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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Вивчаються практичні основи знань з плавання, термінології, техніки плавання, 

організації та методики проведення навчальних занять, спортивних тренувань, оздоровчого 

плавання, а також вікові та статеві особливості проведення занять з плавання. На навчальному 

курсі приділена увага організації системних заходів безпеки на воді, способам рятування 

потопаючих та надання першої невідкладної допомоги. 

Головне завдання навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне удосконалення 

у сфері фізичної культури і спорту. 

2. Мета навчальної дисципліни: формування освіченої, гармонічно розвиненої 

особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують практичну 

підготовку висококваліфікованих вчителів фізичного виховання, тренерів-викладачів та 

інструкторів з водних видів спорту, які зможуть забезпечити ефективний процес початкового 

навчання плаванню. 

. Пререквізити. Теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика різних груп 

населення, Плавання з методикою викладання. 

. Результати навчання. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

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

18. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

19. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової 

активності і спорту. 

20. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я. 

21. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до неї стійкий 

інтерес. 

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність усвідомлювати технологію розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, 

санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

2. Здатність до володіння 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 самостійної 

розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини. 

3. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно-спортивної діяльності. 

5. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я 

дітей. 

7. Здатність самостійно проводити заняття з в секції спортивного напряму, здійснювати 

профілактику травматизму 

8. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, 

організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

  



. Опис навчальної дисципліни 

.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисциплін Спортивні ігри з методикою викладання (Баскетбол) 
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Денна            залік 

Заочна             залік 
 

.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. 
             

Теми практичних 

занять 
Змістовий модуль 1. 

Основні техніки спортивного плавання: брас та кроль на грудях 

Тема 1. Підвідні 

вправи на суші та у 

воді для опанування 

техніки плавання 

способом брас 

6  2   4 4  1    

Тема 2. 

Вдосконалення 

техніки плавання 

способом брас 

6  2   4 8  1    

Тема 3. Підвідні 

вправи на суші та у 

воді для опанування 

техніки плавання 

способом кроль на 

грудях 

8  4   4 8  1    

Тема 4. 
Вдосконалення 

техніки плавання 

способом кроль на 

грудях 

8  4   4 8  1    

Разом за ЗМ1 28  12   16 28  4   24 

Теми практичних 

занять 
Змістовий модуль 2. 

Основні техніки спортивного плавання: батерфляй та кроль на спині 

Тема 1. Підвідні 

вправи на суші та у 

воді для опанування 

техніки плавання 

способом батерфляй 

8  4   4 8  1   7 

Тема 2. 
Вдосконалення 

8  4   4 8  1   7 



техніки плавання 

способом батерфляй 

Тема 3. Підвідні 

вправи на суші та у 

воді для опанування 

техніки плавання 

способом кроль на 

спині 

8  4   4 8  1   7 

Тема 4. 

Вдосконалення 

техніки плавання 

способом кроль на 

спині 

8  4   4 8  1   7 

Разом за ЗМ 2 32  16   16 32  4   28 

Усього годин  60  28   32 60  8   52 
 

Самостійна робота 

№ Назва теми 

 Значення плавання в системі фізичного виховання 

 Організація занять із початкового навчання плавання 

 Організація та проведення занять з навчання плавання 

 Небезпека на воді та засоби її попередження 

 Техніка прикладного плавання 

 Методика рятування потопаючого вплав 

 Залежність техніки від індивідуальних особливостей та інших факторів 

 Основні поняття біомеханіки спортивного плавання 

 Закономірності гідростатики і гідродинаміки плавання 

 Еволюція техніки плавання способом брас 

12 Еволюція техніки плавання способом кроль на грудях 

 Еволюція техніки плавання способом кроль на спині 

 Еволюція техніки плавання способом батерфляй 
 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є контрольні роботи студента (письмова, тестування). 

Формами підсумкового контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

– контрольні нормативи; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– оцінювання роботи на занятті; 

– практична перевірка вмінь та навичок; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Кількість 

балів (залік) 
Сума ЗМ 1 (30 балів) ЗМ 2 (30 балів) 

Т.1.1 Т.1.2 Т.1.3 Т.1.4 Т.2.1 Т.2.2 Т.2.3 Т.2.4 

        
  

Модуль контроль – 6 б Модуль контроль – 6 б 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою 

Відмінно А (90-100) відмінно 

Добре 
В (80-89) дуже добре 

С (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

Е (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FХ (35-49) (незадовільно) з можливістю повторного складання 

F (1-34) (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом 

 

Рекомендована література - основна 

1. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. М.: Физкультура и спорт, 2001. 

400 с. 

2. Ячнюк М.Ю., Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б. Плавання з методикою викладання: навчально-

методичний посібник / укл. М.Ю. Ячнюк, І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк. Чернівці : Чернівецький нац. 

ун-т імені Ю. Федьковича, 2020. 216 с. 

3. Іваськів С.М. Плавання з методикою викладання. / С.М. Іваськів. Тернопіль, ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2003. 108 с. 

4. Плавание: ученик для студентов и преподавателей вузов физ. воспитания и спорта, тренеров и 

спортсменов, науч. Работников и врачей / под. общ. ред. В.Н. Платонова. К.: Олімп. лит., 2000. 

216 с. 

5. Розпутняк Б.Д. Плавання з методикою викладання. Б.Д. Розпутняк. Луцьк, ВДУ ім. Лесі Українки, 

2004. 110 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 
1. Плавання. Правила змагань. http://usf.org.ua/. 

 

 


