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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Фізичне виховання» 

Галузь знань Право 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Право 

Освітній ступінь Фаховий молодший бакалавр 

Викладач (ПІП) Черненко Сергій Іванович 

 

Посада Викладач фізичної культури та 

фізичного виховання 

Категорія 

 

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії 

Контактний 

тел.: 

+380994757172 

Е-mаі1 s.i.chernenko@nlu.edu.ua 

Робоче місце Циклова комісія загальноосвітніх та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Статус дисципліни 
обов’язкова 

Мова викладання 
українська 



Курс/семестр 
І-ІІ /І,ІІ,ІІІ 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Годин -120 

Практичних занять – 90 

Самостійна робота - 30 

Самостійна  Циклова комісія 
Загальноосвітніх та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Час та місце проведення занять  Згідно секційного графіку 

Час та місце проведення консультацій 

консультаційконсультацій 
Каб.21, п’ятниця з 15:15 по 16.45 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Форма підсумкового контролю залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті - 

Мета навчальної дисципліни послідовне формування фізичної 

культури особистості фахівця 

відповідного рівня освіти. 

Предмет навчальної дисципліни фізичний розвиток. функціональне 

удосконалення організму,навчання 

основним життєво важливим руховим 

навичкам,вмінням. 

 Зміст навчальної дисципліни (дидактична 

структура) 

 

 

 

 

Футбол. Техніка і тактика гри у 

футбол. Спеціальна фізична 

підготовка. Баскетбол. Техніка 

безпеки на заняттях спортивних ігор. 

Оздоровча та атлетична гімнастика. 

Основні базові вправи атлетизму. 

Волейбол. Техніка гри у волейбол. 

Настільний теніс. Особливості гри в 

настільний теніс. Плавання. Оздоровче 

та практичне значення плавання.  

Загальна фізична підготовка.  

 



Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/vie

w.php?id=298 

Пререквізити навчальної дисципліни 

 

 

Захист України. 

 
Постреквізити  

 

педагогічний процес спрямований на 

фізичний розвиток, функціональне 

удосконалення організму, навчання 

основним життєве важливим руховим 

навичкам, вмінням і зв’язаних із ними 

знаннями для успішної наступної 

професійної діяльності. 

 

Основні  загальні та фахові 

компетентності 

 

- здатність до креативності, 

абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу.  

- здатність застосовувати знання у 

професійній діяльності у стандартних 

та нестандартних ситуаціях.  

- уміння планувати, організовувати і 

контролювати власну діяльність.  

  - здатність адаптуватися до нових 

ситуацій і  умов. 

- здатність бути критичним і 

самокритичним. 

- уміння працювати як самостійно, так 

і в команді.  

- здатність до самоосвіти та навчання 

протягом усього життя. 

- навички використання 

інформаційних технологій, баз даних 

та збору інформації із різних джерел. 

 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=298
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=298


Програмні результати навчання 

 

- формування екологічної культури, 

навичок, фундаментальних знань і 

свідомості, що ґрунтуються на 

бережливому ставленні до природи як 

унікального природного ресурсу.  

- формування знань щодо сутності, 

соціального призначення, 

особливостей формування української 

культури на різних етапах її еволюції 

зі світовим культурним процесом. 

 Загальна система оцінювання Участь у роботі впродовж 

семестру/залік – 40/60. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відвідування не менше 50% 

практичних занять. 

Політика оцінювання результатів 

навчання та академічна доброчесність 
- студенти, які регулярно 

займаються в спортивних клубах і 

організаціях міста і не можуть 

відвідувати практичні заняття в 

позааудиторний час з дисципліни 

«Фізичне виховання» повинні 

взяти відповідну довідку від 

адміністрації чи тренера за 

зразком. 

-складання контрольних 

нормативів оцінюється з 

урахуванням індивідуального рівня 

соматичного здоров’я студента.  

-залік з фізичного виховання 

виставляється з урахуванням 

динаміки показників 

індивідуального рівня соматичного 

здоров’я студента.  

 

 



Лінки на нормативні документи, що 

регламентують проведення 

поточного та підсумкового контролів 

знань студентів 

Нормативні документи: сайт URL: 

http://plc.nlu.edu.ua 

 

http://plc.nlu.edu.ua/

