
 

 



 



 

Опис навчальної дисципліни "Фізичне виховання" 

 

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 0502 Автоматика та управління 

Спеціальність 151«Автоматизація та компютерно-

інтегровані технології» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Мова навчання Українська 

Характеристика навчальної дисципліни 

Статус дисципліни Вибіркова 

Загальна кількість годин              120 

Кількість кредитів ECTS               4 

Кількість змістових модулів непередбачено 

Форма контролю Залік 1,2,3 семестр 

Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 Денна форма навчання  

Рік підготовки 1,2  

Семестр 1,2,3  

Лекційні заняття -  

Семінарські, лабораторні занят -  

Практичні  заняття 82  

Самостійна робота  

53 

 

Індивідуальні завдання -  

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання 

 

2  

                               Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, що передують вивченню дисципліни «Фізичне виховання» 

Безпека життєдіяльності 

Безпека дорожнього руху 

Єкологія  

                                 

 

 

 

 

 

 



 

                                           2.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Спеціалізація ( легка атлетика) 

Тема 1. Медичне обстеження. 

Аналіз фізичного розвитку 

студентів. Інструктаж з техніки 

безпеки. Легка атлетика.   

1     1       

Тема 2.  Вправи загального 

розвитку та спецiально- 

пiдготовчi вправи для бiгової 

підготовки. Техніка низького 

старту. 

4   2  2       

Тема 3. Техніка бігу на короткі 

дистанції.Спеціальні вправи 

спринтера. Біг з прискоренням.  

4   2  2       

Тема 4 Здавання навчального 

нормативу : біг-100метрів  . 

2   2         

Тема 5. Розвиток швидкісно-

силових якостей з допомогою 

стрибкових вправ. Стрибок в 

довжину з розбігу. 

4   2  2       

Тема 6. Кросова підготовка. Біг на 

середні дистанції.  

2   2         

Тема 7. Кросова підготовка. Біг по 

пересічній місцевості.  

2   2         

Тема 8.  Кросова підготовка. 

Здавання навчальних нормативів. 

4   4         

Тема 9.  Ознайомлення з технікою 

штовхання ядра. 

2   2         

Тема 10. Підведення підсумків по 

темі «Легка атлетика», 

доздавання навчальних 

нормативів. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 1. 27   20  7       

Змістовий модуль 2. Спеціалізація (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настільний теніс) 

Тема 11. Вправи загального 

розвитку та спеціально-підготовчі 

вправи футболістів.  Навчальна 

гра. 

2   2         

Тема 12. Елементи  техніки  гри у 

футбол.  Навчальна гра. 

2     2       

Тема 13. Основи техніки та 

тактики гри у футбол. Навчальна 

гра. 

            

Тема 14. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи волейболістів.   

2     2       

Тема 15 Елементи  техніки  гри у 

волейбол. Навчальна гра. 

2   2         

Тема 16 Основи техніки та 

тактики гри у волейбол. 

2   2         



 

Навчальна гра. 

Тема 17. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи баскетболістів. 

2     2       

Тема 18. Елементи  техніки та  гри 

у баскетбол.  Навчальна гра. 

2   2         

Тема 19 Основи техніки та 

тактики гри у баскетбол. 

Навчальна гра. 

2     2       

Тема 20. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи з гандболу. 

            

Тема 21. Елементи  техніки  гри у 

гандбол.  Навчальна гра. 

            

Тема 22. Основи техніки та 

тактики гри у гандбол.Навчальна 

гра. 

            

Тема 23. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи з настільного тенісу. 

            

Тема 24. Основи техніки та 

тактики гри у н/т. Навчальна гра. 

            

Тема 25. Контроль виконання 

технічних елементів спортивних 

ігор . 

            

Тема 26. Підведення підсумків по 

темі «Спортивні ігри», 

доздавання навчальних 

нормативів. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 2. 18   10  8       

Усього годин за 5 семестр 
45   30  15       

Змістовий модуль 3. Спеціалізація (спортивна гімнастика) 

Тема 27. Спортивна гімнастика. 

Ознайомлення з технікою 

виконання силових вправ для 

різних груп м’язів. ПТБ. 

2   2         

Тема 28-29. Спортивна 

гімнастика.Виконання елементів  

акробатики. 

2   2         

Тема 30-31. Спортивна 

гімнастика.Виконання елементів  

техніки на паралельних брусах. 

2   2         

Тема 32. Спортивна гімнастика. 

Виконання елементів  техніки на 

гімнастичних кільцях. 

            

Тема 33. Спортивна гімнастика. 

Виконання елементів  техніки на 

гімнастичній перекладині. 

2   2         

Тема 34. Спортивна гімнастика. 

Виконання елементів  техніки на 

гімнастичному канаті. 

2   2         

Тема 35. Спортивна гімнастика. 

Виконання елементів  техніки 

опорного стрибку через  

            



 

гімнастичного коня(козла).  

Тема 36. Підведення підсумків по 

темі «Спортивна гімнастика», 

доздавання навчальних 

нормативів . 

            

Разом за змістовим модулем 3. 10   10         

Змістовий модуль 4. Спеціалізація ( атлетична гімнастика) 

Тема 37 Атлетична гімнастика. 

Ознайомлення з технікою 

виконання силових вправ для 

різних груп м’язів на спортивних 

тренажерах. ПТБ. 

2   2         

Тема 38 Сприяння розвитку 

гнучкості: нахили тулуба вперед з 

положення сидячи; підтягування 

у висі. 

2   2         

Тема 39. Вправа на спритність та 

на силу: човниковий біг 4х9; 

штовхання набивного м’яча. 

2   2         

Тема 40. Вправа на силу: згинання 

та розгинання рук в упорі; 

стрибок удовжину з місця. 

2   2         

Тема 41. Вправа на силу: 

піднімання в сід; вис на зігнутих 

руках. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 4. 10   10         

Змістовий модуль 5. Спеціалізація (гандбол, баскетбол, волейбол, футбол) 

Тема 42-43. Спортивні ігри. 

Удосконалення техніки гри у 

гандбол.   

            

Тема 44-45. Спортивні ігри. 

Удосконалення техніки гри у 

баскетбол.   

4   4         

Тема 46-47. Спортивні ігри. 

Удосконалення техніки гри у 

волейбол.   

4   4         

Тема 48-49. Спортивні ігри. 

Удосконалення техніки гри у 

футбол. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 5. 10   10         

Змістовий модуль 6. Спеціалізація (легка атлетика) 

Тема 50. Легка атлетика. Вправи 

загального розвитку та 

спецiально- пiдготовчi вправи для 

бiгової підготовки. 

2     2       

Тема 51. Легка атлетика. Кросова 

підготовка. Загально-фізична 

підготовка (вправи на 

перекладині). 

4   2  2       

Тема 52. Легка атлетика. Кросовий 

біг на  розвиток витривалості. 

2   2         

Тема 53. Легка атлетика. Кросовий 

біг по пересічній місцевості. 

2     2       

Тема 54. Легка атлетика. 

Спеціальні розвиваючі вправи. 

Ознайомлення з технікою 

2   2         



 

                

естафетного бігу. 

Тема 55. Легка атлетика. Біг на 

довгі дистанції.. 

            

Тема 56. Легка атлетика. Загально-

фізична підготовка (вправи на 

перекладині: підтягування, 

підйом переворотом, вихід 

силою). 

1     1       

Тема 57. Підведення підсумків по 

темі «Легка атлетика», 

доздавання навчальних 

нормативів. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 6. 15   8  7       

Усього годин за 6 семестр. 
45   38  7       

Усього годин за  рік. 
90   68  22       

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Спеціалізація ( легка атлетика) 

Тема 1. Медичне обстеження. 

Аналіз фізичного розвитку 

студентів. Інструктаж з техніки 

безпеки. Легка атлетика.   

1     1       

Тема 2.  Вправи загального 

розвитку та спецiально- 

пiдготовчi вправи для бiгової 

підготовки. Техніка низького 

старту. 

2     2       

Тема 3. Техніка бігу на короткі 

дистанції.Спеціальні вправи 

спринтера. Біг з прискоренням.  

4   2  2       

Тема 4 Здавання навчального 

нормативу : біг-100метрів  . 

2   2         

Тема 5. Розвиток швидкісно-

силових якостей з допомогою 

стрибкових вправ. Стрибок в 

довжину з розбігу. 

4     4       

Тема 6. Кросова підготовка. Біг на 

середні дистанції.  

2     2       

Тема 7. Кросова підготовка. Біг по 

пересічній місцевості.  

2     2       

Тема 8.  Кросова підготовка. 

Здавання навчальних нормативів. 

2   2         

Тема 9.  Ознайомлення з технікою 

штовхання ядра. 

2     2       

Тема 10. Підведення підсумків по 

темі «Легка атлетика», 

доздавання навчальних 

нормативів. 

2   2         

Разом за змістовим модулем 1. 23   8  15       



 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Спеціалізація (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настільний теніс) 

Тема 11. Вправи загального 

розвитку та спеціально-підготовчі 

вправи футболістів.  Навчальна 

гра. 

2     2       

Тема 12. Елементи  техніки  гри у 

футбол.  Навчальна гра. 

4   2  2       

Тема 13. Основи техніки та 

тактики гри у футбол. Навчальна 

гра. 

2     2       

Тема 14. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи волейболістів.   

2     2       

Тема 15 Елементи  техніки  гри у 

волейбол. Навчальна гра. 

4   2  2       

Тема 16 Основи техніки та 

тактики гри у волейбол. 

Навчальна гра. 

2     2       

Тема 17. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи баскетболістів. 

2     2       

Тема 18. Елементи  техніки та  гри 

у баскетбол.  Навчальна гра. 

2   2         

Тема 19 Основи техніки та 

тактики гри у баскетбол. 

Навчальна гра. 

2     2       

Тема 20. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи з гандболу. 

            

Тема 21. Елементи  техніки  гри у 

гандбол.  Навчальна гра. 

            

Тема 22. Основи техніки та 

тактики гри у гандбол.Навчальна 

гра. 

            

Тема 23. Вправи загального 

розвитку та спеціально підготовчі 

вправи з настільного тенісу. 

            

Тема 24. Основи техніки та 

тактики гри у н/т. Навчальна гра. 

            

Тема 25. Контроль виконання 

технічних елементів спортивних 

ігор . 

            

Тема 26. Підведення підсумків по 

темі «Спортивні ігри», 

доздавання навчальних 

нормативів. 

            

Разом за змістовим модулем 2. 22   6  16       

Усього годин за 7 семестр 
45   14  31       

Усього годин за 5,6,7 семестр 
120   82  38       



 

3.Мета вивчення навчальної дисципліни 

        Предмет фізичного виховання –  це соціально-педагогічний процес 

цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, 

натуральними силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров'я, 

розвитку рухових властивостей, вдосконалення морфологічних та функціональних 

можливостей, формування та покращення головних життєво-важливих рухових 

навичок та вмінь  а також пов'язаних з ними знань, забезпечення готовності людини 

до активної  участі в суспільному, виробничому та культурному житті. 

   Метою фізичного виховання є - послідовне перманентне формування фізичної 

культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої 

людини - будівника суспільства, в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї 

Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способi 

життя, використання здобутих цiнностей фiзичної культури у особистiй, громадскiй, 

професiйнiй діяльностi та в сiм’ї. 

    Завданням фізичного виховання, як навчальної дисципліни є формування 

наступних умінь: 

– уміти використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання 

основних теоретичних положень з фізичного виховання; 

– уміти розвивати зальні фізичні якості за допомогою різновидів вправ легкої 

атлетики (біг, стрибки, метання та ін); 

– уміти виконувати техніко – тактичні прийоми із спортивних ігор і мати 

навички суддівства (футбол, волейбол, теніс, настільний теніс, баскетбол, шахи, 

шашки); 

– уміти виконувати базові комплекси оздоровчого фітнесу та основні 

акробатичні та гімнастичні елементи, що входять до різновидів гімнастики; 

– уміти планувати фізичне навантаження і здійснювати самоконтроль 

фізичного стану при виконанні силових та вправ з обтяженнями; 

– уміти застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення 

ефективності праці з урахуванням особливостей прикладно-професійної фахової 

діяльності. 

Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен вміти враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні аспекти, вимоги  охорони праці, виробничої санітарії і пожежної 

безпеки  під час формування технічних рішень. Вміти логічно опрацьовувати 

отриману інформацію з різних джерел. Вміти  використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 



 

 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 

Здатність працювати в команді. 

 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.                                              

     

4. Критерії оцінювання 

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів 

перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Фізичне виховання». При 

оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання.  

 

 

Поточний контроль Рейтинг з 

додаткової  

роботи R ДР 

 

Рейтинг  

штрафний  

R ШТР 

 

Змістовий  

модуль 1 

0-95 

Змістовий  

модуль 2 

0-95 
0-10 0-5 

 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» та «Положення про екзамени та 
заліки у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» навчальний 
матеріал дисципліни «Фізичне виховання» поділено на 2 змістові модулі, 
обсягом відповідно 0,75 кредитів ЕСТS кожний.   

Оскільки форма контролю дисципліни є диференційований залік, то 
рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 
шкалою. Він складається із рейтингу з навчальної та додаткової робіт та 
штрафних балів. Кожний змістовий модуль теж оцінюється за 100 бальною 
шкалою.  

Рейтинг з додаткової роботи становить від 0 до 10 балів і  рейтинг штрафний  
(з від’ємним знаком) - до 5 балів.  

Рейтинг студента з навчальної роботи R НР визначається за формулою 

              

 ( R
(1)

ОМ · 0,75 + R
(2)

ОМ · 0,75) 

RНР = ----------------------------------------------------- + RДР - RШТР,            

                                                               1,5 

 

де R
(1)

ОМ, R
(2)

ОМ, R
(3)

ОМ, R
(4)

ОМ − рейтингові оцінки відповідно 1-го, 2-го, 3-го і 4-

го змістового модулів за 100-бальною шкалою; 



 

     0,61; 0,89; 0,72; 0,78 − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для кожного змістового модуля; 

     1,5 − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для 

дисципліни; 

     RДР, RШТР − відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний. 

 

Рейтинг з додаткової роботи RДР визначається викладачем і надається 

студентам рішенням циклової комісії за виконання робіт, які не передбачені 

навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

 
Оцінка 

національна 

Оцінка 

ECTS 

Визначення ECTS Рейтинг з дисципліни, бали 

1 2 3 4 

Відмінно А 

ВІДМІННО – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

Добре 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 

рівня з кількома помилками 
82-89 

С 

ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

74-81 

Задовільно 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

 

64-73 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 
60-63 

Незадовільно 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як отримати 

залік (позитивну оцінку) 

35-59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 
01-39 

Курс  передбачає соціально-педагогічний процес цілеспрямованого 

систематичного впливу на людину фізичними вправами, натуральними силами 

природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров'я, розвитку рухових 

властивостей, вдосконалення морфологічних та функціональних можливостей, 

формування та покращення головних життєво-важливих рухових навичок та вмінь  а 

також пов'язаних з ними знань, забезпечення готовності людини до активної  участі в 

суспільному, виробничому та культурному житті. 

 Форми контролю 

Кожна з форм контролю має особливості й залежить від мети, змісту та характеру 

навчання. У процесі навчання дисципліни використовуються наступні форми 

контролю: 

 поточний контроль: здача контрольних нормативів; 

 підсумковий контроль: тестування, здача контрольних нормативів. 

 

5. Засоби фізичного виховання 

Для вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань фізичного виховання 

використовують такі засоби: фізичні вправи, природні та гігієнічні чинники. Кожна 



 

група засобів має свій вплив на організм людини. Використовуючи у фізичному 

вдосконаленні особистості фізичні вправи, потрібно завжди правильно реалізувати 

природні чинники (сонце, повітря і вода) та гігієнічні чинники (раціональний режим 

дня, харчування, гігієна особиста і громадська тощо). 

Комплексне і грамотне поєднання всіх засобів фізичного виховання дозволяє 

досягати найбільшого ефекту у процесі фізичного вдосконалення особистості. У 

цьому основна суть побудови навчально-тренувального процесу у будь-якому виді 

спорту, а також у проведенні всіх форм занять з фізичного виховання в навчальному 

закладі. 

6. Методами демонстрування результатів навчання можуть бути: 

 

Пояснювально-ілюстративний, метод демонстраційних прикладів, методи 

парної та групової роботи 

 

Класифікація методів навчання 

 Групи методів 

Засади Найменування Характеристики 

1. Джерело знань: 

слово образ 

досвід 

Словесні, Наочні, Практичні  

2. Етапи 

навчання 

Підготовка до вивчення нового матеріалу, 

Вивчення нового матеріалу, Закріплення 

вправ, Контроль і оцінка 

 

3. Спосіб 

педагогічного 

керівництва 

Пояснення педагога, Самостійна робота 

Керівництво: 

безпосереднє; 

опосередковане 

4. Логіка 

навчання 

Індуктивні, Дедуктивні, Аналітичні, 

Синтетичні 
 

5. Дидактичні 

цілі 

Організація навчальної діяльності. 

Стимулювання і релаксація, Контроль і 

оцінка, Рефлексія 

 

6. Характер 

пізнавальної 

діяльності 

Пояснювально ілюстративні („готові 

знання‖ ), Репродуктивні, Проблемного 

викладу, 

Частково-пошукові, Дослідницькі 

Репродуктивні 

Продуктивні 
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