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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізкультурно-спортивні споруди” є 

ознайомлення студентів з мережею фізкультурних, спортивних споруд і їх 

особливостями. Завданням навчальної дисципліни є надати необхідні теоретичні 

знання про різновиди фізкультурно-спортивних споруди і обладнання та 

практичні уміння їх використання, експлуатації в межах професійної діяльності.    

У результаті вивчення навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студент повинен  знати основні поняття і визначення 

фізкультурно-спортивних споруд, особливості будови і експлуатації обладнання,   

вміти раціонально використовувати спортивні споруди і обладнання, обстежувати 

і дотримуватись технічних і санітарно-гігієнічних вимог, будувати прості 

спортивні споруди.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 сутність підходів та класифікацію  фізкультурно-спортивних споруд;  

 понятійний апарат в межах вивчення дисципліни; 

 основні аспекти щодо побудови, розробки і розміщення фізкультурно-

спортивних споруд; 

 основні перспективи і нагальні проблеми в експлуатації фізкультурно-

спортивних споруд; 

 санітарно-гігієнічні основи використання фізкультурно-спортивних 

споруд; 

  вміти:  

 застосовувати теоретичні знання під час вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; 

 пояснити роль і місце фізкультурно-спортивних споруд в професійній 

діяльності; 

 використовувати різні підходи в плануванні занять, тренувань  із 

використанням фізкультурно-спортивних спортуд. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                

1. Опис навчальної дисципліни 

Фізкультурно-спортивні споруди 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

1,5 

Галузь знань 01 Освіта 

Освітня програма 

Фізичне виховання 

 

 

Модулів – 1  

людини” 

Спеціальність: 017 

Фізична культура і спорт 

  

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  5-й 

Загальна кількість 

годин – 54 

Семестр 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання  

освітній рівень: другий 

(магістерський) 

 

 

4 – год. 

Практичні, семінарські 

2 – год. 

Самостійна робота 

48  – год. 

Модульний контроль:   

 –  

Вид контролю: залік 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни   

                                             

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п сем м/к с/р сем. 

кон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Біологічний потенціал здоров’я 

Тема 1. Вступ до дисципліни 

«Фізкультурно-спортивні 

споруди». Основна мета, провідні 

завдання, понятійний апарат 

навчальної дисципліни. 

12 2  2  8  

Тема 2. Історичні відомості, 

класифікація фізкультурно-

спортивних споруд та їх 

особливості. 

10 2    8  

Тема 3. Відкриті фізкультурно-

спортивні споруди 

8     8  

Тема 4. Криті фізкультурно-

спортивні споруди. 

8     8  

Тема 5. Басейни, специфічні 

фізкультурно-спортивні споруди. 

8     8  

Тема 6. Спортивні споруди 

для зимових видів спорту.   

8     8  

Разом за змістовим модулем 1 54 4  2  48  

Залік  

Усього годин 54 4  2  48  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Історичні відомості, класифікація спортивних споруд та їх 

особливості.  

Тема 2. Відкриті спортивні споруди.  

Тема 3. Криті спортивні споруди.  

Тема 4. Басейни, специфічні спортивні споруди.  

Тема 5. Спортивні споруди для зимових видів спорту.   
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5.Теми практичних, семінарських занять 

№ 

 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до дисципліни «Фізкультурно-спортивні споруди». Основна 

мета, провідні завдання, понятійний апарат навчальної дисципліни 

2 

2 Історичні відомості, класифікація спортивних споруд та їх 

особливості 

 

3  Відкриті фізкультурно-спортивні споруди  

4  Криті фізкультурно-спортивні споруди  

5  Басейни, специфічні фізкультурно-спортивні споруди.  

6 Спортивні споруди для зимових видів спорту  

 Всього  2 

 

6.Тематика самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історичні відомості про спортивні споруди України 8 

2 Особливості будови сучасних стадіонів 8 

3 Синтетичні покриття спортивної підлоги 8 

4 Реконструкція старих басейнів 8 

5 Штучний і синтетичний лід 8 

6 Спортивні споруди для зимових видів спорту 8 

 Всього 48 

 

 
7. Система поточного та підсумкового контролю                                                                        

При оцінюванні знань студентів з дисципліни застосовують вхідний, 

поточний, підсумковий контроль. 

Вхідний контроль: даний контроль здійснюється для стимулювання 

навчальної праці студентів та перевірки якості засвоєння навчального матеріалу, 

який був вивчений студентами з дисциплін, які передують дисципліні. Вхідний 

контролю знань студентів з дисципліни проводиться у вигляді тестового експрес-

опитування. 
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Поточний контроль знань студентів з дисципліни у міжсесійний період 

здійснюється у ході всіх видів занять за формою, яку обирає викладач. Результати 

поточного контролю відображаються в журналі обліку навчальних занять і 

використовуються викладачем для: 

- забезпечення ритмічної навчальної роботи студентів; 

- своєчасного виявлення важких для засвоєння розділів навчальної 

дисципліни і відповідного коригування навчального процесу; 

- організації індивідуальної роботи творчого характеру з найбільш 

підготовленими студентами. 

Перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу здійснюється 

такими методами: усне чи письмове експрес-опитування перед початком 

практичних занять або шляхом тестування, а також при відпрацюванні 

пропущених занять. Опитування студентів проводиться за матеріалами минулих 

лекцій або практичних занять. При цьому студенту ставиться одне або два 

запитання, але може бути задане питання і з попереднього матеріалу. Це буде 

залежати від чіткості відповіді студента на поставлене питання. 

Відпрацювання пропущених лекцій чи практичних занять без поважної 

причини здійснюється у формі усного чи письмового опитування з питань, що 

розглядалися на цьому занятті. 

Заходами поточного контролю є експрес-опитування на практичних заняттях, 

контроль відвідування лекцій і практичних занять, виконання самостійної роботи 

та ведення конспектів. 

Оцінки, отримані під час поточного контролю, враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни та при  атестації 

студентів. Результати атестації обговорюються в групі, на зборах факультету, на 

засіданнях кафедри. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів 

досягнення навчальної мети з дисципліни на завершальному етапі. Полягає в 

оцінці відповіді на поставлені теоретичні питання, що подаються у вигляді 

батареї тестів, що видаються кожному студентові.  На підсумковому контролі 

студент показує глибокі та всебічні знання дисципліни, матеріалів додаткової 

літератури, що рекомендована, аргументовано викладає матеріал, правильно 

застосовує теоретичні положення, пов’язує теорію з питаннями практики, при 

цьому не допускає грубих помилок при відповіді, потребує в окремих випадках 

допоміжних питань припускається окремих неточностей. Проводиться методом 

модульної контрольної роботи (за тестовими запитаннями) з матеріалу курсу.  

Контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни 

здійснюється у процесі навчання в сесійний період, у формі експрес-опитування 

на практичних заняттях, виконання контрольної роботи та курсової роботи та її 

обов’язкового захисту, конспектування індивідуальних самостійних робіт та здачі 

заліку. 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у 

європейські оцінки ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою ECTS 

Пояснення 

90-100 Відмінно 
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 

82-89 Дуже добре 
Вище середнього рівня з кількома помилками 

 

75-81 
Добре 

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок 

69-74 Задовільно 
Непогано, але зі значною кількістю недоліків 

60-68 Достатньо 
Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

35-59 Незадовільно 
З можливістю повторного складання 

1-34 Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом  

 

8. Методи навчання 

З методів навчання використовуємо загально прийняті методи за 

характером подачі навчального матеріалу (словесні, наочні, практичні) та за 

організаційним характером навчання (методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю у 

навчанні). З методів активізації процесу навчання  розроблено перелік 

ситуаційних задач (кейси), розміщених у НМК.  

 

9. Методичне забезпечення 

 Складові науково-методичного комплексу дисципліни : робоча навчальна 

програма, тексти лекцій, методичні розробки практичних занять, індивідуальні 

завдання, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, методичні 

вказівки до виконання контрольної роботи студентам заочної форми навчання, 

тестові завдання, кейси. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

 

1. С. Решетило Спортивно-фізккультурні споруди та обладнання / С. Решетило. 

–  Львів, 2010.  

2. Физкультуно-спортивные сооружения / под. ред. А. Аристовой. – М. : Пресс, 

1999.  – 345 с. 

3. Спортивные соружения / под. ред.. М. Гаагина. – М. : Физкультура и спорт, 

2006.  



7 

 

  

4. Державні будівельні норми України. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди МБН В.2.2.-13-2003  // Державний комітет України з будівництва та 

архітектури. К., 2004.   

5. Допоміжна Періодична література за тематикою «Будівництво та 

експлуатація спортспоруд»  

15. Інформаційні ресурси 

http://bmsi.ru 

 


