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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Реформування системи вищої школи та переміни, що відбува-
ються в галузі фізичного виховання, виразно окреслюють проблему 
підготовки професійних кадрів. Сьогодні чимало вищих навчальних 
закладів пропонують спеціальну освіту тим, хто хоче здобути фах у 
галузі фізичної культури.

Фізична культура є одним із визначальних чинників суспільно-
го життя світової спільноти, важливим елементом освіти, виховання, 
охорони здоров’я, військової справи, професійно-прикладної підго-
товки, соціальної сфери, політики, економіки, мистецтва тощо.

Формуючись у процесі розвитку людського суспільства, фізична 
культура чітко позначила залежність між підготовкою до праці та її 
результатами. Ускладнення змісту людської діяльності щоразу підви-
щує вимоги до рівня фізичної та психічної підготовленості. Функції 
фізичної культури виявляються також у постійному нагромадженні й 
передачі досвіду зі створення нових методів і засобів впливу на пси-
хофізичний стан людей. Цей досвід становить основу теорії фізич-
ного виховання і спорту, що сформувалась у самостійний науковий 
напрям. Якщо фізична культура є засобом підвищення продуктив-
ності праці та досягнення високого рівня суспільного виробництва, 
то останнє, в свою чергу, забезпечує відповідні умови (матеріальні та 
духовні) для розвитку фізичного виховання і спорту.

Метою дисципліни “Фізичне виховання у вищих навчальних за-
кладах” є розробка і реалізація уявлення про вищу школу України. 
Також необхідно розглянути особливості роботи викладача фізичної 
культури у вищих навчальних закладах, дати характеристику її особ-
ливостям, ознайомити з Програмою фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах, з правами та обов’язками викладачів вищих 
навчальних закладів, дати уявлення про зміст і організацію професій-
но-педагогічної освіти у ВНЗ.

За підсумками вивчення дисципліни “Фізичне виховання у вищих 
навчальних закладах” студенти повинні 

знати: 
• законодавчу базу вищої школи України; 
• особливості роботи викладача фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах; 
• зміст Програми з фізичного виховання у вищих навчальних за-

кладах; 
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• форми організації навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах; 

• структуру вищого закладу освіти; 
• права та обов’язки викладачів вищих навчальних закладів;

уміти: 
• проводити лекційні та практичні заняття з фізичної культури з 

студентами різних курсів; 
• працювати з документами планування (навчальний план, нав-

чальна програма, робоча програма та ін.); 
• розробити робочу програму з однієї дисципліни фізичного ви-

ховання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни

“ФіЗИЧНЕ  ВИхОВАННЯ  у  ВИщИх   
НАВЧАЛЬНИх  ЗАКЛАдАх”

№
пор.

Назва теми

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10

Фізкультурно-спортивний рух в Україні
Система кадрового забезпечення галузі
Зміст освіти та організація навчального процесу з фізичного 
виховання у ВНЗ
Загальна фізична підготовка в системі фізичного виховання
Значення, мета і завдання фізичного виховання
Структура й особливості змісту базової програми з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах
Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання, 
спортивного клубу та спортивно-оздоровчого центру
Особливості роботи викладача фізичного виховання вищого 
навчального закладу.
Студентський спорт, його організаційні особливості
Особливості занять вибраним видом спорту або системою 
фізичних вправ
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРіАЛ  
до вивчення дисципліни

“ФіЗИЧНЕ  ВИхОВАННЯ  у  ВИщИх   
НАВЧАЛЬНИх  ЗАКЛАдАх”

Тема 1. Фізкультурно-спортивний рух в україні

Передумови зародження і розвитку фізкультурно-спортивного 
руху в Україні. Фізкультурно-спортивний рух України на сучасному 
етапі. Теорія і практика фізичної культури, виходячи з нових реалій 
сучасного життя в Україні.

Література [7; 8; 21; 34]

Тема 2. Система кадрового забезпечення галузі

Структура вищої освіти в Україні. Система ступеневої освіти. За-
клади фізкультурної освіти в Україні.

Література [1; 2; 6; 16; 18; 19; 20]

Тема 3. Зміст освіти та організація навчального процесу  
з фізичного виховання у ВНЗ

Спрямованість навчального процесу в закладах вищої освіти. Нау-
ково-методичне забезпечення навчального процесу. Державні стан-
дарти вищої освіти. Види і форми організації навчальних закладів у 
вищій школі. Форми і методи контролю у вищих навчальних закла-
дах.

Література [1; 11–15; 33–35]

Тема 4. Загальна фізична підготовка в системі фізичного 
виховання

Методичні принципи фізичного виховання. Засоби і методи фі-
зичного виховання. Основи навчання рухам. Етапи навчання рухам. 
Виховання фізичних якостей. Формування психічних якостей, рис, 
властивостей особистості в процесі фізичного виховання. Форми за-
нять фізичними вправами. Побудова і структура учбово-тренуваль-
ного заняття.

Література [5; 28; 30–35]
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Тема 5. Значення, мета і завдання фізичного виховання  
студентів

Зміст фізичного виховання студентів. Законодавча основа фі-
зичної культури студентів в Україні. Структура фізичної культури 
студентів. Об’єктивні критерії ефективності концептуально нового 
підходу до педагогічного процесу у ВНЗ щодо фізичного виховання. 
Поліфункціональний характер фізичної культури студентів.

Література [25; 26; 29; 32]

Тема 6. Структура й особливості змісту базової програми  
з фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Фізичне виховання у ВНЗ — одне з основних напрямів вищої гу-
манітарної освіти. Державний стандарт фізичного виховання в сис-
темі освіти. Реалізація функцій фізичної культури через систему 
фізичного виховання. “Державні вимоги до навчальних програм з 
фізичного виховання в системі освіти”. Базова навчальна програма з 
фізичного виховання для вищих навчальних закладів України. Прог-
рама фізичної підготовки студентів, які належать до спеціального ме-
дичного відділення.

Література [1–8; 17; 23]

Тема 7. Основні напрями діяльності кафедри фізичного  
виховання, спортивного клубу  
та спортивно-оздоровчого центру

Завдання, що вирішуються на кафедрі фізичного виховання у 
ВНЗ. Спортивний клуб ВНЗ та основні напрями його роботи. Пра-
вові та економічні механізми в галузі студентського спорту. Основні 
види діяльності студентських спортивно-оздоровчих центрів.

Література [5–9; 12; 18]

Тема 8. Особливості роботи викладача фізичного виховання 
вищого навчального закладу

Основні завдання, що повинен вирішувати викладач вищого нав-
чального закладу. Професійні обов’язки викладача кафедри фізично-
го виховання у ВНЗ. Старший викладач кафедри фізичного вихован-
ня та його обов’язки.

Література [11–15; 24; 35]
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Тема 9. Студентський спорт, його організаційні особливості

Спорт у вищому навчальному закладі. Спорт у вільний час студен-
тів. Різновиди занять та організаційна основа. Спортивні змагання як 
засіб і метод загальної фізичної, професійно-прикладної, спортивної 
підготовки і контролю їх ефективності. Система студентських спор-
тивних змагань. Студентські спортивні організації. Нетрадиційні 
системи фізичних вправ. 

Література [10; 21; 28–35]

Тема 10. Особливості занять вибраним видом спорту  
або системою фізичних вправ

Планування тренування в обраному виді спорту або системі фі-
зичних вправ. Види і методи контролю за ефективністю тренуваль-
них занять. Спеціальні залікові вимоги та нормативи за роками (се-
местрами) навчання студентів. Календар студентських внутрішньо і 
позавузовських змагань.

Література [1–7; 11–17]

ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОї  РОбОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контроль-
ну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент 
визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Нап-
риклад, якщо остання цифра номера залікової книжки “3”, то студент 
вибирає варіант “3”.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план 
роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 
наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також 
підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 сторінок формату А4. 
Контрольна робота повинна містити вступ, основну частину, виснов-
ки. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літе-
ратури, вказати дату виконання і поставити підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної оцін-
ки, студент допускається до заліку або екзамену.
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИх  РОбіТ

1. Структура вищої освіти України.
2. Форми і методи контролю проведення занять з фізичного вихо-

вання у ВНЗ.
3. Державні стандарти вищої освіти.
4. Види і форми організації навчальних занять з фізичного вихован-

ня у вищій школі.
5. Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі.
6. Загальна схема наукових досліджень та організації творчої діяль-

ності.
7. Робота над науковими статтями та доповідями.
8. Структура ступеневої освіти в Україні. Вимоги.
9. Концепція системи фізичного виховання у вищих навчальних зак-

ладах.
10. Сучасні системи фізичного виховання студентської молоді в Ук-

раїні.
11. Студентська спортивна клубна робота.
12. Сучасні системи фізичного виховання студентської молоді за 

кордоном.
13. Особливості організації фізичного виховання у вищих навчаль-

них закладах.
14. Особливості організації фізичного виховання студентів за про-

фесійним спрямуванням.
15. Особливості організації спортивно-масової діяльності у ВНЗ Ук-

раїни.
16. Організаційні засади, структура та матеріальна основа розвитку 

фізкультурно-спортивного руху в Україні.
17. Професійні характеристики фахівців фізичної культури.
18. Професійна діяльність викладача фізичної культури у вищих 

навчальних закладах.
19. Спеціальність, спеціалізації, освітньо-кваліфікаційні рівні та по-

сади фахівців фізичного виховання.
20. Заклади фізкультурної освіти в Україні.
21. Загальні принципи наукової творчості студентів у вищих нав-

чальних закладах.
22. Основні методи наукового дослідження у сфері фізичного вихо-

вання.
23. Права та обов’язки студента вищого навчального закладу.
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24. Законодавча база щодо фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах України.

25. Права та обов’язки викладачів вищого навчального закладу.
26. Вузівський курс фізичного виховання в його обов’язковій фа-

культативній формі.
27. Загальна та професійно-прикладна фізична підготовка.
28. Організація і проведення змагань серед студентів вищих навчаль-

них закладів.
29. Організація спортивних клубів вищих навчальних закладів.
30. Спортивно-оздоровчі табори, туристичні походи, фізкультурно-

спортивні розваги для студентів вищих навчальних закладів.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Місце фізичної культури в загальній культурі людства.
2. Основні завдання, які вирішує фізична культура в суспільстві.
3. Форми і засоби фізичної культури.
4. Основні чинники, що впливають на формування та розвиток га-

лузевої терміносистеми.
5. Основні термінологічні поняття галузі.
6. Історичні особливості розвитку фізичної культури в різних регіо-

нах України.
7. Проблеми розвитку фізичної культури в Україні.
8. Основні документи, що регулюють діяльність у галузі фізичної 

культури в Україні.
9. Визначальні засади Закону України “Про фізичну культуру і 

спорт”.
10. Органи, які несуть відповідальність за розроблення і впровад-

ження державних програм розвитку фізичної культури.
11. Структура діяльності фізкультурно-спортивних організацій Ук-

раїни.
12. Матеріально-технічна база фізичної культури.
13. Характер діяльності фізкультурно-спортивних організацій Ук-

раїни.
14. Джерела фінансування галузі.
15. Науково-інформаційне забезпечення галузі фізичної культури.
16. Фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців галузі фі-

зичної культури.
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17. Освітньо-кваліфікаційні рівні та структура підготовки фахівців 
фізичної культури.

18. Професійні характеристики фахівців фізичної культури.
19. Фахівців яких освітньо-кваліфікаційних рівнів готують вищі зак-

лади освіти фізкультурного профілю?
20. Посадові обов’язки викладача фізичної культури у вищих нав-

чальних закладах.
21. Структура вищої освіти в Україні.
22. Система ступеневої освіти.
23. Заклади фізкультурної освіти в Україні.
24. Види діяльності вищих навчальних закладів.
25. Основи організації фізичного виховання у вузі.
26. Програма фізичного виховання у ВНЗ.
27. Організація роботи спортивного клубу ВНЗ.
28. Додаткові заняття з фізичної культури у ВНЗ.
29. Система внутрішніх вузівських змагань. Спартакіада ВНЗ як ос-

новна форма внутрішніх змагань.
30. “Групи здоров’я” для студентів ВНЗ, форми організації та прове-

дення.
31. Специфічні завдання курсу фізичного виховання у ВНЗ.
32. Лікарський контроль та його організація. Критерії розподілу сту-

дентів за групами.
33. Основи техніки і тактики видів спорту, з яких проводяться зма-

гання у ВНЗ.
34. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у ВНЗ.
35. Структура заняття з фізичного виховання зі студентами різного 

контингенту.
36. Рекреаційні форми фізичної культури у ВНЗ.
37. Нормативні основи фізичного виховання студентів у ВНЗ.
38. Функції викладача фізичного виховання у ВНЗ.
39. Організація суддівства з видів спорту у ВНЗ.
40. Організаційні основи фізичного виховання у ВНЗ.
41. Значення і вимоги лікарського контролю та самоконтролю у про-

цесі фізичного виховання студентів.
42. Мета і завдання фізичного виховання у ВНЗ.
43. Основні документи планування роботи з фізичного виховання у 

ВНЗ.
44. Організація роботи у спортивно-оздоровчому таборі студентів.
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45. Організація роботи спортивних секцій і секцій загальної фізичної 
підготовки для студентів.

46. Самостійна робота з фізичного виховання студентів ВНЗ.
47. Оздоровча спрямованість фізичного виховання у ВНЗ.
48. Методи наукових досліджень у фізичному вихованні ВНЗ.
49. Фізична культура зі звільненими від практичних занять студен-

тами. 
50. Сутність структури фізичної культури студентів.
51. Взаємозв’язок базової фізкультурної освіти та регіональних нав-

чальних програм з фізичного виховання.
52. Основний зміст базової навчальної програми з фізичного вихо-

вання.
53. Що є основою реалізації теоретичного розділу базової програми з 

фізичного виховання?
54. Пріоритетні напрями в комплексі заходів з організації педагогіч-

ного процесу.
55. Що є основою реалізації практичного розділу базової програми з 

фізичного виховання?
56. Характеристика основних напрямів діяльності студентських 

спортивно-оздоровчих центрів.
57. Специфічні особливості роботи викладача кафедри фізичного 

виховання.
58. Проаналізувати вплив рухової активності на здоров’я осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах.
59. Характеристика видів фізкультурно-оздоровчих занять у ВНЗ.
60. Характеристика варіантів індивідуальних програм фізкультурно-

оздоровчих занять у ВНЗ.
61. Характеристика основних принципів організації фізкультурно-

оздоровчих занять у ВНЗ.
62. Види лікарсько-педагогічного контролю на заняттях оздоровчої 

спрямованості зі студентами ВНЗ.
63. Характеристика особливостей різних методів оцінки фізичного 

стану студентів ВНЗ.
64. Характеристика об’єктивних ознак неадекватності фізичних на-

вантажень для студентів.
65. Характеристика причин, цілей і завдань диференційованого під-

ходу у фізичному вихованні у ВНЗ.
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66. Характеристика загальної медичної групи з фізичного виховання 
у ВНЗ.

67. Характеристика загальної підготовчої групи з фізичного вихо-
вання у ВНЗ.

68. Характеристика загальної спеціальної групи з фізичного вихо-
вання у ВНЗ.

69. Реалізація принципів фізичного виховання в роботі зі студента-
ми у ВНЗ.

70. Чинники, що визначають специфіку занять з фізичної культури у 
ВНЗ.

71. Характеристика особливостей методики розвитку рухових якос-
тей у студентів ВНЗ.

72. Сутність процесу підготовки викладача до занять з фізичної куль-
тури у ВНЗ.

73. Документи планування навчальної роботи з фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах.

74. Види контролю, які використовуються на заняттях фізичної куль-
тури у вищих навчальних закладах.

75. Соціальні та особисті потреби студентів у руховій активності.
76. Що входить у поняття “система фізичного виховання”?
77. Способи реалізації принципів фізичного виховання на практиці в 

ВНЗ.
78. Методичні принципи фізичного виховання, які є основними в ро-

боті зі студентами.
79. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання у ви-

щих навчальних закладах.
80. Особистість викладача фізичного виховання, вимоги до його про-

фесійної майстерності.
81. Роль фізичної культури у формуванні особистих якостей сту-

дентської молоді.
82. Чинники, що визначають вплив фізичних вправ.
83. Особливості організації спортивно-масової діяльності у ВНЗ.
84. Професійна діяльність викладача фізичної культури у ВНЗ.
85. Заклади фізкультурної освіти в Україні.
86. Основні методи наукового дослідження у сфері фізичного вихо-

вання.
87. Форми і методи контролю проведення занять з фізичного вихо-

вання у ВНЗ.
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88. Концепція системи фізичного виховання у вищих навчальних зак-
ладах.

89. Особливості організації фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах різного рівня.

90. Сучасні системи фізичного виховання студентської молоді.
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