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м. Кам’янське 

 



1. Загальні положення  

 

  1.1. Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на 

меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі - студенти) у 

Кам’янському медичному коледжі, потреби самостійно оволодівати знаннями, 

уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини засобами 

фізичного виховання та навчання, застосовувати набуті цінності в 

життєдіяльності майбутніх фахівців. 

 Завданнями фізичного виховання та масового спорту Кам’янського 

медичного коледжу є: 

 формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних 

(умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, 

масового спорту як компонентів їх повноцінної гармонійної та безпечної 

життєдіяльності; 

 набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих 

цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в 

побуті і в сім'ї; 

 забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників 

їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних 

якостей, рухових здібностей, працездатності; 

 сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей 

студентів; 

 підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.  

 1.2. Навчально-виховний процес з фізичного виховання та масовий 

спорт у Кам’янському медичному коледжі ґрунтуються на таких основних 

принципах: 

 пріоритетності освітньої спрямованості процесу фізичного виховання та 

функціонального фактора в оцінюванні фізичного розвитку студентів; 

 багатоукладності, що передбачає створення умов для широкого вибору 

студентами засобів фізичного виховання для навчання та участі в спортивних 

заходах, які відповідали б їх запитам, інтересам, стану здоров'я, фізичній і 

технічній підготовленості, спортивній кваліфікації; 

 індивідуалізації та диференціації навчального процесу з фізичного 

виховання; 

 поєднанні державного управління і студентського самоврядування.  

 

2. Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та масового спорту 
 

 2.1. Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та 

масового спорту у Кам’янському медичному коледжі базується на Законах 

України "Про освіту","Про вищу освіту","Про фізичну культуру і спорт", Указ 

президента України №42/2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий 

спосіб життя — здорова нація".  

 2.2. Організація освітнього процесу з фізичного виховання у коледжі 

здійснюється на підставі вимог державного стандарту, галузевих стандартів та 



стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, затверджених в 

установленому законодавством порядку. 

 2.3. Організація масового спорту у Кам’янському медичному коледжі 

здійснюється на підставі плану роботи коледжу, положення про спартакіаду 

серед закладів вищої освіти Кам’янського регіону та відповідних правил, які 

встановлюються організаторами та затверджуються в установленому порядку.  

 

3. Організація навчально-виховного процесу  з фізичного виховання  

та масового спорту 
 

 3.1. Загальну організацію навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання та масового спорту у Кам’янському медичному коледжі здійснює 

його керівник, який забезпечує: 

 прийняття управлінських рішень щодо створення необхідних умов для 

здійснення процесу фізичного виховання та масового спорту; 

 включення в навчальні плани з усіх спеціальностей обов'язкових 

навчальних занять з фізичного виховання протягом усього періоду навчання, за  

винятком останнього випускного семестру, в обсязі 4 годин на тиждень; 

 створення структурних підрозділів з фізичного виховання та масового 

спорту та забезпечення їх необхідною кількістю працівників, матеріально-

технічною базою, обладнанням, інвентарем; 

 контроль за станом фізичного виховання і здоров'я студентів; 

 виконання інших повноважень, передбачених чинним законодавством 

щодо розвитку фізичного виховання та масового спорту у закладах вищої 

освіти.  

 3.2. Безпосередню організацію навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів у ході навчального 

процесу і в позанавчальний час у Кам’янському медичному коледжі здійснює 

циклова комісія загальноосвітніх дисциплін до якої підпорядковано фізичне 

виховання. 

 3.3. Організацію спортивних заходів (змагань, розваг, ігор, свят, 

фестивалів тощо) в позанавчальний час у Кам’янському медичному коледжі 

здійснює організаційний комітет. 

 3.4. Для забезпечення організації навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та масового спорту Кам’янський медичний коледж має 

кабінет фізичного виховання, спортивну залу, спортивний майданчик. 

 3.5. Форми організації навчального процесу з фізичного виховання. 

 Навчальний процес з фізичного виховання у Кам’янському медичному 

коледжі здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота 

студентів, контрольні заходи. 

 3.5.1. Основними видами навчальних занять з фізичного виховання у 

Кам’янському медичному коледжі є: практичне, індивідуальне заняття, 

консультація. 

 На практичних заняттях викладач організовує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних (методичних, організаційних) положень 

фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту у виді 



бесіди та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно до сформульованих завдань. 

 Перелік тем практичних занять визначається навчальною програмою з 

фізичного виховання та передбачає: теоретичну (методичну, організаційну) 

підготовку, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку, 

технічну підготовку тощо. 

 Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок з фізичного 

виховання, постановку викладачем та обговоренням за участю студентів 

проблемних питань, оцінювання. 

  Індивідуальне заняття організовується та проводиться з окремими 

студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних здібностей. 

 Консультація - вид навчального заняття, при якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних (методичних, організаційних) положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

 3.5.2. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

 Навчальний час і зміст самостійної роботи студента, регламентується 

навчальним планом з фізичного виховання. 

 3.6. Організація занять спортивних секцій. . 

 Спортивні секції комплектуються на першому курсі на початку 

навчального року з урахуванням спортивних інтересів студентів, їх стану 

здоров'я, фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної 

кваліфікації. 

 

4. Зміст діяльності  

 

 4.1. До змісту навчально-виховної діяльності входять: 

 організація та проведення навчальних занять і заходів з фізичного 

виховання; 

 контроль показників фізичного розвитку студентів;  

 оцінювання якості  досягнутого студентами рівня сформованості 

знань, умінь і навичок з фізичного виховання. 

 4.2. До змісту методичної діяльності входять: 

 розробка навчального плану, навчальної програми з фізичного 

виховання; 

 складання індивідуальних планів роботи викладачів, навчально-

методичних комплексів занять, сценаріїв спортивно-виховних заходів, 

журналів обліку роботи спортивної секції, документів звітності; 

 розробка методичних рекомендацій, навчально-методичних 

посібників з фізичного виховання масового  спорту студентів тощо. 

 4.3. До змісту спортивної діяльності входить: 

 організація підготовки та участі студентів-спортсменів (збірних 

команд) у спортивних заходах Кам’янського медичного коледжу, міста та 

області; 



 організація студентів до участі у спортивно-виховних заходах 

коледжу. 

 

5. Мотивація навчально-виховного процесу з фізичного виховання та 

масового спорту  

 

 5.1. Мотивація до активної участі студентів у навчально-виховному 

процесі з фізичного виховання та спортивних заходах здійснюється шляхом 

створення у Кам’янському медичному коледжі умов для вибору студентами 

виду рухової активності для самовдосконалення в спортивних секціях та участі 

в спортивно-виховних заходах за інтересами; 

 5.2. Мотивація викладачів до якісної організації своєї професійної 

діяльності здійснюється шляхом: заохочення, своєчасного оцінювання їх 

діяльності, підвищення професійного рівня тощо.  

 

6. Контрольні заходи з фізичного виховання. 

 

 Контрольні заходи з фізичного виховання включають поточний, 

підсумковий та семестровий контроль. 

 6.1 Поточний  контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять. 

 На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня 

фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, руховими 

(технічними) показниками. 

 6.2 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його 

завершених етапах. 

 Підсумковий контроль з фізичного виховання включає семестровий 

контроль. 

 6.3 Семестровий контроль з фізичного виховання проводиться у формах 

заліку або диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним 

планом. 

 Студент вважається допущеним до семестрового контролю з фізичного 

виховання (заліку або диференційованого заліку), якщо він  виконав усі види 

завдань, передбачені навчальним планом з фізичного виховання на семестр.  

 

7. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання та масового спорту  

 

 Для кадрового забезпечення фізичного виховання і масового спорту 

посади працівників визначаються та затверджуються директором Кам’янського 

медичного коледжу. 


