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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна „Вступ до спеціальності” – невід'ємна частина навчального 

плану й виховного процесу будь-якого закладу освіти, де ведеться підготовка фахівців. В її 
основі: дати зрозуміти першокурснику, як самостійно здобувати необхідні знання, як 
зорієнтуватися в системі вищої освіти України, що продовжує реформуватися відповідно до 
європейських стандартів; як розібратися у зростаючому потоці наукової інформації; 
окреслити характер майбутньої професії, перспективи галузі тощо. 

2. Мета навчальної дисципліни: "Вступ до спеціальності" у вищому навчальному 
закладі є теоретичне знайомство студентів з майбутньою спеціальністю, її місцем у 
суспільному виробництві та засобами її оволодіння. 

3. Пререквізити. Теорія і методика фізичного виховання, анатомія людини, біохімія, 
біомеханіка, гігієна, історія фізичної культури, валеологія, спортивні ігри з методикою 
викладання, туризм із методикою викладання, психологія спорту тощо 

4. Результати навчання 
Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
4. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до неї 

стійкий інтерес 
Спеціальні компетентності: 
1. Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного виховання, 

медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і навичок та 
фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту 

2. Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з фізичної культури в 
різних закладах 

3. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і 
вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку 

4. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення 
професійної діяльності 
  



5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни___ Вступ до спеціальності ______ 
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Денна 1-й 1- й 3 90 2 16 - 14 - 60 - залік 

Заочна  1-й 1- й 3 90 2 6 - - - 84 - залік 

 
5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
1 Семестр 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сз лаб інд с.р. л сз лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 
занять Змістовий модуль 1. Загальна характеристика фізичної культури 

Тема 1. Фізична 
культура як 
суспільне явище. 

10 2 1   7 14 1    9 

Тема 2 . 
Фізкультурно-
спортивний рух в 
Україні та за 
кордоном. 

10 2 1   7 12     10 

Тема 3. Кадрове 
забезпечення 
установ та 
організацій фізичної 
культури. 

11 2 2   7 13 1    10 

Тема 4. Професійної 
діяльності учителя 
фізичної культури. 

11 2 2   7 13 1    10 

Разом за  ЗМ1 42 8 6   28 42 3 -   39 
Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. Професійна діяльність у галузі фізичної культури 

Тема 1. Професійна 
діяльність учителя 

12 2 2 
  

8 12 1 
   

11 



фізичної культури. 

Тема 2. Організація 
навчального 
процесу у ЗВО. 

12 2 2 
  

8 12 1 
   

11 

Тема 3. Основи 
науково-дослідної 
роботи студентів. 

12 2 2   8 11     11 

Тема 4. Загальна 
характеристика 
фізичних якостей. 

12 2 2   8 13 1    12 

Разом за ЗМ 2 48 8 8 
  

32 48 3 - 
  

45 

Усього годин 90 16 14 
  

60 90 6 - 
  

90 

 
5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

 

№ 
  

Назва теми 

1.  Тема 1.1.  Оздоровче й прикладне значення занять фізичною культурою і спортом. 
1. Загальна характеристика основних процесів, що визначають вікові особливості 
організму. 2. Оздоровче значення занять фізичними вправами. 3. Прикладне значення 
деяких фізичних вправ і видів спорту. 

2.  Тема 1.2.  Контроль та облік у фізкультурно-спортивних організаціях. 
1. Види і форми контролю 2. Методика організації контролю і перевірки виконання 
фізкультурно-спортивної роботи. 3. Етапи контролю. 4. Форми обліку. 

3.  Тема 1.3. Нормативно-правова база організації навчального процесу. 
1. Державні стандарти освіти. 2.Освітня характеристика, кваліфікаційна 
характеристика. Навчальний план. 
3.Нормативні навчальні дисципліни. 
4. Вибіркові навчальні дисципліни. 
Навчальна програма. 
 5. Індивідуальні плани студента. Робочі навчальні програми. 

4.  Тема 1.4.  Організація виховного процесу серед студентської молоді. 1. Особливості 
комплексного підходу до виховання. 2. Роль мотиваційного комплексу як джерела 
активності. 3. Оздоровча спрямованість фізичного виховання. 

5.  Тема 2.1.  Організація виховного процесу серед студентської молоді. 1. Особливості 
комплексного підходу до виховання. 2. Роль мотиваційного комплексу як джерела 
активності. 3. Оздоровча спрямованість фізичного виховання. 

6.  Тема 2.2.  Психо-педагогічні основи фізичного виховання. 1. Основні завдання, 
зв'язок фізичного виховання з іншими науками. 2. Поняття про фізичне виховання в 
психолого-педагогічному аспекті. 

7.  Тема 2.3.  Нетрадиційні системи зміцнення здоров 'я і фізичного удосконалення.  
1. Основи здорового способу життя. 2. Особливості нетрадиційної системи зміцнення 
здоров'я. 3. Культура фізичного удосконалення. 

8.  Тема 2.4.  Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами 
фізичної культури і спортом. 1. Фізична культура в системі методів підвищення 
працездатності. 2. Методи вивчення працездатності. 



6. Система контролю та оцінювання 
Види та форми контролю  
Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи. 
Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений залік у 1 семестрі. 
Засоби оцінювання 
− поточне вибіркове опитування на лекціях (експрес опитування); 
− перевірка готовності до семінарських занять; 
− виконання завдань до самостійної роботи; 
− перевірка виконання домашніх завдань; 
− звіт за змістовий модуль; 
− контроль навичок, вмінь за тематикою модуля; 
− поточне тестування; 
− захист індивідуальних навчально-дослідних завдань; 
− підсумковий тестовий контроль. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
80-89 В добре  70-79 С 
60-69 D задовільно  50-59 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 Залік 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) Сума 

 
Змістовий модуль 1 

 
Змістовий модуль 2 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
6 6 6 6 6 6 6 6 

Модуль контроль: 6 
балів 

Модуль контроль: 6 балів 

Всього за 1 модуль – 30 
б. 

Всього за 2 модуль – 30 б. 

Всього: 60 балів 
 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 
 



7. Рекомендована література - основна 
 

1. Мосейчук Ю.Ю.  «Середня освіта. Фізична культура.» Вступ до спеціальності : 
навч. посібник / уклад. : Мосейчук Ю.Ю., Байдюк М.Ю. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 
– 130 с. 

2. Мосейчук  Ю.Ю. Вступ до спеціальності (фізичне виховання, здоров'я людини) : 
навч.-метод. посібник / укл. : Ю. Ю. Мосейчук, С. В. Мединський,  А. В. Гакман.. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 150 с. 

3. Мосейчук Ю. Ю. Фізичне виховання, спорт, здоров'я людини. Вступ до 
спеціальності (в умоваз кредитно-трансферної системи навчання): навч. посібник / уклад. : 
Мосейчук Ю. Ю., Мединський С. В.. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 120 с. 

4. Фролова Л. С. Вступ до спеціальності ''Фізичне виховання'' : [навчально- 
методичний посібник] / Л. С. Фролова. – Черкаси, 2014. – 282 с. 

5. Фролова Л. С. Методика підготовки до екзамену з дисципліни «Вступ до 
спеціальності»: методичні рекомендації для студентів галузі знань 01 — освіта, спеціальностей 014 
— середня освіта (фізичне виховання), 017 — фізична культура і спорт, 016 — спеціальна освіта 
(здоров'я людини). — Черкаси, 2016. — 34 с. 

8. Інформаційні ресурси 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/

