
Вступ до спеціальності 

Тип модуля: обов’язковий 

 Семестр: перший  

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

44 (лекції — 30 год., практичні — 14 год.). 

Лектори:  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних і туризм 

Кондрацька Г.Д.   

практичні заняття проводить, професор Кондрацька Г.Д.  спортивних дисциплін і 

туризму  

Результати навчання: - здатність і розуміння здійснювати аналіз суспільних процесів у 

сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання 

існуючих проблем; – здатність у процесі навчання спілкуватися українською та іноземною 

мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією і професійним 

дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; – здатність володіти основами 

знань з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та 

оформлення наукової праці; – здатність здійснювати заходи з підготовки спортсменів, 

організації й проведення спортивних змагань. – здатність аналізувати процеси 

становлення і розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти 

на міжнародному й національному рівнях; – здатність розуміти сутність, принципи, 

методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини; – здатність 

аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі; – 

суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства. – здатність 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; – 

здатність застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  

аудиторне  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

Спортивні дисципліни 

Фізична культура 

Зміст навчального модуля: Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності. 

Історія виникнення закладів вищої освіти. Формування фізичної культури в Стародавніх 

Греції та Римі. Особливості розвитку міжнародного спортивного руху в епоху новітнього 

часу. Витоки фізичної культури в Україні. Законодавчо-нормативні та організаційні 

засади розвитку фізичної культури та спорту. Поняття про професію, спеціальність, 

посаду. Основи науково-дослідної та методичної роботи. 
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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 екзамен. 

Мова навчання: українська 

Кафедра: Спортивних дисциплін і туризму 


