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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
 
– 6 

Спеціальність 014.11- 

середня освіта (фізична 

культура) 

Вибіркова 

 

Модулів –  1 

 

Рік підготовки:
 

(курс)
 

Змістових модулів – 2 3-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  – немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

5-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 20 год.  – 

Практичні, семінарські 

 40 год. – 

Лабораторні 

 – –. 

Самостійна робота 

 120 год.  – 

 

Вид контролю:  

 залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

    Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загальна теорія 

спорту для всіх» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  бакалавра  спеціальності 014.11 – середня освіта (фізична 

культура). 

      Загальна теорія спорту для всіх – це наукова і навчальна дисципліна, що 

являє собою систему емпіричних та теоретичних знань про сутність, 

закономірності функціонування і розвитку спорту для всіх. 

    Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна теорія спорту для всіх» 

є вивчення  прийомів, методів,  засобів та принципів відновлення 

працездатності і «життєвих сил» людини, формування здорового способу 

життя, подовження творчого довголіття, профілактика окремих захворювань, 

збереження та зміцнення здоров’я, поліпшення якості життя. 

    Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна теорія спорту для 

всіх» є засвоєння видових ознак,  функцій та структури системи спорту для всіх 

в Україні і знайомство та оволодіння основними прийомами роботи менеджера 

спорту для всіх (планування, проектування, соціальний моніторинг, 

пропаганда, залучення до рухової активності тощо).   

    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

– значення спорту для всіх як самостійного соціального явища; 

– мету та видові ознаки спорту для всіх; 

– зміст рухової активності рекреаційної спрямованості  для різних вікових 

та соціальних груп; 

– прийоми залучення населення до рухової активності; 

– зміст та спрямованість популярних видів фітнесу та рухової активності; 

– зміст діяльності міжнародних організацій у підтримку спорту для всіх; 

– принципи функціонування української системи спорту для всіх. 

     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: 

– володіти прийомами залучення населення до спорту для всіх; 
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– диференціювати та обирати види рухової активності для різних категорій 

населення; 

– розраховувати оптимальність навантаження та оцінювати адекватність 

реакції організму на тренувальний вплив за методиками ВООЗ;  

– володіти технологією обраного виду фітнесу; 

–  програмувати та проводити тренувальні заняття за обраною фітнес-

програмою тощо. 

     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

     Змістовий модуль 1. Формування системи спорту для всіх як наукова 

проблема та соціальне явище. 

Тема 1. Генезис та сутність спорту для всіх (СДВ). СДВ як наукова та 

навчальна дисципліна. 

 Тема 2. СДВ у країнах з різними рівнями  залучення населення до рухової 

активності. 

Тема 3. Діяльність міжнародних організацій з підтримки спорту для всіх. 

Тема 4. Передумови формування системи спорту для всіх в Україні. 

Тема 5. Рухова активність як обов’язкова умова та сутність  спорту для всіх. 

Тема 6. Концепція гуманізації процесу залучення населення до рухової 

активності. 

Тема 7. Цільові категорії спорту для всіх. Особливості вибору виду рухової 

активності. 

Змістовий модуль 2. Структура та функції системи спорту для всіх в 

Україні.  

Тема 8. Структура, функції, структура та особливості функціонування системи 

СДВ в Україні.   

Тема 9. Теоретичні засади державного управління СДВ в Україні. Планування 

як технологія управління СДВ. 

Тема  10. Соціальне проектування  закладів СДВ в Україні.  
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Тема 11. Ретроспектива та сучасні проблеми підготовки менеджерів зі СДВ в 

Україні та в зарубіжних країнах. 

Тема 12.  Вирішені та невирішені проблеми СДВ в Україні та на Полтавщині. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Формування системи спорту для всіх як наукова 

проблема та соціальне явище 

Тема 1. Генезис та сутність спорту 

для всіх (СДВ). СДВ як наукова та 

навчальна дисципліна 

14 2 2  10 

Тема 2. СДВ у країнах з різними 

рівнями  залучення населення до 

рухової активності та в Україні 

16 2 4  10 

Тема 3. Діяльність міжнародних 

організацій з підтримки спорту 

для всіх 

14 2 2  10 

Тема 4. Передумови формування 

системи спорту для всіх в Україні 

та на Полтавщині 

16 2 4  10 

Тема 5. Рухова активність як 

обов’язкова умова та сутність  

спорту для всіх 

16 2 4  10 

Тема 6. Концепція гуманізації 

процесу залучення населення до 

рухової активності. Особливості 

залучення кременчужан до СДВ 

14 - 4  10 

Тема 7.  Цільові категорії спорту 

для всіх  

16 2 4  10 

Разом за змістовим модулем 1 106 12 24  70 

Змістовий модуль 2. Структура та функції системи спорту для всіх в 

Україні 
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Тема 8. Мета, функції, структура 

та особливості функціонування 

системи СДВ в Україні   

14 2 2  10 

Тема 9. Теоретичні засади 

державного управління СДВ в 

Україні. Планування як технологія 

управління СДВ 

14 2 2  10 

Тема  10. Соціальне проектування  

закладів СДВ в Україні 

16 2 4  10 

Тема 11. Ретроспектива та сучасні 

проблеми підготовки менеджерів 

зі СДВ в Україні та в зарубіжних 

країнах 

14 2 2  10 

Тема 12.  Вирішені та невирішені 

проблеми СДВ в Україні, на 

Полтавщині, у Кременчуці. 

Перспективи розвитку СДВ в них 

16  6  10 

Разом за змістовим модулем 2 74 8 16  50 

Усього годин 180 20 40  120 

Семестровий контроль – іспит 
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                                                5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Генезис та сутність спорту для всіх (СДВ). СДВ як наукова та 

навчальна дисципліна 

2 

2 СДВ у країнах з різними рівнями  залучення населення до 

рухової активності та в Україні 

4 

3 Діяльність міжнародних організацій з підтримки спорту для 

всіх 

2 

4 Передумови формування системи спорту для всіх в Україні 

та на Полтавщині 

4 

5 Рухова активність як обов’язкова умова та сутність  спорту 

для всіх 

4 

6 Концепція гуманізації процесу залучення населення до 

рухової активності. Особливості залучення кременчужан до 

СДВ 

4 

7 Цільові категорії спорту для всіх  4 

8 Мета, функції, структура та особливості функціонування 

системи СДВ в Україні   

2 

9 Теоретичні засади державного управління СДВ в Україні. 

Планування як технологія управління СДВ 

2 

10 Соціальне проектування  закладів СДВ в Україні 4 

11 Ретроспектива та сучасні проблеми підготовки менеджерів зі 

СДВ в Україні та в зарубіжних країнах 

2 

12 Вирішені та невирішені проблеми СДВ в Україні, на 

Полтавщині, у Кременчуці 

6 

 Усього  40 

                                                                                                                                           

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Генезис та сутність спорту для всіх (СДВ). СДВ як наукова та 

навчальна дисципліна 

10 

2  СДВ у країнах з різними рівнями залучення населення до 

рухової активності та в Україні 

10 

3  Діяльність міжнародних організацій з підтримки спорту для 

всіх 

10 

4 Передумови формування системи спорту для всіх в Україні 10 

5  Рухова активність як обов’язкова умова та сутність  спорту 

для всіх 

10 

6 Концепція гуманізації процесу залучення населення до 

рухової активності 

10 



9 

 

  

7 Цільові категорії спорту для всіх 10 

8 Мета, функції, структура та особливості функціонування 

системи СДВ в Україні   

10 

9 Теоретичні засади державного управління СДВ в Україні. 

Планування як технологія управління СДВ 

10 

10 Соціальне проектування  закладів СДВ в Україні 10 

11 Ретроспектива та сучасні проблеми підготовки менеджерів зі 

СДВ в Україні та в зарубіжних країнах 

10 

12 Вирішені та невирішені проблеми СДВ в Україні та на 

Полтавщині 

10 

 Усього 120 

 
7. Методи навчання                                                                                                   

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури. Сприймаючи й 

осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах 

репродуктивного (відтворювального) мислення. 

Метод проблемного викладення. Використовуючи доцільні джерела й 

засоби під час лекційних і практичних занять, педагог, перш ніж викладати 

матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, наводить 

систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб 

розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і 

співучасниками наукового пошуку. 

Пошуковий або евристичний метод. Використовується в тій чи іншій мірі у 

всіх формах навчальних занять та під час індивідуальної чи самостійної роботи 

студента. Його суть – в організації активного пошуку способів розв'язання 

висунутих викладачем  (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань. 

Дослідницький метод.  Попередні методи навчальної роботи безпосередньо 

переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. Такий 

метод є пріоритетним у самостійній підготовці студентів до проведення 

спортивних заходів, у програмуванні тренувальних занять тощо.      
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8. Методи контролю 

Контроль змістових модулів проводиться за 100-бальною рейтинговою 

шкалою у процесі занять та наприкінці кожного модуля шляхом складання 

показників поточної успішності та письмового тестування. В кожному варіанті 

письмового тестування є 10 тестових завдань з варіантами відповідей. 

Правильна відповідь за кожний окремий письмовий тест оцінюється в 6 балів. 

За допомогою письмового тестування оцінюється ступінь засвоєння пройденого 

матеріалу за максимальною рейтинговою оцінкою – 60 балів. До оцінки за 

результати письмового тестування додаються оцінки за активність студента на 

заняттях та якість самостійної роботи. Протягом навчального семестру  

проводиться 2 змістових модульних контролі. Оцінювання в кожному з них 

проводиться за 100-бальною шкалою (табл. 1).  

    Таблиця 1 –  Розподіл балів, які отримують студенти 

№ ПІ  

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Поточна успішність  СР Тест  Заг. 

оцінка 

М1 

Поточна 

успішність  

СР Тест  Заг. 

оцінка 

М2 

  Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

    Т 

8 

Т 

9 

Т

1

0 

Т

1

1 

Т

1

2 

   

  4 4 4 4 4 4 4 12 60 100 6 6 6 6 6 10 60 100 

 

Підсумковий  контроль проводиться наприкінці навчального семестру  і 

дає можливість визначити  кінцеву ступінь засвоєння навчального матеріалу. 

Підсумковий модульний контроль складається із середнього значення  

рейтингових оцінок за змістові модулі.  

Якщо сумарна оцінка за кожен зі  змістових модульних контролів є 

меншою за 60 балів але більшою за 35 балів, студент зобов’язаний перескласти 

контрольні тести під час екзамену.  
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Якщо сумарна оцінка за кожен зі змістових модульних контролів є 

більшою за 60 балів, студенту надається право вибору: зарахувати її як 

екзаменаційну чи прийняти участь в екзамені для покращення оцінки.  

Якщо сумарна оцінка за будь-який із змістових модульних контролів є 

меншою за 35 балів, студент не допускається до екзамену. 

Екзамен є підсумковим контролем 2-х змістових модулів і проводиться 

наприкінці 3-го семестру навчання. Під час екзамену студент має право 

покращити свою попередню оцінку. Правильна відповідь за кожен з 20 тестів 

під час екзамену оцінюється у 3 бали. Максимальна оцінка за письмове 

екзаменаційне тестування – 60 балів. До оцінки за тестування додаються оцінки 

поточного модульного контролю за активність і самостійну роботу (табл. 2). 

     Таблиця  2 – Шкала підсумкового (екзаменаційного) контролю 

Показники Бали 

Письмове тестування: 

(за кожну правильну відповідь нараховується 3 бали) 

Поточна успішність та самостійна робота (середньозважений 

бал) 

 

0 – 60 

0 – 40 

Загальна оцінка 0 – 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 
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9. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Загальна теорія спорту для всіх». – Кременчук: КрНУ, 2013. – 22 с. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять  з навчальної дисципліни 

«Загальна теорія спорту для всіх». – Кременчук: КрНУ, 2013. – 23 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Дутчак  М.  В. Спорт для всіх в Україні : теорія та практика / М. В. Дутчак. – 

Київ: Олімпійська література, 2009. – 279 с. 

2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // http: // zakon1/rada.gov/ua. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 49 «Про 

утворення центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» // http: // 

zakon1/rada.gov/ua/cgi-bin/laws/ . 

4. Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 

28 березня 2003 року № 805 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» //    

         http: // www.sportforall.gov.ua/apticles.php?archive=0@cat=9/   

5. Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 

25 травня 2003 року № 1366  «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» //    

         http: // www.sportforall.gov.ua/apticles.php?id=28    

Допоміжна 

1. Дутчак М. В. Особливості підготовки майбутніх менеджерів спорту для 

всіх / М. В. Дутчак // Спортивний вісник Придніпровя. – 2007. – № 2–3. – 

С. 95–98. 

2. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: 

закономірності функціонування та розвитку / Ю. П. Мічуда. – Київ: 

Олімпійська література, 2007. – 216 с. 

http://www.sportforall.gov.ua/
mailto:apticles.php?archive=0@cat=9/
http://www.sportforall.gov.ua/apticles.php?id=28
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3. Золотов М. И. Спортивный менеджмент в Европе / М. И. Золотов, Е. В. 

Кузьмичева. Киев: Олимпийская література, 2004. – 228 с.  

    

11. Інформаційні ресурси 

 
1. Інтернет-ресурси. 

 

 


