
Вступ до спеціальності 

Тип модуля: 

обов’язковий  

Семестр:  

перший 

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3); 

аудиторні години – 32 (лекції — 16 год., практичні — 16 год.).  

Лектори:  

 доктор педагогічних наук, доцент, доцент Кондрацька Г.Д.  

 практичні заняття проводить, доцент Кондрацька Г.Д.  

 спортивних дисциплін і туризму 

Результати навчання:  

- знати роль і місце фізичної культури в загальній культурі людства; 

- знати галузеву термінологію; стандарти вищої освіти; 

- знати особливості міжнародного спортивного та фізкультурно-спортивного рух 

в Україні;  

- знати програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури;  

- знати організаційні засади, структуру і матеріальна основа розвитку знати 

фізкультурно-спортивного руху в Україні;  

- знати систему кадрового забезпечення галузі фізичної культури та спорту;  

знати професійні вимоги до фахівців фізичної культури та спорту; 

- знати вимоги до організація навчального процесу у вищих навчальних знати 

закладах; до навчання і побуту студентів у закладах вищої освіти. 

- Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  

аудиторне  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

- Спортивні дисципліни 

- Теорія та методика фізичного виховання,  

Зміст навчального модуля:   

Фізична культура – невід’ємна частина загальної культурі людства. 

Галузева термінологія.  Вимоги до вищої освіти. Міжнародний спортивний рух. 

Фізкультурно-спортивний рух в Україні. Програмно-нормативні засади 

розвитку галузі фізичної культури. Організаційні засади, структура і 

матеріальна основа розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні. 

Система кадрового забезпечення галузі.  Професійна діяльність фахівців 

фізичної культури та спорту. Організація навчального процесу у закладах вищої 

освіти. Навчання і побут студентів у закладах вищої освіти. Основи науково-

дослідної роботи. 

Рекомендована література:  

1. Вацеба О.М. Нариси з історії Західноукраїнського спортивного 

руху. / Вацеба О.М.  - Івано-Франківськ, 1997. 

2. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і 

спорт” /М Герцик, О.Вацеба //Навчальний посібник. – Вид. 3-є, випр. І доп. – 

Харків, 2004. -  176 с. 

3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".- К., 1994. 



4. Кондрацька Г.Д., «Вступ до спеціальності» : методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 103 с. 

5. Кулик Я.Л. Історія виникнення й розвитку фізичної культури та 

спорту в Україні./ Кулик Я.Л. Вінниця, 1997. 

6. Олійник М.О. Організаційна управлінська діяльність у системі 

управлінь і комітетів з питань фізичної культури. / Олійник М.О. – Харків, 

2000.  

7. Осінчук В.Г. Визначення основних термінів фізичної культури і 

спорту. / Осінчук В.Г. – К. 1995. 

8. Фролова  Л. С.  Вступ  до  спеціальності  / Фролова  Л. С.  //Фізичне  

виховання [навчально-методичний посібник]. – Черкаси, 2014. – 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль (70 %): усне опитування; самостійна робота  

 підсумковий контроль (30%, співбесіда): семестровий контроль.  

Мова навчання: українська 

Кафедра:  

Спортивних дисциплін і туризму. 
 


	Вступ до спеціальності

