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Силабус навчальної дисципліни 
«Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти» 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма Фізична культура і спорт 

Освітній рівень другий (магістерський) 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції - 20 год. 

Практичні  - 22 год. 

Самостійна робота - 78 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен 

Кафедра Фізичної культури та спорту, Каб. 144, корпус Ц, 

https://nupp.edu.ua/page/kafedra-fizichnoi-kulturi-ta-

Викладач (-і) 

Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

e-mail: lina-rybalko@ukr.net 

 

Дні занять За розкладом, відповідно до графіку навчального процесу 

Консультації аудиторія 311 П відповідно до графіку 

 

Мета навчальної дисципліни – формування знань про зміст, форми, засоби та процес 

організації фізичного виховання у закладах вищої освіти, напрями діяльність кафедри фізичного 

виховання, спортивного клубу та фізкультурно-спортивні табори; вмінь проєктувати та 

організовувати фізичне виховання у закладах вищої освіти. 

Передумови для навчання є навчальні дисципліни є знання студентів з таких дисциплін, як: 

«Педагогіка вищої школи», «Методологія та методика наукових досліджень у фізичному 

вихованні та спорті», з яким встановлені міждисциплінарні зв’язки на засадах інтеграції. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Вступ. Тема 1. Фізична культура та система фізичного виховання у ЗВО. 

Тема 2. Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів ЗВО. 

Тема 3. Методичні основи організації фізичного виховання студентів в умовах ЗВО. 

Тема 4. Методичні особливості організації фізичного виховання студентів різних 

навчальних відділень в умовах ЗВО. Тема 5. Програми та планова документація з 

фізичного виховання. Тема 6. Діяльність кафедри фізичного виховання, спортивного 

клубу і спортивно-оздоровчих заходів в структурі ЗВО. Тема 7. Професійно-прикладна 

фізична підготовка студентів. Тема 8. Спортивно-масова робота та фізкультурно-

оздоровча робота в ЗВО. Тема 9. Особливості занять обраним видом спорту студентами 

ЗВО.  

Сторінка курсу 

на платформі 

Moodle 

Розміщено:  

робоча програма дисципліни, матеріали лекцій, завдання до практичних 

занять, завдання для самостійної роботи студентів.  

https://dist.nupp.edu.ua/  
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Рекомендовані джерела. 

1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник 

для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. К.: Кондор, 2018. 272 с.  

2. Волков В. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: 

Навчальний посібник / В.Волков. К: «Освіта України», 2018. 256 с.  

3. Круцевич Т.Ю. Теорія и методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання 

різних груп населення. Т.2. / Під ред. Т.Ю.Круцевич. К.: Олимпийская литература, 2018. 320 с.  

4. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: 

навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. К.: Олімп. л-ра, 2018. 248 с.  

5. Біологічні основи фізичного виховання студентів. Посібник для студентів вузів / Під 

ред. П.Д.Плахтія. Кам’янець-Подільський, 2009. 403 с.  

6. Нетрадиційні види спорту: навчальний посібник / [Солопчук М.С., Шишкін О.П., 

Стасюк І.І., Солопчук Д.М.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний 

університет, редакційно-видавничий відділ, 2016. 104 с.  

7. Нормативні матеріали з навчально-методичної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка: Навч.-метод. Посібник / Укл.: В.М.Федорчук, 

А.С.Попович, Л.І.Тимофійшина. К-П.: Аксіома, 2010. 220 с.  
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1. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія і методика 

фізичного виховання у закладах вищої освіти» для студентів спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт» денної форми навчання освітнього ступеня магістр / укладач Рибалко Л.М. – 

Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – 58 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Теорія 

і методика фізичного виховання у закладах вищої освіти» для студентів спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» денної форми навчання освітнього ступеня магістр / укладач 

Рибалко Л.М. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – 60 с. 

 
Система оцінювання результатів навчання: 

За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати 

максимально 50 балів, за результатами підсумкового контролю (екзамену) 50 балів; мінімальна 

сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни - 60 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в робочій навчальній програмі 

дисципліни. 

Накопичування балів з навчальної дисципліни 

 
Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Робота на лекції 5 

Виконання завдань на практичному занятті 20 

Індивідуальні завдання (реферати, есе, доповіді) 25 

  

Екзамен 50 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та шкалі 

оцінювання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е 

35 - 59 FХ 
незадовільно 

1 - 34 F 

Політики навчальної дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни потребує роботи з інформаційними джерелами, підготовки 

до лекцій і практичних занять, виконання усіх завдань згідно з навчальним планом. 

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з питаннями, які виносяться на 

заняття з відповідної теми; вивчення лекційного матеріалу. Рішення практичних завдань 

повинно демонструвати ознаки самостійності виконання здобувачем такої роботи, відсутність 

ознак повторюваності та плагіату. 

Присутність здобувачів вищої освіти на практичних і лекційних заняттях є обов’язковою, 

важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. Пропущені заняття мають бути 

відпрацьовані. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно 

ставитися до учасників процесу навчання, дотримуватися дисципліни й часових (строкових) 

параметрів навчального процесу. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни    

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри фізичної культури та спорту 

25 серпня 2021 р. Протокол № 1 
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