
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ----- 
2. Назва: фізичне виховання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної 
форми навчання груп спортивного вдосконалення з боксу (чоловіки, жінки). 
3. Тип: факультатив 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1-4 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І-VIII 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 25,5 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Старіков В.С., старший 
викладач кафедри, майстер спорту з боксу. 
9. Результати навчання: 

• зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартуванню організму; 
• вміння підбирати та проводити загально підготовчі й спеціальні вправи для боксерів масових 

розрядів; 
• організовувати, проводити та об’єктивно судити змагання серед початківців-боксерів; 
• оволодіння методами самоконтролю за станом здоров’я та фізичного розвитку. 

10. Форми організації занять: традиційні – навчальні (факультатив за розкладом), позанавчальні; 
специфічні – змагальна практика; інтегративні – ознайомлення з правилами суддівства. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Анатомія», «Фізіологія 
спорту», «Валеологія», «Гігієна», «Спортивна медицина», «Психологія фізичного виховання»; 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):_ 
«Фізичне виховання», «Правила змагань з виду спорту» 
12. Зміст курсу:  
1. Теоретична підготовка. 
2. Практична підготовка. 
3. Загальна фізична підготовка. 
4. Спеціальна фізична підготовка. 
5.Технічна підготовка. 
6.Тактична підготовка. 
7. Інструкторсько-суддівська практика. 
8. Інтегральна підготовка. 
9. Самостійна робота. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Діленян М.О. Формування та розвиток рухової активності студентської молоді у процесі фізичного 
виховання: Навчальний посібник– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 343 с. 
2. Зубрицький Б. Д., Сотник О. В. Фізичне виховання. Інтерактивний комплекс навчально-
методичного забезпечення. - Рівне : НУВГП, 2008. - 130 с. 
3. Човнюк Ю.В., Антонюк О.А., Наумець Є.О., Шарапов Д.М. Методи фізичного виховання: 
вдосконалення при підготовці до активної життєдіяльності та професійної праці студентської молоді 
України: Навчальний посібник. – К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 464 с. 
4. Човнюк Ю.В., Шарапов Д.М. Розвиток рухової активності та фізичне вдосконалення студентської 
молоді: Навчальний посібник– К.: КНУБА, 2012. – Ч.1. – 481 с. 
5. Бочелюк В. Й., Черепєхіна О. А. Психологія спорту : Навч. посіб. - Київ : ЦУЛ, 2007. — 222 с. — 
966-364-405-2. — Шифр : 4511я7 Авторський знак : Б86. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

10 год. лекцій, 778 год. практичних занять, 62 год. самостійної роботи, 20 год. інструкторська 
та суддівська практика. Разом – 870 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. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Оперативний контроль забезпечує 
інформацію про хід виконання здобувачами окремих видів навчальної роботи: засвоюваності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



програмного матеріалу; відповідність вихідному рівня підготовленості здобувачів до оволодіння 
програмним матеріалом та інше. 

Підсумковий контроль: щорічне оцінювання рівня фізичної підготовленості (на добровільних 
засадах) (Наказ Міністерства молоді і спорту України від 04.10.2018 р. №4607). 
   Поточний контроль (100 балів): опитування, моніторинг рівня фізичної підготовленості, 
участь у спортивних заходах (спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі масові заходи, спортивні 
свята тощо), інструкторсько-суддівська практика, контроль самостійної роботи та ППФП здобувачів, 
відвідування занять, заохочувальні бали. 
16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                                    доцент Зубрицький Б.Д. 

 

 
 

DESCRIPTION OF THE LEARNING COURSE 
1. Code: ----- 
2. Title: health technologies in physical education of students’ 
3. Type: special course (selective); 
4. Higher education level: I (bachelor). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1-4 
6. Semester when the discipline is studied: I-VIII 
7. Number of established ECTS credits: 25.5 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Starykov V.S. Senior Teacher , 
Master of Sports in Boxing. 
9. Outcomes of studies: 
• health promotion, assistance in harmonious physical development and hardening of body; 
• mastering of techniques to lead common and special training exercises for boxers of the average range  
• to organize, conduct and fairly judge of boxing competitions for junior boxers; 
• mastering self-control methods for health state and applied physical development. 
10. Form of training classes: traditional - training (individually based on a schedule), extracurricular; 
specific - competitive practice; integrative – awareness of the judging rules. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Anatomy", "Physiology of Sport", 
"Valeology", "Hygiene", "Sports Medicine", "Psychology of physical education"; 
• Disciplines studying in conjunction with the specified discipline (if necessary): _ "Physical Education", 
"Sports Rules of Conduct" 
12. Course contents: 
1. Theoretical preparation. 
2. Practical training. 
3. Common physical training. 
4. Special physical training. 
5.Technical training. 
6.Tactical training. 
7. Instructors and judge practice. 
8. Integral preparation. 
9. Individual work 
13. Recommended educational publications: 
1. Dilenian M.O. Formation and development of students’ motoric activities in the process of physical  
development: Educational issue - Nyzhin:  Publisher, Lysenko  MM., 2010. - 343 p. 
2. Zubritsky B.D, Sotnik O.V, Physical education. An interactive complex of educational and 
methodological provision. - Rivne: NUWE, 2008. - 130 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Chovnyuk Y.V, Antonyuk O.A, Naumets E.A, Sharapov D.M. Methods of physical education: support 
and improvements in preparation for active lifestyle and professional job of students in Ukraine: Educational 
issue. - K .: Publisher of  Lysenko M.M, 2010. - 464 p. 
4. Chovnyuk Yu.V., Sharapov D.M Development of motoric activity and physical health enhancement  
education ofstudents’ youth: Educational Ambassador - K .: KNUBA, 2012. - Part 1. - 481 sec. 
5. Bochelyuk V.I, Cherepekhina O.A, Psychology of Sport: Education issue. - Kiev: ZUL, 2007. - 222 p. - 
966-364-405-2. - Code: 4511ya7 Author's mar: B86. 
14. Planned types of education activities and teaching methods: 
10 hours of lectures, 778 hours. practical classes, 62 hours  of individual work, 20 hours instructor and 
referee practice. Total - 870 hours. Methods traditional: explanation, discussion, lecture, individual work 
with literature, verbal, written, test control; practical application for motoric training (general, partially, 
inclusive exercises) enhancement of physical training  (playful, competiting training (repeated, combined 
and in-round methods, and individual), method of demonstration. 
15. Assessment forms and criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale range. Operational control provides information about 
progress of participants’ awareness of training  methods and readiness to participate in the program on the 
due level of gradaution.  
Summary control: yearly assessment of physical conditions (on a voluntary basis) (Act of Ministry of Youth 
and Sport of Ukraine dated 04.10.2018, №4607). 
Current control (100 points): questionary level of physical state monitoring, participation in sports 
competitions (sports contests, sports and wellness events and celebrations), judge practice, personal training 
control, classes attendance, motivayional scores. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
 

Завідувач кафедри                                                                    доцент Зубрицький Б.Д. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


