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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
У межах курсу викладання дисципліни курсанти продовжують вдосконалення 

військово-прикладних рухових навичок професійної спрямованості, розвиток загальних та 

спеціальних фізичних якостей, які сприяють забезпеченню функціональної готовності до 

службової діяльності. У рамках вдосконалення компонентів методичної підготовленості 

здійснюється формування компетентностей, які забезпечують необхідний рівень проведення 

фізичної підготовки у військових підрозділах. 

Теоретична складова курсу має на меті створення первинних знань про фізіологічні 

основи рухової активності людини та базових знать про організацію та проведення фізичної 

підготовки в підрозділі. 

2. Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів вибіркового блоку з 

основними формування теоретичних знань, організаторсько-методичних та 

практичних вмінь з управління процесом фізичного вдосконалення 

військовослужбовців у військових формуваннях 

збройних силах України. 

3. Пререквізити: базові знання дисциплін загальної військової підготовки 

та інших дисциплін вибіркового блоку «Захист України», що інтегрується з нею, 

теорія і методика фізичного виховання.  
4. Результати навчання. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8. Здатність працювати в команді. 

10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

14. Здатність працювати автономно. 

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

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 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 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. 

11. Здатність виконувати професійну діяльність в умовах тривалих різнопланових фізичних 

навантажень і психічних напружень, пов’язаних з виконанням службових обов’язків 

 

  



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисциплін Військова прикладна фізична підготовка 
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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 

Головні засади фізичної підготовки військовослужбовців 

Тема 1. Програмно-

нормативні засади 

фізичної підготовки  

військовослужбовців 

8 2 1   5       

Тема 2. Принципи, 

засоби, методи та 

сторони методики 

фізичної підготовки 

військовослужбовців 

8 2 1   5       

Тема 3. Мета, 

загальні та 

спеціальні завдання 

фізичної підготовки 

в збройних силах 

україни 

8 2 1   5       

Тема 4. Особливості 

організації та 

змістовне 

наповнення системи 

фізичної підготовки 

у збройних силах 

держав-членів 

НАТО 

8 2 1   5       

Разом за ЗМ1 32 8 4   16       

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2 

Особливості та різновиди фізичної підготовки військовослужбовців 

Тема 1. Управління 

фізичною 

підготовкою 
16 4 2   10       



в збройних силах 

України 

Тема 2. Спеціальна 

фізична підготовка 

військовослужбовців 

різних військових 

спеціальностей 

16 4 2   10       

Тема 3. Організація 

та проведення форм 

фізичної підготовки 

в збройних силах 

України 

16 4 2   10       

Тема 4. Розділи 

фізичної підготовки 

у збройних силах 

україни 

10 2 1   7       

Разом за ЗМ 2 58 14 7   37       

Усього годин  90 22 11   44       

 

5.3. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Система фізичної підготовки ВСБ 

2 Вимоги що висуваються до сучасної системи ВСБ 

3 Основні елементи процесу фізичної підготовки ВСБ 

4 Методологія управління процесом фізичного виховання ВСБ 

5 Загальні завдання фізичної підготовки ВСБ 

6 Спеціальні завдання фізичної підготовки ВСБ 

7 Основні та специфічні принципи фізичної підготовки ВСБ 

8 Сучасні методи фізичної підготовки ВСБ 

9 Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців 

10 Національна система фізичного виховання ВСБ 

 

 

  



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є відповідь студента та ін. 

Формами підсумкового контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

– контрольні роботи; 

– стандартизовані тести; 

– проєкти; 

– аналітичні звіти; 

– реферати; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Кількість 

балів 

(іспит) 

Сума ЗМ 1 (30 балів) ЗМ 1 (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  

5 5 5 5  7 7 7 5  
40 100 

Модуль контроль – 7 б Модуль контроль – 7 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 

 

7. Рекомендована література - основна 

1. Армійський рукопашний бій: навч.-метод. посіб. / С.В. Романчук, М.В. Кузнецов, С.С. 

Федак та ін. Львів: НАВС, 2017. 177 с.https://elib.nuou.org.ua/nasv-

fond/armiyskrukopash-biy-2017.html 

2. Витривалість військовослужбовців та методика її розвитку : навч.-метод. посіб. / 

[автори-укладачі : Н.Б.Вербин, Н.Л.Височіна, С.Ф.Костів та ін.]. –К. : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2020. – 120 с. 

3. Теорія і методика фізичного виховання : в 2 томах / під ред. Т. Ю. Круцевич. Київ 

:Олімпійська література, 2017. Т.1 :Загальні основи теорії та методики фізичного 

виховання. 397 с. 

4. КостівС.Ф. Рукопашний бій та методика його викладання : навч.-метод. посіб. / 

С.Ф.Костів, Ю.В.Муштатов. К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 168 с. 

https://elib.nuou.org.ua/katalog/rukopashnij-b%D1%96j-ta-metodika-jogo-vikladannya.html 

5. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року № 35 “Про 

затвердження Тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 

України”. 



6. Фізичне виховання військовослужбовців: навч. посіб. / М.Ф. Пічугін, Г.П. Грибан, 

В.М. Романчук [та ін.]; за ред. Г.П. Грибана. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2011. – 820 с. 

7. Фізична підготовка в польових умовах: навч. посіб. / С.В. Романчук, С.В.Гоменюк, 

М.В.Кузнецов та ін. Львів: НАВС, 2016. 166 с. https://elib.nuou.org.ua/nasv-

fond/fizichpidg-pol-umovah-2016.html 

8. Фізична підготовка у військах. Практичні рекомендації. / В. М.Барков, С.І.Глазунов, 

С.М. Жембровський та інші // за заг. ред. О.В.Петрачкова. 2-е видання, перероблене і 

доповнене. К.: НУОУ імені Івана Черняховського, 2017. 272 с. 

https://elib.nuou.org.ua/katalog/fp-u-viyskah.html 

9. Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт військовослужбовців: 

підручник / П. Ткачук, С. Романчук, В.Афонін та ін. Львів: НАВС, 2019. 291 с. 

https://elib.nuou.org.ua/nasv-fond/fizichna-pidgotovka-2019.html 


