
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

ЗМІСТ 

 

 

 

     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4 

І.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  7 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8 

ІІІ. ПРОГРАМА   

Змістовий модуль І. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності 9 

Змістовий модуль ІІ. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі 

фізичної     культури і спорту 11 

Змістовий модуль ІІІ. Професійна діяльність в галузі фізичної культури 12 

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 
16 

V.  ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 17 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 22 

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ      24 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 26 

ІХ.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 27 

Х. ПИТАННЯ ДО КУРСУ 27 

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 30 

      Основна 30 

      Додаткова 31 

 



 
4 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 

розроблено кафедрою фізичного виховання і педагогіки спорту на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального 

плану.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати бакалаври відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вступ 

до спеціальності», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

«Вступ до спеціальності» є складовою частиною варіативних дисциплін за 

вибором ВНЗ. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної 

підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: професійно-педагогічну 

діяльність викладача фізичної культури; професійної підготовки 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини відповідно до вітчизняних та європейських 

стандартів; опанування системою знань про закономірності процесу навчання і 

виховання студентів, основи управління педагогічним процесом у вищому 

навчальному закладі; форми, методи і засоби формування особистості майбутнього 

фахівця. 

Мета курсу – необхідність підготувати спеціальність по фізичному 

вихованню і спорту на високому професійному рівні. Розкрити значення 

багатофункціональної діяльності педагога-тренера, на шляху формування 

педагогічної майстерності. Дати певне поняття про протиріччя, з якими 

доведеться зіштовхнутись майбутньому спеціалісту в його навчально-виховній 

роботі. 
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Завдання курсу: 

1. Методичні: 

а) визначити основні напрямки навчальної, наукової, постійно-виховної і 

спортивної роботи; 

б) допомогти студентам оволодіти нормами щодо навчання у вузі.  

в) ознайомити з науковими джерелами, до яких можна звернутись для постійного 

вдосконалення професій; 

2. Пізнавальні:  

а) розглянути загальні питання фізичної культури і спорту, їх місце в житті 

людини; 

б) дати характеристику професії і спеціальності; 

в) розширити уявлення про роль і місце фізичної культури і спорту в житті 

сучасного суспільства.  

3. Практичні: 

а) вчити застосовувати на практиці теоретичні знання; 

б) вчити дотримуватись вимог щодо вузівської системи навчання; 

в) вироблення вмінь самостійно працювати над програмним матеріалом.  

 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 

програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема 

реферативних досліджень з актуальних проблем діяльності фахівця в галузі 

фізичного виховання. 

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

1. Аналізувати політику Української держави щодо розвитку фізкультурної 

освіти. 

2. З'ясовувати призначення стандартів вищої освіти, сутність організації 

навчально-виховного процесу у ВНЗ (Закон України "Про вищу освіту"). 

3. З’ясовувати напрями розвитку галузі фізичної культури та спорту на 
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європейському просторі (на основі змісту Болонської декларації). 

4. Аналізувати структуру підготовки фахівців у вищому навчальному закладі 

(кількість спеціальностей, їх конкретні назви та основні спеціалізації). 

5. Опрацьовувати навчально-методичну літературу галузі  фізичного 

виховання. 

6. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологією і 

методикою запровадження модульно-рейтингової системи організації навчання  у 

ВНЗ України.  

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття,  6 год. – 

індивідуальна робота, 28 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний  

контроль.  

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" 

завершується складанням заліку. 
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І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 
 
 

Курс: 
 

 
Напрям, 

спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість      кредитів, 

відповідних ЕСТS:  

2  кредити 

 

Змістові модулі: 

3 модулі 

 

Загальний обсяг 

дисципліни (години): 

60    годин 

 

Тижневих годин:   

2 години 

 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський). 

 

Галузь знань: 

01 Освіта. 

 

Спеціальність:  

017 Фізична культура і 

спорт.  

 

Освітня програма:  

Фізичне виховання. 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 1. 

 

Семестр: 1 (1).  

 

Контактні години: 28 годин, 

з них: 

 

Лекції (теоретична 

підготовка): 14 годин 

 

Практичні заняття: 

14 годин 

 

Самостійна робота:  

28 годин 

 

Модульний контроль:  

4  годин   

 

Вид  контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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Змістовий модуль І.  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Вища освіта в Україні.   2 2  2  

2. 
Фізична культура як суспільне явище та 

галузева термінологія. 
  2 2  6  

Разом 17 9 4 4  8 1 

 

Змістовий модуль ІІ.  

КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 

3. Організаційні засади, структура та  

матеріальна основа розвитку  

фізкультурно-спортивного руху.  

  2 2  3  

4. Система кадрового забезпечення галузі.   2 2  3  

Разом 15 9 4 4  6 1 

 

Змістовий модуль ІІІ.  

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

5-6. Педагогічна діяльність і особистість педагога   4 4  6  

7. Професійна діяльність фахівця з  

фізичної культури і спорту 
  2 2  8  

Разом 28 14 6 6  14 2 

Разом за навчальним планом 60 32 14 14  28 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ГАЛУЗЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лекція 1. ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ (2 год.). 

Україна визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір 

Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських 

вимог. 

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і 

прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до 

вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), 

більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації. 

Лісабонська угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і 

ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись 

усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути 

мобільними на європейському ринку праці.  

Через рік чотири країни — Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина 

— підписали так звану Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на 

створення відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш 

конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг.  Основна ідея цих 

документів — двоступенева структура вищої освіти, використання системи 

кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає 

особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмами магістра  

відповідно до положень Лісабонської угоди.  

Основні поняття теми: освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої 

освіти в Україні, система ліцензування та акредитації освітньо-професійних 

програм та ВНЗ, типи вищих навчальних закладів. 

Практичне заняття 1. Вища освіта зарубіжних країн. Структура вищої 

освіти в Україні (2 год.). 
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Лекція 2.  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ  

ТА ГАЛУЗЕВА ТЕРМІНОЛОГІЯ  (2 год.). 

Фізична культура сьогодні є одним із визначальних чинників суспільного 

життя світової спільноти, важливим елементом освіти, виховання, охорони здоров’я, 

військової справи, професійно-прикладної підготовки, соціальної сфери, політики, 

економіки, мистецтва та ін. 

У сфери культури людина проявляється в трьох аспектах: 

- пізнає попередній історичний досвід (вивчає літературу, мистецтво, 

техніку); 

- виступає як носій культурних цінностей; 

- сама створює, формує культурні цінності, які стають базою подальшого 

розвитку культури. 

Проблеми сучасного суспільства у галузі фізичної культури і спорту. 

Фізична культура – визначальний чинник суспільного життя світової 

спільності. ―Вступ до спеціальностей галузі фізичне виховання і спорт‖. Як 

навчальна дисципліна. Зміст поняття ―культура‖. Три аспекти людини у сфері 

культури. Вимоги до рівня фізичної та психічної підготовленості на сучасному 

етапі. Основні  завдання фізичної культури. Функції фізичної культури у сфері 

суспільних інтересів. Засоби фізичної культури. Форми проведення занять. Сфери 

впровадження фізичної культури і спорту. Зародження спортивної термінології. 

Термінологічні запозичення з іноземних мов у сфері фізичної культури і спорту. 

Сучасні проблеми української спортивної термінолексики. Основні термінологічні 

поняття галузі. 

Основні поняття теми: фізична культура, фізичне виховання, спорт,  

охорони здоров’я.  

Практичне заняття 2. Вживання галузевих термінів (2 год.) 

 . 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Лекція 3.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ, СТРУКТУРА ТА МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА 

РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ. (2 год.). 

 

Структура, взаємозв’язок і характер діяльності фізкультурно-спортивних 

організацій України. 

Матеріально-технічна база фізичної культури представляє собою сукупність 

матеріальних цінностей (спортивні споруди, обладнання, спортивна форма, 

знаряддя, інвентар), фінансів, розподільчих структур та виробничих потужностей, 

яка перебуває в державній, муніципальній, відомчій, кооперативній та особистій 

власності. 

Джерела фінансування фізичної культури: 

 кошти державного бюджету; 

 кошти відомчих організацій; 

 дотації державних органів; 

 спонсорські внески; 

 прибутки від комерційної діяльності; 

 особисті кошти громадян, затрачені на ФКС. 

Особливості науково-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури 

та спорту в Україні. 

Основні поняття теми: матеріальна база ФКС, фінансування розвитку ФКС, 

науково-інформаційне забезпечення галузі, фахові видання галузі.  

 

Практичне заняття 3. Організація діяльності галузі ФКС в Україні (2 год.) 
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Лекція 4. СИСТЕМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ. (2 год.) 

 

Система кадрового забезпечення галузі фізичної культури здійснюється через 

освітні заклади, що входять в єдину систему освіти. Державна система освіти є 

незалежною від політичних, громадських і релігійних організацій, вона носить 

науковий, світський характер. 

Ступневість вищої освіти.  Нормативні документи, що визначають зміст вищої 

освіти.  

Акредитація вищого навчального закладу. 

Заклади фізкультурної освіти в Україні. 

Основні поняття теми: ступневість вищої освіти,  зміст вищої освіти, 

нормативні документи, навчальний план, навчальна програма.  

 

Практичне заняття 4. Система кадрового забезпечення галузі (2 год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Лекція 5-6. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА (4 год.). 

Педагогічна діяльність - особливий вид суспільно корисної діяльності 

дорослих людей, свідомо спрямований на підготовку підростаючого покоління до 

життя відповідно до економічних, політичних, моральних, естетичних цілей. Вона 

передбачає цілеспрямовану діяльність дорослих – батьків, учителів, школи та інших 

виховних установ, спрямовану на здійснення керівництва процесом виховання дітей. 

У педагогіці структура професійної придатності особистості до педагогічної 

діяльності (Є.П.Шастіна) включає такі компоненти: 

- Професійна педагогічна спрямованість (нахили, інтереси, мотиви, потреби). 

- Педагогічна обдарованість (своєрідне поєднання спеціальних педагогічних 
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здібностей). 

- Характерологічна цілісність і визначеність особистості (моральна 

вихованість, єдність переконань, слів і дій, оригінальність, урівноваженість та ін.)  

Професія – це своєрідна сукупність умінь, навичок, видів діяльності, 

особистих захоплень та зацікавлень людини, що служить джерелом заробітку, 

сприяє виявленню творчих здібностей і реалізації власних та суспільних устрімлень. 

Спеціальність – це вузький, спеціалізований вид трудової діяльності у рамках 

конкретної професії, в якому людина досягла потрібного рівня підготовки, певної 

професійної майстерності та набула необхідного досвіду. 

Спеціалізація – це той вид діяльності, у якому фахівець набув додаткових, 

глибоких знань, умінь та практичних навичок. 

Спеціальності фахівців визначаються Державним класифікатором у кожному з 

напрямків підготовки. За напрямком фізична культура і спорт професійні кадри 

готуються за такими спеціальностями: 

- фізичне виховання (шифр за класифікацією - 010201); 

- фізична реабілітація (шифр - 010202); 

- олімпійський і професійний спорт (шифр - 010203). 

Основні поняття теми: професія, професійна діяльність, педагогічна діяльність, 

особистість педагога. 

 

Практичне заняття 5-6. Професійно-значимі якості особистості вчителя (4 год.). 

 

Лекція 7. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ. 

 

Для сучасного етапу суспільного розвитку характерне зростання ролі 

рекреації в процесі відновлення сил людини. Термін "рекреація" є сукупністю 

етимологічних значень: recreatio (лат.) - відновлення; recreation (франц.) - розвага, 

відпочинок, зміна дій, яка виключає трудову діяльність і характеризує простір, 

пов’язаний з цими діями. Отже, поняття "рекреація" характеризує не тільки процес 
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і заходи щодо відновлення сил людини, але і той простір, в якому це 

відбувається. 

Функції рекреації: 

1) медико-біологічна, 

2) соціально-культурна, 

3) економічна. 

Медико-біологічна функція полягає в санаторно-курортному лікуванні й 

оздоровленні. Оздоровлення з допомогою туризму - один з шляхів вирішення 

проблеми зняття виробничої і невиробничої психологічної втоми людини. 

Соціально-культурна функція - це провідна функція рекреації. Культурні, 

або духовні потреби - це потреби пізнання в найширшому розумінні, пізнання 

навколишнього світу і свого місця в ньому. 

Економічна функція рекреації полягає у відновленні робочої сили 

працівників 

Рекреація - вид діяльності, який має чітко виражену природно-ресурсну 

орієнтацію. Природні ресурси є провідним фактором, який визначає рекреаційне 

використання території. Від того, яким набором природних ресурсів володіє 

територія, залежить організація видів і форм рекреаційної діяльності. 

На сучасному етапі можна виділити наступні види і різновиди туризму: 

- за характером подорожей - гірський, сухопутно-рівнинний, підземний 

(печерний), водний, підводний, комбінований; 

- за способом пересування - пішохідний, гірсько-пішохідний, лижний, 

велосипедний, шлюпковий, парусний, автомоторний, кінний. 

За формою і змістом туристична діяльність дуже різноманітна 

(прогулянки, походи, екскурсії, експедиції тощо). 

Прогулянка - це пересування на місцевості з пізнавальною, оздоровчою метою, з 

метою загартовування організму. В залежності від пори року і підготовленості 

людини прогулянки можуть бути лижні, велосипедні, на човнах або прогулянки 

пішки. Це найбільш проста і доступна короткочасна форма туризму. 
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Екскурсія - це колективне відвідування певних об’єктів з пізнавальною або 

науковою метою. Екскурсії проводять також з метою розширення світогляду, 

загального культурного розвитку людини. 

Туристична експедиція - це організована багатоденна подорож в 

малодосліджений район, що здійснюється зі спеціальною дослідницькою метою. 

Розвиток міжнародного туризму є в першу чергу відображенням розвитку 

виробничих сил (наприклад, виникнення нових видів транспортних засобів, які 

відкривають можливість переходу до організації масових туристичних поїздок), а 

також зміцнення міжнародних економічних і культурних зв’язків. 

Спеціалізована організація в системі ООН - Всесвітня організація по 

туризму (ВОТ), яка була створена в 1975 році і на даний час об’єднує більше 120 

держав світу. Генеральна Асамблея ООН визнала за ВОТ статус міжурядової 

організації, яка відповідає за розвиток туризму. 

 

Основні поняття теми: рекреаційні ресурси, масова фізична культура, 

спорт для всіх, туризм, туристична діяльність, Всесвітня організація з туризму 

(ВОТ). 

 

Практичне заняття 7. Професійна діяльність фахівця з фізичної культури і 

спорту (2 год.). 

 

 



ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.,   

самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год. 

 

Тиждень        

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва 

модуля 
Фізична культура як суспільне явище 

та галузь діяльності 

Кадрове та матеріальне забезпечення 

галузі фізичної культури і спорту 

Професійна діяльність  

в галузі фізичної культури 

Кількість балів 

за модуль 
59 балів 59 балів 76 балів 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Дати        

 

Теми 

 лекцій 

Вища освіта  

в Україні. 

 

 

 1 бал 

Фізична 

культура як 

суспільне явище 

та галузева 
термінологія. 

1 бал 

Організаційні засади, 

структура та матеріальна 

основа розвитку 
фізкультурно-спортивного 

руху. 

1 бал 

Система 

кадрового 

забезпечення 

галузі. 
1 бал 

Педагогічна діяльність і 

особистість педагога. 

2 бали 

Професійна 

діяльність 

фахівців 

фізичної 

культури 

1 бал 

 

Теми 

практичних 

занять 

Вища освіта 

зарубіжних країн. 

Структура вищої 

освіти в Україні. 

Вживання 

галузевих 

термінів 

Організація діяльності 

галузі ФКС в Україні. 

Система 

кадрового 

забезпечення 

галузі 

Професійно-

значущі якості 

особистості 

вчителя 

Професійно-

значущі якості 

особистості 

вчителя 

Педаго-

гічна 

діяльність 

в сфері 

ФКС 

Самостійна 

робота 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1  

(5 балів) 

Табл.6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1 

(5 балів) 

Табл. 6.1  

(10 балів) 

Табл. 6.1  

(5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
ЗАЛІК 194:100=1,94 



V.   ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ГАЛУЗЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття 1. Вища освіта зарубіжних країн. Структура вищої освіти 

в Україні (2 год.). 

Контрольні питання 

1) Процес  становлення  та  розвитку  сучасних  систем  вищої  освіти  в  

країнах світу  з  позицій: 

a) минуле і сучасне вищої освіти; 

b) формування сучасної системи вищої освіти, заклади освіти; 

c) доступ громадян до вищої освіти; 

d) організація навчання, навчальний рік та іспити; 

e) кваліфікації; 

f) професорсько-викладацький склад 

g) навчання іноземних студентів. 

2)  Основні принципи освіти в Україні.  

3) Структура системи освіти України. 

4)  Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні. 

5) Система ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм та 

ВНЗ. 

6) Типи вищих навчальних закладів  України. 

7) Основні характеристики університетської освіти. 

Література 

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть 

// Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11 – I7. 

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – 

К.: ВВП «Компас», 1997. 
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3. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження 

в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ "Видавництво 

"Політехніка", 2003.   

4. Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. – 2002. – 5 березня. 

5. Закон України "Про освіту" // Голос України. – 1996. – 25 квітня. 

 

Практичне заняття 2. Вживання галузевих термінів (2 год.). 

Контрольні питання 

1. Які основні чинники впливають на формування та розвиток галузевої 

терміносистеми? 

2. Назвіть особливості формування та розвиток спортивної термінології? 

3. Дати визначення: фізична культура, фізичні вправи, загально розвиваючі 

вправи, спеціальні вправи, фізичне виховання, фізична підготовка, фізична 

підготовленість, фізичний розвиток, фізичні якості, масовий спорт, спорт 

вищих досягнень, професійний спорт, спортивне тренування, тренованість, 

спортивна форма, втома, перенапруга, перевтома, пере тренованість, фізична 

реабілітація, рекреація.  

4. Визначити провідні фізичні якості у Вашому виді спорту, які впливають на 

досягнення високого спортивного результату. 

 

Література 

1. Герцик М.С., Вацеба О.В. Вступ до спеціальностей галузі ―Фізичне 

виховання і спорт‖. – Харків: ―ОВС‖, 2004. – 176 с.  

2. Вацеба О.М. Українські спортивні часописи Галичини та проблеми сучасної 

спортивної термінології // Старт. – 1993. - № 7-8. С.8-9.  

3. Короткий російсько-український словник з фізичної культури і спорту / 

Уклад. Д.М.Диновський та ін. – К.: Просвіта, 1993. – 20 с.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Практичне заняття 3. Організація діяльності галузі ФКС в Україні. (2 год.) 

Контрольні питання: 

1. Структура діяльності фізкультурно-спортивних організацій України. 

2. Матеріально-технічна база фізичної культури та спорту. 

3. Що таке науково-інформаційне забезпечення галузі фізичної культури та 

спорту? 

4. Скласти перелік науково-методичних видань з обраного Вами виду 

спорту. 

Література 

1. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання: Колективна 

монографія / Упоряд. О.М. Вацеба, Ю.В. Петришин, Є.Н. Приступа, І.Р. 

Боднар. – Л.: Українські технології, 2005. – 296 с. 

2. Ермаков С.С. Исследования в спорте: анализ информации в сети интернет 

Украины, России и Республики Беларусь // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні  проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за 

ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХХПІ, 2001. - № 18. – с. 51-58. 

3. Жданова О.М. Управління фізичною культурою: Навчальний посібник для 

фізкультурних вузів. – Львів, 1996. – 127 с. 

4. Зайдовий Ю. Історико-політичні та організаційні аспекти формування і 

розвитку Національних олімпійських структур в Кураїні та  країнах 

Європи. – Л.: Українські технології, 2004. – 176 с. 

5. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К., 2004. – 

20 с. 

6. Олійник М.О. Організаційні аспекти управління фізичною культурою і 

спортом в Україні. – Харків: ХДАФК, 2003. – 172 с. 
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7. Свістельник І.Р. Спортивний інформаційний простір України в мережі 

Інтернет. – Л., 2004. – 32 с. 

 

Практичне заняття 4. Система кадрового забезпечення галузі. (2 год.) 

Контрольні питання 

1. Які рівні акредитації вищих навчальних закладів та як здійснюється 

державна атестація? 

2. Що таке система ступеневої освіти? 

3. Які види діяльності здійснюють вищі навчальні заклади освіти? 

4. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади освіти? 

Література 

1. Закон України ―Про фізичну культуру і спорт‖ – К., 1994. – 22 с. 

2. Закон України ―Про вищу освіту‖ // Освіта України. - №17. – 26 лютого 

2002. – С.2-8. 

3. Жданова О.М. Управління фізичною культурою. – Львів, 1996. – 127 с. 

4. Концепція кадрового забезпечення галузі «Фізичне виховання і спорт». – К.: 

КГПФК, 1992. – 18 с. 

5. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації». – К., 

1998. – 48 с.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Практичні заняття 5-6. Професійно-значимі якості особистості вчителя (4 

год.). 

Контрольні питання  

1. Особливості педагогічної діяльності. 

2. Які компоненти педагогічної діяльності ви знаєте? 

3. Які є помилки і стереотипи при виборі професії? 
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4. Який найкращий вік для профорієнтації? 

5. Зміст ―кодексу професійної етики вчителя‖.  

Література 

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 

высшего педагогического образования. – М.: Просвещение, 1990. 

2. Бобрицька В.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя в реаліях процесу 

реформування вищої освіти  //Наук. записки:  НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 

2005. – № 59. – С. 14-24.  

3. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / 

Вибрані твори: В 5 т. – Т. 1. – К.: Рад. шк., 1976. 

4. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. – М: 

Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.  

 

Семінар 7. Педагогічна діяльність в сфері ФКС (2 год.). 

Контрольні питання 

1. Фахові спеціальності, спеціалізації і посади у галузі фізичної культури і 

спорту. 

2.  На яких посадах можуть працювати фахівці з фізичного виховання? 

3. Яким є основне призначення фахівця з фізичного виховання? 

Література 

1. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – К., 

1994. – 34 с. 

2.Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне 

виховання і спорт». – Харків: ―ОВС‖, 2004. – 176 с.  

3. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне 

виховання в школі. – 1998. - №2. – С.2 – 7.  

4. Концепція кадрового забезпечення галузі «Фізичне виховання і спорт». – К.: 

КГПФК, 1992. – 18 с. 
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VІ.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль І. 

 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ГАЛУЗЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Вища освіта в Україні – 9 год. 

1. Складіть перелік вищих навчальних закладів освіти усіх рівнів акредитації в 

Києві та Київській області, які проводять підготовку фахівців з фізичної культури і 

спорту. – 4 год. 

2.Зясуйте за якими спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

проводиться підготовка фахівців в Гуманітарному інституті Київського університету 

ім. Бориса Грінченка. – 5 год. 

 

Тема 2. Вживання галузевих термінів – 6 год. 

1. Підберіть та проаналізуйте назви сучасних нових видів спорту та рухової 

активності, які потребують адаптації в українській мові. – 3 год. 

2. Складіть перелік спортивних термінів (можна в обраному виді спорту), які є 

складними для Вас при перекладі з російської мови на українську. Складіть 

російсько-український словничок з цих слів. – 3 год. 

 

Змістовий модуль ІІ.  

КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Тема 3. Організаційні засади, структура та матеріальна основа розвитку 

фізкультурно-спортивного руху. – 6 год. 

1. Скласти перелік (схему розташування) спортивних споруд олімпійської 

підготовки у м. Києві. – 3 год. 

2. Ознайомтеся з останніми номерами вітчизняних журналів фізкультурно-
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спортивної тематики. Складіть перелік науково-методичних статей про обраний 

Вами вид спорту. – 3 год. 

 

Тема 4. Система кадрового забезпечення галузі. – 6 год. 

1. Складіть перелік вищих навчальних закладів освіти усіх рівнів акредитації в 

Києві та Київській області, які проводять підготовку фахівців з фізичної культури і 

спорту. – 3 год. 

2.Зясуйте за якими спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

проводиться підготовка фахівців в Гуманітарному інституті Київського університету 

ім. Бориса Грінченка. – 3 год. 

 

Змістовий модуль ІІІ.  

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Тема 5-6. Професійно-значимі якості особистості вчителя – 6 год. 

1. Скласти перелік посадових обов’язків вчителя фізичної культури. – 3 год. 

2. Підготувати тести, що визначають професійно-значимі якості особистості 

вчителя. - 3 год. 

 

Тема 7. Педагогічна діяльність в сфері ФКС. – 6 год. 

1. Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та 

спорту для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей. – 2 год. 

2. Опишіть досвід діяльності Вашого улюбленого вчителя фізичної культури. – 2 

год. 

3. Складіть перелік провідних тренерів України або кращих тренерів в обраному 

Вами виді спорту. – 2 год. 
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Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Термін 

виконання 

(тижні) 

1 2 3 4 

Змістовий модуль І.  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ГАЛУЗЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Вища освіта в Україні (2 год.). 
Практичне заняття, 

модульний контроль 
5 І-ІІІ 

Тема 2. Вживання галузевих термінів (6 год.). 
Практичне заняття, 

модульний контроль 
5 ІІІ-ІV 

Змістовий модуль ІІ. 

КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

Тема 3. Організаційні засади,структура та 

матеріальна основа розвитку фізкультурно-

спортивного руху.  (3 год.). 

Індивідуальне заняття 5 ІV-V 

Тема 4. Система кадрового забезпечення 

галузі. (3 год.). 

Практичне заняття, 

модульний контроль 
5 V- VІ 

Змістовий модуль ІІІ.  

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Тема 5-6. Професійно-значущі якості 

особистості вчителя (6 год.). 

Практичне заняття, 

модульний контроль 
10 VІІІ-ІХ 

Тема 7. Педагогічна діяльність в сфері ФКС 

(8 год.). 

Практичне заняття, 

модульний контроль 
5 ІХ-Х 

Разом: 28 год.           Разом:  35 балів 

 

VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

9.  

 Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Вступ до спеціальності» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 



 
25 

 

підсумкових балів до 100. 

10. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 

контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 

шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  

 

11.  

Таблиця 7.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1 Лекційні заняття 7 

2 Практичні заняття  7+70 

3 Модульна контрольна робота  75 (25х3) 

4 Самостійна робота 35 

Підсумковий рейтинговий бал 194 
12.  

13.  

14.  

15. У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи: 

16.  

– усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік. 

–  письмового контролю: підсумкове письмове тестування. 

– самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Таблиця 7.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності  

у європейські оцінки ECTS 
Підсумкова к-сть балів 

(max – 100) 

Оцінка  

за 4-бальною шкалою 

Оцінка  

за шкалою ECTS 

1 – 34 

 

 

35 – 59 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

60 – 68 
«задовільно» 

E 

69 - 74 D 

75 – 81 
«добре» 

C 

82 - 89 B 

90 – 100 «відмінно» A 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну 

роботу,  модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді 

з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального  матеріалу модуля. Вивчення третього модуля закінчується 

виконанням тестового завдання. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів з книгою. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю). 

 

Х. ПИТАННЯ ДО КУРСУ 

 

1. Поясніть значення фізична культура, спорт, фізичне виховання, фізична 

підготовка, тренування, фізична реабілітація, рекреація. 

2. Яке місце посідає фізична культура в загальній культурі людства? 

3. В чому проявляється увага держави до розвитку фізичної культури? 

4. Які основні завдання в суспільстві вирішує фізична культура? 

5. З якими іншими галузями суспільної діяльності пов’язана фізична 

культура? 

6. В яких формах відбуваються заняття з фізичної культури в навчальних 

закладах? 
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7. В чому спільність і відмінність фізичного виховання і фізичної 

підготовки? 

8. Переважно які категорії населення займаються оздоровчою фізичною 

культурою? 

9. Охарактеризуйте спорт як специфічну частину фізичну культуру? 

10. Які організації, що проводять спортивну роботу Вам відомі? 

11. Які Ви знаєте спортивні товариства і з якою категорією працівників (осіб) 

вони працюють? 

12. Як організовано процес фізичного виховання учнівської молоді? 

13. Які спортивні організацій покликані організовувати і проводити 

фізкультурно-спортивну роботу з сільським населенням? 

14. Опишіть вертикаль державних органів управління фізкультурно-

спортивним рухом. 

15. Коли і як було відновлено сучасний олімпійський рух? 

16. Що таке МОК? Коли  він був утворений  і в чому полягає його діяльність? 

17. Якою є система міжнародних спортивних змагань? 

18. Коли утворено НОК України і які його основні завдання? 

19. Які функції виконують федерації з видів спорту та яка їхня структура? 

20. Якими основними законодавчими актами врегульовано діяльність 

фізкультурно-спортивних організацій?  

21. Що Ви знаєте про Закон України ―Про фізичну культуру‖? 

22. Що Ви знаєте про Цільову комплексну програму «Фізичне виховання - 

здоров’я нації»? 

23. Які проблеми розвитку фізичної культури  в Україні Вам відомі? 

24. Що таке спортивна класифікація і яка її роль у спорті? 

25. Що Ви знаєте про Державні тести і нормативи оцінки фізичної 

підготовленості населення України? 

26. Як здійснюється наукове забезпечення галузі фізичної культури і спорту? 

27. Як здійснюється інформаційне забезпечення розвитку фізичної культури і 

спорту? 

28. Які складові матеріальної бази фізичної культури? 

29. Як здійснюється фінансування розвитку фізичної культури та спорту? 

30. Назвіть  і охарактеризуйте найвпливовіші міжнародні спортивні 
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організації. 

31. Як представлена Україна у міжнародному спортивному русі7 Яких 

видатних спортсменів Ви знаєте? 

32. В чому полягають історичні особливості розвитку фізичної культури в 

різних регіонах України? 

33. Який внесок зробили українці в розвиток сучасного олімпізму? 

34. Якими є результати спортсменів України на міжнародній арені? 

35. Якою є основна відмінність аматорського і професіонального спорту? 

36. Які оздоровчі сили природи використовуються як засіб фізичного 

загартування і розвитку? 

37. Охарактеризуйте фізичну вправу, як основний засіб фізичної культури. 

38. Розкажіть про режим праці, побуту і відпочинку як складову частину 

фізичної культури. 

39. Якою є структура освіти в Україні? 

40. Які завдання стоять перед вищою освітою? 

41. Як відрізняються заклади вищої освіти за формою власності, 

підпорядкованістю, джерелами фінансування? 

42. Охарактеризуйте основні форми навчання у вищому закладі освіти. 

43. Які є рівні акредитації вищих закладів освіти та як здійснюється державна 

атестація? 

44. Що таке система ступеневої освіти? 

45. Які види діяльності здійснюють вищі заклади освіти? 

46. Дайте загальну характеристику вищих закладів освіти, які здійснюють 

підготовку фахівців для галузі фізичної культури? 

47. Назвіть фахові спеціальності за напрямком фізичної культури і спорту. 

48. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі заклади 

освіти? 

49. Якою є типова структура вищого закладу освіти? 

50. Що Ви знаєте про законодавчо-нормативну базу функціонування вищої 

освіти? 

51. В чому суть реформування системи вищої освіти? 

52. На яких посадах можуть працювати фахівці з фізичного виховання? 

53. Яким є основне присвоєння фахівця з фізичного виховання? 
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54. Яким є основне призначення фахівця з фізичної реабілітації? 

55. Яким є призначення фахівця з олімпійського і професійного спорту? 

56. Як впливають особисті якості фахівців на вибір спеціальностей і 

спеціалізації? 

57. Якими є критерії оцінки фахівців з фізичного виховання і спорту? 

58. Якими є форми оплати праці фахівців з фізичного виховання і спорту? 

59. Яка потреба галузі у фахівцях фізичної культури та проблема 

працевлаштування? 

60. Якими є взаємні зобов’язання вищого закладу освіти і студента? 

61. Які складові підготовленості фахівців з фізичної культури Вам відомі? 

62. Якими є права студента вищого закладу освіти? 

63. Якими є обов’язки студента вищого закладу освіти? 

64. Як здійснюється спортивна підготовка у спеціалізованому вищому закладі 

освіти? Поняття про спортивну спеціалізацію. 

65. Які є форми контролю та оцінювання якості навчання? 

66. Які є форми стимулювання та покарання застосовуються щодо студентів? 

67. Чому самостійна робота студентів є невід’ємною частиною підготовки 

фахівців? 

68. Як здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для 

галузі? 

69. Місце обраного Вами вищого закладу освіти в системі підготовки фахівців 

для галузі. 
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