 6. Гігієна одягу та взуття. Гігієнічні вимоги до матеріалів, з яких виготовляється 

спортивний одяг та взуття 

Тема 7. Гігієнічні вимоги до загартовування спортсмена 

Тема 8. Гігієнічні основи раціонального харчування. Значення білків, жирів та 

вуглеводів у харчуванні 

Тема 9. Гігієна атмосферного повітря. Фізичні властивості повітря 

Тема 10. Заходи щодо попередження інфекційних захворювань у колективі 

Тема 11. Особиста гігієна спортсмена. Гігієна статевого життя спортсмена. Профілактика 

венеричних захворювань 

Тема 12. Гігієнічна характеристика медико-біологічних засобів відновлення 

 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 

З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

 

Модуль 1 «Основи лікарсько-педагогічного контролю» 

Мета: формування знань та умінь щодо систематичного проведення медичних оглядів і 

оцінки стану здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку, функціональних 

можливостей та динаміки розвитку рухів людини; спостереження за проведенням різних 

організаційних форм фізичного виховання, контролю за змістом, методикою проведення 

фізичних вправ, організації рухового режиму; систематичного спостереження за санітарно-

гігієнічним станом місць занять з фізичної культури, ранкової гімнастики, рухливих ігор, вправ 

спортивного характеру та загартовувальних процедур. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей лікарського та педагогічного контролю за фізичним вихованням 

спортсмена. 

Розуміння специфіки спільної роботи медичних працівників та педагогів. 

Володіння навичками проведення медичного огляду, визначення стану здоров’я людини, 

її фізичного розвитку (довжини та маси тіла, окружності грудної клітки), особливостей постави 

та склепіння ступнів. 

Володіння навичками врахування антропометричних показників при складанні програм з 

фізичного виховання. 

Уміння встановити певні тенденції покращення або погіршення показників фізичного 

розвитку та стану здоров’я людини. 

Уміння порівнювати отримані дані з оціночними таблицями фізичного розвитку людини 

(стандартами для даного регіону). 

Уміння обстежувати опорно-руховий апарат людини, стан кісткової системи – наявність 

деформацій та їх ступінь, оглядати поставу, форму ніг та ступнів. 

Уміння застосовувати систему фізичних вправ для зміцнення опорно-рухового апарату і 

сприяння профілактиці порушень постави та плоскостопості. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Лікарський та педагогічний контроль за фізичним вихованням 

Тема 2. Стан здоров’я людини, її фізичний розвиток 

Тема 3. Характеристика опорно-рухового апарата людини 

Тема 4. Функціональний стан здоров’я 

Модуль 2 «Математична статистика» 

Мета: формування знань щодо розкриття закономірностей у формуванні всебічно 

розвиненої особистості, наукове обґрунтування найбільш раціональних засобів, принципів та 

методів навчання засобами математичної статистики; оптимальних організаційних форм 



фізичної культури, спрямованих на зміцнення здоров’я, покращання фізичного розвитку, 

виховання моральних та вольових рис характеру із збиранням фактичного матеріалу, його 

аналізом, описанням отриманих інформаційних матеріалів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання про проведення дослідження фізичного стану людини, його організацію та 

планування. 

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду щодо фізичного виховання людини та оцінки 

стану її здоров'я. 

Осмислення отриманих даних та оформлення результатів дослідження фізичного стану 

людини методом математичної статистики. Обробка фактичного матеріалу, його аналіз, 

систематизація, на основі яких проводиться узагальнення та встановлення певних 

закономірностей. 

Володіння навичками розроблення нових положень теорії та практики фізичного 

виховання, що дозволяє виявити ефективність запропонованої студентом системи засобів та 

методів. 

Уміння визначати актуальність проблеми, формулювати мету дослідження – відповідно 

з нею вивчати теорію питання (з літературних джерел), яке цікавить дослідника. 

Уміння застосовувати окрім методу математичної статистики методи: анкетування, 

бесіди, спостереження, вивчення педагогічного досвіду тощо. 

Уміння визначати ступінь реалізації завдань дослідження, підтвердити або відкинути 

запропоновану програму фізичного виховання чи комплекс фізичних вправ. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Аналіз фізичного стану людини засобами математичної статистики 

Тема 2. Збір фактичного матеріалу, його аналіз та узагальнення 

Тема 3. Обробка фактичного матеріалу, його аналіз і систематизація 

Тема 4. Оформлення результатів дослідження 

Тема 5. Первинна обробка статистичних даних 

Тема 6. Основи теорії кореляції. Умовні математичні сподівання 

 



ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ПСИХОЛОГІЯ 

Модуль 1. «Загальна психологія» 

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань щодо методологічних і 

теоретичних проблем психологічної науки, основних психологічних знань щодо провідних 

проблем загальної психології. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання мети, завдань та методології професійної діяльності психолога. 

Знання основних галузей психології та володіння можливістю застосування 

психологічних знань у різних сферах життя. 

Розуміння специфіки предмету загальної психології, її зв’язків із іншими дисциплінами. 

Прагнення бути обізнаним щодо психологічних закономірностей пізнавальних та 

емоційно-вольових психічних процесів. 

Уміння орієнтуватися в основних сферах і видах професійної діяльності. 

Уміння відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і 

практики психологічної науки. 

Уміння визначити сутність і особливості галузей психології, побудувати психологічне 

дослідження 

Уміння показати специфіку застосування різноманітних напрямів психологічних 

досліджень, а також визначити параметри психології діяльності в особливих умовах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Місце психології в системі наук 

Тема 2. історії психологічної думки 

Тема 3. Основні поняття та категорії психології 

Тема 4. Галузі психологічних знань 

Тема 5. Методи психології 

Тема 6. Загальні питання побудови психологічного дослідження 

Тема 7. Структура психіки 

Тема 8. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 

Тема 9. Психічні процеси 

Тема 10. Психічні властивості  

Тема 11. Психічні стани 

 

Модуль 2. «Психологія особистості» 

Мета: формування знань щодо сутності, властивості, структури та психічних процесів 

особистості, психології діяльності, а також висвітлення основних психологічних підходів до 

розуміння особистості. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання змісту основних підходів, теоретичних концепцій щодо сутності і структури 

особистості. 

Здатність володіти знаннями про структуру особистості і рушійні сили її розвитку. 

Розуміння активності як особливого способу взаємодії людини з навколишньою 

дійсністю. 

Виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості. 

Висвітлення можливостей застосування теоретичних ідей у психологічній практиці. 

Уміння підвищувати ефективність навчальної роботи, що характерна для вищого 

навчального закладу, громадської діяльності більш високого рівня, ефективної організації 

побуту. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Індивід, індивідуальність, особистість 

Тема 2. Особистість і колектив 



Тема 3. Діяльність людини: психологічний вимір 

Тема 4. Загальні питання вікової психології 

Тема 5. Загальні питання теорії спеціальної психології 

Тема 6. Загальні питання дитячої психології 

Тема 7. Загальні питання консультативної психології 

Тема 8. Загальні питання побудови психологічного дослідження 

Тема 9. Психологія поведінки (біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія) 

Тема 10. Психологія діяльності в особливих умовах 

Тема 11. Ціннісно-мотиваційна сфера особистості 

Тема 12. Становлення і розвиток особистості 

Тема 13. Мотиваційна сфера особистості 

Тема 14. Ціннісні орієнтації особистості 

Тема 15. Самосвідомість особистості: сутність і структура 

Тема 16. Індивідуальність особистості та її розвиток 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Модуль 1. «Вступ до спеціальності» 

Мета: формування знань і поняття студентів щодо соціального розуміння та змісту їх 

майбутньої професії педагога у сфері фізичного виховання та шляхів оволодіння нею; 

принципів підготовки спеціалістів, які забезпечують становлення зацікавленості до 

педагогічної професії у сфері фізичної культури і спорту і формують мотиви, необхідні для 

високопродуктивної та творчої навчально-наукової роботи. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання про дисципліну „Вступ до спеціальності”, яка передбачає сприяння розвитку 

суспільної педагогічної спрямованості майбутнього спеціаліста. 

Ознайомлення зі змістом, методикою та режимом роботи педагогічного вузу, що 

забезпечує успішність соціальної та дидактичної адаптації до нових умов життєдіяльності. 

Уміння підвищувати ефективність навчальної роботи, що характерна для вищого 

навчального закладу, громадської діяльності більш високого рівня, ефективної організації 

побуту. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Вступ до спеціальності, мета, завдання, зміст, засоби 

Тема 2. Основні поняття та принципи, історію, теорію, методику викладання, практичне 

оволодіння технікою, тактикою окремих ігор 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи 

Тема 4. Основне призначення фахівця з фізичного виховання 

Тема 5. Основні регламентуючі документи фахівця з фізичного виховання 

Тема 6. Професійні характеристики фахівця з фізичного виховання 

Тема 7. Освітньо-кваліфікаційні рівні та структура підготовки фахівців з фізичної 

культури 

Тема 8. Загально-професійні моральні якості: принциповість, самокритичність, 

наполегливість, чесність, енергійність, обов’язковість (особистий приклад) 

Тема 9. Складники професійної майстерності та службові обов’язки педагога 

Тема 10. Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов’язки 

Тема 11. Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера 

Тема 12. Організація тренувального процесу. Підготовка спортсмена до змагань 

 

Модуль 2. «Історія фізичної культури» 

Мета: вивчення історії утворення фізичної культури, як складової частина світової 

культури; формування знань про фізичну культуру в стародавньому світі, у середні віки, 



фізичну культуру нового часу, новітнього часу, міжнародного спортивного руху та його ролі у 

зміцненні міжнародних культурних зв’язків, а також фізичну культуру в СРСР і в Україні. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних понять, методів, принципів, періодизації, основних літературних 

джерел з історії фізичної культури і спорту як навчальної так і наукової дисципліни. 

Формування знань щодо виникнення, характеристики етапів, основних тенденцій і 

проблем сучасного міжнародного спортивного руху; основних досягнень спортсменів України 

на міжнародній спортивній і олімпійській арені. 

Розуміння об’єктивних основ, специфічних особливостей і закономірностей розвитку 

фізичної культури і спорту на різних етапах суспільства. 

Здатність застосовувати історичні і теоретичні знання у розв’язанні виховних, 

педагогічних і освітніх завдань та у практичній роботі. 

Уміння аналізувати історичні матеріали, давати об’єктивну оцінку історичним фактам. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Фізична культура у середні віки 

Тема 2. Фізична культура нового часу 

Тема 3. Міжнародний спортивний рух та його роль у зміцненні міжнародних культурних 

зв’язків 

Тема 4. Історія розвитку фізичної культури на теренах України 

 

Модуль 3. «Спортивні споруди та обладнання» 

Мета: формування знань про матеріальну базу, функціонально орієнтовану на роботу 

фахівця з фізичної культури та спорту, класифікацію фізкультурно-спортивних споруд, 

положення та паспорт фізкультурно-спортивних споруд, організаційно-методичні основи 

експлуатації фізкультурно-спортивних споруд, функціональні основи розміщення обладнання й 

інвентар в фізкультурно-спортивних спорудах та комплексах, основні положення організації 

платних фізкультурно-оздоровчих послуг населенню на фізкультурно-спортивних спорудах. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання теоретичного матеріал за програмою курсу фізкультурно-спортивних споруд. 

Здатність здійснювати аналіз функціональної відповідності окремих місць занять, споруд 

і комплексів та експлуатацію фізкультурно-спортивних споруд. 

Уміння використовувати технологічні та конструктивні особливості фізкультурно-

спортивних споруд, їх обладнання, інвентар та оснащення для вдосконалення організації та 

збільшення методичних можливостей навчально-тренувального процесу. 

Уміння організовувати та здійснювати будівництво найпростіших фізкультурно-

спортивних споруд. 

Уміння застосовувати ресурси спортивних споруд для проведення масових 

фізкультурних та спортивних заходів і змагань. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Класифікація фізкультурно-спортивних споруд 

Тема 2. Положення та паспорт фізкультурно-спортивних споруд. Організаційно-

методичні основи експлуатації фізкультурно-спортивних споруд 

Тема 3. Функціональні основи розміщення обладнання та інвентар в фізкультурно-

спортивних спорудах та комплексах 

Тема 4 Основні положення організації платних фізкультурно-оздоровчих послуг 

населенню на фізкультурно-спортивних спорудах 

 

Модуль 4. «Олімпійський та професійний спорт» 

Мета: науково-методичне обґрунтування генези олімпійського руху та професійного 

спорту, вивчення різних складових олімпійського та професійного спорту як 

багатофункціональних суспільних явиш, систем змагань і пов'язаних з ними систем підготовки 

до Олімпійських Ігор та змагань професійних спортсменів. 



Результати навчання за навчальною дисципліною 
Знання місця і значення олімпійського і професійного спорту у сучасному суспільстві, 

передумов формування олімпійського та професійного спорту; організаційно-правових та 

соціально-економічних засад олімпійського і професійного спорту та принципів ефективного 

управління ними. 

Вивчення програми навчальної дисципліни, що складається з таких змістових модулів: 

олімпійський спорт як вид соціальної практики; професійний спорт як вид соціальної практики. 

Формування професійного світогляду студентів, основ знань і навичок в галузі історії, 

організації, управління олімпійським рухом і професійним спортом. 

Розуміння пріоритетності розвитку видів олімпійського та професійного спорту.  

Розуміння комерційних та спортивних аспектів побудови системи змагань, особливостей 

підготовки професійних спортсменів у командних та індивідуальних видах спорту. 

Розуміння міждисциплінарних зв'язків: філософія, соціологія, основи економічних 

теорій, правознавство, історія фізичної культури, загальна теорія підготовки спортсменів. 

Уміння застосовувати у практичній діяльності новітні організаційно-правові та 

соціально-економічні аспекти функціонування олімпійського і професійного спорту.  

Уміння розробляти системи змагань з обґрунтуванням їх економічної ефективності. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Олімпійський спорт як вид соціальної практики 

Тема 2. Професійний спорт як вид соціальної практики 

Тема 3. Організаційно-правові та соціально-економічні засади олімпійського та 

професійного спорту 

Тема 4. Управління олімпійським рухом і професійним спортом 

 

Модуль 5. «Організація спортивно-масової роботи» 

Мета: формування знань щодо завдання, структури та змісту професійної діяльності 

організатора масової фізичної культури, організації масової фізичної культури у різних ланках 

фізкультурного руху та методики проведення занять оздоровчого характеру з різними групами 

населення. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання об'єкту та предмету управління, системи підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів з фізичної культури й спорту. 

Знання методів оцінки діяльності фахівця, змісту адміністративних, економічних та 

соціально-психологічних методів управління, структури особистості фахівця. 

Розуміння основних чинників, що впливають на поведінку та дії особистості; 

характеристики основних напрямів залучення населення до занять фізичною культурою. 

Володіння методикою організації культурно-оздоровчої роботи. 

Здатність організувати фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення. реалізувати 

основні та допоміжні функції управління, формувати раціональну структуру органів управління 

фізкультурно-спортивної організації. 

Уміння ефективно використовувати на практиці основні положення теорії і методики 

управління масовою фізкультурно-оздоровчою роботою. 

Уміння визначати мету та завдання роботи, складати план та графік дій, виконувати 

регулювання та контроль роботи, підбирати фахівців, проводити наради тощо. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Загальні основи теорії і методики організації спортивно-масової роботи 

Тема 2. Форми організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

Тема 3. Технологія організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи в 

системі освіти України 

Тема 4 Фізкультурно-оздоровча робота на виробництві 

Тема 5. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з 

особами з особливими потребами 



  

ПЕДАГОГІКА 

Мета: формування у студентів знань про етапи розвитку педагогічної науки, її об’єкт, 

предмет та категорії, методологічні основи педагогіки, структуру педагогічної науки, виховання 

і соціалізацію особистості, зміст виховної діяльності: моральне, статеве, родинне, економічне 

виховання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання сутності педагогіки, її значення, місця в системі наук про людину; методи 

науково-педагогічних дисциплін; наукові основи процесу виховання. 

Володіння знаннями про сутність, принципи, зміст, форми і методи організації; наукові 

основи дидактики; сутність процесу навчання, його принципи, зміст, методи, форми, 

організація контролю. 

Здатність використовувати в роботі методи навчання, види навчання, матеріали 

концепції педагогіки співробітництва, форми організації навчання. 

Уміння визначати предмет, об’єкт, закономірності педагогіки, фактори розвитку 

особистості, використовувати методи науково-педагогічних досліджень. 

Володіння навичками спостерігати, порівнювати, аналізувати педагогічні явища, факти, 

орієнтуватися в науковій, науково-методичній літературі, працювати з бібліотечними фондами, 

вивчати передовий педагогічний досвід, інноваційні технології навчання, визначати конкретні 

шляхи самовдосконалення. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Педагогіка як наука і педагог як професія 

Тема 2. Мета і завдання діяльності педагога 

Тема 3. Методологічні основи теоретичної і прикладної педагогіки 

Тема 4. Зміст і основні функції діяльності педагога 

Тема 5. Специфічні особливості роботи педагога  

Тема 6. Етичні та психологічні вимоги до особистості педагога  

Тема 7. Психологічна культура педагога 

Тема 8. Організаційні засади діяльності педагога 

 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

Мета: створення уявлення про соціально-економічну, історичну і народно-педагогічну 

обумовленість теорії і практики виховання та навчання, розвиток загального кругозору і 

педагогічної культури; поглиблення професійно-педагогічних знань студентів на основі 

вивчення творів видатних педагогів, першоджерел з історії зарубіжної та вітчизняної 

педагогіки; прищеплення студентам навичок публічних виступів, вільного володіння історико-

педагогічним матеріалом, участі в дискусіях та інших активних формах навчально-виховної 

роботи. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання матеріалу лекцій, праці видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів, документів 

народної освіти. 

Здатність характеризувати і творчо аналізувати окремі педагогічні теорії, світогляд їх 

авторів. 

Уміння розкривати історичну і соціально-економічну обумовленість педагогіки 

процесами громадського розвитку.  

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки  

Тема 2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). 

Виховання людини в первісному суспільстві 

Тема 3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу  

Тема 4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель) 



Тема 5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі 

Тема 6. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз  

Тема 7. Характеристика  школи й освіти доби Європейського Середньовіччя  

Тема 8. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація 

навчального процесу та особливості управління   

Тема 9. Педагогічні погляди гуманістів доби українського Відродження (Ф. Рабле, Т. Мор, 

Т. Кампанелла, М. Монтень). Характеристика основних педагогічних творів 

Тема 10. Я. А. Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання 

Тема 11. Педагогічні погляди К.А. Гельвеція та Д. Дідро. Порівняльний аналіз 

Тема 12. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в 

педагогічній теорії Дж. Локка 

Тема 13. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г.Сковороди. 

Порівняльний аналіз 

Тема 14. Українська педагогічна думка епохи  Відродження ХVІ-початку ХVII ст. 

(С. Зизаній, Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький та 

інші) 

Тема 15. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ 

– початку ХХ століття (І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка) 

Тема 16. Педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського та сучасність. Аналіз праць «Сто 

порад учителю» та «Павлиська середня школа» 

Тема 17. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта 

(Україна ХХІ ст.)». Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі  

 

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ 

Мета: формування знань, умінь і творчого підходу до організації професійної діяльності 

вчителя та формування особистісної готовності до неї; активізація процесу становлення 

професійної культури педагога на основі творчої самореалізації в педагогічній діяльності. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Усвідомлення студентами творчого характеру педагогічної діяльності, її психологічної 

природи, цілісної структури, мети, специфіки, рівнів професійної творчості педагога. 

Формування розуміння себе суб’єктом педагогічної діяльності, своїх професійно-

значущих якостей, оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та 

шляхами професійного вдосконалення. 

Набуття знань та умінь організації професійно-педагогічної діяльності, ознайомлення з 

новаторським досвідом, шляхами створення творчої лабораторії працівника педагогічної сфери. 

Уміння охоплювати в роботі всі основи теорії творчості, її філософські, 

психофізіологічні підвалини, вчення про творчу особистість, теорію та технологію творчої 

педагогічної діяльності. 

Здатність розкривати талант, вимоги до особистості педагога та його професійного 

самовдосконалення. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Процес спілкування та його складові 

Тема 2. Вербальні і невербальні засоби спілкування 

Тема 3. Спілкування як взаємодія 

Тема 4. Стратегії і тактики маніпулятивного впливу 

Тема 5. Сприйняття і розуміння у спілкуванні 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Модуль 1. «Фізичне виховання в системі освіти» 



Мета: формування знань про фізичне виховання як педагогічний процес, мету, завдання, 

засоби та методи фізичного виховання, основи навчання руховим діям, розвиток рухових 

якостей, методику побудови занять фізичними вправами.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання мети, завдань, змісту, засобів, методів та організаційних форм фізичного 

виховання, а також системи найпоширеніших науково-методичних положень, що відбивають 

сучасний стан фізичного виховання та створюють фундамент для подальшого вдосконалення 

професійної майстерності майбутнього фахівця. 

Знання структури та особливостей підготовки і проведення занять різних типів з різними 

верствами населення. 

Формування знань, умінь та навичок, необхідних для найбільш ефективного вирішення 

педагогічних завдань. 

Розуміння методів та засобів контролю ефективності навчально-педагогічного процесу 

фізичного виховання. 

Використання оздоровчого впливу фізичних вправ на стан здоров'я людей при різних 

формах організації фізичного процесу. 

Здатність застосовувати на практиці набуті знання, самостійно працювати з науковою та 

методичною літературою, удосконалювати свою професійну майстерність. 

Уміння організовувати та проводити заняття з фізичного виховання; планувати заняття; 

спостерігати за розвитком фізичного стану людини; проводити виховну роботу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Засоби та методи фізичного виховання, його мета і завдання 

Тема 2. Джерела й етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання  

Тема 3. Репрезентативні системи у діловій комунікації  

Тема 4. Взаємодія і сприйняття у педагогічному спілкуванні тренер-спортсмен 

Тема 5. Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в роботі тренера 

Тема 6. Методика фізичного виховання різних верств населення 

Тема 7. Розвиток фізичних якостей, морально-вольове, естетичне, інтелектуальне 

виховання у процесі фізичного виховання 

Тема 8. Раціональне формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок 

Тема 9. Методика побудови занять фізичними вправами 

Тема 10. Охорона праці і техніка безпеки в галузі фізичного виховання 

 

Модуль 2. «Теорія і методика розвитку рухових здібностей» 
Мета: формування знань і практичних навичок з розвитку рухових здібностей, 

характеристики форм їх прояву, підходів до оцінки м’язової діяльності у фізичному вихованні, 

методів педагогічного контролю. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання теорії, засобів і методів навчання фізичним вправам, методологічних основ теорії 

навчання руховим діям. 

Знання поняття «рухові здібності» і характеристики форм їх прояву. 

Розуміння сучасних підходів до технології формування рухових навичок. 

Використання оздоровчого впливу фізичних вправ на стан здоров'я людей при різних 

формах організації тренувального процесу. 

Здатність застосовувати на практиці набуті знання щодо загальних питань теорії 

фізичного виховання, а також теорії і методики розвитку рухових здібностей та навчання 

фізичним вправам. 

Уміння підбирати і застосовувати стадії формування рухових навичок, особливості 

взаємодії фізичних вправ. 

Уміння класифікувати методи навчання, застосовувати методи використання слова, 

методи наочного сприйняття, практичні методи формування рухових умінь і навичок. 

Зміст дисципліни (тематика) 



Тема 1. Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності 

Тема 2. Організм як функціональна система  

Тема 3. Енергозабезпечення рухової діяльності  

Тема 4. Загальні закономірності розвитку рухових здібностей  

Тема 5. Принципи розвитку рухових здібностей 

Тема 6. Методика розвитку прудкості 

Тема 7. Методика розвитку координаційних здібностей 

Тема 8. Методика розвитку сили 

Тема 9. Методика розвитку витривалості 

Тема 10. Методика розвитку гнучкості 

Тема 11. Теоретичні основи навчання фізичним вправам 

Тема 12. Характеристика процесу навчання руховим діям 

Тема 13. Рухові уміння і навички, закономірності їх формування 

Тема 14. Структура процесу навчання фізичним вправам 

Тема 15. Особливості взаємодії фізичних вправ 

Тема 16. Технологія навчання руховим діям 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Мета: формування знань щодо завдання, структури та змісту професійної діяльності 

організатора масової фізичної культури, організації масової фізичної культури у різних ланках 

фізкультурного руху, методики проведення занять оздоровчого характеру з різними групами 

населення. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання характеристики основних напрямів залучення населення до занять фізичною 

культурою; методики організації культурно-оздоровчої роботи. 

Знання методика проведення занять оздоровчого характеру з різними групами 

населення. 

Уміння ефективно використовувати на практиці основні положення теорії та методики 

управління масовою фізкультурно-оздоровчою роботою. 

Уміння організувати фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Методи оздоровчої фізичної культури 

Тема 2. Організація масової фізичної культури у різних ланках фізкультурного руху 

Тема 3. Методика проведення занять оздоровчого характеру з різними групами 

населення 

Тема 4. Раціональне поєднання інтелектуального і фізичного навантаження на людину 

Тема 5. Соціально-педагогічне значення фізичного виховання 

Тема 6. Методика фізкультурно-оздоровчих занять 

Тема 7. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя 

Тема 8. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 

Тема 9. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності аеробної спрямованості 

Тема 10. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності силової спрямованості 

Тема 11. Фітнес-програми, засновані на сполученні оздоровчих видів гімнастики й 

занять силової спрямованості 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ХОРТИНГУ 

Мета: формування знань студентів щодо спортивної діяльності та рекреаційно-

оздоровчої роботи у національному виді спорту України хортингу; формування у студентів 

системи знань, навиків і умінь з організації та проведення спортивних змагань з хортингу, шкіл, 

таборів, атестацій, суддівських та тренерських семінарів; опанування студентами теоретичних 

основ підготовки хортингіста. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 



Знання загальнонаукових основ спортивної діяльності в хортингу та рекреаційно-

оздоровчої роботи; основні поняття та принципи тренування; види і форми оздоровчої роботи. 

Знання особливостей розділів змагань з хортингу, їх класифікації; основних принципів 

проведення прийомів ударної та кидкової техніки; змісту та правил організації атестаційних 

семінарів на підвищення кваліфікації в хортингу; видів спорядження та екіпірування 

спортсмена; правил гігієни хортингіста і засобів медичної допомоги, режиму дня, розкладу 

тренувань відповідно до тренувальних мікро- і макроциклів. 

Знання правил організації руху, відпочинку й поведінки на тренуваннях і в побуті. 

Вивчення студентами теорії та методики підготовки хортингіста. 

Розуміння принципів оптимального планування засобів і методів підготовки відповідно 

до індивідуальних особливостей хортингістів. 

Володіння методикою організації та проведення семінарів і змагань. 

Володіння знаннями, уміннями і навичками з організації і проведення навчально-

тренувальних занять з хортингу в навчальному закладі, таборі відпочинку, за місцем мешкання. 

Уміння організовувати і проводити змагання та семінари; підготовити та провести 

тренування; надавати першу медичну допомогу. 

Уміння оформляти спортивні документи; надати першу медичну допомогу; 

орієнтуватись на хорті під час ведення двобою; застосовувати спортивне знаряддя в 

тренувальному процесі. 

Уміння правильно моделювати умови майбутніх змагань під час тренування, 

організовувати і проводити з хортингістами психорегулювальне тренування. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Хортинг – національний вид спорту України. Мета, завдання, зміст, засоби і 

методика тренувань 

Тема 2. Витоки, історія розвитку хортингу в Україні і за кордоном 

Тема 3. Основні поняття та принципи фізкультурно-оздоровчої роботи в хортингу 

Тема 4. Філософія хортингу та його виховна система 

Тема 5. Комплектування навчальних груп з хортингу, методика викладання 

Тема 6. Техніка і тактика хортингу 

Тема 7. Групові та індивідуальні тренувальні заняття 

Тема 8. Психологічна підготовка хортингіста до тренувань і змагань 

Тема 9. Особливості розділів змагань, їх класифікація 

Тема 10. Завдання і принципи побудови етапів підготовки перед змаганнями 

Тема 11. Організація і проведення спортивних змагань з хортингу 

Тема 12. Основні моменти підготовки національної збірної команди з хортингу до 

чемпіонатів Європи і світу 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 

Модуль 1 «Загальна фізична реабілітація» 

Мета: формування знань загальних основ, вмінь та навичок з реабілітації та 

профілактики найбільш поширених захворювань на базі використання дидактичних та медико-

біологічних принципів, побудови та проведення групових та індивідуальних занять фізичними 

вправами.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних принципів використання найновіших методик фізичної реабілітації 

фізіо-, бальнео-, дієтотерапії, психотерапії та виховання у пацієнтів потягу до знань, що 

забезпечать здоровий спосіб життя. 

Розуміння механізмів дії фізичних засобів відновлення. 

Уміння розширити світогляд, оволодівши знаннями про найбільш розповсюджені 

захворювання. 



Уміння сформулювати загальне уявлення про дисципліну „Фізична реабілітація” на 

сучасному етапі розвитку. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Реабілітація як наука і реабілітолог як професія 

Тема 2. Основні засади діяльності реабілітолога 

Тема 3. Методологічні основи теоретичної і прикладної реабілітології 

Тема 4. Зміст і основні функції діяльності реабілітолога 

Тема 5. Специфічні особливості роботи реабілітолога 

Тема 6. Етичні та психологічні вимоги до особистості реабілітолога 

Тема 7. Психологічна культура реабілітолога 

Тема 8. Організаційні засади діяльності реабілітолога 

 

Модуль 2 «Масаж» 

Мета: формування необхідних знання, уміння і навичок для практичної роботи з 

масажу в організаторській і викладацькій діяльності у сфері фізкультурно-оздоровчої роботи з 

різним контингентом населення. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання з методик застосування масажу, що представляє собою науково-практичну 

дисципліну медико-біологічного циклу. 

Розуміння змісту предмету, вивчення засобів, форм і методів, спрямованих на 

удосконалення фізичного і духовного виховання сучасного тренера, педагога з фізичного 

вихованню. 

Оволодіння необхідними медико-біологічними знаннями. 

Здатність показати з наукових позицій розвиток і становлення масажу в різні періоди 

існування людського суспільства. 

Уміння сприяти підвищенню загальної культури розширення кругозору, збагаченню 

знаннями. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Масаж як наука і масажист як професія 

Тема 2. Основні засади діяльності масажиста 

Тема 3. Зміст і основні функції діяльності масажиста 

Тема 4. Специфічні особливості роботи масажиста 

Тема 5. Етичні та психологічні вимоги до особистості масажиста 

Тема 6. Психологічна культура масажиста 

Тема 7. Організаційні засади діяльності масажиста 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ТУРИЗМУ 

Мета: ознайомлення студентів з основними засадами туристської діяльності та 

рекреаційно-оздоровчої роботи; формування системи знань, навиків і умінь з організації та 

проведення туристських подорожей та змагань, опанування теоретичними основами підготовки 

туристських подорожей; формування спеціальних практичних знань, умінь і навичок, потрібних 

для успішної організації та проведення туристських подорожей, спортивних змагань. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання загальнонаукових основ туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої 

роботи; основних понять та принципів туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої 

роботи; видів і форм туристської та рекреаційно-оздоровчої роботи; методики організації та 

проведення туристських подорожей і змагань. 

Формування знань про особливості видів туризму, їх класифікацію; основні принципи 

класифікації маршрутів з даного виду туризму; зміст та правила організації та проведення 

багатоденних походів. 

Здатність користуватися спорядженням для походів різної категорії; організовувати 

харчування у поході; розбивати бівуак; основами топографічної підготовки. 



Розуміння необхідності дотримання вимог гігієну туриста та знати особливості надання 

медичної допомоги. 

Уміння організовувати і проводити туристський зліт; підготовити та провести 

туристську подорож; надавати першу медичну допомогу потерпілому. 

Уміти оформляти маршрутні документи за категоріями складності; надавати першу 

медичну допомогу потерпілому; орієнтуватись на місцевості; застосовувати особисте знаряддя 

в туристичних походах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Загальнонаукові основи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи 

Тема 2. Основні поняття та принципи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої 

роботи 

Тема 3. Особливості видів туризму, їх класифікація 

Тема 4. Основні туристські райони. Туристські можливості рідного краю 

Тема 5. Характеристика основних форм спортивного та оздоровчого туризму 

Тема 6. Обов’язки і права керівника та заступника керівника туристської групи 

Тема 7. Джерела інформації про район походу. Картографічний матеріал для походів 

Тема 8. Орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за допомогою: 

компасу, природних ознак, сонцю, зірок 

Тема 9. Індивідуальне спорядження для пішохідного походу 

Тема 10. Техніка пересування у пішохідних походах. Режим дня та порядок руху групи 

на маршруті. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Модуль 1 «Організація і управління у сфері фізичної культури» 

Мета: вивчення методологічних основ управління фізичною культурою та спортом, 

об'єкту, предмету управління, понятійного апарату, основних та допоміжних функцій 

управління; формування знань щодо системи фізичної культури і спорту, системи державних та 

громадських органів управління фізичною культурою та спортом, системи підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів з фізичної культури і спорту, а також структури і змісту 

діяльності фахівця фізичної культури і спорту в управлінні. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання об'єкту та предмету управління, системи підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів з фізичної культури й спорту, методів оцінки діяльності фахівця. 

Знання основних чинників, що впливають на поведінку та дії особистості. 

Розуміння змісту адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів 

управління, структури особистості фахівця. 

Уміння реалізувати основні та допоміжні функції управління, формувати раціональну 

структуру органів управління фізкультурно-спортивної організації. 

Уміння визначати мету та завдання роботи, складати план та графік дій, виконувати 

регулювання та контроль роботи, підбирати фахівців, проводити робочі наради. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Зміст управління в галузі фізичної культури та спорту 

Тема 2. Методологічні основи управління фізичною культурою та спортом 

Тема 3. Об'єкт, предмет, понятійний апарат, основні та допоміжні функції управління 

Тема 4. Система державних і громадських органів управління фізичною культурою та 

спортом 

Тема 5. Система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з фізичної культури і 

спорту 

Тема 6. Структура і зміст діяльності фахівця фізичної культури і спорту в управлінні 

Тема 7. Правовий статус Міністерства молоді та спорту України 



Тема 8. Спортивні федерації, асоціації, клуби та їх правовий статус 

 

Модуль 2 «Економіка фізичної культури» 

Мета: формування економічних знань у системі фізичної культури, що являє собою 

прикладну дисципліну, яка входить в комплекс економічних наук і вивчає господарську 

діяльність окремих економічних суб'єктів і суспільства в цілому з метою прогнозування 

економічних процесів і їх регулювання.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання найбільш ефективних організаційно-правових форм для функціонування 

фізкультурно-спортивної організації з певними специфічними особливостями, а також 

найбільш раціональних способів залучення фінансових ресурсів для функціонування і розвитку 

фізкультурно-спортивної організації. 

Знання з економіки фізичної культури і спорту як наукової дисципліни, що покликана 

розробляти науково обґрунтовані рекомендації, які сприятимуть більш ефективному 

виробництву різноманітних послуг. 

Розуміння принципів підвищення конкурентоспроможності фізкультурно-спортивної 

організації. 

Здатність ефективно використовувати мережу фізкультурно-спортивних споруд та 

кожну з них окремо, реалізовувати найбільшу кількість квитків на спортивні змагання, 

абонементів для занять у фізкультурно-оздоровчих групах. 

Уміння вибирати найбільш раціональні способи споживання ресурсів для розширення 

ринку вироблених послуг. 

Уміння ефективно використовувати ресурси, кількість яких вкрай обмежена, з метою 

задоволення різних потреб людей. 

Уміння використовувати результати наукових досліджень в навчальному процесі, 

озброюючись знаннями економічних аспектів професійної діяльності. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Організаційно-правові форми функціонування фізкультурно-спортивної 

організації 

Тема 2. Раціональні способи залучення фінансових ресурсів для функціонування і 

розвитку фізкультурно-спортивної організації 

Тема 3. Підвищення конкурентоспроможність фізкультурно-спортивної організації 

Тема 4. Ефективне використання мережі фізкультурно-спортивних споруд 

Тема 5. Реалізація найбільшої кількості квитків на спортивні змагання, абонементів для 

занять у фізкультурно-оздоровчих групах 

Тема 6. Оплата праці працівників галузі “Фізична культура і спорт” 

Тема 7. Матеріально-технічна база галузі “Фізична культура і спорт” 

Тема 8. Фінансування фізичної культури і спорту 

Тема 9. Організація звіту та звітності 

Тема 10. Ринок галузі “Фізична культура і спорт” 

Тема 11. Економічна ефективність сфери фізичної культури і спорту 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ТА РУХЛИВИХ ІГОР 

 

Модуль 1. «Рухливі ігри» 

Мета: формування знань про історію, теорію та методику викладання рухливих ігор, 

практичне оволодіння технікою, тактикою окремих ігор, виховання професійно-педагогічних 

навичок та вмінь, необхідних для самостійної педагогічної роботи в навчальному закладі. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання про місце та значення рухливих ігор у системі фізичного виховання; загальні 

питання теорії рухливих ігор; історію виникнення та розвитку окремих видів рухливих ігор; 



основи теорії фізичних якостей і спортивної техніки; медико-біологічні характеристики учнів 

різного віку. 

Володіння методикою розробки навчальної документації; змісту програмного матеріалу 

з рухливих ігор для різних навчальних закладів та колективів фізичної культури. 

Уміння використовувати рухливі ігри, як засіб загальної фізичної підготовки людей 

різного віку. 

Уміння проводити секційне заняття з рухливих і спортивних ігор, скласти передбачену 

навчальну документацію. 

Уміння організовувати та проводити змагання в спортивному таборі, в навчальному 

закладі та оздоровчому таборі. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Рухливі ігри, їх мета, завдання, зміст і засоби тренування 

Тема 2. Основні поняття та принципи рухливих ігор, теорія і методика викладання 

окремих ігор 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для викладання рухливих ігор 

 

Модуль 2. «Баскетбол» 

Мета: формування знань і умінь у впровадженні спортивної гри баскетбол як засобу 

фізичного виховання людини, який користується значною популярністю серед населення, 

працівників різних професій і широко впроваджений у середні та вищі навчальні заклади, 

дитячі та юнацькі спортивні школи. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Вивчення студентами історії, теорії та методики викладання баскетболу в навчальному 

закладі. 

Знання загальної характеристики гри „Баскетбол”, основ техніки і тактики гри. 

Здатність під час навчання раціонально поєднувати лекційні та практичні заняття. 

Зміст дисципліни (тематика) 
Тема 1. Баскетбол, мета, завдання, зміст, засоби 

Тема 2. Основні поняття та принципи баскетболу, історію, теорію, методику викладання, 

практичне оволодіння технікою, тактикою баскетболу 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи, викладання баскетболу 

 

Модуль 3. «Волейбол» 

Мета: формування знань з методик фізичного виховання, у яких значне місце посідає 

спортивна гра в волейбол, яка впроваджена у навчальну програму середніх та вищих 

навчальних закладів, дитячі та юнацькі спортивні школи, а також широко застосовується 

людьми під час дозвілля та відпочинку. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання історії, теорії та методики викладання даного виду спорту на заняттях з 

фізичного виховання. 

Здатність застосовувати методику вивчення дисципліни „Волейбол”, що будується на 

раціональному співставленні лекційних та практичних занять.  

Уміння та практичні навички з основ техніки і тактики гри в волейбол. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Волейбол як засіб фізичного виховання 

Тема 2. Основні поняття та принципи волейболу, історію, теорію, методику викладання, 

практичне оволодіння технікою, тактикою волейболу 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання волейболу 

 



Модуль 4. «Футбол» 

Мета: формування знань з історії, теорії та методики викладання футболу на заняттях з 

фізичного виховання; застосування технічних прийомів і комбінацій ведення м'яча під час гри. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання про загальні характеристики гри „Футбол”, основ техніки і тактики гри. 

Здатність застосовувати прийоми та комбінації гри під час проведення практичних 

занять. 

Уміння проводити заняття з навчання та удосконалення футболу в навчальних закладах. 

Уміння аналізувати проведені матчі з точки зору ефективності учасників гри. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Футбол як засіб фізичного виховання 

Тема 2. Основні поняття та принципи футболу, історію, теорію, методику викладання, 

практичне оволодіння технікою, тактикою футболу 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання футболу 
 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Мета: формування знань і умінь з викладання легкої атлетики як дисципліни, що посідає 

провідне місце у системі фізичного виховання різних груп населення завдяки різноманітності, 

доступності, дозуванню, а також прикладному значенню; вивчення різних видів бігу, стрибків і 

метань як складової частини занять фізичною культурою системи навчальних закладів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання методик легкої атлетики як найбільш масового виду спорту, що сприяє 

всебічному фізичному розвитку людини, поєднуючи поширені і життєво важливі рухи (ходьба, 

біг, стрибки, метання). 

Розуміння необхідності систематичних занять легкоатлетичними вправами, що 

розвивають силу, швидкість, витривалість та інші якості, необхідні людині у повсякденному 

житті. 

Розуміння оздоровчого значення занять легкою атлетикою, що проводяться на свіжому 

повітрі. 

Оволодіння навичками спортивної ходьби, бігу, стрибків, мотань та за допомогою їх, 

розвиток фізичних якостей. 

Оволодіння знаннями людей про роль суміжних наук для розвитку легкої атлетики. 

Здатність створювати умови для формування правильної постави, розвитку внутрішніх 

органів, серцево-судинної та дихальної систем. 

Уміння застосовувати заняття легкоатлетичними вправами для виховання у спортсменів 

стійкого психічного стану, волі, уміння долати труднощі, навичок здорового способу життя. 

Уміння правильно планувати розпорядок робочого дня, харчування, тренування, занять, 

відпочинку, контролю за станом здоров’я. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Зміст занять і засоби підготовки легкоатлета 

Тема 2. Основні поняття та принципи легкої атлетики, теорія і методика викладання 

Тема 3. Світові і олімпійські рекорди у легкій атлетиці. Видатні спортсмени 

Тема 4. Розвиток легкої атлетики в Україні 

Тема 5. Види легкої атлетики та її характеристика 

Тема 6. Форма проведення змагань з легкої атлетики і календар 

Тема 7. Класифікація та характеристика основних легкоатлетичних видів 

Тема 8. Легка атлетика в системі фізичного виховання, класифікація легкоатлетичних 

вправ 

Тема 9. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи у сфері легкої атлетики 

Тема 10. Практичне оволодіння технікою легкої атлетики 



 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Модуль 1. «Хортинг» 

Мета: вивчення студентами теорії та методики викладання, опанування техніки й 

тактики хортингу, засвоєння необхідних знань, умінь, навичок для самостійної педагогічної 

роботи в навчальному закладі. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей методики проведення занять з хортингу з дітьми та юнацтвом. 

Знання та розуміння основних понять термінології хортингу, різновидів розділів 

змагань, елементів техніки і тактики та стилів ведення змагальної боротьби. 

Володіння методом показу прийомів, навичками організації та проведення змагань з 

хортингу (за вибором розділу змагань згідно правил виду спорту), навичкою складання 

комплексів кругового тренування різноманітної направленості й збереження принципів 

послідовності та поступовості. 

Уміння самостійно підбирати загально- та спеціально-розвивальні вправи для занять із 

врахуванням вікових особливостей людини, її підготовленості та умов проведення занять. 

Уміння самостійно підбирати прийоми хортингу для занять зі спортсменами різного 

віку, враховуючи їх вікові особливості, стан підготовленості та умови проведення занять; 

скласти конспект і самостійно провести заняття з хортингу. 

Здатність правильно вибирати місце при поясненні прийому і в процесі його 

проведення; керувати заняттям і діями окремих хортингістів. 

Володіти базовими тактичними знаннями з хортингу. 

Організовувати та проводити змагання з хортингу (за вибором розділу змагань). 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Хортинг як національний вид спорту і виховна система 

Тема 2. Основні поняття та принципи хортингу, теорія і методика викладання, практичне 

оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та умінь для 

викладання хортингу 

Тема 4. Атестація хортингістів на кваліфікаційні ступені (ранк) 

Тема 5. Методика проведення навчально-виховних і навчально-тренувальних занять з 

хортингу 

Тема 6. Специфіка проведення розминки, основної та заключної частини тренування 

Тема 7. Елементи базової техніки хортингу 

Тема 8. Календарний план заходів Української федерації хортингу 

Тема 9. Виконання розрядів і звань згідно Єдиної спортивної класифікації України з 

хортингу 

Тема 10. Вимоги до техніки безпеки, надання допомоги при травмуванні 

 

Модуль 2. «Атлетизм» 

Мета: формування знань і умінь в теорії і методиці викладання атлетизму, популяризації 

серед молоді силових видів спорту, таких як важка атлетика, культуризм, силове триборство, 

гирьовий спорт, а також шейпінг, фітнес, кожен з яких відзначається специфікою змагальної 

діяльності, але їх поєднує характер тренувальної роботи, що має силову спрямованість. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання історії, теорії та методики викладання силових видів спорту. 

Опанування знаннями, вміннями та навичками, які є достатніми для організації та 

проведення навчально-тренувального процесу серед усіх груп населення. 

Уміння проводити заняття силовими видами спорту, що сприяють прояву максимальних 

силових зусиль людини, підвищенню працездатності, побудові красивої статури.  

Зміст дисципліни (тематика) 



Тема 1. Атлетизм, види, мета, завдання, зміст, засоби 

Тема 2. Основні поняття та принципи атлетизму, історію, теорію, методику викладання, 

практичне оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання атлетизму 

Тема 4. Вимоги до техніки безпеки, надання допомоги при травмуванні 

 

Модуль 3. «Аеробіка» 

Мета: формування знань змісту, завдання спортивної аеробіки у системі фізичного 

виховання, принципів та методів спортивної аеробіки, методики навчання й аналізу техніки 

оздоровчої ходьби та бігу, базових рухів аеробіки, їх класифікації.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання методики проведення та структури заняття з аеробіки, методики проведення 

контролю та самоконтролю на заняттях з аеробіки, методики побудови заняття з аеробіки. 

Розуміння методів профілактики травматизму. 

Оволодіння технікою виконання елементів та вправ спортивної аеробіки, проведення з 

музичним супроводом занять з аеробіки. 

Уміння здійснювати контроль на заняттях з аеробіки.  

Уміння засвоювати теоретичний і практичний матеріал з методики організації та 

проведення занять з аеробіки. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Аеробіка, види, мета, завдання, зміст, засоби 

Тема 2. Основні поняття та принципи аеробіки, історію, теорію, методику викладання, 

практичне оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання аеробіки 

Тема 4. Вимоги до техніки безпеки, надання допомоги при травмуванні 

 

Модуль 4. «Спортивні двобої» 

Мета: вивчення студентами теорії та методики викладання, опанування техніки й 

тактики обраного двобою, засвоєння необхідних знань, умінь, навичок для самостійної 

педагогічної роботи в навчальному закладі. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 
Знання особливостей методики проведення занять спортивними двобоями з дітьми та 

юнацтвом. 

Знання місця, ролі й основних понять, а також різновидів спортивних двобоїв, елементів 

техніки і тактики та стилів ведення змагань. 

Оволодіння методом показу, навичками організації та проведення змагань зі спортивного 

двобою (за вибором виду), навичками складання комплексів кругового тренування 

різноманітної направленості та збереженні принципів послідовності і поступовості. 

Уміння самостійно підбирати прийоми для занять із врахуванням вікових особливостей 

спортсменів, їх підготовленості та умов проведення занять. 

Уміння скласти конспект і самостійно провести вивчені прийоми; правильно вибирати 

місце при поясненні прийому і в процесі його проведення. 

Уміння подавати розпорядження й команди, керувати заняттям і діями окремих 

спортсменів. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Спортивні двобої, види, мета, завдання, зміст, засоби 

Тема 2. Основні поняття та принципи спортивних двобоїв, історію, теорію, методику 

викладання, практичне оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання і проведення спортивних двобоїв 



Тема 4. Вимоги до техніки безпеки, надання допомоги при травмуванні 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ 

 

Модуль 1 «Основна гімнастика» 

Мета: формування знань щодо значення та місця гімнастики у системі фізичного 

виховання і спорту; вступу до предмету, мети та завдання; історії виду, методичних 

особливостей викладання гімнастики; планування процесу навчання, організації та проведення 

змагань. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання значення та місця гімнастики у системі фізичного виховання та спорту. 

Володіння методичними прийомами викладання гімнастики. 

Знання завдання і змісту гімнастики, гімнастичної термінології, характеристики 

основних засобів гімнастики; засобів запобігання травматизму 

Розуміння позитивного впливу оздоровчих та нетрадиційних форм гімнастики на 

організм людини. 

Володіння навичками планування процесу навчання, організації і проведення різних 

форм змагань, устаткування місць занять та їх оснащення. 

Дотримання умов проведення та безпеки занять. 

Застосування музичного виховання, масових форм оздоровчої спрямованості. 

Уміння застосовувати термінологію гімнастики, різні форми організації занять. 

Уміння проводити заняття з гімнастики враховуючи вік та контингент, особливості 

навчальних та інших закладів; запобігати травмам; проводити функціональний контроль; 

організовувати та проводити функціональний контроль. 

Уміння організовувати та проводити масові оздоровчі і нетрадиційні форми занять з 

гімнастики. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Основні завдання і засоби гімнастики 

Тема 2. Основні поняття та принципи гімнастики, теорія і методика викладання, 

практичне оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання гімнастики 

Тема 4. Загальнорозвивальні, спортивні та прикладні види гімнастики 

Тема 5. Страховка й допомога, види страховки й допомоги в гімнастиці 

Тема 6. Характеристика видів змагань з гімнастики 

Тема 7. Керівні й робочі документи, що використовуються на змаганнях з гімнастики 

Тема 8. Травми, що можуть виникнути на заняттях з гімнастики та перша допомога до 

кожного виду травми 

Тема 9. Регулювання фізичного навантаження на заняттях з гімнастики 

Тема 10. Стройові поняття та їх визначення 

Тема 11. Складання комплексу гімнастичних вправ 

 

Модуль 2 «Ритміка і хореографія» 

Мета: формування знань щодо завдання спортивної аеробіки у системі фізичного 

виховання у навчальному закладі; принципів та методів спортивної ритміки, музичного 

супроводу на заняттях; методики навчання та аналізу техніки оздоровчої ходьби та бігу, 

базових рухів аеробіки, проведення контролю та самоконтролю на заняттях з аеробіки. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання про взаємозв’язок вправ з музикою; мелодію, музичний розмір 2/4,3/4,4/4; 

музичну форму, темп, динаміку. 

Знання методики побудови заняття з аеробіки. 



Засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з методики організації проведення 

занять з аеробіки. 

Освоєння методики навчання танцювальним вправам та комплексам; оформлення 

робочої документації; запису танцювальних кроків, танців, комплексів. 

Здатність під час проведення практичних занять застосовувати вправи для розвитку 

арсеналу рухів; хореографію як основу рухової підготовки; народні, сучасні, бальні танці; 

музичні ігри, танцювальні завдання зі скакалкою. 

Оволодіння технікою виконання елементів та вправ спортивної аеробіки; проведення з 

музичним супроводом занять з аеробіки; методами профілактики травматизму. 

Уміння здійснювати контроль на заняттях з аеробіки. 

Уміння складати комплекси танцювальних завдань відповідно до характеру музики; 

подавати команди для виконання завдань під час музичного супроводу; складати комплекси для 

масових виступів без предмету та з предметами; відображати ритмічні малюнки плесканням та 

кроками; виконувати танці програмного матеріалу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Методика проведення занять з ритміки та хореографії 

Тема 2. Основні поняття та принципи ритміки та хореографії, теорія і методика 

викладання 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання ритміки та хореографії 

Тема 4. Фігурне маршування, перешикування 

Тема 5. Основні форми організації занять з ритміки 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ 

Мета: формування знань щодо значення та місця плавання у системі фізичного 

виховання; основ техніки спортивних видів плавання (вільний стиль, на спині, брас, 

батерфляй); методики навчання видів спортивного плавання та способів прикладного плавання, 

а також організації та проведення змагань з плавання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання техніки спортивних видів плавання; методики початкового навчання плаванню; 

техніки прикладного плавання (на боці, брасом, на спині). 

Знання загальних закономірностей, які характерні для раціональних варіантів техніки 

виконання плавальних рухів. 

Знання послідовності навчання різним способам плавання. 

Розуміння основних форм контролю та їх значення для змагання і тренувального 

процесу. 

Оволодіння технікою пірнання та звільнення від захватів потопаючого, способів 

рятування; технікою виконання штучної вентиляції легень і зовнішнього масажу серця. 

Володіння методикою навчання поворотам. 

Уміння плавати спортивними способами, самостійно проводити заняття з плавання за 

написаним конспектом. 

Уміння пірнати в глибину, звільнятись від захватів потопаючого в умовах наближених 

до реальних. 

Уміння плавати способами на боці, брасом та на спині, виконувати штучну вентиляцію 

легень та зовнішній масаж серця. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Поняття про техніку плавання. Основні фактори, що визначають техніку 

плавання 

Тема 2. Основні поняття та принципи плавання, теорія і методика викладання 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи з викладання плавання 

Тема 4. Аналіз техніки рухів руками та ногами при плаванні різними способами 



Тема 5. Вправи, що використовуються з метою освоєння з водним середовищем 

Тема 6. Залежність опору води від міделевого перетину та від швидкості руху тіла 

Тема 7. Місце плавання у системі фізичного виховання 

Тема 8. Вплив фізіологічних функцій на техніку плавання 

Тема 9. Форма та характер робочих та підготовчих рухів у техніці плавання 

Тема 10. Організація та проведення змагань з плавання 

Тема 11. Склад суддівської колегії на змаганнях з плавання 

 

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Мета: формування знань про спортивно-педагогічне вдосконалення фахівця фізичного 

виховання; вивчення історії обраного виду спорту, основних понять, термінології, класифікації 

засобів виду спорту, основ організації та умов проведення навчально-тренувальних занять; 

формування знань щодо організація змагань, структури федерацій, професійного спорту, основ 

техніки виду спорту, особливостей організації та проведення занять з різним контингентом 

студентів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання структури і предмету теорії та методики обраного виду спорту; сучасного стану 

та тенденції розвитку виду спорту; основних понять теорії та методики обраного виду спорту. 

Розуміння мети, завдань, методів та основних принципів спортивного тренування в 

обраному виді спорту; структури спеціальної підготовленості в обраному виді спорту. 

Розуміння принципів багаторічного та перспективного планування тренувального 

процесу. 

Проведення науково-дослідної роботи з проблем обраного виду спорту, сучасного стану 

та тенденцій розвитку виду спорту, соціально-економічних та правових основ діяльності 

спеціаліста з фізичного виховання. 

Отримання навичок управління багаторічною підготовкою спортсменів; професійно-

педагогічної діяльності викладача-тренера з обраного виду спорту. 

Здатність підвищувати рівень функціональних можливостей організму і на базі цієї 

діяльності сприяти гармонійному фізичному і соціальному розвитку особистості. 

Уміння організовувати та проводити ефективну виховну та навчально-тренувальну 

роботу з обраного виду спорту, формувати у спортсменів загальні та спеціальні знання, вміння 

та навички, розвивати фізичні якості. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Історія виду спорту. Основні поняття, терміни, класифікація засобів виду спорту 

Тема 2. Основи організації, умови проведення, технічні засоби, забезпечення безпеки 

навчальних та навчально-тренувальних занять 

Тема 3. Особливості організації та проведення занять з різним контингентом студентів 

Тема 4. Засади професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту 

Тема 5. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін 

 



ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Перелік № 1 

(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

 

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Мета: формування знань з комплексу наукових академічних (теоретичних, 

дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу різних релігій, їх 

історію, розвиток і місце в культурі та соціумі, типологію й інші соціальні аспекти. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання процес виникнення, функціонування й розвитку релігій, їх будову, прояви в 

історії суспільства, роль у житті окремої людини та конкретних суспільств, взаємозв'язок і 

взаємодію з іншими аспектами культури людства. 

Знання типів релігій світу, поглядів сучасного релігієзнавства, в залежності від 

академічної та культурної традиції кожної окремої країни. 

Розуміння релігієзнавства як комплексної галузі людського знання, що сформувалась у 

результаті зусиль представників богословсько-теологічної, філософської і наукової думки. 

Уміння розрізняти дисциплінарну структуру кожної релігії, класичний поділ, історію та 

феноменологію релігій. соціологію та психологію релігій. 

Уміння визначати напрям філософії різних релігій світу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії 

Тема 2. Національно-державні релігії країн Сходу (Китаю, Індії, Ірану, Палестини). 

Буддизм 

Тема 3. Християнські конфесії: православ‘я, католицизм, протестантизм 

Тема 4. Іслам. Релігійна ситуація в Україні та світі 

Тема 5. Християнське вчення про людину, світ і Бога 

Тема 6. Християнська мораль та цінності 

Тема 7. Християнська теорія суспільства та культури 

 

ЛОГІКА 

Мета: формування комплексу знань про закони і різновиди мислення, способи пізнання 

та умови істинності знань і суджень;. способи судження, що полягають в отриманні висновку із 

набору припущень, процеси що продукують нові твердження із вже встановлених. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання принципів логіки як галузі філософії, що досліджує та класифікує структури 

тверджень та аргументів і розробляє схеми їх кодифікації. 

Розуміння предмет дослідження логіки, включаючи судження про ймовірність та 

причинність. 

Здатність розуміти структури логічних хиб та парадокси. 

Уміння користуватися риторикою з переконувальною аргументацією, що може певною 

мірою розглядатись як протиставлення логіці. 

Уміння використовувати в розмові структури виводу та формального відношення між 

вихідними твердженнями та висновками, де «формальний» означає, що ці відносини є 

незалежними від самих тверджень. 

Уміння досліджувати істинність виводу, включаючи різноманітні можливі визначення 

істинності та передумови, що на практиці уможливлюють її встановлення. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1: Предмет, структура та значення логіки як науки. 

Тема 2. Поняття як форма мислення 

Тема 3. Відношення між поняттями 

Тема 4. Логічні дії з поняттями 



Тема 5. Судження як форма мислення. Прості судження та їх види 

Тема 6. Складні судження та їх види 

Тема 7. Відношення між судженнями 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Мета: формування знань щодо загальних основ економічної теорії, товарного 

виробництва і ринку, фізкультурно-спортивного підприємництва в ринковій економіці, 

світового господарства та місця в ньому України. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання сутності економічних явищ та процесів, економічного змісту відносин власності, 

розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ в суспільстві. 

Знання суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; 

механізмів дії та використання економічних законів на макро- і мікрорівнях. 

Розуміння змісту основних понять, категорій, законів ринкової економіки; механізму 

становлення різних форм господарювання, маркетингу, менеджменту та розвитку комерційних 

структур фізкультурно-спортивного спрямування. 

Розуміння принципів розподілу отримуваних доходів, державної системи оподаткування. 

Здатність орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку господарських 

зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці 

Уміння дати наукове тлумачення особливостям формування і розвитку товарно-

грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України. 

Уміння проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності 

та економічного середовища населення в окремих країнах. 

Уміння приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань 

при виконанні своїх професійних обов’язків. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1: Предмет, структура та сутність економічних явищ та процесів 

Тема 2. Поняття економічного змісту відносин власності, розподілу, обміну, та 

споживання матеріальних та духовних благ в суспільстві 

Тема 3. Механізми дії та використання економічних законів на макро- і мікрорівнях 

Тема 4. Зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки 

Тема 5. Механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу, менеджменту і 

розвитку комерційних структур 

Тема 6. Особливості розподілу отримуваних доходів, система оподаткування 

Тема 7. Суть і класифікація економічних потреб 

Тема 8. Закон грошового обігу і його функції. 

Тема 9. Кооперативні, акціонерні та орендні підприємства 

 

СОЦІОЛОГІЯ 

Мета: формування знань із історії становлення соціології як науки в Україні, в країнах 

Західної Європи та США; дослідження особливостей соціальних явищ та процесів, 

ознайомлення з основними концепціями, що пояснюють сутність процесів функціонування та 

трансформацій суспільства; вивчення основ соціологічних досліджень; оволодіння знаннями в 

межах спеціальних та галузевих соціологічних теорій. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання щодо специфіки інформаційного суспільства, ролі інформаційних і 

комунікаційних технологій у професійній сфері, кар’єрному зростанні. 

Володіння необхідними знаннями щодо аксіологічної складової людської діяльності. 

Розуміння специфіки особистісного розвитку, кар’єрного зростання у сучасному 

суспільстві. 

Розуміння проблем, факторів і етапів соціалізації особистості, причин формування та 

основних виявів девіантної поведінки, основних форм соціального контролю. 



Здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у соціології 

та галузях, що передбачає застосування певних теорій і методів соціологічної науки. 

Здатність ефективно спілкуватися, використовуючи соціологічні знання щодо різних 

соціальних груп, верств, прошарків населення, специфіки функціонування різних соціальних 

сфер суспільства.  

Здатність критично оцінювати інформацію, що надходить, робити власні висновки щодо 

поточної ситуації та прогнозувати майбутній хід подій, адекватно оцінювати власні дії та їх 

вплив на систему соціальних зв’язків. 

Здатність оцінювати соціальні факти, соціальні процеси, застосовувати отримані знання 

за визначеними темами курсу соціології у практичній площині. 

Уміння класифікувати основні соціальні явища і процеси, розуміти специфіку їх 

перебігу.  

Уміння застосовувати в професійній сфері знання із сучасних досліджень у сфері 

соціології праці, культури, релігії, політики, сім’ї, економіки, права, особистості, основних 

методів соціології.  

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. Система соціологічного знання 

Тема 2. Історія становлення соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні 

Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура 

Тема 4. Соціальні організації та соціальні інститути 

Тема 5. Особистість в системі соціальних зв’язків 

Тема 6. Соціологія культури 

Тема 7. Соціологія праці 

Тема 8. Соціологія політики 

Тема 9. Економічна соціологія 

Тема 10. Соціологія сім’ї 

Тема 11. Соціологія релігії 

Тема 12. Організація соціологічних досліджень. Методи збирання та обробки 

соціологічної інформації 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

Мета: вивчення основних положень теорії держави та права, важливості інститутів 

конституційного, адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, кримінального та інших 

галузей права. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних положень права з різних галузей права, характеру і змісту різних 

суспільних відносин, що регулюються правом. 

Знання особливостей захисту прав та законних інтересів з метою виховання правової 

свідомості та культури. 

Розуміння положень нових законів, що регулюють економічне середовище суспільного 

життя. 

Здатність непримиримості щодо порушень законності і правопорядку, активної 

громадської позиції у боротьбі з ними. 

Здатність вільно орієнтуватися в питаннях правового характеру стосовно обраної 

професії. 

Уміння давати правовий аналіз конкретним суспільним відносинам, використовувати 

отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв'язувати правові ситуації. 

Уміння складати правову документацію, самостійно поповнювати, систематизувати і 

застосовувати правові знання. 

Уміння аналізувати принципи і структуру організації та діяльності органів державної 

влади. 

Зміст дисципліни (тематика) 

http://ebooktime.net/book_300_glava_34_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B_IV._%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%EF%BF%BD.html
http://ebooktime.net/book_300_glava_41_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B_V._%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%EF%BF%BD.html


Тема 1. Сутність і роль правознавства як науки в житі суспільства 

Тема 2. Політична діяльність і влада 

Тема 3. Історія світової думки про державу і право 

Тема 4. Становлення та розвиток уявлень в Україні про державу і право 

Тема 5. Сучасні ідейно-політичні течії 

Тема 6. Політична система суспільства 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

Мета: формування знань з основних аспектів Української культури як синтезу 

духовного життя народу; культури і суспільство; філософських концепцій культури; історії 

української культури у наукових дослідженнях.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання загальних відомостей культурно-історичного процесу, особливостей культурних 

епох, їх духовних цінностей та пріоритетів. 

Знання життєвих біографій провідних діячів науки і культури, які визначають характерні 

особливості культури тієї чи іншої епохи. 

Розуміння важливості культурних досягнень в різних галузях духовної культури; 

художніх стилів та шедеврів культури; видів та жанрів мистецтв, їх художньої мови. 

Здатність орієнтуватися в культурних традиціях таких історичних епох: культура 

Київської Русі; українська культура XIV – першої половини XVII ст.; українська культура 

другої половини XVII–XVIII ст.; доба культурно-національного відродження (XIX – початок 

XX ст.); українська культура радянського періоду; культура стародавнього світу; культура 

епохи Відродження; культура Нового часу; культура і глобальні проблеми сучасності. 

Уміння аналізувати явища духовного життя, усвідомлювати природу різних жанрів 

художньої творчості і видів мистецтв, орієнтуватися у багатому світі духовної культури. 

Уміння розрізняти світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи. 

Уміння збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

надбанням і вдосконаленням культурно-освітніх знань. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Українська культура як синтез духовного життя народу. Культура і суспільство 

Тема 2. Філософські концепції культури. Історія української культури у наукових 

дослідженнях 

Тема 3. Культура Київської Русі 

Тема 4. Українська культура XIV – першої половини XVII століття 

Тема 5. Українська культура другої половини XVII–XVIII століття 

Тема 6. Культура Нового часу. Культура і глобальні проблеми сучасності 

 

ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 

Мета: формування наукового розуміння сутності моралі та її функціонального 

призначення в житті суспільства; вивчення основних понять класичної етики та сучасних теорій 

виникнення й розвитку моралі; засвоєння здобутків світової та вітчизняної етичної думки; 

формування цілісного уявлення про зміст основних категорій етики та моральної свідомості; 

засвоєння сутності та принципів сучасної професійної моралі та етики, передусім професійної 

етики педагога, а також формування у студентів наукового підходу до розуміння естетичних і 

художніх цінностей, уміння аналізувати твори всіх видів мистецтва та вести практичну роботу 

по формуванню естетичної культури молоді. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання сутності моралі як суспільного явища, феномену культури та форми 

світовідношення. 

Знання моральної проблематики активності особи і спілкування. 

Розуміння предмету і призначення етики як практичної філософії людської поведінки, 

здобутків світової та вітчизняної етичної думки. 



Розуміння внутрішніх, екзистенційних аспектів моральності, питань добра і зла, 

моральної свободи і відповідальності, обов’язку і совісті, гідності і честі, щастя і сенсу 

людського життя. 

Здатність давати характеристику сучасної професійної моралі та етики, змісту та 

принципам педагогічної етики. 

Здатність аналізувати етичні проблеми, актуальні з огляду на сучасну ситуацію в 

Україні, зокрема, співвідношення моралі і права, моралі і політики, національних і 

загальнолюдських моральних цінностей, етичний аспект демократизації суспільства. 

Уміння визначати закономірності почуттєво-емоційного освоєння світу, сутність 

естетичного в дійсності, загальні закони естетичної діяльності, структуру і властивості 

естетичної свідомості, природу і закономірності розвитку мистецтва. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Визначення етики та естетики, як наук 

Тема 2. Історичні етапи розвитку етичних та естетичних знань 

Тема 3. Основні форми етики та естетики 

Тема 4. Істинність і правильність етики та естетики 

Тема 5. Специфіка професійної моралі та етики 

Тема 6. Моральне виховання 

Тема 7. Сутність морального самовиховання і моральний саморозвиток. Самоповага 

Тема 8. Спортивна мораль та етика 

Тема 9. Моральні виміри діяльності педагога 

Тема 10. Ґенеза української естетичної думки 

 

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Мета: формування високого рівня культури ділового спілкування, комунікативної 

компетентності студентів, практичне оволодіння способами, формами, моделями  спілкування, 

що забезпечить високий професіоналізм на рівні зростаючих вимог суспільства. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання природи та сутності культури ділового спілкування. 

Знання морально-психологічних основ професійної комунікації. 

Знання законів, стратегії і тактики, моделі й стилів ділового спілкування. 

Знання особливостей професійного етикету працівників сфери фізичної культури і 

спорту, моральних основ ділового етикету, правил формування іміджу ділової людини. 

Розуміння етичних і психологічних засада професійного спілкування, принципів 

професійної комунікації, методів впливу на співрозмовника та гендерних аспекти спілкування. 

Розуміння індивідуальних та колективних форм ділової комунікації, значення мовних 

одиниць й особливостей їх використання у різних формах професійної комунікації. 

Розуміння та повага різноманітності і мультикультурності у діловому спілкуванні. 

Здатність формувати ціннісні орієнтації, реалізовувати професійне спілкування на 

гуманістичних засадах, здійснювати професійну комунікацію в межах свободи та необхідності, 

застосовувати етичні норми у професійному спілкуванні. 

Здатність використовувати механізми взаєморозуміння у професійному спілкуванні, 

застосовувати комунікативну техніку у діловому спілкуванні, володіти технікою управління в 

колективі, вибирати коректні способи вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій. 

Здатність обирати та застосовувати стратегію і тактику спілкування відповідно до 

психологічних та соціокультурних особливостей співрозмовників, правильно використовувати 

мовні засоби для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності, проводити 

бесіду, співбесіду, дискусію, діалог, дебати, перемовини. 

Уміння творчо використовувати обрані моделі спілкування зі співвітчизниками  й 

іноземними партнерами, аргументувати моральний вибір при здійсненні професійного 

спілкування. 



Уміння синтезувати вербальні та невербальні засоби у процесі взаємодії транслятора і 

реципієнта, створювати модель мовленнєвої дії в діалогічному спілкуванні працівників у сфері 

фізичного виховання. 

Уміння створювати імідж ділової людини, аргументувати, обґрунтовувати, 

вмотивовувати, спростовувати, відхиляти, оцінювати, узагальнювати результати мовно-

комунікативної діяльності у діловому спілкуванні. 

Уміння визначати коректні способи вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій, 

працювати в команді, мотивувати людей та досягати спільної мети. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Етичні основи ділового спілкування 

Тема 2. Культура спілкування як цілісна система моральних та психологічних 

компонентів 

Тема 3. Етика взаємодії та взаєморозуміння у професійному спілкуванні 

Тема 4. Комунікативна техніка спілкування 

Тема 5. Етикет ділових відносин 

Тема 6. Етикет й імідж ділової людини 

Тема 7. Національні особливості у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

 

Перелік № 2 

(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

 

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНА ІНФОРМАТИКА 

Мета: засвоєння основ і формування знань щодо застосування обчислюваної техніки в 

галузі фізичного виховання та спорту; отримання практичних навичок роботи на сучасних 

персональних комп'ютерах, а також використання сучасних програмних засобів (пакети 

прикладних програм) для розв'язання практичних завдань галузі. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання загальних положень теорії ймовірностей, основних методів математичної 

статистики та засобів їх реалізації на комп'ютерах при розв’язанні прикладних завдань 

фізичного виховання та спорту. 

Розуміння ролі інформації та інформаційних процесів у професійній області, в 

управлінні технічними, психологічними дослідженнями. 

Розуміння проблем подання, оцінки і вимірювання психологічної інформації, її 

сприймання і розуміння, сутності формалізації суджень, зв’язку між змістом та формою, ролі 

інформаційного моделювання в сучасних сферах життя. 

Володіння системами опрацювання текстової, числової, графічної і соціологічної 

інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними системами, а також 

системами телекомунікацій. 

Уміння добирати послідовність операцій і дій у професійній діяльності, розробляти 

програми спостереження, досліду, психологічного експерименту. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики 

Тема 2. Операційні системи та сервісні програми 

Тема 3. Комп’ютерні мережі 

Тема 4. Системи обробки текстових даних 

Тема 5. Системи табличної обробки даних 

Тема 6. Бази даних та система управління базами даних (СУБД) 

Тема 7. Системи створення презентацій 

 

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ 

Мета: надання студентам сучасних знань про основи загальної гігієни, вікові 

особливості організму, його взаємовідносини з оточуючим середовищем, чинники дитячих 



захворювань, формування знань щодо закономірностей, які лежать в основі збереження та 

покращення здоров’я людей, підвищення їх високої працездатності при різноманітних видах 

навчальної діяльності. 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання гігієнічних норм та вимог до занять з фізичної культури і спортом, гігієнічного 

значення окремих форм фізичного виховання, рівнів рухової активності та дозування фізичних 

навантажень. 

Знання вікової фізіології і валеології як галузі психології. 

Володіння знаннями особливостей діяльності та функціонування фізіології людини на 

різних етапах розвитку. 

Розуміння специфіки вікової фізіології, її зв’язків із іншими навчальними дисциплінами. 

Здатність на науковому рівні організовувати процес навчально-виховної роботи 

спортсменів різного віку, активно приймати участь в роботі з охорони здоров’я, фізичного та 

трудового вихованні молоді. 

Здатність оцінити факти, застосовувати отримані знання у процесі тренувань. 

Здатність володіти критеріями норми і патології фізіологічних процесів, станів, 

властивостей, добирати необхідні шляхи і засоби компенсації / відновлення норми. 

Уміння відтворити понятійно-категоріальний апарат, встановити чіткий зв’язок науки і 

практики фізіологічної науки. 

Уміння оцінити фізіологічний рівень розвитку людини, її компонентів та загальних 

закономірностей функціонування на різних вікових етапах. 

Уміння застосовувати фізіологічні знання у різних сферах життя. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Вступ у вікову фізіологію. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку 

Тема 2. Вікова фізіологія нервової системи 

Тема 3. Вікова фізіологія сенсорних систем 

Тема 4. Особливості опорно-рухового апарату 

Тема 5. Вікові особливості органів дихання 

Тема 6. Особливості розвитку серцево-судинної системи 

Тема 7. Особливості будови та функцій органів травлення на різних вікових етапах 

розвитку організму. Обмін речовин і енергії 

Тема 8. Розвиток сечостатевої системи 

Тема 9. Особливості розвитку ендокринної системи 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Мета: формування наукових знань щодо стратегії і тактики проведення досліджень та 

усвідомлення методів наукових досліджень на філософсько-методологічному, теоретичному та 

експериментально-емпіричному рівнях. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання закономірностей побудови наукового дослідження, сучасних методів та методик 

отримання наукової інформації про стан тренованості кваліфікованих спортсменів з 

урахуванням структури і змісту змагальної діяльності. 

Розуміння значення дисципліни в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів 

фізичного виховання і спорту. 

Розуміння міждисциплінарних зв'язків, таких як: загальна теорія підготовки спортсменів, 

олімпійський спорт, професійний спорт, фізіологія спорту, біохімія спорту. соціологія тощо. 

Усвідомлення особливостей своєї майбутньої діяльності, що потенційно пов'язана з 

науково-дослідною роботою. 

Уміння визначати засоби і методи наукових досліджень відповідно до завдань наукового 

дослідження у різних видах спортивної діяльності. 



Уміння організовувати наукове дослідження; аналізувати отриману науково-методичну 

інформацію і розробляти рекомендації стосовно корекції навчально-тренувального процесу. 

Уміння оформлювати результати наукових досліджень у вигляді статей, доповідей та їх 

тез. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Форми проведення наукових досліджень 

Тема 2. Загальна методологія наукових досліджень 

Тема 3. Організація та проведення наукового дослідження 

Тема 4. Оформлення наукової роботи 

Тема 5. Стратегія і тактика проведення досліджень 

Тема 6. Методологія, методика й інструментарій дослідження 

Тема 7. Методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці 

 

АДАПТАЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕЗЕРВИ СПОРТСМЕНІВ 

Мета: формування системи знань про адаптацію (поняття, види, стадії формування, 

основні положення сучасної теорії адаптації); структурні зміни в організмі спортсменів під 

впливом фізичних навантажень; пристосувальні зміни анатомо-фізіологічних систем і систем 

енергозабезпечення організму людини до фізичних навантажень.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання понять, видів, стадій формування адаптації, основних положень теорії адаптації; 

структурних змін організму людини під впливом фізичних навантажень. 

Знання про адаптаційні перебудови організму спортсменів до різних кліматично-

географічних і погодних умов. 

Розуміння основ адаптації організму спортсменів у процесі багаторічної підготовки; 

реакції адаптації організму людини до різних кліматично-географічних і погодних умов. 

Розуміння проблем формування довготривалої адаптації у процесі багаторічної 

підготовки спортсменів. 

Здатність визначати основні положення адаптації систем енергозабезпечення, анатомо-

фізіологічних систем організму до фізичних навантажень. 

Уміння реалізувати міжпредметні зв’язки та забезпечити позитивний вплив раціонально 

організованих занять фізичними вправами на організм людини та її особистість 

Уміння аналізувати складну систему пристосувальних змін в організмі людини до різних 

фізичних навантажень у процесі багаторічної спортивної підготовки. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Еволюція нервової системи. Стадії розвитку мозку людини 

Тема 2. Кісткова система організму людини 

Тема 3. Спинний та головний мозок 

Тема 4. Морфофізіологія нейрона, ганглії, синапса 

Тема 5. Електрохімічні процеси у нейронах, нервових волокнах, синапсах 

Тема 6. Інтеграційна роль та гальмування у центральній нервовій системі 

Тема 7. Соматична та вегетативна нервова система 

Тема 8. Загальні характеристики рухової активності людини 

Тема 9. Сенсорні системи 

Тема 10. Фізіологічні основи адаптації 

 

ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ 

Мета: формування знань та розкриття змісту і спрямованості навчально-тренувального 

процесу для студентів спеціальних медичних груп, рекомендацій щодо організації та технології 

побудови занять у спеціальних медичних групах.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 



Знання принципів надання лікувального ефекту на заняттях з фізичної культури у 

спеціальних медичних групах. 

Розуміння принципів правильного, регулярного, тривалого використанні фізичних 

вправ. 

Розуміння підходів до організації та побудови практичних занять з даним контингентом. 

Здатність вирішувати проблему індивідуалізації та цілеспрямованості при побудові 

навчально-тренувальних занять у процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних 

груп в залежності від індивідуально-типологічних особливостей психофізичного стану та 

нозології людей. 

Здатність впровадження розроблених методик проведення занять, врахування показань 

та протипоказань щодо їх використання, врахування ефективності, гігієнічних вимог до місць 

занять. 

Уміння впроваджувати диференційований підхід до організації та побудови навчальних 

занять для підвищення рівня психофізичного стану студентів. 

Уміння використовувати єдину, загальну для даного контингенту, методику занять, яку 

диференціюють лише в залежності від особистих особливостей людини. 

Уміння з’ясовувати потреби студентів даної групи у конкретних видах рухової 

активності. 

Уміння організувати навчальний процес у спеціальній медичній групі з урахуванням 

класифікації фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, схеми проведення занять у 

різні періоди проходження курсу фізичного виховання, правил побудови окремого заняття, 

схеми режимів рухів. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Види, мета, завдання, зміст і засоби лікувальної фізичної культури у спеціальних 

медичних групах. 

Тема 2. Основні поняття та принципи лікувальної фізичної культури у спеціальних 

медичних групах, історію, теорію, методику викладання, практичне оволодіння технікою 

Тема 3. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для викладання лікувальної фізичної культури у спеціальних медичних групах 

Тема 4. Особливості застосування лікувального масажу у спеціальних медичних групах 

Тема 5. Оцінка функціональних можливостей організму при призначенні рухового 

режиму у спеціальних медичних групах 

Тема 6. Аналіз показань та протипоказань до застосування засобів ЛФК при 

захворюваннях у спеціальних медичних групах 

Тема 7. Особливості фізичної реабілітації та засобів спортивної медицини у спеціальних 

медичних групах 

 

СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ 

Мета: формування знань щодо оздоровчої спрямованості фізичного виховання, що 

конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях; поняття фізкультурно-оздоровчої 

технології, яка об’єднує процес використання засобів фізичного виховання з оздоровчою метою 

та наукову дисципліну, що розробляє та вдосконалює основи методики побудови фізкультурно-

оздоровчого процесу. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання системи практичних проявів фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 

вихованні, а також методики створення фітнес-програм, що складають основний зміст 

діяльності фізкультурно-оздоровчих груп, які створюються на базі фізкультурно-спортивних 

організацій, а також приватних фітнес-занять. 

Знання спрямованості фітнес-програм як форм рухової активності, спеціально 

організованої в рамках групових або індивідуальних (персональних) занять. 

Розуміння оздоровчо-кондиційної спрямованості, зниження ризику розвитку 

захворювань, досягнення і підтримки належного рівня фізичного стану. 



Здатність розвивати здібності щодо вирішення рухових і спортивних завдань. 

Уміння розрізняти фітнес-програми, зорієнтовані на оздоровчий фітнес, і спортивно-

орієнтованого або рухового призначення. 

Уміння класифікувати фітнес-програми: а) на одному виді рухової активності 

(наприклад, аеробіка, оздоровчий біг, плавання тощо); б) на поєднанні декількох видів рухової 

активності (наприклад: оздоровчий хортинг, аеробіка і бодібілдінг; аеробіка і стретчинг; 

оздоровче плавання, біг тощо); в) на поєднанні одного або декількох видів рухової активності й 

різних чинників здорового способу життя (наприклад, аеробіка і загартування; бодібілдінг і 

масаж; оздоровче плавання і комплекс водолікувальних відновлювальних процедур тощо). 

Уміння застосовувати розроблені програми у навчально-виховному процесі. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Види рухової активності аеробної спрямованості. Оздоровчі види гімнастики 

Тема 2. Види рухової активності у воді 

Тема 3. Види рухової активності силової спрямованості 

Тема 4. Рекреативні види рухової активності 

Тема 5. Засоби психоемоційної регуляції 

Тема 6. Морально-етичний аспект сучасних оздоровчих систем 

 

Перелік № 3 

(студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 

Мета формування знань і вивчення видів спорту, що складають спеціальний навчальний 

предмет, який включає: історію, теорію, методику викладання, практичне оволодіння технікою, 

тактикою окремих видів спорту, виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, 

необхідних для самостійної педагогічної роботи в навчальному закладі. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання місця та значення обраного виду спорту в системі фізичного виховання; 

загальних питань теорії виду спорту; історії виникнення та розвитку; основ теорії фізичних 

якостей і спортивної техніки. 

Розуміння медико-біологічних характеристик людей різного віку; методики розробки 

навчальної документації; змісту програмного матеріалу з обраного виду спорту для 

загальноосвітніх шкіл, технікумів, вузів та колективів фізичної культури. 

Уміння використовувати обраний вид спорту, як засіб загальної фізичної підготовки 

людей різних вікових груп. 

Уміння проводити секційне заняття з обраного виду спорту. 

Уміння скласти передбачену навчальну документацію; організовувати та проводити 

змагання з обраного виду спорту в спортивному та оздоровчому таборі. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Місце та значення обраного виду спорту у системі фізичного виховання 

Тема 2. Загальні питання теорії обраного виду спорту; історію виникнення та розвитку 

обраного виду спорту 

Тема 3. Основи теорії фізичних якостей і спортивної техніки; медико-біологічні 

характеристики людей різного віку 

Тема 4. Методика розробки навчальної документації з обраного виду спорту 

Тема 5. Зміст програмного матеріалу з обраного виду спорту для навчальних закладів і 

колективів фізичної культури 

Тема 6. Основи сучасної системи підготовки спортсменів 

Тема 7. Техніко-тактична і психологічна підготовка спортсменів 

Тема 8. Фізичні якості та фізична підготовка спортсменів 

Тема 9. Структура і методика побудови процесу підготовки спортсменів 



Тема 10. Відбір, орієнтація, управління, контроль, модулювання і прогнозування в 

системі підготовки спортсменів 

Тема 11. Позатренувальні і позазмагальні чинники в системі підготовки і змагальної 

діяльності спортсменів 

  

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 

Мета: вивчення студентами історії, теорії та методики викладання настільного тенісу на 

заняттях з фізичного виховання у вищому навчальному закладі. 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання аспектів методики викладання настільного тенісу, його впровадження у 

програми навчальних закладів. 

Розуміння методики підготовки спеціалістів, які могли б проводити заняття з навчання 

та удосконалення настільного тенісу на факультетах фізичного виховання педагогічних вузів. 

Володіння основами техніки і тактики гри в настільний теніс. 

Уміння впроваджувати в навчально-виховний процес настільний теніс як засіб 

фізичного виховання, що користується великою популярністю серед студентів та працівників 

різних професій. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Завдання і зміст навчання гри у настільний теніс 

Тема 2. Основні поняття та принципи настільного тенісу, практичне оволодіння 

технікою 

Тема 3. Обладнання та інвентар для гри в настільний теніс 

Тема 4. Етапи навчання елементів техніки гри в настільний теніс 

Тема 5. Методика навчання технічних прийомів. Підготовчі ігри та вправи 

Тема 6. Організація і проведення занять з настільного тенісу 

Тема 7. Способи організації спортсменів на заняттях з настільного тенісу 

Тема 8. Правила гри в настільний теніс 

Тема 9. Техніка безпеки під час навчання гри в настільний теніс 

Тема 10. Особливості виховання професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних 

для самостійної педагогічної роботи, викладання настільного тенісу 

 

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Мета: формування знань щодо принципів виховання як системи, сутності, особливостей, 

мети, структурних компонентів, методів виховання, а також змісту виховної діяльності: 

моральне, статеве, економічне виховання тощо. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання сутності педагогіки, її значення, місця в системі наук про людину; методів 

науково-педагогічних дисциплін; наукових основ процесу виховання. 

Знання основних засад світоглядної підготовки людини, родинного виховання. 

Розуміння національних особливостей сімейного виховання, проблем самоврядування і 

самодіяльності в колективі, принципів виховної роботи педагога у сфері фізичного виховання. 

Розуміння принципів, змісту, форм і методів організації виховних заходів у навчальному 

закладі. 

Здатність застосовувати під час проведення занять наукові основи дидактики, її 

принципи, зміст, методи, форми, організовувати контроль. 

Уміння визначати предмет, об’єкт, закономірності педагогіки, фактори розвитку 

особистості. 

Уміння використовувати методи науково-педагогічних досліджень, спостерігати, 

порівнювати, аналізувати педагогічні явища, факти. 



Уміння орієнтуватися в науковій, науково-методичній літературі, працювати з 

бібліотечними фондами, вивчати передовий педагогічний досвід, інноваційні технології 

навчання, визначати конкретні шляхи самовдосконалення у виховній роботі. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Виховання як системи. Сутність, особливості, мета, структурні компоненти 

Тема 2. Методи виховання. Новаторський досвід використання методів виховання 

Тема 3. Зміст виховної діяльності: моральне, статеве, економічне виховання 

Тема 4. Світоглядна підготовка людини 

Тема 5. Родинне виховання та національні особливості сімейного виховання 

Тема 6. Колектив як гуманістична виховна система 

Тема 7. Проблема самоврядування і самодіяльності в колективі 

Тема 8. Виховна робота педагога 

Тема 9. Засади формування соціальної активності особистості 

Тема 10. Забезпечення потреби людини у здоровому способі життя 

 

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Мета: формування маркетингових знань у сфері фізичної культури і спорту як 

діяльності, спрямованої на досягнення цілей спортивних установ та організацій шляхом 

формування попиту і максимального задоволення потреб споживачів враховуючи аналітичний 

аспект (розуміння спортивних ринків), активний аспект (проникнення на спортивні ринки) та 

ідеологічний аспект. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних положень концепції маркетингу в спорті, які відповідають певному 

етапу становлення цієї дисципліни. 

Знання сутності економічних явищ та процесів у сфері фізичної культури і спорту; 

економічного змісту відносин власності, розподілу, обміну, та споживання спортивних послуг у 

суспільстві. 

Розуміння відносин виробника і споживача, аспектів вдосконалення сфери спортивних 

послуг, принципів вдосконалення спортивних послуг тощо. 

Розуміння суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; 

механізмів дії та використання економічних законів на макро і мікро рівнях; змісту основних 

понять, категорій, законів ринкової економіки у сфері спорту. 

Володіння механізмами становлення різних форм господарювання, маркетингу і 

менеджменту у спортивно-оздоровчій та спортивно-професійній діяльності. 

Розуміння особливостей розподілу отримуваних доходів від спортивних послуг, 

державної системи оподаткування. 

Здатність проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської 

діяльності в спорті та економічного середовища населення в окремих країнах. 

Уміння дати наукове тлумачення особливостям формування і розвитку товарно-

грошових відносин у сфері спорту в умовах сучасної ринкової трансформації економіки 

України. 

Уміння приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих знань 

при виконанні професійних обов’язків спеціаліста з фізичного виховання. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Концепція маркетингу у сфері фізичної культури і спорту 

Тема 2. Сутність економічних явищ та процесів у сфері фізичної культури і спорту 

Тема 3. Спорт як об’єкт маркетингу 

Тема 4. Механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу і менеджменту 

у сфері фізичної культури і спорту 

Тема 5. Сегментація ринку послуг у сфері фізичної культури і спорту 

Тема 6. Маркетингові стратегії у сфері фізичної культури і спорту 

Тема 7. Проектування та організація виробництва послуг 



Тема 8. Конкуренція і конкурентоздатність послуг у сфері спорту 

Тема 9. Комунікативна політика маркетингу послуг у сфері спорту 

Тема 10. Ціноутворення на ринку послуг у галузі спорту 

Тема 11. Якість послуг фізичної культури і спорту в межах маркетингу 

 

ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ 

Мета: формування спеціальних знань з теорії та методики підготовки туриста, надання 

практичних умінь і навичок щодо організації та проведення оздоровчих походів у позакласній 

роботі з фізичного виховання у навчальному закладі, таборі відпочинку та за місцем мешкання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей видів туризму, їх класифікації; основних принципів класифікації 

маршрутів з оздоровчого туризму, організації харчування у поході, розбивки бівуака, основ 

топографічної підготовки, гігієни туриста та медичної допомоги. 

Розуміння правил організації руху, відпочинку й поведінки в туристичному поході. 

Здатність орієнтуватись на місцевості, застосовувати особисте знаряддя в туристичних 

походах. 

Уміння оформляти маршрутні документи за категоріями складності. 

Уміння надати першу медичну допомогу потерпілому. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Особливості видів туризму, їх класифікацію; основні принципи класифікації 

маршрутів по даному виду туризму 

Тема 2. Педагогічні принципи організації туристсько-краєзнавчої діяльності 

Тема 3. Зміст та правила організації та проведення багатоденних походів; спорядження 

для походів різної категорії 

Тема 4. Організація харчування у поході; розбивка бівуака; основи топографічної 

підготовки; гігієну туриста та медичну допомогу 

Тема 5. Проблеми підготовки педагогів до організації краєзнавчої роботи 

 

ОЗДОРОВЧА ХОДЬБА, БІГ 

Мета: формування знань щодо оздоровчих можливостей ходьби та бігу, вивчення 

дисципліни легкої атлетики у системі фізичного виховання, основ техніки спортивної ходьби, 

бігу, стрибків та метань, методики навчання видів легкої атлетики, а також основних принципів 

організації та проведення змагань з легкої атлетики. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання значення та місця легкої атлетики у системі фізичного виховання. 

Розуміння основ техніки спортивної ходьби, бігу, стрибків, методики навчання видів 

легкої атлетики 

Уміння організовувати та проводити змагання з легкої атлетики. 

Уміння використовувати знання та навички у практичній діяльності під час проведення 

фізкультурно-оздоровчих занять. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Оздоровчі ходьба і біг як універсальні засоби рухової активності 

Тема 2. Оздоровча ходьба і біг у системі фізичного виховання людини 

Тема 3. Вплив оздоровчої ходьби і бігу на організм людини 

Тема 4. Основи техніки спортивної ходьби, бігу, стрибків та метань 

Тема 5. Методика навчання оздоровчої ходьби і бігу 

Тема 6. Спеціальний оздоровчий ефект бігового тренування 

Тема 7. Оптимальний тренувальний режим в оздоровчій ходьбі і бігу 

 



Блок навчальних дисциплін «Хортинг» 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРТИНГУ 

 

Модуль 1 «Хортинг в Україні як національний вид спорту і соціальне явище» 

Мета: оволодіння студентами теоретичних знань з історії та філософії хортингу, основ 

виховної системи, кодексу честі хортингіста, отримання ними практичних навичок у морально-

вольовій підготовці хортингіста, специфіці формування фізичної культури спортсмена. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання філософських основ та кодексу честі хортингіста, поєднання в ньому фізичного 

та розумового початку; виняткової ефективності хортингу як засобу самозахисту, зняття 

нервових навантажень з організму людини, а також фізкультурно-оздоровчого засобу для 

людей різного віку. 

Розуміння особистісно орієнтованої виховної моделі хортингу, особливостей здійснення 

культурно-історичного покликання хортингіста у процесі навчально-тренувальних занять. 

Підвищення інтересу у спортсменів до вивчення засобів моделювання організаційних 

форм хортингу. 

Здатність планування цікавих, відповідних віковим здібностям і кваліфікації спортсменів 

спортивних та виховних заходів. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Сутність, історико-культурні витоки та місце хортингу у міжнародному 

спортивному співтоваристві 

Тема 2. Визнання хортингу національним видом спорту України 

Тема 3. Хортинг у системі фізичного виховання 

Тема 4. Універсальність системи хортингу та його соціальна цінність 

Тема 5. Роль Української федерації хортингу 

Тема 6. Перспективи та шляхи розвитку хортингу в Україні 

Тема 7. Поєднання методик високої спортивної підготовки та морально-етичного 

виховання хортингістів 

Тема 8. Філософія і педагогіка хортингу 

Тема 9. Етичний кодекс хортингу 

Тема 10. Оздоровчі та лікувальні можливості хортингу 

 

Модуль 2 «Змістово-організаційні питання навчання і тренування у хортингу» 

Мета: формування теоретичних знань і практичних умінь у використанні різних видів 

підготовки в хортингу, плануванні та проведенні практичних занять хортингістів, самостійній 

фізкультурно-спортивній діяльності в хортингу, використовуючи поточні і календарні плани 

спортивних заходів з метою підтримання і покращення фізичної підготовленості. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей різних форм і методів фізкультурно-спортивної роботи в 

спортивній секції хортингу навчального закладу. 

Володіння сукупністю фізичних і технічних дій хортингіста на тренуванні та змаганні. 

Здатність мінімізації зусиль і максимального результату, пов'язані з характером 

тренувальної і змагальної діяльності хортингіста. 

Уміння оптимізувати зусилля під час проведення двобою хортингу. 

Розуміння методики як уповільненого, так і прискореного виконання прийомів хортингу 

під час тренувань. 

Знання тренувальних форм змагальних вправ, що розглядаються як цілісні дії (у тому 

числі й складні сукупності дій), які служать засобом ведення спортивної боротьби. 

Розуміння основних принципів викладання хортингу, активної рухової діяльності з 

проявом фізичних і вольових якостей. 



Володіння різноплановою спеціальної витривалістю та швидкісно-силовими якостями, 

достатніми для успішного ведення навчального і змагального двобою. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Види підготовки в хортингу 

Тема 2. Планування та проведення тренувальних занять 

Тема 3. Календар спортивних заходів 

Тема 4. Значення й організація змагань з хортингу для людей різного віку 

Тема 5. Самостійна фізкультурно-спортивна діяльність хортингіста 

Тема 6. Особистість викладача, тренера з хортингу 

Тема 7. Атестаційна програма хортингу, звання та кваліфікація спортсменів 

 

Модуль 3 «Методика навчання базової техніки і тактики хортингу» 

Мета: вивчення та опанування студентами технічними діями з максимально широким 

арсеналом прийомів хортингу в стійці і партері, формування умінь і навичок з організації й 

проведення тренувальних занять з хортингу в навчальному закладі, таборі відпочинку, по місцю 

мешкання; формування знань з практичного застосування тактичних прийомів під час ведення 

двобою та сутички. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей і видів технічних дій хортингу як у захисті, так і в нападі, їх 

класифікацію; основні принципи застосування на практиці. 

Знання техніки базових стійок, пересувань, ударів та блоків руками і ногами, прийомів 

боротьби в стійці і партері, утримань, больових і задушливих прийомів. 

Уміння проводити прийоми хортингу із різних позицій, застосовувати ударно-кидкові та 

кидково-ударні комбінації, переходи від боротьби в стійці до боротьби у партері. 

Уміння використовувати техніку хортингу в різних тактичних моментах, продумувати 

комбінації прийомів, творчо підходити до планування тактичних прийомів. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Поняття базової техніки хортингу. Принципи виконання стійок, пересувань 

Тема 2. Основи захисної й атакувальної техніки рук і ніг у двобої 

Тема 3. Захвати в системі хортингу. Методика навчання кидкової техніки в стійці 

Тема 4. Методика навчання прийомам боротьби в партері 

Тема 5. Методика вивчення форм 

Тема 6. Методика проведення навчальних двобоїв і сутичок 

Тема 7. Основний зміст тактичної підготовки хортингіста 

Тема 8. Стратегія хортингіста високої кваліфікації в процесі змагальної підготовки 

 

Модуль 4 «Обладнання та індивідуальне спорядження 

для здійснення навчально-виховної і тренувальної діяльності» 

Мета: вивчення і застосування на практиці матеріальної бази, функціонально 

орієнтованої на роботу фахівця з хортингу, загального та індивідуального спорядження; 

формування знань і навичок щодо застосування спортивної уніформи хортингу, захисного 

екіпірування під час тренувань і змагань. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання теоретичного матеріалу за програмою курсу фізкультурно-спортивних споруд 

щодо виду спорту хортинг. 

Знання різновидів спортивних тренажерів, обтяжень, спортивного знаряддя для 

використання у навчально-тренувальному процесі з хортингу. 

Розуміння особливості фізкультурно-спортивних споруд з хортингу, їх обладнання, 

інвентар та оснащення для вдосконалення організації та збільшення методичних можливостей 

навчально-тренувального процесу, проведення масових фізкультурних та спортивних заходів. 

Володіння навичками застосування захисного екіпірування під час проведення 

навчальних і змагальних двобоїв. 



Уміння організовувати та здійснювати ремонт фізкультурно-спортивного обладнання, 

що застосовується у тренувальному процесі хортингістів, здійснювати аналіз функціональної 

відповідності окремих місць занять хортингом, споруд і комплексів та експлуатацію 

фізкультурно-спортивних споруд і окремих приміщень спортивного напряму. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Устаткування місця для занять хортингом 

Тема 2. Індивідуальне спорядження хортингіста, костюм для занять, захисне знаряддя 

Тема 3. Профільне обладнання та інвентар спортивного залу хортингу 

Тема 4. Обладнання спільного користування 

 

Модуль 5 «Організація та проведення спортивних змагань з хортингу» 

Мета: формування знань і умінь підготовки документації, організації місця проведення 

змагань з хортингу, а також безпосередня участь у проведенні змагань з хортингу в якості члена 

оргкомітету, судді при учасниках, бокового судді, арбітра хорту або помічника головного судді 

змагань. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних принципів хортингіста до змагання, зміст та правила організації та 

проведення змагань, правил змагань у відповідних розділах. 

Здатність використовувати спорядження загального призначення для підготовки до 

змагань. 

Здатність використовувати захисне екіпірування під час проведення двобоїв і сутичок. 

Розуміти процес організації харчування учасників під час змагань, надання допоміжних 

приміщень для розминки та роздягалень. 

Уміння оформляти змагальну документацію, протоколи двобоїв, протоколи змагань, 

протоколи реєстрації учасників за віковими групами та ваговими категоріями. 

Знання та практичне виконання сценаріїв відкриття змагань, урочистої процедури 

нагородження та закриття змагань. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Змагання у системі фізичного виховання хортингіста 

Тема 2. Правила змагань з хортингу, розділи змагань, вікові групи та вагові категорії 

Тема 3. Устаткування місця проведення змагань, документація 

Тема 4. Рекламна продукція, нагородна атрибутика, афіші, плакати, бюлетені, надання 

інформації в сайтах і ЗМІ, показові виступи спортсменів 

Тема 5. Організація харчування учасників змагань, мандатна і медична комісії, 

жеребкування, гігієна спортивного залу і приміщень. 

Тема 6. Урочисті церемонії: відкриття, нагородження переможців, закриття змагань 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОРТИНГУ 

Мета: формування знань про оздоровчі та рекреаційні технології хортингу, вивчення 

індивідуальних, групових та суспільних рекреаційних потреб, під якими розуміється діяльність 

у вільний час, спрямована на відновлення і розвиток фізичних, психічних і духовних сил 

людини засобами хортингу. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання видів рекреаційної діяльності, способів її реалізації, що називаються 

рекреаційними заняттями. 

Володіння сукупністю знань щодо проведення занять з оздоровчого хортингу, 

здійснюваних у процесі рекреаційної діяльності з метою оздоровлення чи лікування людини. 

Розуміння оздоровчого значення занять на природі, купання, прогулянок, сонячних і 

повітряних ванн, ігор, пасивного відпочинку тощо. 

Знання методів санаторно-курортного лікування: кліматолікування, бальнео-лікування та 

грязелікування. 

Уміння складати програми відновлювальних занять після змагань та важких тренувань. 



Розуміння технології реабілітації після травмувань і пошкоджень засобами оздоровчого 

хортингу та помірних спрямованих навантажень, а також природними загартовувальними 

засобами. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Організація фізичної рекреації дітей та молоді в Україні засобами хортингу 

Тема 2. Основні форми організації самостійної оздоровчої роботи в хортингу 

Тема 3. Група відновлення: рекреаційно-лікувальні та рекреаційно-оздоровчі заняття 

Тема 4. Група розвитку: рекреаційно-спортивні та рекреаційно-пізнавальні заняття 

Тема 5. Оздоровчий хортинг, відновлювальні програми занять, реабілітація після 

травмувань і пошкоджень 

Тема 6. Рекреаційні форми фізичного виховання хортингістів різних вікових груп 

 

ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ХОРТИНГУ 

 

Модуль 1 «Тренування в хортингу» 
Мета: формування знань щодо активізації процесу становлення професійної культури 

спеціаліста хортингу на основі творчої самореалізації в педагогічній діяльності, сприяння 

творчому підходу до організації професійної діяльності та формування особистісної готовності 

до неї, а також підвищення фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовленості 

хортингістів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання творчого характеру педагогічної діяльності в хортингу, її психологічної природи, 

цілісної структури, мети, специфіки, рівнів професійної творчості педагога, розуміння себе 

суб’єктом педагогічної діяльності, своїх професійно-значущих якостей. 

Знання основ гігієни, техніки безпеки та профілактики травматизму на заняттях з 

хортингу. 

Знання класифікації та термінології в хортингу, основ організації, проведення та 

управління змагальною та тренувальною діяльністю. 

Знання основ системи підготовки спортсменів у хортингу, спортивного тренування. 

Знання принципів перспективного, поточного та оперативного планування підготовки 

хортингістів. 

Оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхами 

професійного вдосконалення. 

Набуття знань та практичних умінь організації професійно-педагогічної діяльності 

хортингістів, ознайомлення з новаторським досвідом, шляхами створення творчої лабораторії 

вчителя. 

Уміння застосовувати у практичній діяльності одержані знання, використовувати сучасні 

засоби і методи спортивного тренування в підготовці спортсменів до участі в змагальній 

діяльності. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Історія хортингу, його витоки та філософські основи, спортивна термінологія 

Тема 2. Основи організації та проведення навчально-тренувальних занять 

Тема 3. Технічні засоби, забезпечення безпеки під час занять хортингом 

Тема 4. Особливості організації та проведення занять з різним контингентом студентів 

Тема 5. Складання комплексу фізичних вправ і конспекту заняття з хортингу 

Тема 6. Облік спортивного тренування 

Тема 7. Удосконалення технічної підготовленості хортингістів 

Тема 8. Удосконалення фізичної підготовленості хортингістів 

Тема 9. Удосконалення психічної, тактичної та теоретичної підготовленості 

Тема 10. Відновлення та фармакологія в хортингу 

Тема 11. Базові елементи техніки хортингу в стійці 

Тема 12. Базові елементи техніки хортингу в партері 



Тема 13. Особливості підготовки жінок у хортингу 

Тема 14. Організація та проведення змагань в хортингу. Суддівство 

 

 
Модуль 2 «Методика проведення занять з хортингу» 

Мета: формування знань та практичних умінь щодо організації та проведення 

навчально-тренувальних занять з хортингу, методики удосконалення теоретичної, фізичної, 

технічної, тактичної та психологічної підготовки хортингістів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання принципів планування тренувального процесу спортсменів з урахуванням 

окремих сторін підготовки. 

Знання основ систематизованого підбору засобів і методів підготовки, а також 

визначення критеріїв контролю за рівнем підготовленості хортингістів. 

Знання основ системи підготовки спортсменів у хортингу, спортивного тренування. 

Розуміння принципів спрямованості до максимально можливих досягнень, поглибленої 

спеціалізації та індивідуалізації, єдності загальної та спеціальної підготовки, єдності 

поступовості та граничного збільшення тренувальних навантажень у процесі занять хортингом. 

Здатність забезпечити єдність та взаємозв’язок структури змагальної діяльності та 

структури підготовленості у процесі тренувальної діяльності. 

Здатність забезпечити єдність і взаємозв’язок тренувального процесу і змагальної 

діяльності з позазмагальними чинниками. 

Набуття знань взаємообумовленості ефективності тренувального процесу і профілактик 

спортивного травматизму під час занять хортингом. 

Уміння підвищувати функціональні резерви організму спортсмена в процесі засвоєння та 

удосконалення спеціалізованих рухів хортингу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Планування системи підготовки хортингістів 

Тема 2. Форми організації навчально-тренувального процесу 

Тема 3. Біологічний вік як основний критерій відбору юних хортингістів 

Тема 4. Вікові особливості розвитку фізичних якостей 

Тема 5. Індивідуалізація підготовки хортингістів 

Тема 6. Особливості організації навчально-тренувального процесу жінок 

Тема 7. Педагогічний контроль у процесі занять хортингом 

Тема 8. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу у групах 

початкової підготовки 

Тема 9. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу у групах 

попередньої та спеціалізованої базової підготовки  

Тема 10. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу у 

групах підготовки до вищих досягнень 

Тема 11. Плани-конспекти теоретичних занять з хортингу 

Тема 12. Особливості розминки і заключної частини навчально-тренувального заняття 

Тема 13. Засоби для удосконалення фізичної підготовки хортингіста 

Тема 14. Види тренувальних завдань на заняттях з хортингу 



Блок навчальних дисциплін «Спортивно-масова робота» 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФУТБОЛУ 

 

Модуль 1 «Футзал і методика викладання» 

Мета: формування знань та умінь з теорії та практики викладання футзалу, складання 

документації щодо проведення змагань з футзалу, розрахунку навантаження на організм людей 

різного віку в спортивно-масовій роботі та контролю цього навантаження у процесі занять; 

планування різних видів змагань; організації та проведення заходів зі спортивно-масової 

роботи. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання історії виникнення та розвитку заходів спортивно-масової роботи; основ теорії та 

методики викладання футзалу. 

Розуміння основних технологій проведення змагань, методики складання змагальної 

документації. 

Володіння методикою навчання і організації навчально-тренувального процесу зі 

спортивно-масової роботи. 

Уміння орієнтуватися в основних питаннях теорії та практики спортивно-масової 

роботи, складати необхідну документацію, розраховувати навантаження. 

Уміння контролювати навантаження на організм людей різних вікових груп у процесі 

занять футзалом. 

Уміння планувати різні види змагань, організовувати та проводити заходи зі спортивно-

масової роботи з елементами футболу і футзалу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Джерела інформації щодо проведення спортивно-масової і фізкультурно-

оздоровчої роботи 

Тема 2. Основні терміни і поняття футзалу. Оздоровчі, виховні та освітні завдання 

Тема 3. Основні напрями і принципи спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 

роботи 

Тема 4. Проведення масових фізкультурних заходів за місцем мешкання та роботи  

 

Модуль 2 «Методика суддівства у футболі» 

Мета: формування знань і практичних навичок щодо суддівства змагань з футболу та 

футзалу, проведення заходів спортивно-масової та фізично-оздоровчої роботи, дотримання 

правил змагань та етичних норм поведінки під час заходів спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої роботи, організації та проведення рятувальних робіт і надання першої медичної 

допомоги під час змагань та інших спортивних заходів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання історії розвитку футболу та футзалу, аспектів суддівства змагань згідно 

встановлених офіційних правил. 

Розуміння понять „СМР” та „ФОР”, методів контролю за впливом навантаження, правил 

змагань зі спортивного СМР; методики організації рятувальних робіт у залежності від виду 

заходу. 

Здатність передбачати навантаження СМР та ФОР та здійснювати контроль за їх 

впливом на організм. 

Уміння організовувати та проводити заходи спортивно-масової та фізично-оздоровчої 

роботи, судити змагання з футболу та футзалу. 

Уміння організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу на різних 

типах місцевості, долати штучні перешкоди за допомогою спеціального обладнання. 

Уміння організовувати харчування під час заходів спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої роботи, проводити рятувальні роботи і надавати першу медичну допомогу під час 

проведення заходів. 



 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Особливості суддівської роботи у футболі 

Тема 2. Характеристика організації проведення змагань з футболу 

Тема 3. Особливості роботи суддів під час матчу 

Тема 4. Футбольні клуби та їх об’єднання 

Тема 5. Планування і методика проведення занять 

 

Модуль 3 «Організація і проведення навчально-тренувальних занять» 

Мета: вивчення основних вимог та законодавчої бази щодо організації тренувального 

процесу з футболу та футзалу, їхніх етапів та видів; системи управління тренуванням; етапів 

підготовки; правил змагань; методики організації та проведення футбольних заходів; вимог до 

безпеки тренувальної діяльності. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних вимог та законодавчої бази щодо організації тренування та змагання з 

футболу і футзалу, їхніх етапів, видів і системи змагань. 

Уміння організовувати, планувати та проводити тренування спортсменів у футбольних 

секціях і спортивних клубах, колективах закладів освіти та клубах за місцем проживання. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Тренерська робота у навчальних закладах 

Тема 2. Методика проведення занять з футболу 

Тема 3. Організація футбольного клубу у системі професійно-технічної освіти 

Тема 4. Організація футбольного клубу у вищих навчальних закладах 

Тема 5. Організація футбольного змагання у спортивно-оздоровчих таборах 

Тема 6. Фізкультурно-оздоровчі технології футболу в системі позадержавної освіти 

 

ДИТЯЧИЙ І ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ 
Мета: формування знань щодо основних завдань, форм роботи та відповідальності 

організатора фізичного виховання в системі дитячого і юнацького спорту; призначення, правил 

використання та зберігання спортивного обладнання для дитячого та юнацького спорту; 

відмінностей типів обладнання; правил підбору екіпірування у залежності від складності 

заходів, часу та географічного району його проведення; техніки безпеки спортивних споруд під 

час проведення під час навчально-тренувального процесу, а також заходів дитячого та 

юнацького спорту. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних завдань, форм роботи та відповідальності організатора фізичного 

виховання в системі дитячого і юнацького спорту. 

Знання специфіки призначення, правил використання та зберігання спортивного 

обладнання для дитячого та юнацького спорту, типів обладнання для спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Знання форм, засобів, напрямів і завдань фізичного виховання та дитячого і юнацького 

спорту. 

Розуміння правил підбору екіпірування у залежності від складності заходів, часу та 

географічного району його проведення. 

Здатність дотримуватися вимог техніки безпеки спортивних споруд під час проведення 

заходів спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, а також під час навчально-

тренувального процесу з групами дитячого та юнацького віку. 

Уміння налагоджувати та ремонтувати пошкоджене обладнання, застосовувати 

обладнання для дитячого та юнацького спорту при проведенні спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Вплив сфери діяльності на функціональний стан людини 



Тема 2. Впровадження фізичного виховання та дитячого і юнацького спорту 

Тема 3. Форми, засоби, напрями і завдання фізичного виховання та дитячого і юнацького 

спорту 

Тема 4. Методична робота організатора фізичного виховання та дитячого і юнацького 

спорту 

Тема 5. Інноваційна діяльність організатора фізичного виховання та дитячого і 

юнацького спорту 

 
ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ФУТБОЛІ 

 

Модуль 1 «Тренування у футболі» 
Мета: формування теоретичних знань і практичних навичок щодо активізації процесу 

становлення професійної культури педагога спортивної галузі на основі творчої самореалізації 

в педагогічній діяльності із застосування методик підготовки спортсменів у футболі та футзалі.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання етапів становлення, структури, предмету теорії і методики футболу, футзалу та 

інших масових видів спорту. 

Знання особливостей професійно-педагогічної діяльності учителя фізичної культури та 

тренера-викладача з виду спорту. 

Володіння відомостями щодо сучасного стану та тенденцій розвитку футболу, футзалу 

або іншого обраного виду спорту. 

Розуміння основних понять теорії та методики футболу, футзалу або іншого обраного 

виду спорту, мети, завдань, методів та основних принципів спортивного тренування. 

Розуміння структури спеціальної підготовленості в обраному виді спорту, принципів 

управління багаторічною підготовкою спортсменів. 

Впровадження творчого підходу до організації професійної діяльності педагога 

спортивної галузі та формування особистісної готовності до неї. 

Уміння організовувати та проводити ефективну виховну та навчально-тренувальну 

роботу з футболу, футзалу або іншого обраного виду спорту, формувати у спортсменів загальні 

і спеціальні вміння та навички. 

Уміння розвивати фізичні якості, підвищувати рівень функціональних можливостей 

організму і на базі цієї діяльності сприяти гармонійному фізичному і соціальному розвитку 

особистості. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Історія, основні поняття, термінологія та класифікація засобів обраного виду 

спорту 

Тема 2. Основи організації, умови проведення, технічні засоби, забезпечення безпеки 

навчальних та навчально-тренувальних занять 

Тема 3. Особливості організації та проведення занять з контингентом різного віку 

Тема 4. Форми і методи проведення змагань  

 

Модуль 2 «Методика проведення занять з футболу» 
Мета: формування знань та практичних умінь щодо організації та проведення 

навчально-тренувальних занять з футболу, методики удосконалення теоретичної, фізичної, 

технічної, тактичної та психологічної підготовки футболістів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основ теорії та методики спортивного тренування у футболі. 

Знання загальних понять про характер, величину і спрямованість навантаження, зони 

спрямованості тренувальних і змагальних навантажень. 

Знання щодо адаптації нервово-м’язової системи до фізичних навантажень, побудови 

тренувального процесу футболістів у річному циклі підготовки. 



Знання засобів і методів проведення тренувальних занять з футболу, аспектів побудови 

річного циклу підготовки спортсменів. 

Знання загальних понять моделювання в системі підготовки спортсменів високої 

кваліфікації, тренувальних програм. 

Оволодіння навичками проведення педагогічного контролю у спортивному тренуванні. 

Уміння визначити рівень фізичної та функціональної підготовленості спортсменів. 

Уміння визначити величину та спрямованість навантаження окремого тренувального 

заняття з футболу. 

Уміння скласти комплекс розминки для тренувального заняття, план тренувального 

мікроциклу. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Мета і завдання спортивного тренування футболістів 

Тема 2. Сторони підготовки спортсмена 

Тема 3. Закономірності та принципи спортивного тренування у футболі 

Тема 4. Засоби та методи спортивного тренування 

Тема 5. Основні напрями вдосконалення системи підготовки спортсменів 

Тема 6. Управління тренувальною та змагальною діяльністю спортсмена 

Тема 7. Тренувальні та змагальні навантаження спортсменів 

Тема 8. Адаптація до тренувальних навантажень 

Тема 9. Побудова тренувального процесу футболістів у річному циклі підготовки 

Тема 10. Моделювання в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації 

Тема 11. Засоби відновлення спортивної працездатності 

Тема 12. Складання тренувальних програм для розвитку фізичних якостей 

 



Блок навчальних дисциплін «Спортивно-оздоровчий туризм» 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 

 

Модуль 1 «Орієнтування і топографія» 

Мета: формування знань і навичок щодо теорії та методики орієнтування і топографії, 

вивчення дисципліни спортивне орієнтування як виду спорту, в якому учасники змагань діють 

суто індивідуально, поза полем зору тренерів, суддів, глядачів і суперників, формування 

необхідної високої психологічної підготовленості, прояву наполегливості, рішучості, сміливості 

і самовладання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання методик орієнтування як способу зняття нервових навантажень з організму 

людини, а також фізкультурно-оздоровчого засобу для людей різних вікових груп. 

Володіння знаннями щодо медичних досліджень у спортивному орієнтуванні. 

Здатність виявляти самостійність, рішучість, самодисципліну, наполегливість у 

досягненні мети, вміння володіти собою, ефективно мислити в умовах великих 

фізіологічних навантажень, організовувати свій побут у польових умовах. 

Уміння переключати увагу, наочно-образну пам'ять, що необхідно для опанування 

методик орієнтування і топографії. 

Уміння вибирати цікаві ділянки місцевості, незнайомі спортсменам, якісно готувати і 

вивчати спортивні карти, планувати цікаві, відповідні віковим здібностям і кваліфікації 

спортсменів дистанції, а також працювати у суддівських бригадах при проведенні змагань. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Спортивне орієнтування у системі фізичного виховання 

Тема 2. Основи техніки спортивного орієнтування 

Тема 3. Методика навчання спортивного орієнтування 

Тема 4. Організація та проведення змагань з спортивного орієнтування 

 

Модуль 2 «Спортивно-оздоровчий туризм» 

Мета: формування знань та умінь щодо методики занять спортивно-оздоровчим 

туризмом, специфікою подолання природних перешкод макро- і мікрорельєфу місцевості. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей подолання природних перешкод, що вимагає різної за часом і 

інтенсивності роботи туриста-спортсмена. 

Знання умов подолання перешкод: кліматичні, метеорологічні, високогірні тощо, при 

подоланні яких використовується різна техніка і тактика, різні засоби пересування та 

забезпечення безпеки. 

Знання складно-координованих вправ, що становлять основу техніки туризму в умовах 

подолання природних перешкод. 

Розуміння дій туриста-спортсмена, спрямовані на подолання природних перешкод з 

мінімальними витратами сил і максимальним забезпеченням безпеки. 

Володіння навичками туристської роботи як сукупності фізичних і технічних дій 

туриста-спортсмена, що має певну, відмінну від фізичних вправ, структуру. 

Володіння специфічною різноплановою спеціальної туристської витривалістю. 

Уміння проходити складні скельні рельєфи, де потрібно застосовувати досконалу 

скельну техніку і забезпечувати надійну страховку. 

Уміння використовувати змагальні вправи як цілісні дії (у тому числі й складні 

сукупності дій), які служать засобом ведення спортивної боротьби і виконуються у тому ж 

складі, що і в умовах змагань. 

Уміння виявляти характерну активну рухову діяльність з проявом фізичних і вольових 

якостей, що передбачає спортивно-оздоровчий туризм. 

Зміст дисципліни (тематика) 



Тема 1. Спортивно-оздоровчий туризм у системі фізичного виховання 

Тема 2. Основи техніки спортивно-оздоровчого туризму 

Тема 3. Методика навчання спортивно-оздоровчого туризму 

Тема 4. Організація та проведення заходів спортивно-оздоровчого туризму 

 

Модуль 3 «Організація і методика спортивно-туристичної роботи» 
Мета: формування знань щодо організації та методики підготовки туриста-початківця, 

надання умінь і навичок в організації і проведенні туристичних походів у позакласній роботі з 

фізичної культури у навчальному закладі, таборі відпочинку та за місцем мешкання. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання особливостей видів туризму, їх класифікації; основних принципів класифікації 

маршрутів. 

Знання змісту і правил організації та проведення багатоденних походів 

Володіння основами топографічної підготовки, гігієни туриста та медичної допомоги. 

Здатність використовувати спорядження для походів різної категорії 

Здатність орієнтуватись на місцевості. 

Уміння організовувати харчування у поході, розбивати бівуак. 

Уміння комплектувати групи, розподіляти обов’язки між учасниками походу, 

розробляти маршрути. 

Уміння складати кошторис, оформляти маршрутну документацію та отримати дозвіл на 

похід, складати звіт про здійснений похід, оформляти маршрутні документи за категоріями 

складності, надавати першу медичну допомогу потерпілому, застосовувати особисте знаряддя в 

туристичних походах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Спортивно-туристична робота у системі фізичного виховання 

Тема 2. Основи техніки спортивно-туристичної роботи 

Тема 3. Методика навчання спортивно-туристичної роботи 

Тема 4. Організація та проведення заходів спортивно-туристичної роботи 

 

Модуль 4 «Спортивні споруди та туристичне обладнання» 

Мета: вивчення матеріальної бази, функціонально орієнтованої на роботу фахівця зі 

спортивного та оздоровчого туризму, класифікації та організаційно-методичних основ 

експлуатації фізкультурно-спортивних споруд, а також функціональних основ розміщення 

обладнання та інвентарю в фізкультурно-спортивних спорудах та комплексах. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання теоретичного матеріалу за програмою курсу фізкультурно-спортивних споруд, 

що застосовуються при підготовці спортсмена-туриста. 

Знання принципів організації та здійснення будівництва найпростіших фізкультурно-

спортивних споруд. 

Розуміння основ проведення масових фізкультурних та спортивних заходів зі 

спортивного та оздоровчого туризму. 

Здатність здійснювати аналіз функціональної відповідності окремих місць занять, споруд 

і комплексів та експлуатації фізкультурно-спортивних споруд. 

Уміння використовувати технологічні та конструктивні особливості фізкультурно-

спортивних споруд, їх обладнання, інвентар та оснащення для вдосконалення організації та 

збільшення методичних можливостей навчально-тренувального процесу зі спортивного та 

оздоровчого туризму. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Матеріальна база, функціонально орієнтовану на роботу фахівця з фізичної 

культури та спорту 

Тема 2. Класифікація фізкультурно-спортивних споруд. Положення та паспорт 

фізкультурно-спортивних споруд 



Тема 3. Організаційно-методичні основи експлуатації фізкультурно-спортивних споруд. 

Функціональні основи розміщення обладнання та інвентар в фізкультурно-спортивних 

спорудах та комплексах 

Тема 4. Основні положення організації платних фізкультурно-оздоровчих послуг 

населенню на фізкультурно-спортивних спорудах 

 

Модуль 5 «Організація і проведення туристичних походів» 

Мета: формування теоретичних знань та практичних умінь у підготовці та проведенні 

туристичних походів вихідного дня та різної категорії складності, надання навичок з оцінки 

можливостей учасників походів, організації руху групи за визначеним туристським маршрутом, 

ефективному забезпеченні відпочинку й раціональної та етичної поведінки в поході. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання основних принципів класифікації маршрутів з даного виду туризму. 

Знання методики організації, підготовки спорядження, вивчення карти місцевості, змісту 

та правил організації і проведення багатоденних походів. 

Розуміння основ топографічної підготовки, гігієни туриста та медичної допомоги. 

Володіння навичками підготовки спорядження для походів різної категорії складності. 

Уміння організовувати харчування у поході, розбивати бівуак. 

Уміння оформляти маршрутні документи за категоріями складності, надавати першу 

медичну допомогу потерпілому. 

Уміння орієнтуватись на місцевості, застосовувати особисте знаряддя в туристичних 

походах. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Туристичні походи у системі фізичного виховання 

Тема 2. Основні принципи класифікації маршрутів по даному виду туризму 

Тема 3. Зміст та правила організації та проведення багатоденних походів; спорядження 

для походів різної категорії 

Тема 4. Організація харчування у поході; розбивка бівуака; основи топографічної 

підготовки; гігієна туриста та медична допомога 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

Мета: дослідження рекреаційних потреб людини, формування знань щодо оздоровчої 

діяльності у сфері спортивного та оздоровчого туризму; індивідуальних, групових та 

суспільних вимог до умов відновлення виробничих сил людини при високому рівні соціально-

економічного розвитку. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання видів рекреаційної діяльності у сфері спортивного та оздоровчого туризму, що 

мають певну кількість способів реалізації. 

Розуміння сутності рекреаційних занять. 

Розуміння принципів застосування власне рекреаційних занять: купання, прогулянки, 

збирання грибів та ягід, огляд пам'ятників та музеїв тощо. 

Розуміння основ задоволення повсякденних фізіологічних потреб: сон, харчування тощо. 

Здатність вести рекреаційну діяльність у вільний час, спрямовану на відновлення і 

розвиток фізичних, психічних і духовних сил людини. 

Уміння проводити рекреаційно-оздоровчі заняття, що являють собою систему занять, 

жорстко визначених методами санаторно-курортного лікування: кліматолікування, бальнео-

лікування та грязелікування. 

Уміння застосовувати для рекреації прогулянки, купання, сонячні і повітряні ванни, ігри, 

пасивний відпочинок тощо. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Група відновлення: рекреаційно-лікувальні заняття; рекреаційно-оздоровчі 

заняття 



Тема 2. Група розвитку: рекреаційно-спортивні заняття; рекреаційно-пізнавальні заняття 

Тема 3. Рекреаційно-оздоровчі заняття: прогулянки, купання, сонячні і повітряні ванни, 

ігри, пасивний відпочинок, збирання грибів, ягід тощо 

Тема 4. Особливості занять оздоровчим туризмом для людей різного віку 

 

ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ТУРИЗМІ 
 

Модуль 1 «Тренування в туризмі» 

Мета: формування знань та умінь у підвищенні спортивної майстерності та активізації 

процесу становлення професійної культури спеціаліста фізичного виховання у сфері 

спортивного і оздоровчого туризму на основі творчої самореалізації в педагогічній діяльності, 

набуття знань та практичних умінь в організації професійно-педагогічної діяльності.  

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання специфіки та критеріїв підвищення спортивної майстерності у спортивному та 

оздоровчому туризмі. 

Розуміння творчого характеру педагогічної діяльності, її психологічної природи, цілісної 

структури, мети, специфіки, рівнів професійної творчості педагога спортивної сфери діяльності. 

Розуміння себе суб’єктом педагогічної діяльності, розвиток своїх професійно-значущих 

якостей. 

Оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності педагога зі 

спортивного та оздоровчого туризму. 

Уміння використовувати новаторський досвід під час проведення занять зі спортивного 

та оздоровчого туризму. 

Уміння застосовувати творчий підхід до організації професійної діяльності та формувати 

особистісну готовність до неї. 

Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Історія виду спорту. Основні поняття, терміни, класифікація засобів виду 

Тема 2. Основи організації, умови проведення, технічні засоби, забезпечення безпеки 

навчальних та навчально-тренувальних занять 

Тема 3. Особливості організації та проведення занять з різним контингентом студентів 

Тема 4. Організація і проведення заходів оздоровчого спрямування, спортивних змагань 

 

Модуль 2 «Методика проведення занять з туризму» 
Мета: формування знань та практичних умінь щодо організації та проведення 

навчально-тренувальних занять з туризму, методики удосконалення теоретичної, фізичної, 

технічної, тактичної та психологічної підготовки туристів. 

Результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання принципів відповідності туристичного маршруту фізичним і технічним 

можливостям групи. 

Знання основ організації та чіткого виконання всіх прийомів страховки та 

самостраховки. 

Знання принципів виконання технічних прийомів пересування стосовно до рельєфу. 

Знання елементів туристської підготовки – тактики походу, дотримання правил безпеки 

в подорожах, влаштування бівуаку. 

Знання аспектів роботи з топографічними планами, туристськими картами і схемами. 

Оволодіння навичками топографічної підготовки й різних елементів орієнтування на 

місцевості. 

Набуття знань та практичних умінь правил проведення туристських подорожей з дітьми 

та молоддю. 

Уміння попереднього вивчення району подорожі, його специфічних особливостей. 

Уміння дотримання правил підбору, підготовки та експлуатації спорядження, 

відповідності сезону, дотримання правил організації бівачних робіт. 



Зміст дисципліни (тематика) 

Тема 1. Правила проведення туристського походу 

Тема 2. Безпека походів 

Тема 3. Топографічна підготовка. План і карта. Масштаби карт. Рельєф місцевості та 

зображення його на картах 

Тема 4. Умовні топографічні знаки. Зображення місцевих предметів на топографічних 

картах 

Тема 5. Орієнтування на місцевості за ознаками місцевих предметів і явищ природи 

Тема 6. Відомості про спортивний туризм та орієнтування. Основні правила роботи з 

картою на місцевості 

Тема 7. Види змагань зі спортивного туризму. Обладнання дистанцій для змагань 

Тема 8. Організація і проведення одноденного походу 

Тема 9. Методика підготовки багатоденного походу 

Тема 10. Туристське спорядження в пішохідних походах 

Тема 11. Організація харчування в поході 

Тема 12. Привали і ночівлі. Заходи безпеки при їх організації 

Тема 13. Звіт про спортивний туристсько-краєзнавчий похід 

Тема 14. Надання першої медичної допомоги під час походів, подорожей 

 

 
 




