
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 5 (п'ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Оволодіння студентами основами особистої фізичної культури 

(знання, потреби, уміння здійснювати рухову, фізкультурно-

оздоровчу та спортивну діяльність); досягнення оптимального 

рівня здоров'я, фізичного розвитку та рухових якостей; виховання 

моральних та вольових рис характеру особистості; формування 

ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя та культури 

здоров'я; виховання звички регулярно займатися фізичними 

вправами та спортом, виховання позитивних моральних і 

вольових якостей. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, 

фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток 

природних здібностей та психічних якостей; використання 

засобів фізичного виховання в організації здорового способу 

життя. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення компоненти є формування загальних уявлень про 

фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та 

зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; розширення рухового 

досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, 

використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; 

розширення функціональних можливостей організму студентів 

через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і 

природних здібностей; формування ціннісних орієнтацій щодо 

використання фізичних вправ як одного з головних чинників 

здорового способу життя; формування практичних навичок для 

самостійних знань фізичними вправами та проведення активного 

відпочинку. 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Використовувати фізичні вправи з метою збереження та 

зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової дієздатності; 

складати та проводити з групою комплекси загально 

розвивальних вправ; виконувати вправи для розвитку рухових 

якостей: швидкісно-силових, спритності, координації рухів, 

загальної та спеціальної витривалості; виконувати загально 

розвивальні вправи, вправи для формування та корекції постави 

та запобігання плоскостопості; виконувати біг 30 м, біг 60 м, серії 

бігу 3х30 м, 2х60 м, спортивну ходьбу на 1000 м, рівномірний біг 

1500 м; виконувати стрибки в довжину та висоту з місця; 

виконувати основні технічні і тактичні дії у баскетболі: 

чергування різних стійок, пересувань, зупинок поворотів у нападі 

і захисту; ловлю і передачу м’яча одною і двома руками зверху на 

велику відстань; чергування різних способів ловлі, передач і 

ведень м’яча без зорового контролю, в умовах опору захисників; 

основні технічні і тактичні дії у волейболі: обирати місце для 

другої передачі; вибрати атакуючого партнера та передавати йому 

м’яч; узгоджувати свої дії згідно з характером передачі; 

самостійно визначати найнебезпечніший напрямок удару при 

здійсненні індивідуального блокування; дотримуватися норм 

здорового способу життя.  

Навчальна логістика Правила з охорони праці і вимоги безпеки під час занять 

фізичною культурою на спортивному майданчику, в спортивному 

залі, загально-фізичною підготовкою, легкою атлетикою, 

волейболом, баскетболом; особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму у старшому шкільному віці; 

обсяг, інтенсивність навантаження, тривалість та характер 

відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та 

фізичні якості, які необхідні для успішної самореалізації у 

майбутній професії; ознаки втоми під час занять фізичною 

культурою, надання першої медичної допомоги про отримання 

травм; організація техніко-тактичних дій у процес ігри з 

баскетболу, суддівство змагань, методика організації самостійних 

занять; досягнення українських волейболістів; волейбол, як засіб 

фізичного виховання, вдосконалення фізичних і психологічних 

якостей; фактори, що визначають ефективність змагальної 

діяльності гравців; попередження спортивного травматизму; 

основні поняття та правила гри у волейбол; суддівство, жести та 

суддівська термінологія. норми здорового способу життя; основи 

безпеки життєдіяльності;  

Пререквізити Знання фізичної культури загальної середньої освіти  

Пореквізити Знання з фізичного виховання можуть бути використані під час 

практичних занять дисциплін з професійно-практичного циклу  



Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Драчук А.І.  Теорія і методика викладання гандболу: 

навчальний посібник. 3-тє вид., допов. і перероб. Вінниця: 

Корзун, 2019. 252 с.  

Теорія і методика викладання фізичної культури : навчально-

методичний посібник / В.М. Костюкевич, О.А. Перепелиця, 

С.А. Гудима, В. М. Поліщук. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : 

КНТ, 2018. 297 с.  

Чернишенко Т.М. Теорія і методика рухливих ігор і забав у 

запитаннях та відповідях :навчально-методичний посібник. 

Вінниця : Твори, 2018. 160 с.  

Інтернет сайти Національного олімпійського комітету України, 

Федерації легкої атлетики України, Федерації  спортивної 

гімнастики України, Федерація художньої гімнастики України, 

Федерації спортивних ігор. 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет фізичної культури. Стадіон. Спортивний інвентар. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

Гордейченко Ольга Анатоліївна 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: dima.gordeichenko@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 
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