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2. Інформація про викладачів 

 

№ 
П.І.Б. 

викл. 
Посада 

Наук. 

ступінь 

Вчене 

звання 

Навчальний 

корпус, 

аудіторія 

Контактна інформація 

е-mail 

1 

Цимбалюк 

Жанна 

Олексіївна 

Завідувач 

кафедри 

Канд. з 

фіз. вих. 

і с. 

доцент 

вул. 

Валентинівськ

а, 2, 101-Г 

zhanna.tzymbaliuk@gmail.c

om 

2 

Гогіна 

Тетяна 

Іллівна 

доцент 

Канд. 

біол. 

наук 

доцент 

пров. 

Фанінський, 3, 

310 

gogina071147@gmail.com 

3 

Должко 

Фарида 

Надирівна 

ст. викл.   

вул. 

Валентинівська, 

2, 101-Г 

faridadolzko@gmail.com 

4 

Ільницька 

Лариса 

Вадимівна 

ст. викл.   

пров. 

Фанінський, 3, 

310 

larisafvhnpu@gmail.com 

5 

Ісаєва 

Марина 

Вікторівна 

ст. викл.   

вул. 

Валентинівська, 

2, 101-Г 

marinaisaeva2911@gmail.co

m 

6 

Козлов 

Андрій 

Валерійович 

ст. викл.   

вул. 

Валентинівська, 

2, 101-Г 

kozlovandrij71@gmail.com 

7 

Козєєв Іван 

Володими-

рович 

ст. викл.   

пров. 

Фанінський, 3, 

310 

ivankharkiv1973@gmail.co

m 

8 

Спузяк 

Вікторія 

Борисівна 

ст. викл.   

вул. 

Валентинівська, 

2, 101-Г 

victoriaspu@gmail.com 

9 
Шип Надія 

Євгенівна 
ст. викл.   

вул. 

Валентинівська, 

2, 101-Г 

amblercitadel@ukr.net 

 

3. Політика навчальної дисципліни 

 

Для успішного проходження курсу навчальної дисципліни та складання 

контрольних заходів необхідним є опанування навчального матеріалу за 

кожною темою. Специфіка курсу навчальної дисципліни передбачає оволодіння 

студентами всім переліком фізичних вправ, визначених програмою навчання, 

вивчення теоретичних положень з основ фізичного виховання, прикладної та 

оздоровчої фізичної підготовки, набуття організаційно-методичних навичок у 

проведенні занять з фізичного виховання та обраного виду рухової активності. 

Кожен студент повинен ознайомитися і слідувати Положенню про 

академічну доброчесність, Статуту і розпорядку дня ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

Для успішного засвоєння програмного матеріалу студент зобов’язаний: 

– не запізнюватися на заняття; 
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– не пропускати заняття, а в разі пропуску відновити за допомогою 

консультування з викладачем та з використанням Moodle конспект, самостійно 

вивчити теоретичний матеріал пропущеного заняття та скласти відповідні 

контрольні нормативи з фізичної підготовки в індивідуальному порядку; 

– конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на всіх заняттях; 

– брати активну участь у освітньому процесі; 

– своєчасно і старанно виконувати завдання для самостійної роботи; 

– не користуватися мобільним телефоном під час занять, якщо це не 

обговорено в плані проходження теми; 

– бути доброзичливим до однокурсників та викладачів; 

– брати участь у контрольних заходах; 

– суворо дотримуватись заходів безпеки та правил попередження 

травматизму під час виконання фізичних та оздоровчих вправ; 

– дотримуватись санітарно-гігієнічних умов під час навчальних та 

самостійних занять (особиста гігієна тіла, прийняття душу після фізичних 

навантажень, чистота спортивного одягу та взуття тощо); 

– порушення дисципліни та правил техніки безпеки на заняттях, 

нехтування заходами попередження травматизму під час виконання фізичних 

вправ, а також недотримання санітарно-гігієнічних умов передбачає 

притягнення винного студента до відповідальності, у порядку, визначеному 

чинним законодавством та Положенням про академічну доброчесність ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. 

Результатом невиконання та / або недотримання правил може бути оцінка 

«незадовільно» за курс навчальної дисципліни. 

Студенту для проходження модульного контролю за навчальною 

дисципліною потрібно впродовж змістовного модулю накопичити бал не нижче 

60 та більше. В разі, якщо бал нижче 60, студент вважається не атестованим за 

навчальною дисципліною «Фізичне виховання» та недопущеним до здачі сесії 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди». 

 

4. Пререквезити та пост реквізити навчальної програми 

 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» має міждисциплінарні 

зв’язки з: педагогікою, психологією, анатомією, фізіологією, гігієною, 

філософією та іншими предметами. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є набуття 

теоретичних знань і практичних вмінь стосовно формування компетенції, щодо здатності 

підтримувати необхідний рівень фізичної активності для ведення активної соціальної й 

навчальної діяльності та здорового способу життя. 

Опис навчальної дисципліни 
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Найменування 

показників 

Галузі знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

– 7,5  
Галузі знань: 01 ‒ Освіта; 02 – 

Культура і мистецтво; 03 – 

Гуманітарні науки; 05 ‒ 

Соціальні і поведінкові науки; 09 

– Біологія; 23 – Соціальна робота 

Не нормативна 

 

Кількість модулів 

– 7 
Рік підготовки 

Кількість 

змістових модулів 

– 4  

1-й 2-й 3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин ‒ 224 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекції 

2 год 2 год 2 год 
2 

год 

Напрям підготовки: 012 – 

«Дошкільна освіта», 013 – 

«Початкова освіта», 014 – 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)», 014 – «Середня 

освіта (Здоров`я людини)», 014 – 

«Середня освіта (Хімія)», 014 – 

«Середня освіта (Біологія)», 014 

– «Середня освіта (Українська 

мова і література)», 014 – 

«Середня освіта (Математика)», 

014 – «Середня освіта (Фізика)», 

014 – «Середня освіта 

(Інформатика)», 014 – «Середня 

освіта (Образотворче 

мистецтво)», 022 – «Дизайн», 

035 – «Філологія (Українська 

мова і література)» 053 – 

«Психологія», 054 – 

«Соціологія», 091 – «Біологія», 

231 – «Соціальна робота» 

Практичні, семінарські заняття 

30 

год 

32 

год 

30 

год 

32 

год 

30 

год 

40 

год 

30 

год 

Кількість 

тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

Освітній ступень:  

бакалавр 

Вид контролю: модульний контроль 

(МК) по закінченню кожного парного та 

останнього семестру 

 

 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» є варіативною позакредитною. 

Згідно з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітнього рівня 

«бакалавр» студенти педагогічного ВНЗ повинні оволодіти компетентністью, яка 

набувається під час засвоєння навчальної дисципліни «Фізичне виховання»: 

 

Матриця відповідності визначених програмних компетентностей  

дескрипторам НРК 
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Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

Здатність 

підтримувати 

необхідний рівень 

фізичної 

активності для 

ведення активної 

соціальної й 

навчальної 

діяльності та 

здорового 

способу життя 

Знання 

способів 

використання 

форм та видів 

рухової 

активності, 

які 

підтримують 

необхідний 

рівень 

фізичної 

активності та 

здоров’я  

Уміння 

оцінювати та 

використовувати 

заходи, що 

пов’язані з 

фізичної 

активністю  для 

відновлення 

працездатності 

Презентувати 

результати 

планування 

заходів що 

пов’язані з 

руховою 

активністю 

Відповідальність 

за стан 

персонального 

(індивідуального) 

і здоров'я учнів. 

Брати участь у 

спортивних 

заходах в якості 

учасника, 

помічника судді 

або 

вболювальника 

 

 

Матриця відповідності визначених програмних результатів навчання  

та модулів навчальної дисципліни 

 

Результати навчання 
Інформаційний обсяг 

навчальної дисципліни 
М1 М2 М3 М4 

Когнітивна сфера 
Оцінити особистий рівень показників стану здоров’я, статури і 

конституції, функціональних можливостей організму, фізичної 

працездатності і підготовленості 
+    

Описати фізичні вправи, прикладні навики для використання форм і 

видів рухової активності, які підтримують здоров’я і сприяють 

добробуту особистості 
+    

Планувати активний відпочинок  +   
Пояснити значення психолого-педагогічних дій, силових, адміністративно-командних 

дій, методів матеріального і морального стимулювання при формуванні мотивації учнів 

до рекомендованих ВОЗ обсягів фізичної активності 
  +  

Аналізувати стан фізичної активності учнів при регулюванні процесом 

рухової активності у навчально-виховному процесі 
   + 

Афективна сфера 
Демонструвати відповідальність за результати виконання «Державних 

нормативів з фізичної підготовленості», особистий стан здоров’я 
+  + + 

Тренуватись у секції за обраним видом рухової активності, брати участь 

у спортивних заходах в якості учасника, помічника судді або 

вболювальника 
+ + + + 

Дотримуватись правил безпеки під час занять з фізичного виховання і 

спорту 
+ + + + 

Психомоторна сфера 
Ідентифікувати особистий рівень показників стану здоров’я, статури і 

конституції, функціональних можливостей організму, фізичної 

працездатності і підготовленості 
+    

Засвоїти фізичні вправи, прикладні навики для використання форм і 

видів рухової активності, які підтримують здоров’я і сприяють 

добробуту особистості  
+ + + + 



7 
 

Розробляти план активного відпочинку  +   
Управляти процесом формування мотивації учнів до рекомендованих 

ВОЗ обсягів фізичної активності 
  + + 

Управляти процесом рухової активності у навчально-виховному процесі    + 

 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Схема проходження курсу відповідає робочій навчальній програмі 

навчальної дисципліни та розміщена в системі дистанційного навчання 

MOODLE. 
 



Розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами та видами навчальних занять 

 

Семестри Всього годин Навчальні заняття Лекції Практичні заняття Звітність за семестр 

1 30 30 2 28 атестація 

2 32 32  32 модульний контроль 

3 30 30 2 28 атестація 

4 32 32  32 модульний контроль 

5 30 30 2 28 атестація 

6 40 40  40 модульний контроль 

7 30 30 2 28 модульний контроль 

Разом 224 224 8 216  

 

Розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами, змістовими модулями та темами навчальних занять 
Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Разом Семестр 1 2 3 4 5 6 7 

Найменування тем ЗМ 1 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 3 ЗМ 4 

Тема 1. Теоретична підготовка 2  2  2  2 8 

Тема 2. Загальна фізична підготовка 26 30 26 20 10   112 

Тема 3. Технічна підготовка    10  10 10 30 

Тема 4. Спеціальна фізична підготовка     16 28 16 60 

Тема 5. Контроль засвоєння змістовного модуля 2 2 2 2 2 2 2 14 

Разом: 30 32 30 32 30 40 30 260 



 

  

Тематичний план лекцій 

 

№ Назва теми лекції Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

Завдання для студентів 

1 Фізичний стан та 

фізична 

активність 

людини 

2 проблемно-

оглядова 

1. Основні поняття та сутність 

фізичної культури. 

2. Фізична культура і система 

фізичного виховання у ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. 

3. Показники стану здоров’я, статури і 

конституції, функціональних можливостей 

організму, фізичної працездатності і 

підготовленості. 

4. Фізичні вправи, прикладні навики 

для використання форм і видів рухової 

активності, які підтримують здоров’я і 

сприяють добробуту особистості. 

2 Оздоровче і 

прикладне 

значення занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

2 проблемно-

оглядова 

1. Оздоровче і прикладне значення 

занять фізичною культурою і спортом. 

2. Вплив фізичного виховання на 

всебічний розвиток дітей та підлітків з 

урахуванням вікових особливостей. 

3. Рухова активність дітей та підлітків 

у повсякденному житті. 

4. Система організації фізкультурно-

оздоровчих заходів в навчально-виховних 

закладах. 

3 Формування 

мотивації до 

систематичних 

занять фізичною 

культурою та 

спортом 

2 проблемно-

оглядова 

1. Психолого-педагогічна 

характеристика мотивації до фізкультурно-

оздоровчої діяльності людей різного віку. 

2. Умови та шляхи формування 

позитивної мотивації до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом. 

3. Традиційні та нетрадиційні системи 

зміцнення здоров’я і фізичного 

удосконалення.  

4. Основні знання з фізичної культури 

для самостійних занять фізичними 

вправами. 

4 Здоровий спосіб 

життя 

2 проблемно-

оглядова 

1.  Фізична культура, фізичне 

удосконалення і здоровий спосіб життя в 

різні вікові періоди. 

2. Основи фізичного виховання в сім’ї. 

3. Побудова процесу професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів 

для забезпечення оптимальної 

працездатності майбутніх педагогів. 

4. Оздоровче та прикладне значення 

обраних систем фізичних вправ. 

 

 

Тематичний план практичних занять 



 

  

 

№ Назва теми 

заняття 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

Завдання для студентів до заняття 

1 Загальна фізична 

підготовка 

112 фізичні 

вправи,  

ігри,  

проблемний 

виклад, 

частково-

пошуковий 

метод, 

тренінги, 

бесіди 

Знання правил техніки безпеки на заняттях. 

Вимірювання функціонального стану 

організму.  

Визначення рівня фізичної підготовленості. 

2 Технічна 

підготовка 

30 ігри,  

проблемний 

виклад, 

частково-

пошуковий 

метод, 

тренінги 

Знання правил безпеки при заняттях 

обраним видом рухової активності. 

Знання основних правил в обраному виді 

рухової активності. 

Оволодіння основними технічними та 

тактичними прийомами в обраному виді 

рухової активності. 

Знання основ суддівства. 

3 Спеціальна 

фізична 

підготовка 

60 фізичні 

вправи,  

ігри,  

проблемний 

виклад, 

частково-

пошуковий 

метод, 

тренінги 

Знання правил техніки безпеки на заняттях 

з фізичного виховання. 

Оволодіння основами комплексного 

тренування розвитку професійно-

прикладних якостей засобами різних видів 

рухової активності (тренування 

вестибулярного аналізатора, вправи для 

очей, методи саморегуляції фізичного 

навантаження, формування правильної 

постави, розвиток статичної витривалості, 

тощо). 

Оволодіння методикою проведення 

фізкультурно-спортивних заходів в 

закладах освіти. 

Ознайомлення з основами планування 

самостійних занять з фізичного виховання. 

4 Контроль 

засвоєння 

змістовного 

модуля 

14 фізичні 

вправи,  

тренінги, 

тестування 

Оволодіння технікою виконання тестів з 

переліку Державних контрольних 

нормативів 

 

7. Контроль та оцінка результатів навчання 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та 

практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою (відповідно до Тимчасового положення «Про порядок оцінювання 

результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою»). 



 

  

Типові напрямки діагностування рівня підготовки студентів: 

1. Теоретичне діагностування (словесно-паперове) ‒ студенти відповідають на 

запитання усно або письмово. До цього напрямку належать тести. 

2. Обсерваційне діагностування (пряме або непряме спостереження поведінки) 

– за студентом спостерігають у той час, коли він щось виконує, наприклад, 

проводить комплекс вправ або приймає участь в колективній грі, за 

характеристикою старости, куратора групи визначається особиста відповідальність 

за стан здоров’я, тощо. 

3. Практично-предметне діагностування (за виконаним готовим продуктом 

діяльності) – студенту пропонують щось зробити (наприклад, виконати стандартні 

функціональні проби або нормативи з рухової підготовленості), щось 

продемонструвати (наприклад, володіння базовими технічними прийомами в 

обраному виді рухової активності, проведення окремої вправи на місці та у русі 

різними способами, володіння методами навчання окремої вправи, прийому, тощо). 

Контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів 

(мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з модульного контролю 

– 60 балів); 

- модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку 

результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни – змістового модуля; 

- підсумковий (семестровий чи річний контроль), що проводиться у формі 

атестації (модульного контролю) відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни на лекційних заняттях 

розуміється як активна робота студентів та має на меті перевірку рівня знань 

студентів з теорії, методики й організації фізичного виховання, його спеціалізованих 

напрямів, масового спорту. 

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях згідно з конкретними 

цілями теми, на практичних підсумкових заняттях відповідно до конкретних цілей 

засвоєння змістових модулів. 

Рівень теоретичних знань оцінюється: 

«10 балів або відмінно» – якщо відповідь на поставлене запитання по суті 

правильна і повна; 

«8 балів або добре» – якщо відповідь на поставлене запитання по суті 

правильна, але недостатньо повна або викладена з незначними смисловими 

помилками; 

«6 балів або задовільно» – якщо відповідь на поставлене запитання в 

основному правильна, але викладена неповно або з окремими значними помилками; 

«0 балів або незадовільно» – якщо відповідь не розкриває суті поставленого 

питання. 

Методична підготовленість перевіряється згідно з тематикою теоретичних i 

методичних занять. 



 

  

При оцінюванні виконання методичного завдання враховується: зовнішній 

вигляд, виправка, вибагливість; уміння чітко, зрозуміло подавати команди, володіти 

голосом, управляти групою; уміння при подачі основних команд вимагати їх 

виконання; зразковий показ техніки виконання; правильність вибору місця; 

володіння дзеркальним показом; чіткість, конкретність; знання термінології; вміння 

виділити головне; відповідність методів і методичних прийомів завданням навчання; 

використання підготовчих вправ; вміння визначати стан тих, хто навчається; 

виявлення й усунення причин появ помилок, вміння класифікувати помилки, 

своєчасно і правильно виправляти помилки; своєчасність допомоги і страховки, 

надійність страховки, вміння організувати взаємодопомогу і страховку; чіткість 

організації тих, хто перевіряється, правильність визначення оцінки; відповідність 

форми і змісту документів встановленим вимогам, повнота і конкретність змісту, 

актуальність оформлення документів. 

Виконання навчальних завдань оцінюється у балах згідно методичній розробці 

відповідної теми. 

Поточне оцінювання та результати оцінювання знань і навичок студентів за 

семестр і (або) за кожний змістовий модуль (ЗМ) проставляються у «Журналі обліку 

успішності студентів». 

Модульний контроль (підсумкова кількість балів за змістовий модуль (ЗМ) 

може виставлятися як сума балів за усіма поточними формами контролю, 

передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни) складається з оцінок 

поточного контролю за вивчення теоретичного матеріалу тем, виконання 

методичного завдання та оцінка рівня фізичної підготовленості під час контрольних 

занять. 

Семестровий (річний) контроль проводиться у формі атестації (модульного 

контролю). Це підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка 

визначається як сума (проста) балів за змістовими модулями. Семестровий (річний) 

контроль не передбачає обов’язкової присутності студентів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – 

роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, а також були учасниками олімпіад, конкурсів, організації та суддівстві 

спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів тощо можуть присуджуватися 

додаткові бали (методика оцінки визначається у методичній розробці). 

Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрової (річної) атестації. 

Студент вважається допущеним до семестрового (річного) контролю з фізичного 

виховання, якщо він виконав усі види завдань, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни на семестр. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто не склав змістовий 

модуль, має право на його відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання за розпорядженням декана факультету відповідно до встановленого 

терміну. 



 

  

При відсутності оцінок поточного контролю напередодні семестрової (річної) 

атестації викладач подає доповідну декану факультету про не допуск студента, як 

такий, що не виконав навчальний план. Після екзаменаційної сесії декан факультету 

видає розпорядження про ліквідацію академічної заборгованості. У встановлений 

термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 

перевищує 60 балів.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до 

Тимчасового положення «Про порядок оцінювання результатів навчання студентів 

за накопичувальною бально-рейтинговою системою». 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної документації. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 B 

добре  
74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 

 

Засоби діагностики результатів навчання 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях з фізичного 

виховання здійснюється за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння теоретико-методичних знань. 

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату). 

3. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися 

окремо від прийому навчального нормативу). 

4. Виконання навчальних завдань під час проведення заняття. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовують «Державні 

нормативи з фізичної підготовленості», передбачені цією програмою та нормативи 

запропоновані у кожному виді спорту по роках вивчення. Порядок їх проведення 

визначає викладач відповідно до річного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень 

досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними 

показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку 

за 100 бальною системою. 



 

  

Оцінюючи навчальні досягнення студентів з фізичної підготовленості, 

потрібно дотримуватися таких вимог: 

1. Навчальні нормативи складають студенти основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я. 

2. Кожній заліковій вправі передує підготовка (не менше як на двох заняттях). 

3. Перед складанням нормативу необхідно проводить розминку, а після ‒ 

відновлювальні вправи. 

4. Студенти мають можливість перескласти норматив на визначеному 

викладачем занятті. 

5. Викладач зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і 

виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. 

6. Оцінювання навчальних досягнень студентів, віднесених до підготовчої 

групи здійснюється на загальних підставах.  

 
№ Норматив ст. «5» «4» «3» «2» «1» 

1 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 

(кількість раз.) 

ч 

ж 

44 

24 

38 

19 

32 

16 

26 

11 

20 

7 

2 
Піднімання в «положення сидячи» за 1 

хвилину (кількість разів) 

ч 

ж 

53 

47 

47 

42 

40 

37 

34 

33 

28 

28 

3 Стрибок у довжину з місця (см) 
ч 

ж 

260 

210 

241 

196 

224 

184 

207 

172 

190 

160 

4 Стрибок у гору з місця (см) 
ч 

ж 

56 

46 

52 

44 

45 

40 

39 

36 

35 

30 

5 Човниковий біг 4 х 9 метрів (сек) 
ч 

ж 

8.8 

10.2 

9.2 

10.5 

9.7 

11.1 

10.2 

11.5 

10.7 

12.0 

6 Нахил тулуба вперед з положення сидячи (см) 
ч 

ж 

19 

20 

16 

17 

13 

14 

10 

10 

7 

7 

7 Біг на 3000м (хв, сек) 
ч 

ж 

12.00 

15.10 

13.05 

16.00 

14.30 

16.50 

15.40 

17.50 

16.30 

19.00 

 або біг на 2000м (хв, сек) ж 9.40 10.30 11.20 12.10 13.00 

8 Біг 100 метрів (сек) 
ч 

ж 

13.2 

14.8 

13.9 

15.6 

14.4 

16.4 

14.9 

17.3 

15.5 

18.2 

 

Щомісячно проводиться контроль за фізкультурно-спортивною роботою 

кожного студента (заповнення індивідуального плану студента). У кожному 

семестрі оцінюється: 

1. Відвідування практичних занять (кількість та якість). 

2. Складання нормативів загальної фізичної підготовленості. 

3. Складання нормативів спеціальної підготовки з обраного виду спорту. 

4. Теоретико-методична підготовка студентів. 

5. Участь у позааудиторній фізкультурно-масовій та спортивній роботі. 

 
№ Вид роботи Кількість балів за вид роботи 

1 
Присутність на спортивно-масових заходах (в якості 

уболівальників, глядачів, групи підтримки та ін.) 
2 за захід 

2 Спортивні показові виступи на спортивно-масових заходах 10 за виступ 

3 Участь у суддівстві спортивних заходів 5 за день змагань 

4 Виступ у складі збірної команди факультету у Спартакіаді від 10 до 15 



 

  

університету за змагання у кожному виді 

5 
Виступ у складі збірної команди університету на Першості 

ВНЗ м. Харкова 

від 20 до 30 

за змагання у кожному виді 

6 Виступ на Першості області з видів спорту 
від 15 до 20 

за змагання у кожному виді 

7 
Підготовка і виступ на Всеукраїнських змаганнях з видів 

спорту 
до 50 

8 
Підготовка і виступ на Європейських і світових змаганнях з 

видів спорту 
до 70 

 

Студенти, що розподілені для занять фізичним вихованням в підготовчу та 

спеціальну медичну групи, мають можливість обрати нормативи з загальної 

фізичної підготовленості із переліку нормативів, які апробовано кафедрою 

«Фізичного виховання». 

 

Ф
із

.я
к
. 

Види випробувань Стать Нормативи / бали 

5 4 3 2 1 

Г
н

у
ч
к
іс

ть
 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи (см) ч 19 16 13 10 7 

ж 20 17 14 10 7 

Нахил тулуба вперед стоячі на гімнастичній 

лавці (см) 

ч 19 16 13 10 7 

ж 20 17 14 10 7 

Утримання долонь рук на підлозі в нахилі 

вперед стоячі (сек)  

ч 25 20 15 10 5 

ж 30 25 20 15 10 

Викрут гімнастичної палки (разів) ч 10 8 6 4 2 

ж 14 11 8 5 2 

Ш
в
и

д
к
іс

ть
 

Біг на 100 м (сек) ч 13.2 13.9 14.4 14.9 15.5 

ж 14.8 15.6 16.4 17.3 18.2 

Біг на 30 м (сек) ч 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 

ж 4.6 4.9 5.2 5.6 5.9 

Стиснення рукою лінійки, що падає (см) ч 13 15 17 19 21 

ж 15 17 19 21 23 

Перебирання пальцями гімнастичної палиці у її 

вертикальному положенні (сек) 

ч 20 23 26 29 31 

ж 17 19 21 23 25 

Утримання гімн. палиць на підлозі у вертик. 

положенні в парах 30 сек (разів) 

ч 14 12 10 8 6 

ж 12 10 8 6 4 

С
и

л
а 

Згинання та розгинання рук у положенні стоячі 

на колінах (разів) 

ч 44 38 32 26 20 

ж 24 19 16 11 7 

Згинання та розгинання ліктьових суглобів з 

навантаженням (1 кг за 30 сек) (разів) 

ч 33 31 29 27 25 

ж 28 26 24 22 20 

Підтягування на перекладині  (разів) ч 16 14 12 10 8 

ж 3 2 1 1/2 - 

Вис на зігнутих руках (сек) ч 60 47 35 23 10 

ж 21 17 13 9 5 

Піднімання в сід за 1 хв (разів) ч 53 47 40 34 28 

ж 47 42 37 33 28 

Стрибок у довжину з місця (см) ч 260 241 224 207 190 

ж 210 196 184 172 160 



 

  

Стрибок вгору (см) ч 56 52 45 39 З5 

ж 46 44 40 30 30 
В

и
тр

и
в
ал

іс
ть

 

Біг на 3000 м (хв,сек) ч 12.00 13.05 14.30 15.40 16.30 

ж 15.10 16.00 16.50 17.50 19.00 

Біг на 2000 м (хв,сек) ж 9.40 10.30 11.20 12.10 13.00 

Плавання (вільний стиль) за 12 хв. (м) ч 725 650 550 450 350 

ж 650 550 450 350 300 

Тест Купера (м) – біг 12 хв. ч 3000 2750 2500 2200 2100 

ж 2400 2300 2100 1900 1600 

Ходьба 3000 м (хв,сек) ч 36,00 39,15 43,30 47,00 50,30 

Ходьба 2000 м (хв,сек) ж 29,00 31,30 34,00 36,30 39,00 

Утримання ніг під кутом 45º (сек) ч 24 21 18 15 12 

ж 22 19 16 13 10 

С
п

р
и

тн
іс

ть
 

Човниковий біг  4 x 9 м (сек) ч 8.8 9.2 9.7 10.2 10.7 

ж 10.2 10.5 11.1 11.5 12.0 

Передача м’яча двома руками від грудей (30 сек) ч 23 20 18 16 14 

ж 20 18 15 13 11 

Стрибки на скакалці на двох ногах на місці за 1 

хв. (разів) 

ч-ж 170 150 130 110 90 

Стрибки на скакалці на двох ногах на місці до 

помилки (сек) 

ч-ж 100 90 80 70 60 

 

8. Самостійна робота 

 

Тематика індивідуальних завдань 

для студентів загальних факультетів, які навчаються за індивідуальним планом 

Загальні вимоги: 

1. Відвідати 50% занять с дисципліни «Фізичне виховання» у час зручний 

для студента, який навчається за індивідуальним планом та заздалегідь обговорений 

з викладачем. 

2. Під час атестації з дисципліни «Фізичне виховання» виконати залікові 

вимоги: 

- теорія: конспект з теоретичних питань, визначених в програмі 

дисципліни; 

- методика: конспект з методичних питань, визначених в програмі 

дисципліни; 

- практика: 

а) здача контрольних нормативів; 

б) проведення комплексів загально розвиваючих вправ, визначених в програмі 

дисципліни; 

в) проведення фізкультхвилинок, визначених в програмі дисципліни з 

урахуванням специфіки напряму навчання; 

г) проведення рухливих ігор, визначених в програмі дисципліни з 

урахуванням специфіки напряму навчання. 

 

Індивідуальні завдання для студентів І курсу 



 

  

загальних факультетів 

Теорія: «Фізичний стан та фізична активність людини». 

1. Визначити свій фізичний стан. Вміння визначення антропометричних та 

фізіологічних показників для визначення фізичного стану. 

2. Знання засобів, форм та методів рухової активності для підтримки 

необхідного рівня фізичної активності. 

Методика. 

Конспект комплексу загально розвиваючих вправ (за вибором студента). 

Конспект фізкультхвилинки, яка призначена для учнів молодших класів. 

Практика. 

Здача контрольних нормативів, визначених переліком тестів в Державному 

тестуванні фізичної підготовленості (з урахуванням індивідуальних можливостей). 

Проведення окремих ЗРВ на місці та в русі різними способами. 

Проведення фізкультхвилинки, яка призначена для учнів молодших класів з 

групою, в якій навчається студент (за вибором студента). 

 

Індивідуальні завдання для студентів ІІ курсу 

загальних факультетів 

Теорія: «Фізкультурно-оздоровчі заходи в навчально-виховних закладах». 

1. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом. 

2. Вплив фізичного виховання на всебічний розвиток дітей та підлітків з 

урахуванням вікових особливостей. 

3. Рухова активність дітей та підлітків у повсякденному житті. 

4. Система організації фізкультурно-оздоровчих заходів в навчально-

виховних закладах. 

Методика. 

Конспект комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються в 

ранковій фізичній зарядці. 

Конспект 5 фізкультхвилинок, які призначені для учнів молодших класів під 

час проведення уроків за фахом. 

Конспект 10 рухливих ігор, призначених для проведення з учнями молодших 

класів. 

Практика. 

Здача контрольних нормативів, визначених переліком тестів в Державному 

тестуванні фізичної підготовленості (з урахуванням індивідуальних можливостей). 

Проведення комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються в 

ранковій фізичній зарядці з групою, в якій навчається студент. 

Проведення фізкультхвилинки, яка призначена для учнів молодших класів під 

час проведення уроків за фахом з групою, в якій навчається студент (за вибором 

викладача). 

Проведення рухливої ігри, яка призначена для проведення з учнями молодших 

класів (за вибором викладача). 

 

Індивідуальні завдання для студентів ІІІ курсу 

загальних факультетів 



 

  

Теорія: «Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності». 

1. Психолого-педагогічна характеристика мотивації до фізкультурно-

оздоровчої діяльності людей різного віку. 

2. Умови та шляхи формування позитивної мотивації до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом. 

3. Традиційні та нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного 

удосконалення.  

4. Основні знання з фізичної культури для самостійних занять фізичними 

вправами. 

Методика. 

Конспект комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються в 

тренуванні окремої групи м’язів. 

Конспект 5 фізкультхвилинок, які призначені для учнів середніх класів під час 

проведення уроків за фахом. 

Конспект 10 рухливих ігор, призначених для проведення з учнями середніх 

класів. 

Практика. 

Здача контрольних нормативів, визначених переліком тестів в Державному 

тестуванні фізичної підготовленості (з урахуванням індивідуальних можливостей). 

Проведення комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються в 

тренуванні окремої групи м’язів. 

Проведення фізкультхвилинки, яка призначена для учнів середніх класів під 

час проведення уроків за фахом з групою, в якій навчається студент (за вибором 

викладача). 

Проведення рухливої ігри, яка призначена для проведення з учнями середніх 

класів (за вибором викладача). 

 

Індивідуальні завдання для студентів ІV курсу 

загальних факультетів 

Теорія: «Управління процесом рухової активності у навчально-виховному 

процесі». 

1. Фізична культура, фізичне удосконалення і здоровий спосіб життя в 

різні вікові періоди. 

2. Основи фізичного виховання в сім’ї. 

3. Побудова процесу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 

для забезпечення оптимальної працездатності майбутніх педагогів. 

4. Оздоровче та прикладне значення обраних систем фізичних вправ. 

Методика. 

Конспект комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються при 

заняттях людей з обмеженими можливостями (при різних нозологіях). 

Конспект 5 фізкультхвилинок, які призначені для учнів старших класів під час 

проведення уроків за фахом. 

Конспект 10 рухливих ігор, призначених для проведення з учнями старших 

класів. 

Практика. 



 

  

Здача контрольних нормативів, визначених переліком тестів в Державному 

тестуванні фізичної підготовленості (з урахуванням індивідуальних можливостей). 

Проведення комплексу загально розвиваючих вправ, які застосовуються при 

заняттях людей з обмеженими можливостями (при різних нозологіях). 

Проведення фізкультхвилинки, яка призначена для учнів старших класів під 

час проведення уроків за фахом з групою, в якій навчається студент (за вибором 

викладача). 

Проведення рухливої ігри, яка призначена для проведення з учнями старших 

класів (за вибором викладача). 
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