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Силабус 
обов’язкової навчальної дисципліни 
«Основи здорового способу життя» 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) рівень  
Освітня програма: «Середня освіта (українська 
мова і література; англійська мова і література)» 
Рік навчання І, семестр І 

Кількість кредитів: 3.  
Мова викладання: українська 
Звітність: диференційований залік 

 
Викладач: 

 
Прізвище, ім’я по 
батькові 

доц. Севрюк Микола Петрович 
 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk 
Контактна інформація Ел. адреса: zlfk1307@ukr.net 

Телефони: (067)876-18-52 
Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 
Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

 
Опис дисципліни 

  Викладання та навчання. Практичні заняття, самостійна робота, 
консультування з викладачами. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи здорового способу 
життя» є набуття знань та системного мислення щодо формування у студентів 
потреби у здоровому способі життя та фізичному самовдосконаленні.         

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи здорового 
способу життя» є формування у студентів системи знань щодо зміцнення 
здоров’я,  профілактики захворювань, сприяння всебічному розвитку організму, 
забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності;  оволодіння 
уміннями та навичками з виконання фізичних вправ та вдосконалення 
спортивної майстерності; забезпечення загальної фізичної підготовленості 
майбутніх фахівців. 

 
 

mailto:zlfk1307@ukr.net
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Компетентності та програмні результати навчання 
  Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії.   
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 
програмних результатів: 

ПР02. Організовувати освітній процес на засадах здорового способу 
життя. 

  
Структура курсу 

К-сть год. Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З 

С
Р 

Змістовий модуль 1. Вдосконалення техніки спортивних ігор та плавання.   
– 4 6 Тема 1. Основи 

здорового способу 
життя як навчальна 
дисципліна у 
підготовці бакалавра. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 4 6 Тема 2. Безпека 
спортивних рухів. 
Прийоми контролю 
та самоконтролю. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 4 6 Тема 3. Основи 
методики організації 
оздоровчого 
тренування за 
обраною програмою 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
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рухової активності.  завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 4 6 Тема 4.  Структура та 
зміст частин 
оздоровчого 
тренування. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 4 6 Тема 5.  Засвоєння 
техніки виконання 
основних рухових дій 
обраної оздоровчої 
програми. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 2 6 Тема 6.  Розвиток 
силових якостей. 
Засвоєння   техніки 
виконання блоку 
вправ силового 
спрямування у 
обраному виді 
рухової активності. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 2 6 Тема 7. Розвиток 
фізичних якостей 
студентів (сили, 
витривалості, 
гнучкості, швидкості, 
спритності) засобами 
фітнес-аеробіки, 
шейпінгом та 
пілатесом. Розвиток 
координаційних 
здібностей 
(ритмічності). 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 2 6 Тема 8. Організація 
занять з атлетичної 
гімнастики. 
Обладнання та 
інвентар для занять з 
обтяженнями. Техніка 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
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безпеки, страховка 
під час виконання 
вправ з обтяженням 
та загальна поведінка 
на заняттях. 

індивідуальні 
завдання 

– 2 6 Тема 9. 
Ознайомлення із 
спортивними 
способами плавання. 
Вивчення техніки 
рухів ногами при 
плаванні способами 
кроль на грудях і 
кроль на спині 
(імітаційні, підготовчі 
вправи, вправи для 
удосконалення даного 
елементу техніки, 
основні помилки та 
недоліки у техніці 
виконання). 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 2 6 Тема 10. Принципи 
побудови занять 
оздоровчої 
спрямованості. 

 ПР02. Організовувати освітній 
процес на засадах здорового 
способу життя. 

дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання 

– 30 60    
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Політика оцінювання 
Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 
з/
п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 
практичних занять 

Щотижня, згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 
точність, вчасність 
виконання завдань 

2 Підготовка 
теоретичних питань (у 
тому числі питання, 
відведені на самостійне 
опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 
відповідність темі, 
оригінальність та 
комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 
теми 

Правильність, вчасність 
виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 
(письмова робота) 

Наприкінці 
модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 
виконання завдань 

 
При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv 
2. Відвідування лекційних та практичних занять. 
3. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 
роботу у команді, творчий підхід). 
4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 
5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 
використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 
результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 
6. Виконання тестових завдань. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 
90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Політика курсу 
1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.).  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 
має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/ 
Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися 
етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно 
навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 
підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 
обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 
ставлення до здобувачів вищої освіти. 

2. Академічна доброчесність У КрНУ діє Кодекс академічної етики 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 
про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 
робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 
використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 
наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 
електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 
зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-
методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 
аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 
становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 
Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 
вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 
роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 
кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, 
а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 
приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 
допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 
відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 
відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт 
плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 
освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc  

 
 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc
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Методичне забезпечення 
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01  

 
Рекомендована література 

Базова 
1. Веселовський А. П. Спортивні ігри з методикою їх викладання. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. 216 с. 
2. Йосипчук В.В. Наука з початкового навчання плаванню учнів молодших та 

старших класів.  Львів, 2004. 145 с. 
3. Пилипей Л. П. Основи фізичного виховання для самостійних занять 

студентів закладів вищої освіти: навчально-методичний посібник. Суми: 
Сумський державний університет, 2020. 89 с. 

4. Теорія і методика фізичного виховання. Т. 1. Загальні основи теорії і 
методики фізичного виховання. К.: Олімпійська література, 2008.  391 с. 

5. Худолій О. В. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навч. 
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