
   

                         АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни 

(курсу) 
   Спортивні споруди і обладнання 

Кредити ЄКТС, 

години 

 3 кредити ЄКТС, загальна 90год, 36 годин–аудиторних: 10 

годин–лекції, 26годин–практичні .,54 годин-самостійна 

Рівень вищої освіти  Другий(бакалавр) 

Семестр ,Шостий. 

Кафедра Теорії та практики фізичної культури і спорту 

Цільова аудиторія 
 Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня 

освіта(Фізична культура)» 

Мова викладання Українська 

Методи викладання Словесні, наочні 

Форми організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, інтегративне поєднання з 

іншими дисциплінами, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

     У системі фізичного виховання дисципліна  – спортивні 

споруди обладнання мас велике значення, створюючи широкий 

вплив на розвиток знань і вмінь під час будівництва та 

експлуатації спортивних споруд. Чільне місце посідає і на 

кафедрі теорії і методики фізичного виховання як дисципліна. 

Завдання студентів полягає в тому, щоб провірити вчителеві та 

оволодіти вказаним обсягом знань. Студент повинен: 

Знати теоретичний матеріал з пройденого курсу: історію 

спортивних споруд; класифікацію і категорійність спортивних 

споруд; будівництво та експлуатація спортивних споруд; 

правила техніки безпеки та гігієни спортивних споруд; 

.Вміти:керувати групою в підготовчій частині занять. 

Готувати місце та інвентар для проведення занять; Виявляти і 

виправляти помилки в техніці будівництва та експлуатації 

спортивних споруд; Володіти термінологією; Методично 

правильно пояснювати теоретичний матеріал; Демонструвати 

на оцінку засвоєні знання; Володіти профілактикою 

травматизму та знати техніку безпеки на спортивних спорудах; 

Планувати та здійснювати процес навчання (відбір навчального 

матеріалу, відповідних методів, засобів і форм навчання, тощо). 

Основне завдання полягає в тому, щоб озброїти майбутніх 

вчителів методами пошуку шляхів подолання труднощів, що 

виникають. Для досягнення такої мети потрібна активна 

самостійна робота майбутніх вчителів з узагальнення та 

систематизації знань, вмінь і навичок, створення загальних 



підходів до аналізу методичних явищ, збагачення власного 

творчого досвіду. 

 

Мета 

Метою викладання дисципліни «Спортивні споруди» є  

вивчення майбутніми спеціалістами фізичної культури і спорту 

знаннями про основи проектування, фінансування, організації і 

технології будівництва спортивних споруд, як в містах так і в селах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивні 

споруди» є  виробництво спортивного інвентарю і обладнання, 

проведення спортивно-масової роботи і особливо будівництво і 

ефективне використання спортивних споруд. 

 

Загальні 

компетентності 

1.Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 
2. Здатність працювати в команді та автономно. 

3. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях 

  

 

Фахові 

компетентності 

 1.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі 

креативності 

 

 

 

Програмні результати 

навчання 

1. 1.Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі 

фізичної культури  

2. Знає правила профілактики травматизму та надання першої 

медичної допомоги; володіє основними методами захисту 

персоналу та населення від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих. 

3.Здатний здійснювати організацію діяльності населення з 

використанням різних видів та форм рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя, 

зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації. 

Політика курсу 

Для заохочення здобувачам розроблено систему нарахування 

додаткових балів (спортивні досягнення, поєднання навчальної 

роботи з професійною діяльністю, активна участь у спортивному 

житті ЗВО та ін.). Здобувачі вищої освіти, які без поважних 

причин не вчасно виконують завдання втрачають право 

отримати оцінку вище 82 балів, а з поважних причин (хвороба, 

виїзд на спортивні змагання, навчально-табірний збір) – 

підтверджується відповідними документами та своєчасним 

повідомленням викладача у зручній для них формі (наприклад, в 

усній формі особисто викладачу, зателефонувавши на мобільний 



телефон, відправивши повідомлення на Viber, Telegram або на 

електронну пошту). Ми завжди зможемо прийняти 

альтернативні заходи для виконання завдань. У разі потреби є 

можливість часткового проходження курсу дистанційно 

(ознайомлення зі структурою курсу, робочою програмою, 

опрацювання лекцій, виконання тестових завдань на платформі 

«Майстер тест»). За попередньою домовленістю з викладачем 

будуть проводитись консультації за допомогою програм ZOOM 

або Meet.. 

Вид контролю Залік. 

Викладач 

 Старший викладач Дутчак Володимир Володимирович 

моб. тел.. +38 0632422767 

e-mail: dutchak1969@ukr.net 
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