
 
 

 Чернівецький ціональний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

 _________________факультет фізичної культури та здоров’я людини_______________ 
(назва інституту/факультету) 

 Кафедра Фізичної культури та основ здоров’я 
(назва кафедри) 

   

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Діагностика мотивації вільного часу школярів» 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

______________________обов’язкова______________________________ 
(вказати: обов’язкова) 

 
Освітньо-професійна програма ___Фізична культура_______________ 
      (назва програми) 
Спеціальність _____014.11 Середня освіта. Фізична культура  
      (вказати: код, назва) 
Галузь знань ________________01 Освіта / Педагогіка________________________ 
      (вказати: шифр, назва) 
Рівень вищої освіти ________другий (магістерський)__________________________ 
   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 
______________________фізична культура та здоров’я людини__________________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  

Мова навчання __________українська____________________________________ 
   (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

 

Розробники: Кошура А.В. канд.пед.наук асистент  
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
 

Профайл викладача (-ів) http://fiz-zl.chnu.edu.ua/?page_id=374 

Контактний тел.  +38 (050) 738-51-66 

E-mail:   a.koshyra@chnu.edu.ua  

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації   вул. Небесної Сотні, 4. Корпус 16  

    Вівторок з 14.00 до 15.30 

 

http://fiz-zl.chnu.edu.ua/?page_id=374
mailto:a.koshyra@chnu.edu.ua


1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика спортивного тренування» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 014 Середня освіта (фізична 

культура). 

Предметом вивчення дисципліни є розгляд проблем підготовки спортсменів в процесі тренування та 

побудови спортивного тренування як цілісного процесу. 

Протягом вивчення курсу даються основні поняття теорії спорту, основи методики побудови 

тренувального процесу на різних етапах багаторічного планування, основи знань спортивного відбору, засоби і 

тести, що використовуються для відбору в спорті. Знання та уміння з основ педагогічного контролю дають 

можливість ефективно будувати і контролювати навчально-тренувальний процес та стан здоров’я спортсменів. 

В цілому курс «Теорія і методика спортивного тренування» дає можливість закінчити фахову підготовку 

молодого спеціаліста. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

«Теорія та методика спортивного тренування» дисципліна, що базується на знаннях основ «Теорії та 

методики фізичного виховання» та завершує фахову підготовку молодшого спеціаліста з напрямку Середня 

освіта «Фізична культура». Дисципліна допомагає у вивченні «Теорії та методики обраного виду спорту», що 

значною мірою полегшує сприйняття основних закономірностей побудови навчально тренувального процесу в 

обраному виді спорту. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: засвоїти основні знання з техніки обраного виду спорту, 

методиці навчання, тренування та правил проведення змагань з обраного виду спорту.  

 

3. Пререквізити. Немає. 

 

4. Результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 2. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 3. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання. 

ЗК 4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 

ЗК 6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та письмово). 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

ЗК 10. Здатність розуміти стратегію сталого розвитку людства. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних 

та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-

гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури. 

ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з 

фізичного виховання. 

ФК 9. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей. 

ФК 12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, організованість, 

працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

ФК 13. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і 

методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

ФК 14. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та 

особистісного розвитку. 

Програмні результати навчання (знання): 

ПРЗ 1. Знає та Уміє застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, 

психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей 

різних вікових груп, володіє засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) 

розвитку людини. 

ПРЗ 2. Усвідомлює витоки і еволюцію формування теорії спортивного тренування, медико-біологічні та 

психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-

гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

ПРЗ 4. Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами 

управління станом людини. 

ПРЗ 8. Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги; володіє основними 

методами захисту персоналу та населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 

ПРЗ 10. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я. 



ПРЗ 11. Знає біологічні, соціальні, психологічні, духовні чинники, що обумовлюють значущість професії 

фахівця в галузі фізичної культури та спорту. 

Програмні результати навчання (уміння): 

ПРУ 1. Уміє проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку та аналізу 

інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в 

практиці. 

ПРУ 2. Спроможний розвивати педагогічну думку, методи педагогічного контролю і контролю якості 

навчання, актуальні дидактичні технології. 

ПРУ 3. Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування 

здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у 

представників різних груп населення і Уміє самостійно розробляти методики і технології для 

інтегрального гармонійного розвитку людини. 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі програми, навчально-тематичні плани) на 

основі освітнього стандарту та зразкових програм з урахуванням виду освітньої установи, особливостей 

класу / групи та окремих учнів. 

Програмні результати навчання (комунікація): 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при роботі з колективом займаються і 

кожним індивідуумом. 

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, інформаційні та рекламні 

агентства громадської думки про фізичну культуру як частини загальної культури і факторі забезпечення 

здоров'я. 

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з колегами, 

соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками. 

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному 

колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях). 

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та 

мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни_Діагностика мотивації вільного часу школярів_ 
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Денна  1  9 4 120 2 22 11   
 

87   залік  

Заочна   1 9  4 120 2 6 2     112   залік  

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Міжнародні тести рухових здібностей молоді. 

Тема 1. Основи теорії 

тестування рухових 

здібностей. 

21 4 2 
  

15 17,5 1 0,5 
  

16 

Тема 2. Європейська 

система тестування 
21 4 2 

  
15 17,5 1 0,5 

  
16 



рухових здібностей 

школярів:ЄВРОФІТ. 

Тема 3. Міжнародні 

тести фізичної 

підготовленості дітей та 

молоді. 

17 2    15 17 1    16 

Тема 4. Комплексне 

тестування рухових 

здібностей школярів у 

зарубіжних країнах. 

21 4 2   15 17 1    16 

Разом за  ЗМ1 80 14 6 
  

60 69 4 1 
  

64 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Тестування рухових якостей школярів 

Тема 5. Тестування 

розвитку рухових 

якостей школярів. 

13 4 
   

9 16,5 0,5 
   

16 

Тема 6. Програмне 

тестування рухової 

підготовленості 

школярів. 

13 2 2 
  

9 17 0,5 0,5 
  

16 

Тема 7. Біологічні 

методи визначення 

функціональних 

можливостей та 

фізичного розвитку 

школярів. 

14 2 3   9 17,5 1 0,5   16 

Разом за ЗМ 2 40 8 5 
  

27 51 2 1 
  

48 

Усього годин  120 22 11 
  

87 120 6 2 
  

112 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 
  

Назва теми 

1.  Основи теорії тестування рухових здібностей. 

2.  Європейська система тестування рухових здібностей школярів:ЄВРОФІТ. 

3.  Міжнародні тести фізичної підготовленості дітей та молоді. 

4.  Комплексне тестування рухових здібностей школярів у зарубіжних країнах. 

5.  Тестування розвитку рухових якостей школярів. 

6.  Програмне тестування рухової підготовленості школярів. 

7.  Біологічні методи визначення функціональних можливостей та фізичного розвитку 

школярів. 

 

ІНДЗ 

1.Загальні відомості про групи тестів. 

2.Методика тестування рухової підготовленості дітей та молоді. 

3.Обладнання при тестуванні. 

4. Тести рухових здібностей учнів Росії. 

5. Тести рухових здібностей учнів Польщі. 

6. Тести рухових здібностей учнів Чехії. 

7. Тести рухових здібностей учнів Нідерландів. 

8. Тести рухових здібностей учнів Німеччини. 

9. Тести рухових здібностей учнів Англії. 

10.Американські тести визначення фізичних здібностей молоді. 



11. Азіатські тести визначення фізичної підготовленості школярів. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
 

У структурі лекційного заняття: 

1. Письмове тестування 

2. Усне опитування 

3. Самооцінка 
 

Семінарські заняття: 

1. Самостійна науково-дослідна робота 

2. Практична перевірка вмінь та навичок. 

3. Реферативні роботи та усні доповіді 
 

 Модуль-контроль: 

1. Письмове тестування 

2. Практичне виконання завдання. 
 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. Залік (усне опитування). 

 

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 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Підсумков

ий тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

40 100 

5 5 10 10 10 

Модуль контроль – 10 балів Модуль контроль – 10 

балів 

Разом – 30 балів Разом – 30 балів 
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