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2. Опис навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Загальна теорія спорту для всіх 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

Рівень вищої освіти: Другий магістерський 

Форма навчання: Денна / денна (перехресний вступ) 

Курс: 1 / 2 

Семестр: 2 /3 
 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна 

Кількість кредитів –   4 

Блоків (модулів) –   2 блоки (3 розділи) 

Загальна кількість годин  – 105 

Тижневих годин для денної форми навчання: 4 год. 

Лекції 18 год. 

Практичні, семінарські 14 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 73 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, 

аналітичний звіт, тези тощо) 

 

Вид підсумкового контролю: екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спортивний відбір і орієнтація.  Актуальні проблеми 

підготовки спортсменів.  Перетренованість і травматизм 

спортсменів.  Загальна теорія підготовки спортсменів. 

Теорія та методика викладання обраного виду спорту. 



3. Анотаціядокурсу 
В сучасних умовах розвитку суспільства зростають вимоги до популярних профілактичних заходів щодо здоров’я населення країни. 

Фізична культура і спорт традиційно виступають основними дієвими напрямами, що дозволяють вести виховну, навчальну і наукову роботу 

в системі загальних заходів через поширення спорту для всіх. Тому предмет «Загальна теорія спорту для всіх» включає історичні, сучасні та 

стратегічні напрями фізкультурно-рекреативної діяльності та проведенні різних форм занять в системі спорту для всіх.  

Фахівці, що випускаються вищими навчальними закладами фізкультурного напрямку мають глибоко знати специфіку та вміти організувати 

популярні заходи, що заохочують населення різного віку й статі до системних занять фізичною культурою і спортом. 

Метою вивчення дисципліни є ознайомити з системою знань та практичних умінь і навичок студентів щодо організації фізкультурно-

рекреативної діяльності та проведенні різних форм занять в системі спорту для всіх.  

Провідними завданнями дисципліни є: 

1. Сформувати у студента в процесі вивчення предмету системи знань про науково-методичні та організаційні основи технологій і 

видів сучасної фізкультурно-оздоровчої діяльності спорту для всіх; 

2. Сформувати методичні вміння і навички щодо організації й проведення роботи центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» в Україні; 

3. Сформувати практичні вміння і навички щодо планування та проведення масових фізкультурно-оздоровчих форм фізичного 

виховання серед дорослого населення; 

4. Сприяти підготовці науково-педагогічних кадрів для роботи в галузі з різними віковими категоріями в умовах спорту для всіх.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні компетентності: 



СК1. Здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення 

досліджень. 

СК3. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти. 

СК4. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 

СК5. Здатність розв’язувати проблеми у сфері фізичної культури та спорту у нових або незнайомих середовищах за наявності 

неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

СК6. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і 

спорту. 

СК9. Усвідомлювати принципи професійної та академічної етики і необхідність їх дотримання. 

Програмними результатами навчання є: 

Знання: 

- понятійно-категорійного апарату дисципліни; 

- генезису та сутності спорту для всіх; 

- актуальних напрямів розвитку спорту для всіх; 

Вміння: 

- застосовувати понятійно-категорійний апарат та отримані знання у своїй практичній діяльності; 

- опановувати новітні розробки і профілактичні заходи програм спорту для всіх; 

- складати фізкультурно-рекреативні, навчально-спортивні програми та сценарії масових заходів, щодо популяризації масового спорту 

та організації фізичного виховання в місцях масового відпочинку, за місцем проживання; 

- формувати комплексний системний підхід до розвитку і мотивації до занять спортом для всіх різновікових груп.  

Комунікація: 

- уміння спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі; 

- уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; 

систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації даних з використанням сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень; 

- уміння актуалізувати та застосовувати комунікативні знання, навички, уміння, установки, стратегії і тактики комунікативної 

поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення в 

конкретних умовах діяльності по програмам спорту для всіх. 

Автономія і відповідальність: 



- здатність до освоєння нового матеріалу та вміння оцінювати себе критично; поглиблення набутих знань з допомогою самоосвіти; 

вміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег; 

- усвідомлення важливості якісної педагогічної (спортивної) діяльності для формування особистості вихованця з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; 

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі організації спорту для всіх; 

- здатність до творчого пошуку, оригінального вирішення непередбачуваних проблем у професійній діяльності; 

- бути здатним нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності; дотримання етичних норм ділового спілкування та 

поведінки; 

- здатність створювати умови розвитку в рамках спорту для всіх для різних суб’єктів процесу на основі знань вікових та 

індивідуальних особливостей, соціальних чинників їх розвитку; 

- виявляти готовність діяти соціально відповідально та свідомо; приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів і 

гуманістичних ідеалів, розуміння концепції сталого розвитку людства; 

- готовність до систематичного підвищення своєї професійно-педагогічної майстерності; уміти усвідомлювати рівень власної 

діяльності, своїх здібностей, бачити причини недоліків у своїй роботі, в собі; володіти навичками самовдосконалення, уміти 

використовувати механізм самооцінки власних досягнень в дослідницькій діяльності. 



5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Тиж. 

/ 
дата / 

год. 

Тема, план 

Форма діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в 

Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 
Термінвиконання 

Тиж. 

6 

 

 

 

 

 

4 

акад. 

год. 

Блок 1/Розділ І.  
Розділ 1.  Розвиток й поширення спорту 

для всіх у світі й Україні 

Тема 1. Теоретичні засади формування 

системи «Спорт для всіх».  
Визначення поняття «спорт для всіх». 

Форми рухової активності. Видові ознаки 

спорту для всіх (наявність доступної 
організованої рухової активності, яка є 

визначальною ознакою цього соціального 

явища;  здійснення у вільний час від 

навчання або трудової діяльності та 
побутових турбот і транспортних послуг, 

тобто під час дозвілля; заняття у 

формальних та/або неформальних групах, 
самостійно; спрямованість на відновлення 

працездатності, збереження здоров’я 

людини та покращання якості її життя. 
Тема2. Культурна спадщина та формування  

руху «Спорт для всіх» 

Спорт як елемент масової культури. Зв'язок 

між культурою і спортом.  Історія 
створення руху «Спорт для всіх» в світі та 

на Україні Історичний та культурний 

контекст традиційного спорту та ігор.  
Представлено чинники, що сприяли на 

початку ХХІ ст. в Україні створенню 

системи «Спорт для всіх». У цьому 
контексті зазначені основні аспекти 

культурної спадщини європейських країн: 

Лекція 1 
 

Практичне заняття 

1 

 

Основна: 1, 
2, 4, 5, 7, 14 

Допоміжна: 

5, 8, 15 

Усне (письмове) 
повідомлення(презентація) 

або виступ в обговореннях  

(4 год).  

 
 

 

5  



Англія, Ірландія, Польща, Угорщина, Данія. 

Тиж. 

7. 
 

 

 

4 

акад. 

год. 

Тема 3. Функції, структура системи «Спорт 

длявсіх» 
Ієрархіяцілейсистеми спорту для всіх. 

Функціїсистеми спорту длявсіх (оздоровчі, 

соціальні, економічні). Структура системи 

спорту для всіх. 

Запропонованакласифікаціяфункцій носить 

умовний характер, спричиненийне-

обхідністюїх детального аналізу, 

оскількинеможливовиділититу 

чиіншуфункцію в абсолютно чистому вигляді. 

Всіфункціїмаютьвзаємообумовлений 

характер, доповнюють одна одну і 

проявляються в єдності, але разом ізцим для 

них характерною є певнадомінуючаознака. За 

цієюознакоюїхвідносять до однієї з 

наведенихгрупфункцій. 

Тема 4.Правове забезпечення «Спорту для 

всіх» 

Охарактеризовано основні нормативно-
правові акти, що визначають загальні 

правові, організаційні, соціальні та 

економічні основи діяльності у сфері 

масового спорту. Розглянуто документи: 
Закон «Про фізичну культуру і спорт», 

«Положення про організацію фізичного 

виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах України», «Положення 

про організацію фізичного виховання і 

масового спорту у вищих навчальних 
закладах», «Про Національну доктрину 

розвитку фізичної культури і спорту». 

 

Лекція2 
 

 

Практичне заняття 
2 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лекція 3 

 
 

 

 

Основна: 1, 

2, 5, 9, 14, 
16, 17 

Допоміжна: 

1, 4, 5, 6, 9, 
11, 12, 16 

Усне (письмове) 

повідомлення(презентація) 
або виступ в обговореннях  

(4 год).  

 

5  

Тиж. 

8. 

 

Тема 5. Спорт для всіх у країнах із високим 
рівнем охоплення населення організованою 

руховою активністю 

Лекція 4 
 

Практичнезаняття3 

Основна: 1, 
5, 9, 14, 16, 

17 

Усне (письмове) 
повідомлення(презентація) 

або виступ в обговореннях  

5  



 

 

4 

акад. 

год. 

 

Представлено сучасну систему організації 

та функціонування спорту для всіх у 

Фінляндії, Німеччині, Франції, Японії та 
Канаді – країнах із високою рівнем 

спортивної участі населення. 

 

Допоміжна: 

1, 4, 5, 6, 9, 

11, 12, 16 

(4 год).  

 

Тиж. 

9. 

 

 

4 

акад. 

год. 

 

Розділ 2. Діяльність спорту для всіх у 

світі й Україні 

Тема 6.Діяльність міжнародних організацій 

з підтримки спорту для всіх. 
Представлено загальні характеристики 

міжнародного спортивного руху на 

сучасному етапі. Процес утворення 
міжнародних спортивних організацій 

розширення міжнародною спортивного 

руху, який триває і дотепер. Розвиток 

міжнародних спортивних організацій, що 
мають досить давню історію, традиції, цілі і 

завдання діяльності. Особлива увага 

приділена міжнародним організаціям, які 
розвивають види спорту, фізичне виховання 

і «спорт для всіх». 

Тема 7. Програми та партнери Міжнародної 
асоціації «Спорт для всіх» 

Статут TAFISA, Партнери TAFISA, 

програми та резолюції що створенні для 

підтримки традиційного спорту й ігор у 
світі. Програми, резолюції міжнародної 

«Організації спорт для всіх». Резолюції 

TAFISA / ЮНЕСКО про заохочення та 
збереження традиційних видів спорту та 

ігор, Ця резолюція визнає необхідність дій 

на міжнародному, національному, 
регіональному та місцевому рівнях за для 

розробки планів, стратегій та вкладання 

інвестицій для відродження традиційних 

 

 

Лекція 5 

 
Практичнезаняття4 

Основна: 1, 

5, 9, 14, 16, 

17 

Допоміжна: 
1, 4, 5, 6, 9, 

11, 12, 16 

Усне (письмове) 
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ігор і спорту у майбутньому. Також у 

резолюції закликають до належної практики 

в «традиційному спорті й іграх для 
розвитку громади», а ще закликає до 

належної практики до «гендерної рівності 

що сприятимем розвитку громади». 

 

Тиж. 

10. 

 

4 

акад. 

год. 

 

Тема 8. Всесвітні ігри TAFISA Спорт для 

всіх   

Всесвітні ігри ТАФІСА Спорт для всіх. 

Хронологія Всесвітніх ігор ТАФІСА Спорт 
для всіх  1992-2016рр. Види спорту на 

Всесвітніх іграх TAFISA Спорт для всіх 

(демонстраційна програма - традиційні ігри 
та національні види спорту; спортивна 

програма - змагання федерацій 

неолімпійських видів спорту).  Виступ 

Українських спортсменів на Всесвітніх 
іграх TAFISA Спорт для всіх. 

Тема 9. Традиційні види спорту й ігри: 

історія, сучасний стан 
Традиційні види спорту й ігри в сучасному 

суспільстві. Міжнародне призначення для 

традиційного спорту та ігри як світовий 
культурний запас. Міжнародне визнання 

традиційного спорту та ігри як світової 

культурної спадщини.  Ігри минулого – 

спорт сьогодні. 
ТВСІ на міжнаціональному рівні: це 

посилання для молодого віку для старшого 

покоління, допомагає нам жити в 
суспільстві для спілкування групи, щоб 

функціонувати та працювати разом, 

долучатися на добровільній основі, 
інтегрувати сім'ю, друзів та колег на 

робочому місці  та між поколіннями. ТВСІ 

на практичному рівні: використовує просту 
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локальну основу діяльності, це просто та 

легко. легко створюються локально без 

великих затрат, відповідають до місцевому 
клімату та місце розташування, 

відображають місцеві традиції, звичаї, одяг 

та релігію. 

Тиж. 

10 

 

4 

акад. 

год. 

 

Тема 10. Функціонування центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» 

Стратегії розвитку центрів фізичного 
здоров'я населення «спорт для всіх» 

Положення. Статут. Центри фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» є 
закладами фізичної культури і спорту, які 

здійснюють діяльність шляхом залучення 

різних груп населення, зокрема соціально 

незахищених, до занять фізичною 
культурою. Метою діяльності центрів 

«Спорт для всіх» є створення сприятливих 

умов для реалізації прав громадян на 
заняття фізичною культурою і спортом, 

задоволення їх потреб в оздоровчих 

послугах, а також поглиблення знань щодо 
розуміння ціннісних орієнтацій фізичної 

культури і спорту. Покращення 

організаційних комунікацій неодмінно 

позитивно впливає на якість менеджменту, 
а відтак, на успішність діяльності центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх». 
Тема 11. Переваги та класифікація 

традиційних ігор в Європі 

Визначення, класифікація, збереження та 
поширення традиційного спорту й ігор в 

Європі. Переваги традиційних видів спорту 

й ігор: що вони можуть принести 
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суспільству сьогодні. Неолімпійські види 

спорту. 

Тиж. 

12 

 

4 

акад. 

год. 

 

Тема 12. Українські традиційні ігри 
Українські традиційні ігри для дітей 

дошкільного віку. Українські традиційні 

ігри для дітей початкової школи. 
Традиційні ігри в календарній обрядовості 

українців. 

Тема 13. Організація і проведення 

спортивних змагань - невід’ємна частина 
технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності 

Спортивні змагання як невід’ємна частина 
технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. Організація і проведення 

спортивних змагань. Основи суддівства. 
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7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Загальна теорія спорту для всіх», є сумою балів за активну участь у 

обговоренні питань на практичних заняттях та виконання самостійної роботи плюс бали, отримані під час іспиту. Впродовж семестру 

студент за виконання завдань отримує – 60 балів під час складання ІІ блоків/модулів і 40 – балів за екзамен. 

Студент повинен підготувати під час практичних занять низку матеріалів.  

Блок  І передбачає підготовку до практичного заняття та виконання завдань самостійної роботи (підготовка повідомлень (усне, письмове) та 

презентацій (відеопрезентацій)). 

Блок 2 передбачає підготовку та виконання контрольної роботи. 

Схема нарахування балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен сума 

Розділ 1 Розділ 2 КР   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 
5 

5 5 5 

 

5 5 5 5 

Бали за Розділом Бали за Розділом 

25 (15 сам. роб) 25 (20 сам. роб) 10  40 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



Примітка  

Блок 1. 

Розділ 1. 

Тема 1. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на кожному практичному занятті (4 бали), 1 бал за усне (письмове) 

повідомленнящодоуправління у спортивному тренуванні та 2 бали за усне (письмове) повідомленнящодоорганізаційних основ підготовки 

юного спортсмена. (всього 5балів). 

Тема 2. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на кожному практичному занятті (4 бали) та 1 бал за усне (письмове) повідомлення 

щодо сучасних вимог до професійної діяльності тренера-викладача юного спортсмена (всього 5 балів). 

Тема 3. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на кожному практичному занятті (4 бали) та 5 балів за реферат: «Управління 

підготовкою юних спортсменів у обраному виді спорту» (всього 5 балів). 

Тема 4.  Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на кожному практичному занятті (4) та 2 бали за усне (письмове) повідомлення про 

фактори, що визначають спортивну результативність юних спортсменів в групах видів спорту (на прикладі обраного виду спорту) (всього 5 

балів). 

Розділ 3.  

Тема 5. – Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на кожному практичному занятті (4 бали) та 4 бали за усне (письмове)  

повідомлення щодо індивідуального нормування фізичної підготовленості юних спортсменів у обраному виді спорту (3 бали). 

Розділ 2. 

Тема 6. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на практичному занятті та 1 бал за усне (письмове) повідомлення: "Педагогічні 

критерії оцінки спортивних здібностей" (3 бали). 

Тема 7. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на практичному занятті та 2 бали за усне (письмове) повідомлення щодо нормування 

тренувальних навантажень юних спортсменів (3 бали). 

Тема 8. Студент отримує максимум 2 бали за відповідь на практичному занятті та 1 бал за усне (письмове) повідомлення щодо впливу 

структури ЗД на підготовку юних спортсменів у обраному виді спорту (3 бали). 

Блок 2. 

1.Підсумкова тестова контрольна робота (50 тестових питань оцінюються по 1 балу за кожну правильну відповідь = максимум 50 балів). 

Сума набраних балів ділиться на коефіцієнт 10. Студент може одержати максимум 10 балів.  



8. Підсумковий контроль 

Екзаменаційні питання до дисципліни «Загальна теорія спорту для всіх» «Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

1. Розвиток й поширення спорту для всіх у світі й Україні 

2. Теоретичні засади формування системи «Спорт для всіх».  

3. Визначенняпоняття «спорт для всіх». Формируховоїактивності.  

4. Видовіознаки спорту для всіх (наявністьдоступноїорганізованоїруховоїактивності, яка є 

визначальноюознакоюцьогосоціальногоявища;  здійснення у вільний час віднавчанняаботрудовоїдіяльності та побутовихтурбот і 

транспортнихпослуг, тобтопід час дозвілля; заняття у формальних та/абонеформальнихгрупах, самостійно; 

спрямованістьнавідновленняпрацездатності, збереженняздоров’ялюдини та покращанняякостіїїжиття. 

5. Культурна спадщина та формуванняруху «Спорт для всіх» 

6. Спорт як елементмасовоїкультури. Зв'язокміж культурою і спортом.  

7. Історіястворенняруху «Спорт для всіх» в світі та на УкраїніІсторичний та культурний контекст традиційного спорту та ігор. 

8. «Спорт для всіх»: про основніаспектикультурноїспадщиниєвропейськихкраїн: Англія, Ірландія, Польща, Угорщина, Данія.  

9. Функції, структура системи «Спорт для всіх» 

10. Ієрархія цілей системи спорту для всіх. Функції системи спорту для всіх (оздоровчі, соціальні, економічні). 

11. Структура системи спорту для всіх. Класифікація функцій які мають взаємообумовлений характер, доповнюють одна одну і 

проявляються в єдності. 

12. Правовезабезпечення «Спорту для всіх» 

13. Закон «Про фізичну культуру і спорт»,  

14. «Положення про організаціюфізичноговиховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічнихнавчальних закладах України»,  

15. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах», 

16. «Про Національну доктрину розвиткуфізичноїкультури і спорту». 

17. Спорт для всіх у країнах із високим рівнем охоплення населення організованою руховою активністю 

18. Сучасна система організації та функціонування спорту для всіх у Фінляндії, Німеччині, Франції, Японії та Канаді – країнах із високою 

рівнем спортивної участі населення. 

19. Діяльність спорту для всіх у світі й Україні 

20. Діяльністьміжнароднихорганізацій з підтримки спорту для всіх. 

21. Програми та партнериМіжнародноїасоціації «Спорт для всіх» 

22. Статут TAFISA, Партнери TAFISA, програми та резолюції що створенні для підтримки традиційного спорту й ігор у світі.  

23. Програми, резолюції міжнародної «Організації спорт для всіх». Резолюції TAFISA / ЮНЕСКО про заохочення та збереження 

традиційних видів спорту та ігор 

24. Всесвітні ігри TAFISA Спорт для всіх. Хронологія Всесвітніх ігор TAFISA  



25. Спорт для всіх  1992-2019рр.  

26. Види спорту на Всесвітніх іграх TAFISA Виступ Українських спортсменів на Всесвітніх іграх TAFISA Спорт для всіх. 

27. Традиційні види спорту й ігри в сучасному суспільстві.  

28. Міжнародне призначення для традиційного спорту та ігри як світовий культурний запас. Міжнародне визнання традиційного спорту 

та ігри як світової культурної спадщини.   

29. Ігри минулого – спорт для всіх сьогодні. 

30. Визначення ТВСІ 

31. Функціонуванняцентрівфізичногоздоров’янаселення «Спорт для всіх» 

32. Стратегіїрозвиткуцентрівфізичногоздоров'янаселення «спорт для всіх» Положення. Статут. Центрифізичногоздоров’янаселення 

«Спорт для всіх. 

33. Переваги та класифікаціятрадиційнихігор в Європі 

34. Визначення, класифікація, збереження та поширення традиційного спорту й ігор в Європі. Переваги традиційних видів спорту й ігор: 

що вони можуть принести суспільству сьогодні.  

35. Неолімпійські види спорту. 

36. Українські традиційні ігри. 

37. Українські традиційні ігри для дітей дошкільного віку.  

38. Українські традиційні ігри для дітей початкової школи.  

39. Традиційні ігри в календарній обрядовості українців. 

40. Організація і проведення спортивних змагань - невід’ємна частина технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

41. Спортивні змагання як невід’ємна частина технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності.  

42. Організація і проведення спортивних змагань спорту для всіх. Основи суддівства, на прикладі будь-якого одного виду змагань. 

 

Критерії оцінювання знань студента на практичному занятті: 

Враховується: 

 рівень осмислення навчального матеріалу; 

 рівень сформованості аналітичних вмінь і концептуальних підходів; 

 повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

 використання додаткової літератури 

 порівняння, зв’язок з практикою, висновки 



 

0,5 бали – студент володіє матеріалом на початковому рівні фрагментарно, що становить незначну частину навчального матеріалу.  

1 бал – студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні, здатний 

за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. 

1,5 бали – студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Іноді студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом 

матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці, вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки. Добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. 

2 бали – студент вільно висловлює власні думки і відчуття, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту 

пропозицію щодо них, без допомоги знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості чітко за призначенням. Використовує 

набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її із загальнолюдськими 

цінностями. 

 

 

Перше перескладання проходить за розкладом. Студент може добрати бали за вказаними завданнями самостійної роботи на власний вибір, 

прораховуючи їх кількість. 
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