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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Основи здорового способу життя 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: Середня освіта (Фізична 

культура) 

Рік навчання І, семестр І 

Кількість кредитів: 3,  

Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-

zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-

formy-navchannya-zi-specialnosti 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Скирта Олег Сергійович 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/sevryuk-mykola-

petrovych. 

Контактна інформація Ел. адреса:  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і практичні заняття (оглядові лекції, 

заняття із застосуванням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, проведення 

бесід та дискурсій), самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи здорового способу 

життя» є набуття знань та системного мислення щодо формування у студентів 

потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи здорового 

способу життя» є: 

 засвоїти науково обґрунтовані рекомендації Всесвітньої організації 

охорони здоров’я щодо здорового способу життя; 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/sevryuk-mykola-petrovych
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/sevryuk-mykola-petrovych
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F
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 сформувати у студентів потребу у регулярній руховій активності як у 

основному чиннику фізичного здоров’я; 

 оволодіти технікою виконання рухових дій обраної     програми 

оздоровчого спрямування (із списку запропонованих кафедрою ЗЛФК); 

 засвоїти правила безпеки виконання спортивних рухів; 

 засвоїти прийоми контролю та самоконтролю фізичного стану в процесі 

організованої рухової активності. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

           Фахові: 

           ФК − 7 Здатність розвивати в учнів ціннісне ставлення до свого 

здоров’я та фізичного стану 

           ФК − 14  Здатність організовувати безпечне освітнє середовище та 

здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими 

учасниками освітнього процесу щодо безпеки спортивних рухів, безпеки 

життєдіяльності, гігієни, а також фізіологічних наслідків гіпокінезії 

          ФК − 16 Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного 

життя 

         ФК − 17 Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під 

час професійної діяльності, надавати домедичну допомогу учасникам освітнього 

процесу 

Програмні результати навчання: 

Уміння: 

           ПРН − 23 Використовувати оздоровчі стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  патологічних та стресогенних чинників на організм 

школярів, формують у них потребу у регулярних фізичних вправах, руховій 

активності 
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               ПРН − 28 Організовувати освітнє середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням правил безпеки життєдіяльності, безпеки 

спортивних рухів, санітарії та гігієни, протиепідемічних правил. Проводити 

просвітницьку роботу щодо профілактики спортивного травматизму  

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. Основи реляційних баз даних 

1 2 5 

Тема 1. Основи 

здорового способу життя 

як навчальна дисципліна 

у підготовці бакалавра. 

  ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності                

Індивідуальні 

тестові 

завдання 

1 2 5 

Тема 2. Безпека 

спортивних рухів. 

Прийоми контролю та 

самоконтролю. 

 

 ПРН − 23  

Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

 ПРН − 28  
Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

Індивідуальні 

тестові 

завдання 

2 2 5 

        Тема №  3-4  

Основи методики 

організації оздоровчого 

тренування за обраною 

програмою рухової 

активності.  Структура 

та зміст частин 

оздоровчого тренування. 

 

  ПРН − 23  

Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

 ПРН − 28  
Організовувати освітнє 

Індивідуальні 

тестові 

завдання 
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середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

2 2 5 

        Тема № 5-9  

Засвоєння техніки 

виконання основних 

рухових дій обраної 

оздоровчої програми.  

 

ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

 ПРН – 28 

Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

Індивідуальні 

тестові та 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема № 10-11  Розвиток 

силових якостей. 

Засвоєння   техніки 

виконання блоку вправ 

силового спрямування у 

обраному виді рухової 

активності. 

 

 ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

 ПРН − 28  

Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

Індивідуальні 

тестові та 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема № 12-13  Розвиток 

швидкісних якостей. 

Засвоєння блоку вправ 

 ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

Індивідуальні 

тестові та 

практичні 
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швидкісного та 

швидкісно-силового 

спрямування. 

Кардіологічний блок у 

оздоровчому тренуванні. 

 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

 ПРН − 28  

Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

завдання 

2 2 10 

Тема № 14  Розвиток 

гнучкості хребта та 

рухливості суглобів 

засобами обраного виду 

рухової активності.   

 

ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

  ПРН − 28  

Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

Індивідуальні 

тестові та 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема № 15  

Комплексний контроль 

показників фізичної 

підготовленості 

студентів та оцінка їх 

динаміки за семестр. 

       

 

 ПРН − 23  
Використовувати оздоровчі 

стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  

патологічних та стресогенних 

чинників на організм школярів, 

формують у них потребу у 

регулярних фізичних вправах, 

руховій активності 

   ПРН − 28  

Організовувати освітнє 

середовище та процес фізичного 

виховання зокрема, з урахуванням 

правил безпеки життєдіяльності, 

безпеки спортивних рухів, 

санітарії та гігієни, 

Індивідуальні 

тестові 

завдання 
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протиепідемічних правил. 

Проводити просвітницьку роботу 

щодо профілактики спортивного 

травматизму  

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/tim

eTable/group 

Засвоєння   техніки виконання  

вправ, вчасність виконання 

завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/tim

eTable/group 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне:  

1. Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисциплін, є 

сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу плюс  

бали, отримані під час диференційного заліку. Впродовж семестру студент за 

виконання завдань отримує наступні бали: 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  10 

Практичні роботи: виконання, захист 50 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи, 

опрацювання питань для самостійної підготовки 

20 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 

 

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 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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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 

 

Політика курсу 

1. Студент зобов’язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд.  

2. За наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

3. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

       4. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         5. 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/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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(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. 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 
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