
ПЕРЕДМОВА 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» відноситься до 

обов’язкових дисциплін освітньої програми професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 053 

«Психологія». 

 Мета навчальної дисципліни викладання навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» є підготовка майбутніх фахівців до 

високопродуктивної праці, підвищення їх працездатності, зміцнення 

здоров’я, розвиток рухових якостей, удосконалення  морфологічних і 

функціональних спроможностей, формування і покращення основних 

життєво необхідних рухових умінь, навичок і пов’язаних із ними знань, 

забезпечення готовності здобувача вищої освіти до активного життя й 

професійної діяльності. 

 Завдання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є: 

- всебічний розвиток фізичних здібностей і на цьому підґрунті зміцнення 

здоров’я та забезпечення високої розумової й фізичної працездатності; 

- розвиток професійно важливих фізичних якостей, психомоторних 

здібностей майбутніх спеціалістів; 

- знання основ методики оздоровлення та фізичного вдосконалення 

традиційними й нетрадиційними засобами та методами фізичної культури; 

- освоєння організаційних умінь і навичок для проведення самостійних форм 

занять фізичною культурою; 

- систематичне фізичне тренування з оздоровчим або спортивним 

спрямуванням; 

- прищеплення навичок громадської й особистої гігієни, повідомлення знань 

із гігієни фізичних вправ і загартовування; 

- виховання сили волі, сміливості, наполегливості, рішучості, 

дисциплінованості, взаємовиручки, почуття дружби й товариськості;  

- виховання естетичних смаків, загальної культури та культури рухів. 



 

 Об’єкт навчальної дисципліни вивчення навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання»: легка атлетика, спортивні (волейбол, футбол, 

баскетбол) ігри, атлетична гімнастика, єдиноборство та ін. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є: вивчення дисципліни: 

зміст та організація різноманітних форм фізичного виховання з 

використанням елементів атлетичної гімнастики, легкої атлетики, 

спортивних ігор, єдиноборств, оволодіння якими дає можливість успішно 

використовувати їх із метою гармонійного, фізичного та духовного розвитку 

здобувача вищої освіти. 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти 

такими компетентностями: 

Загальні компетентності: 

ЗК1.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5.  Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6.  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8.  Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9.  Здатність працювати в команді. 

ЗК10.  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.  

Методи та форми навчання. 

Методи  навчання:  

• Словесні:  розповідь, пояснення, бесіда, розбір, інструкції та вказівки.  

• Наочні: показ, спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: метод вправи, ігровий метод, змагальний метод. 

Форми навчання: лекція, практичне заняття, індивідуальна та 

самостійна робота  студентів. 

Організація поточного та підсумкового контролю знань:  оцінка 

успішності здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є рейтинговою й виставляється 

за 100-бальною шкалою та визначається за двома шкалами: за системою 

ЕСТS і національною шкалою.  

  Дисципліна вивчається на 1, 2, 3 курсах, осінній та весняний семестр 

зі шести модулів. Модуль має поточний контроль (присутність і виконання 

завдань згідно теми лекційного та практичного заняття, виконання завдань 



самостійної роботи) і модульний контроль (перевірка засвоєння здобувачем 

вищої освіти  певної сукупності теоретичних знань і практичних умінь). 

Підсумковий контроль проводиться в кінці 2,4 та 6 модуля у формі 

диференційованого заліку.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання є: 

ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання. 

ПРН 11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

 

  


