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Мова викладання Українська 
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політехніка» 

Профайли викладачів http://zdorovya.stu.cn.ua/kafedra 

Контакти викладачів Чернігів, вул. Козацька, 1-В, с/к 9, каб. 21. 
Телефон: +380-462-665-249 

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна належить до циклу обов’язкових дисциплін. Предмет вивчення – 

педагогічний процес, спрямований на формування здорового, фізично та духовно вдосконаленого 

підростаючого покоління, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та творчого довголіття людини. 

Навчальна дисципліна відображена у системі дистанційного навчання НУ «Чернігівська політехніка». Курс: 

Фізичне виховання. (ІПрЗ). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4899. 

2. Мета та цілі курсу. Мета вивчення дисципліни – послідовне формування оздоровчо-фізкультурного 

світогляду особистості майбутніх фахівців, що навчаються у НУ «Чернігівська політехніка», а також 

формування фізичних здібностей здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та уміння 

реалізовувати їх у соціально-професійній та фізкультурно-спортивній діяльності. 

    Загальні та фахові компетентності, які повинні одержати слухачі курсу: 

   ЗК5 - Здатність працювати в команді; 
 ЗК9 - Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і     

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
3. Результати навчання  

    Програмні результати навчання згідно з освітньо-професійною програмою: 

  ПРН5 Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети      

професійної діяльності. 
Зздобувач має досягти або вдосконалити 1 програмний результат навчання, і у підсумку повинен розширити 

коло застосування набутих знань, умінь та практичних навичок із галузі фізичної культури для вирішення 

різноманітних оздоровчих завдань, спрямованих на формування професійно-прикладної фізичної 

підготовки, гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця з високим рівнем фізичного здоров’я 

для вирішення професійних завдань відповідно фахової діяльності. 

 

4. Обсяг курсу. Загальна кількість кредитів – 12, кількість годин самостійної і індивідуальної роботи – 104. 
Вид заняття Загальна к-ть годин 

лекції 16 

практичні заняття 240 

самостійна робота 104 

 

5. Пререквізити – Передумовою вивчення дисципліни є комплекс пов’язаних між собою та з зовнішнім 

середовищем морфологічних, функціональних, біохімічних, психічних і інших властивостей організму і 

обумовлених цим своєрідністю запасом фізичних сил. Високий рівень фізичного розвитку при цьому 

поєднується з високими показниками фізичної підготовки, м’язової та розумової працездатності. 

6. Система оцінювання та вимоги. 

Поточний контроль – до 80 балів, в тому числі: 

присутність та активність на заняттях – до 60 балів; методична підготовка – до 10 балів; фізична 

підготовка – до 10 балів. 
Семестровий контроль проводиться під час заліково-екзаменаційної сесії з двома теоретичними (по 10 балів 

максимум за кожне) питаннями. Підсумкова оцінка за результатами вивчення дисципліни формується 

шляхом додавання результатів поточного контролю до залікової оцінки. 

http://zdorovya.stu.cn.ua/kafedra
https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4899
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Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль протягом семестру та семестровий 
контроль у вигляді заліку 

Присутність та активність на 

заняттях 

Присутність на занятті відповідно до розкладу. Виявляє 
максимальну рухову активність протягом заняття. Творчо 

виконує усі поставлені рухові завдання 

Методична підготовка Виконання чотирьох практичних завдань на кожен семестр та 

написання конспекту цього завдання до кожного змістового 
модуля 

Фізична підготовка Виконання тестів з визначення рівня фізичної підготовленості 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Мінімум 40 балів за результатами поточного контролю 

7. Політики курсу – у випадку повторного складання заліку всі набрані протягом семестру бали 
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анулюються, а повторний залік складається з трьома питаннями: двома теоретичними (по 30 балів максимум 

за кожне) та одним практичним (40 балів максимум). У випадку, якщо здобувач протягом семестру не 

виконав в повному обсязі передбачених робочою програмою всіх видів навчальної роботи, має 

невідпрацьовані практичні заняття або не набрав мінімально необхідну кількість балів (40), він не 

допускається до складання заліку під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну 

заборгованість у порядку, передбаченому «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів НУ “Чернігівська політехніка”». Повторне складання заліку з метою підвищення позитивної 

оцінки не дозволяється. 
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