
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Підвищення спортивної майстерності» 

2021 – 2022 н.р.  
Анотація дисципліни - вивчення дисципліни «Підвищення спортивної майстерності» сприяє 

формуванню фундаментальних знань з основ спортивної діяльності, закономірностей основного 
змісту і форм раціональної підготовки спортсменів найбільш суттєвих закономірностей шляхів та 
умов спортивного вдосконалення. Комплексних знань та вмінь, навичок з навчальної дисципліни; 
засвоєння професійних умінь в процесі вивчення різноманітних вправ; набуття умінь та навичок 
науково-методичної діяльності, розвиток фізичних якостей, необхідних в професійній діяльності 
майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту; опанування практичними навичками з 
організації та проведення спортивно-масових заходів з обраного виду спорту, занять з різними 
віковими категоріями та змагань з обраного виду спорту 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни – (750 год. 25 кредитів ЄКТС) 
Статус дисципліни – обов’язкова   
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  
Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 
Курс – 1-4; семестр – 1-8; вид підсумкового контролю – диф. залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: практичні заняття  

Методи навчання: словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://classroom.google.com/c/MTUwMDA0NDIwMTQy?cjc=reaachf 
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1 120/4 64   64  56  Диф. зал  

2 120/4 64   64  56  Диф. зал  

ІІ 3 90/3 64   64  26  Диф. зал ІІ 

4 90/3 64   64  26  Диф. зал  

ІІІ 
 

5 90/3 64   64  26  Диф. зал  

6 90/3 64   64  26  Диф. зал  

ІV 
 

7 90/3 48   48  42  Диф. зал  

8 60/2 40   40  20  Диф. зал  

2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Веселовський Анатолій Петрович 

E-mail: (anton_veselovskiy@ukr.net) 

Тел.:  0679339686 

Федорищак Роман Любомирович 

Проць Роман Омельянович 

Чепелюк Анна Вікторівна 

 

Доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму. 

 

 

Доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму. 

Доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму. 

Доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму. 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання формування фундаментальних знань з основ спортивної діяльності, і 
найбільш суттєвих закономірностей основного змісту та форм раціональної побудови підготовки 
спортсменів, шляхів та умов спортивного вдосконалення; організаторських та методичних знань, 



вмінь та навичок, які необхідні у подальшій діяльності майбутнього фахівця, розширення, 
поглиблення теоретичних знань та формування навичок самоосвіти й професійного 
самовдосконалення. 

Результати навчання можуть бути використані на практичних заняттях, а також під час 

проведення уроків фізичної культури в закладах середньої освіти та навчально-тренувальних 

заняттях у дитячо-юнацьких спортивних школах, участі у змаганнях, організації та проведення 

змагань. 

Компетентності: – Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні 

навички при вирішенні соціальних і професійних завдань.  
− Здатність системного планування професійної діяльності, володіння педагогічними навичками 

урочних і неурочних форм занять. 
− Здатність організовувати оздоровчо-розважальні і спортивні заходи, бути обізнаним у 

правилах суддівства спортивних змагань. 
− Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня 

кваліфікації. 
− Уміння добирати та застосовувати ефективні методи навчання рухової дії, розвивати фізичні 

якості; а також надавати своєчасну допомогу відповідно до етапу навчання. Організовувати 
навчально-тренувальні заняття та змагання з обраного виду спорту. 

− Уміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань в обраному виді 
спорту та змістовно інтегрувати отримані результати.  

− Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових складних ідей на 
основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

− Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних 
взаємовідносин під час виконання професійних завдань.  

 − Уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи 
педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати 

самостійну роботу студентів.  
− Здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що приводять до 

отримання нових знань у професійній галузі, впроваджувати й адаптувати наукові знання у процес 

професійної діяльності; здатність до генерування ідей та досягнення спортивних та наукових цілей.  
− Здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які знаходяться у 

відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати іноземний досвід практичного 
вирішення актуальних і нестандартних проблем у сфері фізичного виховання і спорту. 

Пререквізити дисципліни. Навчальна дисципліна «Підвищення спортивно майстерності» 
надає можливості і переваги котрі пов’язані з попереднім вивченням шкільного курсу з фізичного 
виховання та основ здоров'я, позакласної шкільної роботи, а саме, секційних занять з різних видів 
спорту. 

Постреквізити дисципліни. Знання, уміння та навички з дисципліни можуть 
використовуватися при вивченні дисциплін «Спортивні ігри та методика їх викладання», «Легка 

атлетика та методика її викладання», «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності», «Загальна 
теорія підготовки спортсменів», «Психологія», «Гімнастика та методика її викладання». 

4. Програма дисципліни 

І семестр 

Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: 

організація та вимоги до занять, техніка безпеки та гігієнічні вимоги до занять, місця занять, 

визначення рівня підготовленості студентів; зміст, характеристика, особливості і взаємозв’язок 

загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному виді спорту; методи та засоби, що 

застосовуються для розвитку загальної і спеціальної витривалості, швидкісно-силових якостей; 

спритності, гнучкості, координаційних здібностей у обраному виді спорту; методика проведення 

занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: вимоги до інвентарю та 

обладнання, техніка, класифікація, термінологія вправ; створення необхідного уявлення про 
спортивну техніку; послідовність і методика навчання техніки окремих базових вправ; опанування 
необхідними уміннями та навичками виконання вправ; удосконалення техніки виконання вправ у 
обраному виді спорту шляхом зміни її динамічних та кінематичних параметрів; послідовність і 
методика навчання вправ ІІ юнацького розряду в обраному виді спорту; застосування технічних 
прийомів в навчально-тренувальних іграх. 



Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: тактика, класифікація, термінологія; 

загальні основи тактики, навчання тактичним діям, взаємодіям в обраному виді спорту; створення 
необхідного уявлення про виконання тактичних дій, взаємодії в обраному виді спорту; ознайомлення 
та навчання індивідуальним тактичним діям в нападі у обраному виді спорту 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні техніки вправ та тактичним діям, взаємодіям в обраному виді спорту; 
удосконалення знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту. 

ІІ семестр 
Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному 

виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної і спеціальної витривалості, 

швидкісно-силових якостей; спритності, гнучкості, координаційних здібностей у обраному виді 

спорту; методика проведення занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про техніку спортивної 
вправи; опанування необхідними уміннями та навичками виконання техніки вправ; удосконалення 
техніки виконання вправ у обраному виді спорту шляхом зміни її динамічних та кінематичних 
параметрів; послідовність і методика навчання окремих вправ в обраному виді спорту; застосування 
вивчених технічних навичок в навчально-тренувальних іграх; послідовність і методика навчання 
вправ І юнацького розряду в обраному виді спорту. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: тактика, класифікація; загальні основи 

тактики, навчання тактичним діям, взаємодіям в обраному виді спорту; створення необхідного 
уявлення про застосування тактичних дій, взаємодії в обраному виді спорту; ознайомлення та 
навчання індивідуальним тактичним діям в захисті у обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні техніки вправ та тактичним діям, взаємодіям в обраному виді спорту; 
удосконалення знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; удосконалення 
знань умінь і навичок у складанні конспектів і проведення підготовчої частини занять з фізичної 
підготовки в обраному виді спорту. 

ІІІ семестр 

Фізична підготовка 
Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: Зміст, 

характеристика, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному 

виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку швидкості, гнучкості, 

координаційних здібностей, сили та витривалості у обраному виді спорту; методика проведення 

занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про спортивну техніку; 
послідовність і методика навчання техніки окремих вправ; опанування необхідними уміннями та 
навичками виконання вправ в обраному виді спорту; удосконалення техніки виконання вправ в 
ускладнених умовах в обраному виді спорту; послідовність і методика навчання техніко-тактичних 
вправ в обраному виді спорту; закріплення виконання вивчених технічних навичок в змагальних 
умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основи тактики, навчання тактичним 

діям, взаємодіям в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про застосування 
тактичних дій, взаємодії в обраному виді спорту; закріплення виконання індивідуальних тактичних 
діям в захисті та нападі в обраному виді спорту; послідовність та методика навчання тактичних дій в 
обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 



показі і пояснені при навчанні елементів техніки вправ та тактичним взаємодіям в обраному виді 
спорту; удосконалення знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; 
удосконалення знань умінь і навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять з 
фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

ІV семестр 
Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному 

виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної спеціальної витривалості, 

сили, гнучкості, спритності, швидкості і координаційних здібностей, в обраному виді спорту; 

методика проведення занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про техніку виконання 
вправи; опанування необхідними уміннями та навичками виконання техніки вправ в обраному виді 
спорту послідовність і методика навчання техніки окремих вправ; удосконалення техніки виконання 
вправ в ускладнених умовах в обраному виді спорту; послідовність і методика навчання вправ в 
обраному виді спорту; застосування технічних навичок в змагальних умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основи тактики, навчання тактичним 

діям, взаємодіям в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про застосування 
тактичних дій, взаємодії в обраному виді спорту; закріплення виконання індивідуальних та групових 
тактичних дій в захисті та нападі в обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні елементів техніки та тактики в обраному виді спорту; удосконалення 
знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і 
навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять з технічної підготовки в 
обраному виді спорту. 

V семестр 
Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному 

виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної та спеціальної 

витривалості, сили, гнучкості, спритності, швидкості, швидкісно-силових здібностей, в обраному виді 

спорту; методика проведення занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про техніку фізичної 
вправи; закріплення техніки виконання вправ в обраному виді спорту послідовність і методика 
навчання техніки окремих вправ; удосконалення техніки виконання вправ в ускладнених умовах в 
обраному виді спорту; повторення вивчених елементів ІІІ розряду; послідовність і методика навчання 
вправ в обраному виді спорту ІІ розряду; застосування технічних навичок в змагальних умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основи тактики, навчання тактичним 

діям, взаємодіям в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про застосування 
тактичних дій, взаємодії в обраному виді спорту; закріплення виконання індивідуальних та групових 
тактичних дій, комбінацій в захисті та нападі; ознайомлення з командними тактичними взаємодіями, 
системами розігрування в обраному виді спорту; послідовність та методика навчання тактичних дій в 
обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні елементів техніки та тактики в обраному виді спорту; удосконалення 
знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і 
навичок у складанні конспектів і проведення основної частини (навчання техніки) занять з технічної 
підготовки в обраному виді спорту; удосконалення знань вмінь і навичок у проведені спостереження 
запису та аналізу змагальної діяльності, а також ведення протоколу в обраному виді спорту; 
психолого-педагогічна характеристика тренера викладача; удосконалення знань вмінь та навичок у 
складані та проведені вправ з технічної підготовки з різними віковими групами. 



VІ семестр 
Фізична підготовка 
Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, основні завдання загальної і спеціальної фізичної підготовки в обраному виді спорту; 

методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної, спеціальної витривалості, сили, 

гнучкості, спритності, швидкості, швидкісно-силових і координаційних здібностей, в обраному виді 

спорту; методика проведення занять із загальної фізичної підготовки з використанням інноваційних 

технологій  в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; опанування необхідними уміннями та навичками техніки 
виконання вправи в обраному виді спорту; послідовність і методика навчання техніки окремих вправ; 
удосконалення техніки виконання вправи шляхом зміни її динамічних та кінематичних параметрів та 
в ускладнених умовах в обраному виді спорту; послідовність і методика удосконалення вправ 
елементів ІІ розряду в обраному виді спорту; застосування технічних навичок в змагальних умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основні завдання тактичної підготовки, 

навчання тактичним діям, взаємодіям в обраному виді спорту; навчання застосування тактичних дій, 
взаємодії в обраному виді спорту; вдосконалення виконання індивідуальних та групових тактичних 
дій в захисті та нападі в обраному виді спорту; закріплення виконання командних тактичних 
взаємодій, системами розігрування в обраному виді спорту; послідовність та методика навчання 
тактичних дій в обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні елементів техніки та тактики в обраному виді спорту; удосконалення 
знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і 
навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять з фізичної та технічної 
підготовки в обраному виді спорту; ведення документації на змаганнях; психолого-педагогічна 
характеристика тренера викладача; удосконалення знань вмінь та навичок у складані та проведені 
вправ з технічної підготовки з різними віковими групами; психолого-педагогічна діяльність тренера в 
роботі зі спортсменами різної кваліфікації; використання технічних та інноваційних засобів в процесі 
підготовки спортсмена. 

VІІ семестр 
Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, завдання, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в 

обраному виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної спеціальної 

витривалості, сили, гнучкості, спритності, швидкості і координаційних здібностей, в обраному виді 

спорту; методика проведення занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про техніку виконання 
вправи; опанування необхідними уміннями та навичками виконання техніки вправ в обраному виді 
спорту послідовність і методика навчання техніки окремих вправ; удосконалення техніки виконання 
вправ в ускладнених умовах в обраному виді спорту; послідовність і методика навчання вправ в 
обраному виді спорту; навчання елементів І розряду застосування технічних навичок в змагальних 
умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основи тактики, навчання тактичним 

діям, взаємодіям в обраному виді спорту; вивчення та застосування тактичних дій, взаємодії в 
обраному виді спорту; вдосконалення виконання індивідуальних, групових та командних тактичних 
дій в захисті та нападі в обраному виді спорту; послідовність та методика навчання тактичних дій в 
обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань вмінь та навичок у розповіді, 
показі і пояснені при навчанні елементів техніки та тактики в обраному виді спорту; удосконалення 
знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і 
навичок у складанні конспектів і проведення підготовчої частини заняття в обраному виді спорту; 
удосконалення знань умінь і навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять 



фізичної підготовки в обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і навичок у складанні 
конспектів і проведення основної частини занять з технічної підготовки в обраному виді спорту; 
удосконалення знань умінь і навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять 
тактичної підготовки в обраному виді спорту; загальні умови для відновлення організму після 
тренувань та змагальних навантажень; психолого-педагогічна діяльність тренера в роботі зі 
спортсменами різної кваліфікації; використання технічних та інноваційних засобів в процесі 
підготовки спортсмена. 

VІІІ семестр 
Фізична підготовка 

Загальні поняття про фізичну підготовку та методика розвитку фізичних якостей: зміст, 

характеристика, завдання, особливості і взаємозв’язок загальної і спеціальної фізичної підготовки в 

обраному виді спорту; методи та засоби, що застосовуються для розвитку загальної спеціальної 

витривалості, сили, гнучкості, спритності, швидкості і координаційних здібностей, в обраному виді 

спорту; методика проведення занять із загальної фізичної підготовки в обраному виді спорту. 

Технічна підготовка 
Загальні основи техніки навчання вправ в обраному виді спорту: техніка, класифікація, 

термінологія вправ в обраному виді спорту; створення необхідного уявлення про техніку виконання 
вправи; опанування необхідними уміннями та навичками виконання техніки вправ в обраному виді 
спорту послідовність і методика навчання техніки окремих вправ; удосконалення техніки виконання 
вправ в ускладнених умовах в обраному виді спорту; послідовність і методика навчання вправ в 
обраному виді спорту; навчання елементів І розряду застосування технічних навичок в змагальних 
умовах. 

Тактична підготовка 
Загальні основи тактики в обраному виді спорту: основи тактики, навчання тактичним 

діям, взаємодіям в обраному виді спорту; вивчення та застосування тактичних дій, взаємодії в 
обраному виді спорту; вдосконалення виконання індивідуальних, групових та командних тактичних 
дій в захисті та нападі в обраному виді спорту; послідовність та методика навчання тактичних дій в 
обраному виді спорту. 

Педагогічна майстерність 
Удосконалення знань, умінь та навичок у розповіді, показі і пояснені стройових, загально 

розвиваючих, спеціальних та підвідних вправах; удосконалення знань умінь і навичок у складанні 
конспектів і проведення підготовчої частини заняття в обраному виді спорту; удосконалення знань 
умінь і навичок у складанні конспектів і проведення основної частини занять фізичної підготовки з 
різними віковими групами в обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і навичок у складанні 
конспектів і проведення основної частини занять з технічної підготовки з різними віковими групами 
в обраному виді спорту; удосконалення знань умінь і навичок у складанні конспектів і проведення 
основної частини занять тактичної підготовки з різними віковими групами в обраному виді спорту; 
удосконалення знань, вмінь і навичок у суддівстві змагань у обраному виді спорту; загальні умови 
для відновлення організму після тренувань та змагальних навантажень; психолого-педагогічна 
діяльність тренера в роботі зі спортсменами різної кваліфікації; використання технічних та 
інноваційних засобів в процесі підготовки спортсмена. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24; стадіон, корпус 

11,  вул. Симоненка, 5 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. (корпус 11,  вул. Симоненка, 5)  

7. Система оцінювання 

 ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів між видами навчальної роботи у кожному семестрі   

 Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Н 1 Н 2 Н 3 Н 4 Н 5 Н 6 Суддівство,  

участь у змаганнях 

Написання та проведення 

комплексу (заняття)  

10 10 10 10 10 10 20 20 100 

 

Н1-Н6 – нормативи технічної та фізичної підготовки: 

За участь у суддівстві та організації змагань студент отримує 10 балів.  

За участь у змаганнях різного рівня студент отримує 10 балів. 

У написані та проведені комплексу вправ оцінюється: вірно підібрані вправи що вирішують 

поставлене завдання – 10 балів (якщо вправи підібрано не добре відповідно знімаються бали), без 



написаного попередньо комплексу до проведення не допускається; проведення комплексу (заняття) 

на достатньому організаційно-методичному рівні – 10 балів (за недоліки бали знімаються). 

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є диференційований залік, який 

проводиться наприкінці кожного семестру. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС.  
Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить 

підсумкову семестрову оцінку.  
Диф. залік, за талоном №2 та талоном К проводиться з оцінюванням за стобальною шкалою 

згідно розподілу між видами навчальної роботи з врахуванням балів з форм поточного та 
підсумкового контролю. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) : отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 

програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

добре знає вербальні та невербальні термінологічні основи базових рухів і вихідних положень вправ; 

основи техніки виконання базових рухів вправ та методику їх навчання; добре орієнтується в 

організації та проведенні заняття в цілому та по частинах; уміє визначати мету і завдання кожного 

заняття; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання під час проведення 

комплексів вправ; здатний скласти комплекс вправ, дотримуючись основних вимог та правил щодо 

складання комплексу вправ; володіє методами та засобами для організації та проведення занять та 

організації та проведення змагань з обраного виду спорту; виконав усі види навчальної роботи. 

В (82 – 89) – оцінка «дуже добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): отримує 

здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал з 

обраного виду спорту, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, 

проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; добре знає вербальні та невербальні 

термінологічні основи базових рухів і вихідних положень вправ; основи техніки виконання базових 

рухів вправ та методику їх навчання; добре орієнтується в організації заняття з обраного виду спорту 

та проведенні змагань, проте потребує незначної підтримки для впевненості у власному виборі методів 

організації; уміє визначати мету і завдання заняття; здатний проаналізувати попередні знання з метою 

їх використання під час проведення частин заняття, але є  неточності у доборі вправ для виконання 

завдань певного заняття; володіє методами обробки експериментальних даних; виконав усі види 

навчальної роботи. 

С (75 – 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок): отримує здобувач, який виявив міцні знання навчального матеріалу, відтворює програмний 

матеріал з обраного виду спорту, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; добре знає вербальні та невербальні термінологічні основи базових рухів і вихідних 

положень вправ допускає певні неточності; основи техніки виконання базових рухів вправ та 

методику їх навчання; орієнтується в організації та проведенні заняття з обраного виду спорту, 

допускає суттєві неточності; уміє визначати мету і завдання заняття; здатний проаналізувати попередні 

знання з метою їх використання під час організації заняття; здатний скласти  комплекси вправ, містять 

неістотні неточності; володіє методами організації занять, проте допускає певні неточності під час їх 

застосування; уміє підводити підсумки проведених занять; виконав усі види навчальної роботи.  

D (67 – 74) – оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує 

здобувач, який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами 

відтворює програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; не достатньо знає вербальні та невербальні термінологічні 

основи базових рухів і вихідних положень вправ обраного виду спорту; основи техніки виконання 

базових рухів та методику їх навчання; не достатньо орієнтується  в організації та проведенні частин 

заняття, допускає неістотні неточності; уміє визначати мету і завдання заняття; не завжди використовує 

попередні знання під час організації частин заняття; відчуває труднощі під час складання комплексів 

вправ частин заняття з обраного виду спорту, не завжди дотримується вимог та правил щодо їх 

складання, допускає певні неточності; не достатньо володіє методами  та засобами організації та 

проведення заняття, допускаючи при цьому певні неточності; за сторонньої допомоги здатен підводити 

підсумки; виконав усі види навчальної роботи. 

E (60 – 66) – оцінка «достатньо» – «3» (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям): отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу з 

обраного виду спорту, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що 

містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; слабо знає вербальні та 

невербальні термінологічні основи базових рухів і вихідних положень вправ; основи техніки 



виконання базових рухів вправ та методику їх навчання; слабо орієнтується в питаннях організації та 

проведення занять, допускає суттєві неточності; він з труднощами визначає мету і завдання заняття з 

обраного виду спорту; рідко спирається на раніше отримані знання; слабо володіє методами та 

засобами організації заняття, допускаючи при цьому певні неточності; за сторонньої допомоги здатен 

підводити підсумки; виконав більшість із запропонованих видів навчальної роботи. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»  (з можливістю повторного складання): 

виставляється здобувачеві вищої освіти, який виявив незнання значної частини навчального матеріалу з 

обраного виду спорту, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє застосувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, не вміє користуватися (спирається на) 

матеріалом, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не знає 

вербальні та невербальні термінологічні основи базових рухів і вихідних положень вправ; основи 

техніки виконання базових рухів вправ та методику їх навчання; не орієнтується організації та 

проведенні змагань; відчуває труднощі під час визначення мети і завдання заняття з обраного виду 

спорту; не здатен скласти комплекс вправ; не володіє методами та засобами організації та проведення 

заняття; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

F (1 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» (з обов'язковим повторним курсом): виставляється 

здобувачеві, який зовсім не володіє програмним матеріалом з обраного виду спорту, не орієнтується в 

організації заняття та можливості його проведення; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

8. Питання до Диф. заліку 

1. Опрацювати джерела науково-методичної інформації в галузі фізичної культури та спорту.   

2. Опрацювати теоретичний матеріал з технологій побудови тренувальних програм.  

3. Знати техніку безпеки на заняттях, а також вимоги до інвентарю та обладнання місць для занять. 

4 Визначити основні поняття і терміни: осі тіла, площини тіла, напрямки руху. 

5. Знати характеристику, оздоровче значення обраного виду спорту. 
6. Визначити найбільш поширені стройові положення (стройові поняття). Команда, розпорядження, 

особистий приклад. 

7. Вивчити теорію втоми (стомлення) та відновлення. 

8. Використовувати тести для визначення рівня навантажень при заняттях. 

9. Визначити особливості проведення занять та форми проведення занять. 

10. Виділити основні форми діагностики функціонального стану організму.  

11. Аналізувати відновний період.  

12. Визначити реакції організму на навантаження. 

13. Описати стан та перспективи розвитку обраного виду спорту в Україні. 

14. Виділити причини травматизму і його профілактика. 

15. Знати методики розвитку фізичних якостей. 

16. Знати зміст і методику занять обраним видом спорту  з дітьми дошкільного віку.   

17. Знати зміст і методику занять обраним видом спорту  з дітьми молодшого шкільного віку. 

18. Визначити значення спеціальної фізичної підготовки. 

19. Виділити залежність формування рухових навичок від ступеню розвитку фізичних якостей. 

20. Визначити підвідні та підготовчі вправи у обраному виді спорту.   

21. Визначити методичні поради навчання вправ у обраному виді спорту.   

22. Визначити місце обраного виду спорту в системі фізичного виховання. 

23. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики розвитку фізичних якостей; скласти комплекс 

вправ для розвитку загальної спритності, швидкості, сили, витривалості, гнучкості. 

24. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики навчання технічних прийомів в обраному виді 

спорту; скласти комплекс вправ. 

25. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики вдосконалення технічних прийомів в обраному 

виді спорту; скласти комплекс вправ. 

26. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики навчання індивідуальних тактичних взаємодій 

в обраному виді спорту; скласти комплекс вправ. 

27. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики навчання групових тактичних взаємодій в 

обраному виді спорту; скласти комплекс вправ. 

28. Опрацювання теоретичного матеріалу, з методики навчання командних тактичних взаємодій в 

обраному виді спорту; скласти комплекс вправ. 

29. Знати правила та методику суддівства в обраному виді спорту. 

9. Політика дисципліни 

Студент повинен вчасно приходити на заняття. У випадку пропуску 5 чи більше практичних 

занять без поважної причини, студент  може бути не допущений до підсумкового контролю, або 
його/її підсумкова оцінка буде знижена. Студент повинен добросовісно готуватися до усіх видів 



поточного та підсумкового контролю. Студент має брати активну участь на практичних заняттях та 

змаганнях. Заборонено користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними  
пристроями під час опитування. У випадку порушення норм академічної доброчесності під час 

виконання завдань  поточного чи підсумкового контролю, студент отримає «0» балів. Якщо студент 

має претензії до викладача через оцінювання, якість надання послуг  тощо, спершу треба 
повідомити про це самого викладача, якщо проблему не вдалося вирішити, студент має право 
звернутися до завідувача кафедри чи керівництва факультету. Студент повинен неухильно 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, інших видів політики, 
передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ВНЗ. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Будинкевич С.Н. Теорія і методика викладання волейболу/ C.Н. Будинкевич/ Дрогобич: 

Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка , 2010. – 90c  

2. Будинкевич С., Проць Р. Спортивно-педагогічне вдосконалення з обраного виду спорту 

(волейбол): навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» 

напрямки підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»]. – Дрогобич : 

Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка , 2012. – 94 с 

3. Білокопитова Ж. Гімнастика: краса і здоров’я. / Білокопитова Ж., Мовчан Л., Щербакова Н./ - 

К.: Здоров’я, 1991. - 104 с. 

4. Бубела О.Ю. Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики. / Бубела О.Ю., 

Петрина Р.Л., Сениця А.І.: - Львів, 2011 р. 

5. Веселовський А.П. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Теорія і методика 

викладання футболу / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин, В. І. Мазяр, А. В. Ніконець / Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2012. – 80с. 

6. Веселовський А.П. Навчально-методичний посібник. Теорія і методика обраного виду 

спорту / А. П. Веселовський, В. М. Максим’як, О. Б. Михайловський // Теорія і методика обраного 

виду спорту. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с.  

7. Веселовський А.П. Футбол, міні-футбол та методика їх викладання : для студентів ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». / А. П.Веселовський, В.М.Максим’як, 

Р.О.Проць, А.В.Ніконець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 166 с. 

8. Веселовський А.П. Футбол, міні-футбол та методика його викладання: методичні матеріали 

до практичних занять [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне 

виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, О.Б.Михайловський – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2013. – 95с.  

9. Віхров К. Л. Компаньйон футбольного арбітра. – К.; Федерація футболу України, Комбі 

ЛТД, 2006. – 352 с. 

10. Євстратов П.І. Стройові та загально-розвиваючі вправи: Метод. рекомендації. / П.І. 

Євстратов / – Чернівці, 2001. – 55 с. 

11. Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов. / Киев: Олимпийская литература, 

2003 – 271 с. 

12. Петрина Р.Л. Основна гімнастика. / Р.Л. Петрина, О.Ю. Бубела / - Л.: Українські технології, 

- 2002 р. 

13. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. / О. М. Худолій / - Харків.: ОВС  
2004. - 414 с. 

14. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики / О. М. Худолій: Навч.посібник. У 2-

х томах. - 4-е вид., випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2008. - Т.1. - 408 с. 

15. Чепелюк А. В. Теорія і методика викладання гімнастики. / Чепелюк А. В., Вихованець Г. М. 

// Методичні матеріали до проведення практичних занять для студентів факультету фізичного 

виховання. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2011. – 68с. 

16. Чепелюк А. В. Гімнастика та методика її викладання. / Чепелюк А. В., Кушнір Р. Г. // 

Навчання техніки базових гімнастичних вправ: наочний навчально-методичний посібник для 

студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини». – Дрогобич: Редакційно 

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 



50 с.  
Додаткова література:  

1. Беляев А. В. Волейбол на уроке физической культуры/ А. В. Беляев– 2-е узд/ – М. : 

Физкльтура и спорт, 2005. – 144 с., (Серия «Физичесая культура в школе») 

2. Беляев А. В. Волейбол: теорія и методика тренировки /А.В. Беляев, Л.В. Булынина – М. : 

Фізкультура и спорт, 2007 – 184 с. 

3. Бібер В. Методика суддівства/ В.Бібер, А. Батюк, В. Подкопаєв, В. Фульштейн – Тернопіль: 

Київ, 2002. –154 с.  

4. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей: Навчальний посібник для 

фізкультурних вузів / Линець М. М. – Львів: «Штабор», 1997. – 204 с. 

5. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: учеб. [для студ. высш. учеб. 

завед.] / Петров П. К. – М. : Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 178-182. 

6. Піменов М. П. Волейбол. Спеціальні вправи / М. П. Піменов – Івано-Франківськ: “Лілея – 

НВ”, 2000. – 295 с. 

7. Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособ. / В.Ю. Сосина. – Олимпийская  
література, 2009. – 135 с. 

8. Чепелюк А. В. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: посібник (курс лекцій) / А. 

В. Чепелюк, Р. Г. Кушнір. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с. 

9.Шиян Б. М. Теорія та методика фізичного виховання школярів, Ч.1 – Тернопіль: навчальна 

книга – Богдан, 2001. – 272 с. 

10. Шиян Б. М. Теорія та методика фізичного виховання школярів, Ч.2 – Тернопіль: навчальна 

книга – Богдан, 2001. – 248 с. 
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http://uk.wikipedia.org/  
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  Викладачі                       Веселовський А.П. 
       Федорищак Р.Л. 
       Проць Р.О. 
       Чепелюк А.В. 

 
             Схвалено на засіданні кафедри спортивних дисциплін і туризму 
Протокол № __ від ____________ 20 __ року  
 
           Завідувач кафедри                                                 Кондрацька Г.Д. 
  

 

http://usf.org.ua/
http://uk.wikipedia.org/

