




 

1. Опис навчальної дисципліни  
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

Денна Заочна  

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 5/150 

Рік навчання 2 2 

Семестр 3-4 3-4 

Кількість модулів 3 3 

Обсяг кредитів 5 5 

Обсяг годин, в тому числі: 150 150 

Аудиторні 40 20 

Модульний контроль 10 - 

Самостійна робота 100 130 

Форма семестрового контролю Залік Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників 

у сфері фізичного виховання і спорту, що передбачає успішну реалізацію теми 

наукового дослідження, створює умови для реалізації набутих вмінь та навичок 

прикладних аспектів фізичної культури для різних верств населення, стимулює 

вироблення інноваційних екологічних проектів, а також здійснення практичної 

підготовки майбутніх докторів філософії для роботи з людьми різних вікових 

категорій.  

Завдання дисципліни:  

1. Опанувати здатність до використання засобів та методів організації 

процесу прикладної фізичної підготовки у сфері фізичної культури і спорту, форм 

організації, методологічних принципів з метою вирішення освітніх, виховних та 

оздоровчих завдань. 

2. Опанувати здатність до ефективного застосування факторів спортивної 

підготовки, застосування педагогічних та психологічних позатренувальних 

засобів для підвищення ефективності змагальної діяльності та відновних процесів 

організму людини.  

3. Опанувати здатність розробляти та впроваджувати технології 

рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення, моделювати і 

контролювати процес фізичного виховання, враховуючи індивідуальні вікові, 

статеві та інші особливості осіб, що займаються. 

3. Результати навчання за дисципліною 

1. Здобувач здатен до побудови алгоритму наукового дослідження у сфері 

фізичної культури і спорту, використання методологічних принципів з метою 

вирішення науково-дослідних завдань у сфері фізичної культури і спорту.  

2. Здобувач здатен розробляти та впроваджувати технології рекреаційно-

оздоровчої діяльності різних груп населення, моделювати і контролювати процес 



фізичного виховання, враховуючи індивідуальні вікові, статеві та інші 

особливості осіб, що займаються. 

3. Здобувач здатен до ефективного застосування позатренувальних факторів 

спортивної підготовки, застосування педагогічних, психологічних та 

фармакологічних позатренувальних засобів для підвищення ефективності 

змагальної діяльності та відновних процесів організму осіб, що займаються.  

 

4. Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Рухова активність - базова характеристика 

Тема 1. Сучасні теоретичні та практичні аспекти фізичної 

культури 

10 2 2 - 6 

Тема 2.Особливості прикладної фізичної підготовки для різних 

вікових категорій людей 

10  2 - 8 

Тема 3. Закономірності фізичного розвитку людини на різних 

етапах онтогенезу 

12 2 2 - 8 

Тема 4. Особливості адаптивного фізичного виховання. 12 2 2 - 8 

Модульний контроль  4   -  

Разом 48 6 8 - 30 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фізкультурної освіченості 

Тема 5. Структура фізичної культури особистості. 12 2 2 - 8 

Тема 6. Вплив особистої мотивації та оточення людини на 

фізичний стан і шаблони поведінки 

10 - 2 - 8 

Тема 7. Внесок соціальної реклами на формування здорового 

способу життя 

8 - - - 8 

Тема 8. Влив фізичних вправ на зміну психологічного стану людей 10 - 2 - 8 

Тема 9. Організація і проведення масових фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів 

12 2 2 - 8 

Модульний контроль  2 - - -  

Разом  54 4    8 - 40 

Змістовий модуль 3.  Методичні особливості прикладної фізичної культури 

Тема 10. Контроль та самоконтроль у процесі самовдосконалення. 12 2 2 - 8 

Тема 11. Моделювання і прогнозування результатів тренувань 12 2 2 - 8 

Тема 12. Алгоритм створення індивідуальної програми тренувань 12 2   2 - 8 

Тема 13. Етапи і способи складання професіограми 8 - 2 - 6 

Модульний контроль  4 - - - - 

Разом  48 6 8 - 30 

Усього 150 16 24 - 100 

 

 

 



Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Рухова активність - базова характеристика 

Тема 1. Сучасні теоретичні та практичні аспекти фізичної 

культури 

10 2 - - 8 

Тема 2.Особливості прикладної фізичної підготовки для різних 

вікових категорій людей 

12 - 2 - 10 

Тема 3. Закономірності фізичного розвитку людини на різних 

етапах онтогенезу 

12 - - - 12 

Тема 4. Особливості адаптивного фізичного виховання 14 2 2 - 10 

Разом  48 4 4 - 40 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фізкультурної освіченості 

Тема 5. Структура фізичної культури особистості 12 2 - - 10 

Тема 6. Вплив особистої мотивації та оточення людини на 

фізичний стан і шаблони поведінки 

10 - 2 - 8 

Тема 7. Внесок соціальної реклами на формування здорового 

способу життя 

10 - - - 10 

Тема 8. Влив фізичних вправ на зміну психологічного стану людей 12 - - - 12 

Тема 9. Організація і проведення масових фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів 

10 - - - 10 

Разом  54 2 2 - 50 

Змістовий модуль 3. Методичні особливості прикладної фізичної культури 

Тема 10. Контроль та самоконтроль у процесі самовдосконалення. 10 - 2 - 8 

Тема 11. Моделювання і прогнозування результатів тренувань 12 2 - - 10 

Тема 12. Алгоритм створення індивідуальної програми тренувань 12 2 - - 10 

Тема 13. Етапи і способи складання професіограми 14 - 2 - 12 

Разом 48 4 4 - 40 

Усього 150 10 10 - 130 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РУХОВА АКТИВНІСТЬ – БАЗОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

Лекція 1. Сучасні теоретичні та практичні аспекти фізичної культури 

Основні питання / ключові слова: фізична культура, фізичне виховання як 

соціальне явище, специфічні ознаки, фактори впливу і ефективність системи ФВ, 

напрями функціонування фізичного виховання (продуктивна діяльність, масовий 

спорт, фізична культура, рекреація, реабілітація, валеологія).  

Семінарське заняття 1. Сучасні теоретичні та практичні аспекти 

фізичної культури  

Основні питання / ключові слова: фізична культура, фізичне виховання як 

соціальне явище, специфічні ознаки, ефективність системи ФВ, напрями 



функціонування фізичного виховання (продуктивна діяльність, масовий спорт, 

фізична культура, рекреація, реабілітація, валеологія).  

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5 

Література додаткова: 1, 3 

Семінарське заняття 2. Особливості прикладної фізичної підготовки 

для різних вікових категорій людей.  

Основні питання / ключові слова: хронологічний та біологічний вік людини, 

тестування, фізичний стан, фізичне навантаження, мотивація, діти, юнацький 

період, 1-й період зрілий вік, , 2-й період зрілий вік, похилий вік, старечий вік, 

довгожителі, контроль і самоконтроль, мета занять, групові і індивідуальні 

тренування. 

Література основна: 1,2,3,4,5 

Література додаткова: 1,3 

 

Лекція 2. Закономірності фізичного розвитку людини на різних етапах 

онтогенезу. 

Основні питання / ключові слова: здоров’я, фізичний стан, розвиток 

фізичних якостей, мотив до занять, зацікавленість, вікові особливості, наочні 

методи занять, сенситивні періоди, кондиційні тренування. 

Семінарське заняття 3. Закономірності фізичного розвитку у дітей 

дошкільного і шкільного віку. Закономірності фізичного розвитку у 

юнацькому віці. Закономірності  фізичного розвитку людей 1 і 2 зрілого віку  

Основні питання / ключові слова: здоров’я, фізичний стан, розвиток 

фізичних якостей, мотив до занять, зацікавленість, вікові особливості, наочні 

методи занять, сенситивні періоди, кондиційні тренування, методи занять, групові 

заняття. 

Література основна: 1, 3, 4 

Література додаткова: 1, 2, 3 

 

Лекция 3. Особливості адаптивного фізичного виховання  

Основні питання / ключові слова: завдання, нозології, рівень фізичного 

навантаження, засоби (фізичні вправи, рухливі і спортивні ігри, загартовування).  

Література основна: 4, 6, 7 

Література додаткова: 1. 

 

Семінарське заняття 4 Особливості адаптивного фізичного виховання  

Основні питання / ключові слова: засоби АФВ при вадах слуху, зору, при 

розумовому відхиленні, при порушеннях опорно-рухового апарату, емоційність 

занять, робота з волонтерами. 

Особливості форм адаптивного фізичного виховання  

Основні питання / ключові слова: різноманітність форм, близький та дальній 

туризм, плавання, елементи спорту, спортивні змагання і свята, прогулянки, еко 

стежки, гімнастика ранкова, заняття з тваринами. 

Література основна: 4, 6, 7 

Література додаткова: 1 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  

ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІЧЕНОСТІ  

Лекція 4. Структура фізичної культури особистості  

 Основні питання / ключові слова: мотиваційно-ціннісний компонент, 

мотив, потреба, інтерес, операційний компонент, фізична підготовленість, 

практично-діяльнісний компонент, види діяльності, професійна спрямованість 

фізичної культури особистості. 

Література основна: 1,3,4,5,6. 

Література додаткова: 1 

Семінарське заняття 5. Структура фізичної культури особистості  

Основні питання / ключові слова: мотиваційно-ціннісний компонент, мотив, 

потреба, інтерес, операційний компонент, фізична підготовленість, практично-

діяльнісний компонент, види діяльності, професійна спрямованість фізичної 

культури особистості. 

Література основна: 1,3,4,5,6. 

Література додаткова: 1 

Семінарське заняття 6. Вплив особистої мотивації та оточення людини 

на фізичний стан і шаблони поведінки  

Основні питання / ключові слова: фізіологічні та психологічні потреби, 

мотивація, інтерес, фізичний стан, здоров'я, підвищення ефективності змагальної 

діяльності,  відновні процеси організму осіб, що займаються. 

Література основна: 3,4,5 

Література додаткова: 1 

Семінарське заняття 7. Влив фізичних вправ на зміну психологічного 

стану людей  

Основні питання / ключові слова: механізм тонізуючої дії фізичних вправ, 

механізм трофічної дії, механізм компенсаторної дії, механізм нормалізації 

функцій, емоційність занять, тривожність, страх, підвищення  можливостей 

різних систем та функцій організму. 

Література основна: 1,2,3,4,5 

Література додаткова: 1,2,3. 

 

Лекція 5. Організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів  

 Основні питання / ключові слова: популяризація цінностей фізичної 

культури, фізкультурно-оздоровчі свята, змагання, зльоти, фестивалі, збори, 

організація заходу, забезпечення техніки безпеки. 

Література основна: 1,2,3,4,5 

Література додаткова: 1,2,3. 

 

Семінарське заняття 8. Організація і проведення масових 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  

 Основні питання / ключові слова: популяризація цінностей фізичної 

культури, фізкультурно-оздоровчі свята, змагання, зльоти, фестивалі, збори, 

організація заходу, забезпечення техніки безпеки. 



Література основна: 1,2,3,4,5 

Література додаткова: 1,2,3. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Лекція 6. Контроль та самоконтроль у процесі самовдосконалення  

Основні питання / ключові слова: адекватність навантаження, ознаки втоми, 

навики самоконтролю, гігієнічні засоби, ознаки відновлення, самопочуття, 

контроль частоти дихання, рівновага. 

Література основна: 1,3,4,5,6 

 Література додаткова: 1. 

 

Семінарське заняття 9. Контроль та самоконтроль у процесі 

самовдосконалення 

Основні питання / ключові слова: характер та величина навантаження для 

людей з різними рівнями фізичної підготовленості, ознаки втоми, зрив адаптації, 

вага тіла, ЧСС граничний та ЧСС тренувальний, ризик розвитку ССЗ. 

Література основна: 1,3,4,5,6 

 Література додаткова: 1 

 

Лекція 7. Моделювання і прогнозування результатів тренувань 

Основні питання / ключові слова: управління фізичним станом, прямий і 

зворотній зв’язок, цифровий характер робочої інформації, наявність мети, моделі, 

вибір адекватних засобів і методів, складання індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм, оздоровчий, освітній та виховний результат, показники 

функціонального стану, моделювання, формування прогнозів розвитку організму, 

верифікація. 

Семінарське заняття 10. Моделювання і прогнозування результатів 

тренувань  

Основні питання / ключові слова: управління фізичним станом, прямий і 

зворотній зв’язок, цифровий характер робочої інформації, наявність мети, моделі, 

вибір адекватних засобів і методів, складання індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм, оздоровчий, освітній та виховний результат, показники 

функціонального стану, моделювання, формування прогнозів розвитку організму, 

верифікація, короткострокове та довгострокове прогнозування. 

Література основна: 2,3,5 

Література додаткова: 1, 2, 3 

 

Лекція 8. Алгоритм створення індивідуальної програми тренувань  

Основні питання / ключові слова:  оцінка рівню фізичного стану, маси тіла,  

ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раціональні параметри ФОЗ, 

спрямованість і співвідношення засобів занять, інтенсивність та тривалість вправ, 

гранично допустима ЧСС, ЧСС тренувальна, оцінка показників фізичної 

підготовленості, оцінка рівня фізичного стану, рухова активність, оцінка 

працездатності. 



Література основна: 3, 4, 5, 6, 7. 

Література додаткова: 1. 

 

Семінарське заняття 11. Алгоритм створення індивідуальної програми 

тренувань  

Основні питання / ключові слова: оцінка рівню фізичного стану, маси тіла,  

ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раціональні параметри ФОЗ, 

спрямованість і співвідношення засобів занять, інтенсивність та тривалість вправ, 

гранично допустима ЧСС, ЧСС тренувальна, оцінка показників фізичної 

підготовленості, оцінка рівня фізичного стану, рухова активність, оцінка 

працездатності. 

Література основна: 3, 4, 5, 6, 7. 

Література додаткова: 1, 2. 

 

Семінарське заняття 12. Етапи і способи складання професіограми  

Основні питання / ключові слова: методи вивчення трудової діяльності, 

загальні відомості про професію (найменування, призначення, обов’язки 

персоналу, показники результативності праці); принципи складання 

професіограми, психограма, функціональна модель дій суб'єкта з виконання 

кожного завдання, організація діяльності (вигляд і величина робочого 

навантаження, режим праці й відпочинку. 

Література основна: 3, 4, 5, 6, 7. 

Література додаткова: 1, 2. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 
Вид діяльності аспіранта 
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Відвідування лекцій 1 3    3 2 2 3 3 

Відвідування семінарських 1 4 4 4 4 4        4 

Робота на  семінарському занятті 10 4 40 4 40 4 40 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 4 20 5 25 4 20 

Виконання модульної роботи 25 2 50 1 25 2 50 

Разом   117  96  117 

Усього за семестр 3(ЗМ1+ЗМ2) 213 117 

Усього за семестр 3+4 330 

Розрахунок коефіцієнта  330/100 = 3,3 

 

 



Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 
Вид діяльності аспіранта 
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Відвідування лекцій 1 2    2 1 1 2 2 

Відвідування семінарських 1 2 2 1 1 2 2 

Робота на  семінарському занятті 10 2 20 1 10 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 10 50 16 80 11 55 

Разом   74  92  79 

Усього за семестр 3(ЗМ1+ЗМ2) 166   79 

Усього за семестр 3+4 245 

Розрахунок коефіцієнта  245/100 = 2,4 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Завдання для самостійної роботи подаються письмово. Кожна робота 

оцінюється від 1-5 балів. 

Тематика завдань для самостійної роботи: 

1. Розробіть листівку соціальної реклами з метою формування здорового 

способу життя. 

2. Поясніть особливості створення рекламної продукції (листівок, буклетів). 

3. Сформулюйте як визначається вплив фізичних вправ на організм людини. 

4. Опишіть механізм компенсаторної дії фізичних вправ. 

5. Поясніть механізм трофічної дії фізичних вправ. 

6. Охарактеризуйте вправи, на корекцію психологічного стану людини. 

7. Опишіть програму відновлення після пологів у перші 2 місяці. 

8. Поясніть який вплив занять ФК для вагітних жінок. 

9. Поясніть у чому суть обміна речовин людини? 

10. Які форми занять дозволені при дискінезії шлунково-кишкового тракту? 

11. Поясніть чому настає старіння організму? 

12. Приведіть приклади вправ для релаксації м’язів очей. 

13. Які форми занять Ви б пропонували людині з 1 ступенем ожиріння? 

14. Порекомендуйте вправи для профілактики плоскостопості у школярів. 

15. Опишіть свій авторський метод боротьби з депресією та втомою. 

16. Поясніть вплив раціонального харчування на стиль життя.  

17. Розробіть план фізкультурно-оздоровчого свята для студентів. 

18. Розробіть план фізкультурно-оздоровчого свята для викладачів. 

19. Розробіть план фізкультурно-оздоровчого свята для школярів. 

20. Сформулюйте перелік принципів складання професіограми. 

21. Охарактеризуйте форми АФВ.  

22. Розробіть професіограму. 



23. Опишить які домінуючі якості характеру повинен мати керівник (вчитель, 

тренер) спортивно-оздоровчого закладу.   

24. Охарактеризуйте методи контролю за навантаженням. 

25. Охарактеризуйте переваги та недоліки групових занять. 

26. Опишіть переваги та недоліки індивідуальних занять. 

27. Опишіть чому зростає рівень депресій під час карантину та самоізоляції. 

28. Поясніть механізм тонізуючої дії фізичних вправ. 

29. Опишіть як  визначити рівень фізичного навантаження (Чсс тренувальна). 

30. Охарактеризуйте формування короткострокових прогнозів розвитку 

організму. 

31.  Охарактеризуйте особливості моделювання розвитку організму. 

32. Поясніть як сформувати позитивну мотивацію до занять фізкультурно-

оздоровчої спрямованості. 

33. Охарактеризуйте процес контролю у фізичному вихованні, враховуючи 

індивідуальні вікові, статеві та інші особливості осіб, що займаються. 

34. Охарактеризуйте процес моделювання у фізичному вихованні, 

враховуючи індивідуальні вікові, статеві та інші особливості осіб, що 

займаються. 

35. Охарактеризуйте власні методи (засоби) підвищення мотивації у 

фізичному вихованні осіб, що займаються. 

 

6.3. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Критерії Обґрунтування критеріїв Бали 

Розуміння 

завдання 

- робота демонструє точне розуміння завдання 1 

- включені матеріали, що безпосередньо розкривають 

теми або опосередковані до неї 

0,5 

- включені матеріали, що не мають безпосереднього 

відношення до теми, зібрана інформація не 

аналізується і не оцінюється 

0 

Повнота розкриття 

теми 

- тема розкрита повністю 1 

- часткове розкриття теми 0,5 

- виконане завдання не відповідає темі 0 

Логіка викладу 

інформації 

- логічне й структуроване викладення матеріалу 1 

- порушення логіки й структури викладу 0,5 

Креативність - унікальність роботи, велика кількість оригінальних 

прикладів, у роботі присутні авторські знахідки 

1 

- стандартна робота, не містить авторської 

індивідуальності 

0,5 

Культура 

змістового 

наповнення 

відповідей 

- орфографічно правильно оформлена робота з точки 

зору граматики, стилістики 

1 

- присутні не грубі помилки з точки зору граматики, 

стилістики, орфографії 

0,5 

- грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, 

орфографії 

0 

Всього 5 балів 



 

6.4. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи з 

урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень аспірантів.  

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці. 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

23-25 балів Аспірант проявив глибокі систематичні знання даної теми, навів 

приклади, на переважну більшість питань дав правильну відповідь, 

допущені помилки є незначними. 

19-22 Аспірант визначає структуру відповіді, допускає незначні помилки, 

що не впливають на загальний результат відповіді. 

15-18 Аспірант орієнтується в питанні, проте не чітко формує структуру 

відповіді, допускає помилки, що порушують правильність 

відповіді. 

10-14 Відповідь поверхнева, не змістовна. 

7-9 Відповідь на примітивному рівні. 

1-6 Аспірант не орієнтується в зазначеному питанні. 

 

6.5.Форми проведення семестрового контролю. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку за результатами 

поточної успішності (проміжного контролю) з усіх змістових модулів дисципліни 

«Прикладні аспекти фізичного виховання різних груп населення».  

 

6.6. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

В 82-89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

Е 60-68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання - незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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