
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  – 

2. Назва: Фізичне виховання. Секція оздоровчого тренування 

3. Тип: факультативна 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1-4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І-VII 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 14,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кузнєцова О. Т., доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

9. Результати навчання: 
• зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартуванню організму; 

• вміння використовувати відповідні види фізичних вправ та психофізичний тренінг для 

профілактики захворювань, зміцнення здоров’я та підвищення розумової і фізичної працездатності; 

• оволодіння методами самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та діяльністю 

функціональних систем організму; 

• формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей. 

10. Форми організації занять: традиційні – навчальні (факультатив за розкладом), 

позанавчальні; специфічні – круглі столи; тренінги; інтегративні – дистанційна з особистим 

кабінетом викладача у Moodle. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Анатомія», «Основи 

здоров’я», «Валеологія», ОБЖД, «Гігієна». 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):_ 

«Фізичне виховання». 

12. Зміст курсу:  
1. Теоретична підготовка.  

2. Практична підготовка. Гімнастика. Гігієнічна гімнастика. Корегуюча гімнастика. Атлетична 

гімнастика. Легка атлетика. Естафети, рухливі та спортивні ігри. Методи та прийоми 

саморегуляції психоемоційних станів. Професійно-прикладна фізична підготовка. 

3. Самостійна робота. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Грибан Г.П. Безпека життєдіяльності у фізичній культурі і спорті :  навч. посіб./ Г.П. Грибан, 

В.Г. Гамов, В.Р. Зорнік; за ред. Г.П. Грибана. – Житомир : Вид-во «Рута», 2012. – 536 с. 

2. Кузнєцова О.Т. Оздоровче тренування студентів : навч. посіб. / О.Т. Кузнєцова. – Київ: Вид-во 

«Європейський університет», 2010. – 310 c. 

3. Кузнєцова О.Т. Оздоровче тренування. Тестові завдання для модульного контролю : навч. посіб. 

/ О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2013. – 116 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2989/1/733608zah.pdf 

4. Присяжнюк С.І. Оздоровча фізична культура студентів вищих навчальних закладів ІТ-

технологій : підручник / С.І. Присяжнюк, Д.Г. Оленєв, Ю.М. Парчевський. – К. : НУБіП України, 

2016. – 508 с. 

5. Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов : учебн. 

пособ. / Под ред. Ю.А. Усачева. – Киев : Издательство «Логос», 2015. – 200 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 320 год. практичних занять, 91 год. самостійної роботи. Разом – 435 год.  

Методи: традиційні: пояснення, бесіда, розповідь, самостійна робота з літературою, усний, 

письмовий, тестовий контроль; практичні: навчання руховим діям (загалом, частинами, підвідним 

вправам), удосконалення та закріплення рухових дій (ігровий, змагальний, тренування (повторний, 

комбінований (метод колового тренування)), методи організації діяльності і способи виконання 

фізичних вправ на заняттях (фронтальний, груповий та індивідуальний), метод демонстрації (на 

початковому етапі навчання з використанням слайд-презентацій); інтерактивні: круглий стіл, 

дискусія, аналіз конкретних ситуацій, презентація, робота у складі малих груп. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів 

навчальної роботи: засвоюваності програмного матеріалу; вихідному рівню підготовленості 

студентів до оволодіння програмним матеріалом та інше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль: не має. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, відвідування занять, організація та 

участь у фізкультурно-оздоровчих заходах, складання контрольних нормативів (на добровільних 

засадах), самостійна робота та ППФП здобувачів, заохочувальні бали. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    доцент Зубрицький Б.Д. 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: – 

2. Title: PHYSICAL EDUCATION sections of wellness training 
3. Type: elective 

4. Higher education level: I (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1-4; 

6. Semester when the discipline is studied: І-VІІ; 

7. Number of established ECTS credits: 14,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kuznіetsova O. T., Doctor of 

Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department. 

9. Results of studies: 
• formation of an understanding of the role of physical culture in the individuals’ development and their 

preparing for professional activity; 

• health promotion, harmonious physical development and hardening of the organism; 

• elimination of residual effects after the disease and increasing physical and mental efficiency; 

• acquiring the motor skills of providing general and professional applied physical training that will 

determine the psychological and physical readiness of graduates from higher educational establishments for their 

livelihoods and chosen profession. 

10. Forms of organizing classes: traditional – educational (optional on a schedule), extracurricular; specific 

– round tables; trainings; integrative – remote with Moodle teacher's personal office 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Anatomy”, “Fundamentals of health”, 

“Valeology”, “Fundamentals of Safety of life”, “Hygiene”. 

Disciplines studying in conjunction with the specified discipline (if necessary): “Physical education” 

12. Course contents:  
1. Theoretical preparation. 

2. Practical training. Gymnastics. Hygienic gymnastics. Corrective gymnastics. Athletic Gymnastics. 

Athletics. Relay, racing and sports games. Methods and techniques of self-regulation of psycho-emotional 

states. Applied physical training. 

3. Individual work. 

13. Recommended educational editions:  
1. Griban G.P. Bezpeka zhittediyalnosti u fizichniy kulturi i sporti: navch. posib. (Safety in physical 

culture and sport : teach. guidance). / G.P. Griban, V.G. Gamov, V.R. Zornik; za red. G.P. Gribana. – 

Zhitomir: Vid-vo «Ruta», 2012. – 536 s. 

2. Kuznіetsova O.T. Ozdorovche trenuvannya studentiv : navch. posib. (Students’ health-improving 

training : teach. guidance) / O.T. Kuznіetsova. – Kyiv: Vyd-vo «Yevropeys’kyy universytet», 2010. – 310 s. 

3. Kuznіetsova O.T. Ozdorovche trenuvannya. Testovi zavdannya dlya modul’noho kontrolyu : navch. 

posib. (Health-improving training. Test tasks for modular control : teach. guidance) / O.T. Kuznіetsova. – 

Rivne : NUVHP, 2013. – 116 s. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2989/1/733608zah.pdf 

4. Prysyazhnyuk S.I. Ozdorovcha fizychna kul’tura studentiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv IT-

tekhnolohiy : pidruchnyk (Health-improving physical culture of students of higher educational 

establishments of IT technologies : textbook) / S.I. Prysyazhnyuk, D.H. Olenyev, Yu.M. Parchevs’kyy. – K. 

: NUBiP Ukrayiny, 2016. – 508 s. 

5. Fyzkul’turno-ozdorovytel’nye tekhnolohyy formyrovanyya fytnes-kul’tury studentov : uchebn. posob. 

(Physical health-improving technologies of formation of students’ fitness-culture : teach. guidance) / Pod 

red. Yu.A. Usacheva. – Kyіv : Yzdatel’stvo «Lohos», 2015. – 200 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours – lectures, 320 hours – practical training, 91 hours – self-dependent work. Together – 435 hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: traditional: explanation, conversation, story, individual work with literature, oral, written, test 

control; practical: training in motor actions ( in conclusion in general, parts, underwater) , improvement and 

consolidation of motor actions (game, competitive, training (repeated, combined (method of circular 

training)), methods of organizing activities and ways of performing physical exercises in the classroom 

(frontal, group and individual), demonstration method (at the initial stage of training using slide 

presentations); interactive: round table discussion, situation analysis, presentation, work small groups. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Operational control provides information on the course of students' performance of certain types of 

educational work: 

• assimilation of the software material; 

• the initial level of students' preparedness to master the program material, and so on. 

Final control: has not. 

Current control (100 points): testing, questioning, attending classes, control measures (organization and 

participation in physical and health events; drawing up control standards (optional); research work of 

promoters; promotion points. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of Department                                                                    Associate Professor Zubritsky B. D.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


