
Семестр: 1,2 

Факультет Факультет фізичного виховання 

Кафедра Спортивних дисциплін 

Викладач ПІБ: Таранець Любов Сергіївна 

Посада:  викладач кафедри спортивних дисциплін 

E-mail: TaranetsLove@meta.ua 

Лінк на освітній 

контент дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7024 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента. 

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити 

ЄКТС / години 

4 кредити / 120 год. 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма:  практичні (60год.), самостійна робота (60год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що практичні роботи 

студентів, зокрема ІНДЗ, будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Брак посилань на використані 

джерела, використання роботи інших студентів становлять 

приклади можливої академічної недоброчесності, проте мають 

право на виправлення. Встановлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування цього завдання, незалежно від обсягу та виду 

плагіату. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі без винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, 

проведені дистанційним чином. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати чергове заняття. 

Студенти зобов’язані дотримуватися заздалегідь узгоджених 

термінів виконання усіх видів робіт, передбачених навчальним 

курсом дисципліни. З об’єктивних причин навчання може 

відбуватися в онлайн-режимі (за погодженням з адміністрацією 

факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Студенти 

можуть пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання 

додаткових навчальних завдань, не визначених робочою 

програмо дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 

колективних творчих проєктів; створення кейсів щодо тематики 

лекційних та практичних занять; участь у тематичних вебінарах, 

семінарах та конференціях тощо. 

Що будемо вивчати? Техніки виконання: загальнорозвивальних, спеціальних, бігових 

та стрибкових вправ; техніки виконання вправ; удосконалення 

технік виконання вправ.  

Чому це треба 

вивчати?   

Формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку 

особистості і підготуванню її до професійної діяльності, 

мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури. 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» 

 

Галузь знань: 04 Фізичне виховання 

Спеціальність: 053 Психологія 

Освітня програма:  Психологія 

Рівень вищої освіти: початковий (короткий)  

Курс: 1 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7024


Яких результатів 

можна  

досягнути? 

Використовувати фізичні вправи з метою збереження та 

зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової 

дієздатності. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і 

зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та 

духовного) як власного, так і оточуючих.  

 Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід 

практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового 

способу життя, готовність до здоров’язбережувальної діяльності 

в освітньому закладі та створення психолого-педагогічних умов 

для формування здорового способу життя дітей. 

Зміст дисципліни Легка атлетика. Загальна фізична підготовка. Спортивні ігри 

(волейбол). Спортивні ігри (баскетбол). Загальна фізична 

підготовка. Гімнастика. Легка атлетика. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Педагогіка, загальна психологія.  

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду  

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1. Бочелюк  В.Й.,  Черепєхіна  О.А.  Соціально-психологічні  

чинники формування особистості студента під час занять 

спортом та фізичною культурою. Проблеми загальної та 

педагогічної психології: Зб. наук. Праць Ін-ту психології ім. Г.С. 

Костюка АПН Укаїни / За ред. С.Д. Саксименка. К.: ГНОЗІС, 

2003. Т. V.Ч. 3. С. 43–52. 

2. Гринь А.Р., Медведєв Л.Ф., Правушкін О.А. Теорія і 

методика навчання   баскетболу (методичні розробки). К.: 

Академія праці і соціальних відносин, 1999. 53 с. 

3. Канішевський С.М. Науково - методичні та організаційні 

основи фізичного  самовдосконалення студентства: Видання 

друге, стереотипне. К.: ІЗМН, 1999. 270 с. 

4. Кокун О.М. Фізична культура і спорт як фактор підвищення 

адаптаційних можливостей студентів. Вісник Технологічного 

університету Поділля. Ч. З. Суспільно-гуманітарні науки. 2002. 

№5. С. 47-50. 

5. Кокун  О.М.,   Малхазов  О.Р. Фізичне виховання,  як засіб 

формування психофізіологічної готовності студентів до 

професійної діяльності. Актуальні проблеми психології. Том 5. 

Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. 

Випуск 4. Київ, 2005, С. 85-90. 

6. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания 

1, 2 том., 2003.  

Поточний контроль Поточне оцінювання виконання вправ, здача нормативів.  

Підсумковий 

контроль 

Залік 
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