
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

Силабус дисципліни 
Фізичне виховання 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра фізичного 
виховання 

Освітній ступінь - Бакалавр 
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 
Освітньо-професійна програма 
Кількість кредитів - 7 
Загальна кількість годин - 210 
Рік підготовки, семестр - 1-4 семестр 
Компонент освітньої програми: (обов 'язкова 
/варіативна) 
Цикл підготовки: (загальний/ професійний) 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Ткаченко П.П., Пантус О.О., Ободзінська О.В., 

Скорий О.С. 
Профайл викладача (-

ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnii-fakultet/m-Профайл викладача (-

ів) about-fv 

Контактна інформація 

Ткаченко П.П. - 0677657754, tkachenko.zt@gmail.com 
Пантус О.О. - 0933424902, elenapantus@gmail.com 
Ободзінська О.В. - 0676653537, ooksanakfv@gmail.com 
Скорий О.С. - 0969093009, ostaDkfv@amail.com 

Сторінка курсу в 
МооШе 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=291 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 
15.00 до 17.00 

3. Анотація до дисципліни 

Фізична культура у закладі вищої освіти є невід'ємною частиною 
формування загальної та професійної культури особистості сучасного 
спеціаліста, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна 
дисципліна, фізичне виховання забезпечує профільовану фізичну готовність, є 
одним із засобів формування різнобічно розвиненої особистості, чинником 
зміцнення здоров'я, оптимізації фізичного та психофізіологічного стану 
студентів в процесі професійної підготовки. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-fv
http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-fv
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4. Мета та цілі дисципліни 

Метою дисципліни є збереження і зміцнення здоров'я студентів, 
сприяння правильному формуванню та всебічному розвитку організму, а 
також формування фізичної культури особистості молодого фахівця і 
здатність реалізувати її в соціально-професійній, фізкультурно-оздоровчій 
діяльності та в сім'ї. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- завдання та роль фізичної культури в розвитку особистості і 

підготовці до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, 
фізичне удосконалення і самовиховання; 

- принципи особистої гігієни, режиму харчування, сну, 
загартування; 

- засоби і методи розвитку основних рухових здібностей: сили, 
швидкості, витривалості, спритності, гнучкості; 

- особливості організації та методики самостійних занять; 
- правила змагань з обраного виду спорту. Організацію та 

проведення змагань. 
студент повинен вміти: 
- користуватись обладнанням, інвентарем, екіпіруванням для 

проведення і методично правильної побудови навчально-тренувальних занять; 
- планувати заняття протягом тижня, місяця, року; 
- застосовувати на практиці методику побудови навчально -

тренувальних занять; 
- скласти і провести комплекс ранкової гігієнічної гімнастики, 

комплекси виробничої гімнастики; 
- правильно використовувати принципи здорового харчування та 

харчування в умовах негативного впливу навколишнього середовища в умовах 
малих доз радіоактивного забруднення. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин Вид заняття 
Денна Заочна 

Лекції 4 
Практичні / лабораторні 120 8 
Самостійна робота 90 198 

5.2. Формат дисципліни 

Змішаний - поєднання традиційних форм навчання з елементами відео 
та електронного навчання через систему МооШе. Для заочної форми навчання 
- поєднання очного, відео та дистанційного форматів викладання. 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Легка атлетика. Спортивні ігри. 
Змістовний модуль 1. Легка атлетика 

Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціальні вправи для бігової 
підготовки. 6 

Тема 2. Особливості техніки бігу на різні дистанції. 6 
Разом за ЗМ 1 12 

Змістовний модуль 2. Спортивні ігри (волейбол) 
Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи 
волейболістів. 4 

Тема 2. Основи техніки і тактики гри у волейбол. 4 
Разом за ЗМ 2 8 

Змістовний модуль 3. Гімнастика та атлетизм 
Тема 1. Навчання вправам основної гімнастики. Гімнастичні вправи в 
організації рухової діяльності і оздоровлення студентів. 4 

Тема 2. Ознайомлення з розвитком спеціальних рухових якостей засобами 
атлетизму. 4 

Разом за ЗМ 3 8 
Усього годин за М1 28 

Модуль 2. Спортивні ігри. Атлетизм. 

Змістовний модуль 1. Спортивні ігри (баскетбол) 

Тема 1. Загальнорозвиваючі вправи та спеціально-підготовчі вправи 
баскетболістів. 4 

Тема 2. Основи техніки і тактики гри у баскетбол. 6 

Разом за ЗМ 1 10 
Змістовний модуль 2. Атлетизм 

Тема 1. Ознайомлення з технікою виконання силових вправ для різних груп 
м'язів. 4 

Тема 2. Навчання складанню програм силової спрямованості. 4 

Разом за ЗМ 2 8 
Змістовний модуль 3. Легка атлетика 

Тема 1. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. Техніка 
спортивної ходьби та бігу на середні дистанції. 4 

Тема 2. Біг на короткі дистанції. Техніка старту і стартового розбігу на 
короткі дистанції. 4 

Тема 3. Розвиток витривалості. Біг на довгі дистанції 6 

Разом за ЗМ 3 14 
Усього годин за М2 32 



Модуль 3. Легка атлетика. Спортивні ігри. 
Змістовний модуль 1. Легка атлетика 

Тема 1. Розвиток швидкісно-силових якостей. Біг на короткі дистанції. 
Стрибки. 4 

Тема 2. Розвиток витривалості. Біг на довгі дистанції. Особливості техніки 
бігу на кросових дистанціях. 4 

Разом за ЗМ 1 8 
Змістовний модуль 2. Спортивні ігри (футбол) 

Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи 
футболіста. 4 

Тема 2. Основи техніки і тактики гри в футбол. 4 
Разом за ЗМ 2 8 

Змістовний модуль 3. Спортивні ігри (гандбол) 
Тема 1. Спеціально-підготовчі вправи гандболіста 2 
Тема 2. Основи техніки і тактики гри у гандбол. 4 

Разом за ЗМ 3 3 
Змістовний модуль 4. Атлетизм 

Тема 1. Удосконалення функціональних систем організму засобами 
атлетизму. 2 

Тема 2. Сприяння розвитку периферійного кровообігу за допомогою засобів 
силової підготовки. 4 

Разом за ЗМ 4 6 
Усього годин за М3 28 

Модуль 4. Гімнастика. Легка атлетика. 
Змістовний модуль 1. Гімнастика (спортивно-оздоровча аеробіка) 

Тема 1. Ознайомлення з правами на релаксацію, стретчинг, особливості 
дихальної гімнастики. 2 

Тема 2. Ознайомлення з базовими кроками аеробіки та сприяння 
закріпленню їх засобами тренування. 4 

Разом за ЗМ 1 8 
Змістовний модуль 2.Спортивні ігри (настільний теніс) 

Тема 1. Спеціально-підготовчі вправи тенісиста. 2 
Тема 2. Основи техніки і тактики гри в настільний теніс. 4 

Разом за ЗМ 2 6 
Змістовний модуль 3. Легка атлетика 

Тема 1. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. 4 

Тема 2. Основи тренування у видах легкої атлетики. 6 
Разом за ЗМ 3 10 

Змістовний модуль 4. 

Тема 1. Професійно-прикладна фізична підготовка. 6 

Тема 2. Вправи профілактичного напрямку в умовах трудової діяльності. 4 

Разом за ЗМ 4 10 
Усього годин за М4 32 



Самостійна робота 

Назви теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Легка атлетика. Спортивні ігри. 
Змістовний модуль 1. Легка атлетика 

Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціальні вправи для бігової 
підготовки. 2 

Тема 2. Біг на середні та довгі дистанції. 4 
Разом за ЗМ 1 6 

Змістовний модуль 2. Спортивні ігри (волейбол) 
Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи 
волейболістів. 2 

Тема 2. Двосторонні ігри у волейбол. 4 
Разом за ЗМ 2 6 

Змістовний модуль 3. Гімнастика та атлетизм 
Тема 1. Гімнастичні вправи в організації рухової діяльності і оздоровлення 
студентів. 2 

Тема 2. Розвиток спеціальних рухових якостей засобами атлетизму. 8 
Разом за ЗМ 3 10 

Усього годин за М1 22 
Модуль 2. Спортивні ігри. Атлетизм. 

Змістовний модуль 1. Спортивні ігри (баскетбол) 
Тема 1. Загальнорозвиваючі вправи та спеціально-підготовчі справи 
баскетболістів. 2 

Тема 2. Двосторонні ігри у баскетбол. 4 
Разом за ЗМ 1 6 

Змістовний модуль 2. Атлетизм 
Тема 1. Техніка виконання силових вправ для різних груп м'язів. 2 
Тема 2. Складання і виконання програм силової спрямованості. 6 

Разом за ЗМ 2 8 
Змістовний модуль 3. Легка атлетика 

Тема 1. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. Техніка 
спортивної ходьби та бігу на середні дистанції. 2 

Тема 2. Розвиток швидкості. Біг на короткі дистанції. 4 
Тема 3. Розвиток витривалості. Біг на довгі дистанції 4 

Разом за ЗМ 3 10 
Усього годин за М2 24 

Модуль 3. Легка атлетика. Спортивні ігри. 
Змістовний модуль 1. Легка атлетика 

Тема 1. Розвиток швидкісно-силових якостей. Біг на короткі дистанції. 
Стрибки. 2 

Тема 2. Розвиток витривалості. Біг на довгі дистанції. 4 

Разом за ЗМ 1 6 
Змістовний модуль 2. Спортивні ігри (футбол) 

Тема 1. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи 
футболіста. 2 

Тема 2. Двосторонні ігри у футбол. 4 
Разом за ЗМ 2 6 



Змістовний модуль 3. Спортивні ігри (гандбол) 
Тема 1. Спеціально-підготовчі вправи гандболіста 2 
Тема 2. Двосторонні і гри у гандбол. 2 

Разом за ЗМ 3 4 
Змістовний модуль 4. Атлетизм 

Тема 1. Удосконалення функціональних систем організму засобами 
атлетизму. 2 

Тема 2. Виконання комплексів вправ силової підготовки. 4 

Разом за ЗМ 4 6 
Усього годин за М3 22 

Модуль 4. Гімнастика. Легка атлетика. 
Змістовний модуль 1. Гімнастика (спортивно-оздоровча аеробіка) 

Тема 1. Вправи на релаксацію, стретчинг, особливості дихальної гімнастики. 4 

Тема 2. Вправи оздоровчої аеробіки 2 

Разом за ЗМ 1 6 
Змістовний модуль 2.Спортивні ігри (настільний теніс) 

Тема 1. Спеціально-підготовчі вправи тенісиста. 2 
Тема 2. Двосторонні ігри у настільний теніс. 4 

Разом за ЗМ 2 6 
Змістовний модуль 3. Легка атлетика 

Тема 1. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. 2 

Тема 2. Біг на середні та довгі дистанції. 2 
Разом за ЗМ 3 4 

Змістовний модуль 4. 
Тема 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів університету, 
відповідно до обраної спеціальності. 2 

Тема 2. Вправи профілактичного напрямку в умовах трудової діяльності. 4 

Разом за ЗМ 4 6 
Усього годин за М4 22 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання дисципліни Вимоги 

Лекції 1,0 бали, Практичні - 1,5 бали за 1 заняття 

Мінімальний пороговий рівень оцінки 
визначається тим, що студент має певні 
знання з фізичної активності, 
передбачені робочою програмою 
дисципліни, виконує нормативи з 
фізичної підготовки на оцінку 
«задовільно» і не спостерігається 
прогресу у особистих показниках з 
фізичної підготовленості. 



Максимальна кількість балів становить 
60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від 
максимальної кількості балів, отриманих 
під час вивчення дисципліни - 36 балів. 

Вимоги до курсової роботи (проекту) -

Умови допуску до підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів 
навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі проведення семестрового заліку 
у формі виконання тестів з фізичної 
підготовки та технічних навиків у 
певному виді фізичної активності. 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача 
вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою 
організації освітнього процесу. Рейтинг 
студента із засвоєння дисципліни 
визначається за 100-бальною шкалою, 
тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 60 балів, 
та рейтингу підсумкового контролю - 40 
балів. 

6. Результати навчання 
Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про 

здоров'я, охорону праці і безпеку життєдіяльності свою власну і 
співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Знання і формування головних життєво важливих фізичних і психічних 
якостей, рухових навичок, вольових здібностей, володіння засобами основної 
і прикладної гімнастики, легкої атлетики, аеробіки, спортивних ігор, 
атлетизму, плавання, активне загартування спеціальними засобами 
професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Уміння застосовувати ефективні допоміжні засоби і прийоми 
підвищення працездатності і прискорення її відновлення при розумовій і 
фізичній праці. Удосконалювати індивідуальні системи засобів і прийомів. 

Здатність використовувати ідеї, принципи, засоби і методи тренування, 
що передбачає підготовку до спортивних змагань. 

Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній сфері. 

7. Пререквізити 
Індивідуалізація та особливості методики використання засобів фізичної 

культури для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, 
підвищення ефективності при відхиленнях у стані здоров'я. 

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 
громадської свідомості. 



8. Політики дисципліни 
Викладачі та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов'язуються 

дотримуватись таких положень: «Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування 
рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних 
стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

9. Технічне та програмне забезпечення 
Фізична підготовка студентів забезпечується необхідним спортивним 

спорудженням, устаткуванням, інвентарем за нормативами, що гарантують 
ефективність навчально-виховного процесу. 

Експлуатація, утримання і санітарно-гігієнічний стан навчальних 
спортивних споруд забезпечується адміністративно-господарчим відділом 
університету. 

Безпека занять фізичним вихованням забезпечується: 
- своєчасним медичним оглядом студентів; 
- ознайомлення їх із правилами профілактики порушень здоров'я в 

процесі фізичного тренування; 
- дотриманням правил організації занять фізичними вправами з 

використанням різноманітних технічних засобів; 
- оволодінням студентами навичками страховки і самостраховки; 
- своєчасною перевіркою устаткування, інвентарю і техніки, що 

використовується; 
- проведенням інструктажів з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності 

та протипожежної безпеки. 
Фізичне виховання забезпечується методичними матеріалами, сучасною 

інформацією з фізичної культури і спорту, технологіями для діагностики 
фізичного стану і розробки індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм. 
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