
АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
Назва курсу ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Кредити ЄКТС, 

години 
4 кредити ЄКТС, 54 години – аудиторні: 26 годин – лекції, 18 годин – практичні 

Рівень 

вищої освіти 
Перший (бакалаврський) 

Статус 
Вибіркова циклу професійної підготовки  

для здобувачів вищої освіти 2019 року набору 

Семестр Третій 

Кафедра Теорії і методики фізичного виховання 

Цільова аудиторія Здобувачі вищої освіти всіх освітніх програм 

Мова викладання Українська 

Методи 
викладання 

Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація, ілюстрація; 

пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання, пошуковий 

Форми організації 

занять 
Лекція, презентація, дискусія, бесіда, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія фізичної культури» простежує еволюцію 

виникнення і розвитку фізичної культури і спорту з найдавніших часів і до наших 

днів, знайомить студентів з походженням і поширенням у світі засобів, форм, 

методів, ідей, теорій і систем фізичного виховання, що існували в різні періоди 

людського суспільства, Вона розглядає фізичну культуру як органічну частину 

загальної культури, виховання і освіти людей, підготовки їх до трудової і 

військової діяльності. 

Мета 

Залучати майбутніх фахівців до цінностей фізичної культури, збагачувати їх 

знаннями історичних фактів з фізкультурного і спортивного минулого, 

допомагати адекватно оцінювати місце фізичної культури на сучасному етапі 

розвитку суспільства 

Завдання 

- висвітити з наукових позицій зародження, становлення та розвиток фізичної 

культури і спорту в різні періоди існування людського суспільства; 

- розкрити значення, роль й місце фізичної культури і спорту минулого і 

сьогодення;  

- сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню патріотизму та 

інтернаціоналізму, історичної свідомості та критичного мислення; 

- прививати любов до професії педагога, тренера та іміджмейкера фізичної 

культури і спорту. 

Компетентності 

- здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання. 

- здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

- здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

- здатність розуміти стратегію сталого розвитку людства. 

- здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні. 

- знання, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури. 

- знання основних теоретичнихположеньв галузі фізичної культури.  

- здатність  вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання  кваліфікацію. 

- здатність аналізувати соціально та особистісно  значущі світоглядні проблеми, 

приймати рішення на  основі  сформованих  ціннісних орієнтирів і гуманістичних 

ідеалів, розуміння концепції сталого розвитку людства. 

 

Політика курсу 

Політика курсу спрямована на розвиток уміння розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, вміння працювати у 

команді та індивідуально, вміння приймати виважені рішення та делегувати 

відповідальність, налагоджувати ефективне спілкування та доброзичливі 

стосунки у колективі, вміння попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації, 



вміння презентувати результати професійної діяльності, вміння планувати 

робочий та особистий час, вчасно вирішувати поставлені завдання, орієнтування 

на вирішення проблем, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.  

Під час практичних занять створюється творчий простір для формування 

практичних умінь і навичок роботи у соціумі, зокрема у колективі.  

На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе 

ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та 

взаємодопомогу, роботу у команді. На заняттях вітаються прояви творчості, 

креативності та індивідуальний підхід.  

При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична 

підготовка, виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи. Всі 

види робіт доцільно виконувати в оговорений викладачем термін.  

Пропущені заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів (за умови 

неможливості виконання в означений термін із поважної причини, строки 

відпрацювання оговорюються індивідуально). При виконанні всіх завдань і видів 

контролю курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. 

Підсумковий контроль Екзамен 

Викладач Кандидат педагогічних наук, доцент Маркова Олена Віталіївна 

 


