
Блок дисциплін вільного вибору здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти

Актуальні проблеми обраного
виду спорту



 МЕТА БЛОКУ:
формування у здобувачів системи знань з актуальних питань
підготовки спортсменів та умінь і навичок щодо організації і
проведення навчально-тренувальної роботи з обраного виду спорту

 ЗАВДАННЯ БЛОКУ:
- озброєння сучасними знаннями з теорії і методики одного з видів

спорту на вибір (аеробіка, гімнастика, футбол, баскетбол,
волейбол або гандбол, боротьба греко-римська, вільна, самбо або
дзюдо, плавання або легка атлетика, скелелазіння та туризм) та
особливостей підготовки юних спортсменів взагалі;

- оволодіння основами техніки змагальних вправ та професійно-
педагогічними вміннями й навичками з організації і проведення
навчально-тренувальної роботи і змагань з обраного виду спорту;

- удосконалення спортивної майстерності в обраному виді спорту.



СТРУКТУРА БЛОКУ 
№ 
з/
п

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

ЄКТС

Термін 
вивчення

Викладачі

1.

Спортивно-педагогічне вдосконалення з обраного виду 
спорту: аеробіка, гімнастика, футбол, баскетбол, 
волейбол, гандбол, одноборства, плавання, легка 
атлетика, скелелазіння, туризм
(кафедри факультету фізичного виховання і спорту) 

14 3-4 
семестри

2. 
Теорія і методика викладання туризму (кафедра 
олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та 
туризму)

3 4 семестр к.п.н., доц. Рєпко О.О.

3. Наукові дослідження в спорті (кафедра олімпійського і 
професійного спорту, спортивних ігор та туризму) 5 5 семестр к.н.ф.в.с., доц. Собко 

І.М.

4.

Теорія і методика викладання атлетичної гімнастики та 
єдиноборств (кафедра одноборств, фехтування і силових 
видів спорту + кафедра гімнастики, музично-ритмічного 
виховання і фітнесу)

6 6 семестр
ст. викл. Карпунець Т.В.

ст. викл. Огарь Г.О.

5. Аеробіка в спортивному тренуванні (кафедра гімнастики, 
музично-ритмічного виховання і фітнесу) 6 6 семестр к.н.ф.в.с., доц. 

Голенкова Ю.В.

6.
Теоретичні та методичні основи побудови тренувального 
процесу в ігрових видах спорту (кафедра олімпійського і 
професійного спорту, спортивних ігор та туризму)

5 7 семестр к.п.н., доц. Гринченко
І.Б.

7.
Прикладна легка атлетика (кафедра олімпійського і 
професійного спорту, спортивних ігор та туризму) 6 8 семестр ст.викл. Ковєря В.М.

8. Рятування життя на воді (кафедра циклічних видів спорту) 6 8 семестр доц.Делова І.О.



№ 
з/п

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

ЄКТС

Термін 
вивчення

Викладачі

1.
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з обраного виду 
спорту: 

14
3-4 

семестри

Викладачі кафедр 
факультету фізичного 

виховання і спорту

Аеробіка 
к.п.н., доц. Кравчук Т.М.

Гімнастика 
к.н.ф.в.с., доц. Голенкова Ю.В.

Баскетбол к.н.ф.в., доц. Собко І.М.

Волейбол ст. викладач Поліщук С.Б.

Гандбол ст. викладач Чуприна О.І.

Футбол ст. викладач Сірий О.В.

Одноборства ст. викладач Огарь Г.О.

Бокс к.ю.н., доц. Вострокнутов Л.П.

Плавання ст. викладач Клімакова С.М.

Легка атлетика ст.викладач Ковєря В.М.

Скелелазіння, туризм к.п.н., доц. Рєпко О.О.



Спортивно-педагогічне вдосконалення в обраному 
виді спорту

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів з теоретичними
основами, технікою виконання вправ у обраному виді спорту та питаннями організації і проведення
навчально-тренувальної роботи з дітьми різного віку, а також вдосконаленні власної спортивної
майстерності в обраному виді спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: озброїти здобувачів знаннями з основних
теоретичних питань обраного виду спорту; навчити основам техніки виконання вправ обраного виду
спорту; озброїти знаннями, уміннями й навичками щодо організації і проведення навчально-тренувальної
роботи на різних етапах спортивної підготовки; прищепити знання, вміння та навички з організації та
проведення змагань з обраного виду спорту.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі мають:

знати: історію, сучасний стан та правила змагань з обраного виду спорту; основи техніки вправ
обраного виду спорту; особливості фізичної, техніко-тактичної, психологічної й теоретичної підготовки в
обраному виді спорту; особливості організації безпосередньо тренерської роботи та навчально-
тренувального процесу на різних етапах багаторічної підготовки; види планування й обліку та особливості
організації та проведення науково-дослідної роботи в обраному виді спорту.

вміти: технічно правильно виконувати вправи обраного виду спорту; застосовувати методики
фізичної, технічної, психологічної, тактичної й теоретичної підготовки в обраному виді спорту;
організовувати навчально-тренувальний процес з обраного виду спорту на різних етапах багаторічної
підготовки; складати документи планування і обліку; організовувати і проводити змагання та інші
спортивні заходи з обраного виду спорту; проводити науково-дослідну роботу з різних аспектів обраного
виду спорту.



2. Зміст навчальної дисципліни

 Загальна характеристика процесу підготовки спортсменів у обраному виді 
спорту

 Основи техніки вправ й особливості навчання техніці рухових дій у обраному 
виді спорту

 Аналіз правил змагань з обраного виду спорту
 Особливості навчання в обраному виді спорту.
 Види підготовки в обраному виді спорту: фізична, техніко-тактична й 

психологічна підготовка в обраному виді спорту.
 Багатолітня підготовка в обраному виді спорту та її етапи.
 Періодизація тренувального процесу в обраному виді спорту: поняття про

спортивну форму і періодизацію; структура тренувального процесу; методика
тренування в підготовчому, змагальному й перехідному періодах.

 Характеристика та особливості організації і проведення навчально-
тренувальних занять з обраного виду спорту.

 Планування, облік і контроль тренувального процесу в обраному виді спорту.
 Характеристика змагань і змагальної підготовки в обраному виді спорту.

3. Засоби діагностики успішності навчання
Поточні контрольні  роботи, самостійні роботи, оцінка за 

індивідуальне навчально-дослідне завдання,  підсумкове тестування.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік



Теорія і 
методика 

викладання 
туризму



Мета
навчальної 
дисципліни

«Теорія і методика викладання 
туризму»

формування у студентів цілісної системи 
знань та умінь щодо професійної діяльності у 
сфері фізичної культури і спорту на основі 
вивчення теорії та методики викладання 
різних видів спортивного та оздоровчого 
туризму за видами пересувань;
 оволодіння навичками пішохідного 
туризму, організація та проведення 
походів та екскурсій для різних груп 
населення;
навичками проведення занять та 
спортивних змагань з різних видів 
спортивного туризму;
оцінювати вплив різних чинників 
конкретного кліматичного регіону на 
здоров'я дітей;
засвоєння методів навчання техніці різних 
видів туризму, необхідних для самостійної 
педагогічної роботи.



Структура навчальної 
дисципліни

Історія та класифікація спортивного та оздоровчого 
туризму.

Спортивний та оздоровчий туризм як засіб 
формування здорового способу життя.

Формування здорового способу життя засобами 
туризму.

Основи пішохідного (водного, велосипедного та 
ін..) туризму.

Рекреаційний та оздоровний туризм.



В результаті 
навчання ти 
зможеш:

організовувати дозвілля засобами туризму 
для оздоровлення та рекреації різних груп 
населення.

володіти навичками пішохідного туризму, 
організовувати походи з різних 
видів туризму

володіти навичками проведення занять та 
спортивних змагань з різних видів 
спортивного туризму

володіти методами навчання техніці різних 
видів туризму, необхідних для самостійної 
педагогічної роботи



НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В СПОРТІ



МЕТА ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ:

закономірності проведення 
наукових досліджень, 

методики проведення аналізу
та обробки результатів, 
формування знань про 

науково-дослідну роботу,
розвиток творчого мислення, 
розкриття специфічних ознак, 

притаманних проведенню 
наукових досліджень у спорті



Здобувачі вищої освіти вивчають:

Суть і особливості наукових досліджень в спорті.
Методи наукових досліджень у спорті.

Спостереження
Хронометрування

Тестування технічної і 
тактичної 

підготовленості

Педагогічні методи
дослідження

Визначення повздовжніх 
розмірів тіла 

Вимірювання діаметрів 
тіла 

Вимірювання обхватних 
розмірів 

Визначення маси тіла

Морфологічні методи
дослідження

Дослідження м’язової роботи 
Методи вивчення серцево-

судинної системи
Методи вичення дихальної 

системи

Методи вивчення 
фізіологічних функцій

Методи вивчення сили
Методи вивчення гнучкості
Методи вивчення швидкості

Методи вивчення координації
Методи вивчення 

витривалості

Методи вивчення 
рухових якостей

Теппінг-тест
Визначення латентного періоду 

простої рухової реакції 
на звук і світло

Визначення латентного періоду 
складної зорово-моторної 

реакції вибору

Психофізіологічні методи 
дослідження

Визначення середньої 
величини

і квадратичних відхилень
Визначення достовірності

відмінностей за t критерієм 
Стьюдента

Метод парної кореляції

Методи статистичної 
обробки експериментальних 

даних



В результаті вивчення дисципліни 
здобувачі вищої освіти знають:

 методологію наукового дослідження у спорті;
 принципи організації і проведення наукового 

дослідження;
 методи математичного оброблення результатів 

дослідження; 
 основні принципи аналізу, узагальнення та 

інтерпретації результатів наукового дослідження;



В результаті вивчення дисципліни 
здобувачі вищої освіти вміють:

 обирати та формулювати тему дослідження;
 опрацьовувати наукову літературу;
 застосовувати наукові методи дослідження 

відповідно до мети дослідження;
 здійснювати математичне оброблення 

результатів дослідження; 
 аналізувати, узагальнювати та 

інтерпретувати результати наукового 
дослідження.



Аеробіка в спортивному 
тренуванні

Мета навчальної дисципліни – удосконалення 
рухової культури здобувачів, всебічний 

гармонійний розвиток їхньої особистості, 
формування знань, умінь і навичок щодо 
використання засобів сучасної аеробіки в 

процесі тренування з обраного виду спорту



 ознайомлення здобувачів з формами та методами проведення 
занять з аеробіки; 

 навчання методиці організації та проведення занять з класичної, 
танцювальної, степ аеробіки та аеробіки силової спрямованості; 

 формування професійно-педагогічних умінь та навичок щодо 
використання вправ аеробіки в спортивному тренуванні; 

 оволодіння технікою виконання елементів та вправ класичної 
аеробіки, методами профілактики травматизму, контролю та 
самоконтролю на заняттях з аеробіки.

Завдання навчальної 
дисципліни: 



 з сучасних напрямків в аеробіці та їх класифікацію, значення
аеробіки в системі фізичного виховання і спорту, технологію
конструювання програм з аеробіки, режим занять та регулювання
навантаження, вимоги до підбору та використанню музичного
супроводу, структуру та зміст занять з аеробіки, термінологію
основних рухів базової аеробіки, харчування під час занять
аеробікою та

вміти
 технічно вірно виконувати базові рухи, самостійно складати

комплекси різних напрямів в аеробіці, проводити заняття з
аеробіки із використанням термінології та жестів викладача –
інструктора, регулювати навантаження на заняттях оздоровчою
аеробікою, самостійно підбирати музичний супровід для
проведення занять з оздоровчої аеробіки.

У результаті вивчення навчальної 
дисципліни Ви будете

знати



Навчальна дисципліна «Теорія і методика 
викладання атлетичної гімнастики та 

єдиноборств»



М е т а навчальної дисципліни - сформувати вміння щодо
володіння комплексом дій і протидій, спрямованих на захист
себе і іншої людини з боку загрози третіх осіб.

Основними з а в д а н н я м и вивчення дисципліни є:
– розвиток навичок виконання різноманітних фізичних
вправ різної функціональної спрямованості, технічних дій
характерних для вивчення прийомів самооборони.;
– розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей,
необхідних для освоєння техніки прийомів самооборони;
– формування системи знань для ефективного ведення
поєдинку;
– розвиток вольових і морально етичних якостей
особистості, забезпечення потреби веденні здорового способу
життя;
– формування комунікативної компетентності через участь
в парній роботі з різними партнерами;
– формування особистих якостей: дисциплінованість,
працьовитість і завзятість, спрямовані на досягнення високих
результатів у навчальній діяльності та за її межами.



У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
з н а т и :
-загальні положення і відомості з основних питань теорії атлетичної
гімнастики та єдиноборств;
-особливості спортивних єдиноборств і бойових мистецтв;
-правові основи, необхідні для грамотного і своєчасного застосування
способів самооборони;
-особливості змагальної та навчально-тренувальної діяльності в
єдиноборствах.



в м і т и :
-правильно, самостійно виконувати вправи
атлетичної гімнастики, спрямовані на
зміцнення здоров'я, корекцію статури,
формування правильної постави та культури
рухів;
-виконувати загально-підготовчі та спеціальні
вправи спрямовані на освоєння техніко-
тактичних дій і розвиток рухових здібностей;
-виконувати техніко-тактичні прийоми
єдиноборств і самооборони;
-вести поєдинок проти одного партнера;
-виконувати дії самооборони проти одного або
декількох нападників.
-проявляти якості особистості:
дисциплінованість, працьовитість, завзятість і
зацікавленість в якісному засвоєнні
навчального матеріалу.



Мета викладання вибіркової дисципліни 
формування у здобувачів теоретичних та методичних знань, умінь і 

навичок з побудови  навчально-тренувального процесу  команд різної 
кваліфікації



Здобувачі вищої освіти вивчають:
 основний зміст, форми і методи раціональної 

побудови навчально-тренувального процесу 
спортсменів в ігрових командних видах спорту, 

 закономірності, шляхи та умови спортивного 
вдосконалення;

 організація змагань і управління масовою та 
спортивною роботою



В результаті вивчення дисципліни 
здобувачі вищої освіти знають:

 методологічні і теоретичні основи системи підготовки 
спортсменів в ігрових командних видах спорту;

 теоретико-методичні основи організації тренувальної 
і змагальної діяльності юних спортсменів ігрових 
командних видах спорту;

 зміст, засоби та методи техніко-тактичної, фізичної, 
психічної та теоретичної підготовки спортсменів 
ігрових командних видах спорту;

 - організаційну структуру та методику побудови 
підготовки юних спортсменів в ДЮСШ



В результаті вивчення дисципліни 
здобувачі вищої освіти вміють:

 аналізувати і оцінювати рівень фізичної, техніко-тактичної 
і психологічної підготовки спортсменів; 

 визначати фактори, що впливають на спортивний 
результат команди; 

 планувати навчально-тренувальний процес та 
фізичне навантаження спортсменів з 
урахуванням специфіки тренувальної та 
змагальної діяльності; 

 здійснювати управління тренувальною
та змагальною діяльністю спортсменів



Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів
цілісної системи професійних компетенцій щодо освітньої діяльності у
сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення прикладних
засобів, які використовуються в сучасній легкій атлетиці.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. Оволодіння навичками застосування прикладних засобів, які
використовуються у навчанні легкоатлетичним видам в сучасній легкій
атлетиці.
2. Засвоєння новітніх методик, що використовуються при навчанні
прикладним легкоатлетичним видам.
3. Оволодіння навичками проведення легкоатлетичних занять
прикладної спрямованості.

Прикладна легка атлетика



Здобувачі опанують:
* сучасні методики навчання оздоровчій ходьбі та бігу, 
бігу з перешкодами, метанню гранати з різних положень ;
* методичне, матеріально-технічне, медико-біологічне 
забезпечення легкоатлетичних занять прикладної 
спрямованості на основі сучасних наукових досягнень;
* сучасні підходи в теорії і методиці викладання 
прикладних видів легкої атлетики.

Очікувані результати



Здобувачі навчаться: 
* застосовувати сучасні методики навчання 
оздоровчій ходьбі та бігу, бігу з перешкодами, 
метанню гранати з різних положень; 
* прогнозувати результати діяльності на ґрунті 
аналізу освітнього процесу;
* застосовувати сучасні підходи в теорії і методиці 
викладання прикладних видів легкої атлетики.

Очікувані результати



 Лекційні та навчальні матеріали.
 Методичні рекомендації для проведення практичних занять.
 Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи.
 Програму навчальної дисципліни та робочу програму.

Що ми пропонуємо здобувачам





https://www.youtube.com/watch?v=h3XKBPH8rnc&ab_channel=%
D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D1%8F
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