
КАТАЛОГ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В МЕЖАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

НА 2020/2021 Н.Р. 
 
 

Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МЕДИКО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 

Спортивне вдосконалення–І 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Зав. кафедри, 
професор 
Пилипей Л.П., 
ст. викладач, 
к.фіз.вкх. 
Остапенко 
Ю.О.,  
ст. викладач 
Сірик А.Є.  
 

Здатність діяти 
соціально 

відповідально та 
громадянсько свідомо 
застосовувати засоби 

і методи фізичної 
культури для 

зміцнення 
індивідуального 

здоров’я у 
професійній 
діяльності 

 
 
 
 

Використовувати  
засоби і методи 

фізичної культури для 
зміцнення стану 

здоров’я у професійній 
діяльності; професійно 
важливі рухові якості. 

Вміти оцінювати і 
проводити моніторинг 
рівня фізичного стану 

та індивідуального 
здоров’я 

 
 
 
 

Практичні 
заняття Бакалавр  

Для всього 
контингенту 
здобувачів, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт 
 
 

 

200 

наявність 
підтвердже

ної 
спортивної 
кваліфікації 

І-V 
семестр  

                         Заступник директора з  
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Самозахист та особиста безпека 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
Доцент, 
к.фіз.вих. 
Стасюк Р.М. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

використовувати базову 
техніку самозахисту з 
видів єдиноборств 
(дзюдо, карате, 
рукопашний бій, вільна 
боротьба). 
вміти підбирати і 
складати комплекси 
фізичних вправ у роз-
витку рухових 
здібностей для 
вирішення завдань 
самозахисту; 
самостійно контролю-
вати вплив фізичних 
навантажень на 
організм для зміцнення 
індивідуального 
здоров’я. 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
здобувачів, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

150 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фізи-
чної підго-
товленості;  

 
 
 
 
 
 
 
 

зал бо-
ротьби  
(корпус 

«М», кампус 
Р.-

Корсакова) 

І-V 
семестр 

(кампус вул. 
Петропавлівськ

а) 
25 

зал 
боротьби 

(ПСС, ауд. 
303) 

                         Заступник директора з  
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Професійно-прикладна фізична підготовка 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

ст. викладач, 
к.фіз.вих. 

Остапенко 
Ю.О., ст. 
викладач, 
к.фіз.вих. 

Петренко Н.В, 
ст. викладач 
Остапенко 

В.В, асистент, 
к.пед.н. 

Петренко 
О.П., ст. 
викладач 

Корж С.О., ст. 
викладач 
Романова 

В.Б. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми 
рухової активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

використовувати засоби 
і методи фізичної 
культури для зміцнення 
стану здоров’я у 
професійній діяльності; 
професійно важливі 
рухові якості.  
Вміти оцінювати і 
проводити моніторинг 
рівня фізичного стану 
та індивідуального здо-
ров’я. 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
здобувачів, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 
 
 
 

(кампус вул. 
Петропавлівськ

а) 

150 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фізи-
чної підго-
товленості;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тренажер-
ний зал К-3 
(ауд. 107-
110,208,) 

І-V 
семестр 

ст. викладач 
Куриленко 

О.В., 
ст. викладач 
Берест О.О. 

 (кампус вул. 
Р.-Корсакова) 

 
200 

спортивна 
зала для 
настільного 
тенісу 
(спорт.комп
лекс, ННК) 

І-V 
семестр 

                         Заступник директора з  
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Сучасний фітнес 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

викладач 
Берест О.О. 
Доцент, 
к.пед.н. 
Долгова Н.О., 
Ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Король С.А. 
 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використо-
вувати методику прове-
дення та особливості 
занять із використа-
нням програм сучас-
ного фітнесу. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; добирати 
музичний супровід для 
проведення занять за 
різними сучасними 
фітнес програмами 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

150 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фізи-
чної підго-
товленості;  
 
 
спортивно-
танцюваль-
ний зал 
(ННК), 
фітнес-
центр 
(спорт.комп
лекс) 

І-V 
семестр 

ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Петренко 
Н.В., ст. 
викладач 
Романова 
В.Б., 
асистент, 
к.пед.н. 
Петренко 
О.П. 

(кампус вул. 
Петропавлівськ

а) 
75 

 

тренажерни
й зал К-3 
(ауд. 107-
108,110) 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Оздоровчий фітнес 

Кафедра 
фізичного 

виховання і 
спорту 

 

 
 

Берест О.О., 
доцент, 
к.пед.н. 

Долгова Н.О., 
Ст. викладач 
Лисенко О.В., 
Ст. викладач, 

к.фіз.вих 
Король С.А., 
Ст. викладач 

Куриленко 
О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

здатність 
використовувати різні 

види та форми рухової 
активності для 

активного відпочинку 
та ведення здорового 

способу життя. 

Здатність використову-
вати методику про-

ведення та особливості 
занять із використа-
нням програм оздо-

ровчого фітнесу. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-

доровчими програмами 
відповідно до індиві-

дуальних особливостей 
організму; добирати 

музичний супровід для 
проведення занять за 
різними фітнес програ-

мами. 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 
 

475 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фі-

зичної 
підготовле-

ності; 
 

спортивно-
танцюваль-
ний зал та 

тренажерна 
зала (ННК), 
спортивна 

зала 
н/тенісу та 

фітнес-
центр 

(спорт.комп
лекс) 

 
 

І-V 
семестр 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

  

Ст. викладач, 
к.пед.н. 

Петренко 
О.П., 

Старший 
викладач 
Романова 

В.Б., Старший 
викладач 

Остапенко 
В.В., Старший 

викладач 
Корж С.О. 

    

 
 
 
 
 
(кампус вул. 
Петропавлівськ
а) 

125 

зал 
єдинобор-
ств (К-3, 
ауд. 108), 
зал для 
фітнес-
аеробіки  
(К-3, ауд. 
110) 

 

Настільний теніс 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
викладач 
Куриленко 
О.В. 
 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості за-
нять із використанням 
програм настільного 
тенісу. 
Вміння програмувати 
заняття за різними про-
грамами відповідно до 
індивідуальних особли-
востей організму; 
формувати спеціальні 
та прикладні навички у 
володінні  техніки гри з 
настільного тенісу  

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

75 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фі-
зичної 
підготовле-
ності; спорт. 
зал для 
настільного 
тенісу 
(спорт.комп
лекс)  
 
 

І-V 
семестр 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Спортивні ігри 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

ст. викладач 
Індик П.М. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику та особ-
ливості проведення за-
нять зі спортивних ігор. 
Вміння планувати і 
практично виконувати 
навчальний матеріал  зі 
спортивних ігор, врахо-
вуючі індивідуальні 
особливості кожного 
студента. 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

200 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фі-
зичної під-
готовлено-
сті; 
спортивний 
зала («ЕТ»), 
ігрова зала 
(спорт.комп
лекс) І-V 

семестр ст. викладач, 
к.фіз.вих. 
Остапенко 
Ю.О., 
Остапенко 
В.В., ст. 
викладач 
Корж С.О. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(кампус вул. 

Петропавлівськ
а) 

125 
ігровий 
спортивний 
зал (К-3, 
ауд. 208) 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Плавання 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

доцент,  
к.пед.н. 
Долгова Н.О., 
викладач 
Босько В. М., 
ст. викладач 
Лисенко О.В., 
ст. ввикладач, 
к.фів.вих. 
Бурла А.О. 
 здатність 

використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості за-
нять із використанням 
програм з плавання. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; самостійно 
контролювати фізичне 
навантаження на орга-
нізм для зміцнення 
індивідуального 
здоров’я  

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

128 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фізи-
чної підго-
товленості; 
басейн 
СумДУ (вул. 
Р. 
Корсакова, 
2) І-V 

семестр 

ст. викладач, 
к.фіз.вих 
Петренко Н.В. 

 
 
 
 
 

(кампус вул. 
Петропавлів-

ська) 
 
 
 
 
 
 
 

16 
басейн в 
готелі 
Олімпійськи
й 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Бадмінтон 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
Ст. викладач 
Сірик А.Є., 
Ст. викладач 
Індик П.М. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми 
рухової активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості 
занять із використа-
нням програм з бад-
мінтону; Вміння вико-
ристовувати сучасні 
методи та засоби 
бадмінтону як засіб 
професійно-прикладної 
діяльності; 
використовувати умі-
ння оцінювати і про-
водити моніторинг рів-
ня фізичного розвитку, 
фізичної підготовле-
ності та індивідуаль-
ного здоров’я 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

100 

Середній 
рівень 
рухових 
здібностей, 
згідно 
щорічного 
оцінювання 
фізичної 
підготовле-
ності;  
 
ігрова зала 
(спорт. ком-
плексу), 
ігрова зала 
(спортивна 
зала «ЕТ») 

І-V 
семестр 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Атлетизм 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

Доцент, 
к.фіз.вих 
Стасюк Р.М., 
ст. викладач 
Лисенко О.В. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати базову техніку з 
атлетизму. Вміння під-
бирати і складати ком-
плекси фізичних вправ 
у розвитку рухових зді-
бностей для вирішення 
завдань атлетизму 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

125 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фі-
зичної під-
готовлено-
сті; 
 
 зал бо-
ротьби  
(корпус 
«М»), 
транажер-
ний зал 
ННК 

І-V 
семестр 

Ст. викладач, 
к.фіз.вих 
Остапенко 
Ю.О., Ст. 
викладач, 
Корж С.О., 
Ст. викладач, 
Остапенко 
В.В. 

(кампус вул. 
Петропавлів-

ська) 
 

100 

 
 
 
 
тренажер-
ний зал 
(ПСС), ауд. 
303, 
тренажер-
ний зал 
(К3), ауд. 
108,109 

І-V 
семестр 

                         Заступник директора з  
Завідувач КФВС _________________ Л.П. Пилипей                  навчально-методичної роботи _______________ Л.О. Прімова                     Директор МІ ____________________ А.М. Лобода 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Аквафітнес 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 
ст. викладач, 

к.фіз.вих. 
Петренко Н.В. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати методику проведе-
ння та особливості 
занять із використа-
нням програм аквафіт-
несу. 
Вміння програмувати 
заняття за різними оз-
доровчими програмами 
відповідно до індиві-
дуальних особливостей 
організму; добирати 
музичний супровід для 
проведення занять за 
різними аквафітнес 
програмами 

Практичні 
заняття Бакалавр 

 
 
 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 та 227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(кампус вул. 
Петропавлів-

ська) 
 

32 

Середній 
рівень ру-
хових здіб-
ностей, згі-
дно щоріч-
ного оціню-
вання фізи-
чної підго-
товленості; 
басейн 
СумДУ (вул. 
Прокоф’єва, 
38/2) 

І-V 
семестр 
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Адаптивна фізична культура 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

ст. викладач, 
Сірик А.Є., ст. 
викладач, 
к.фіз.вих. 
Король С.А. здатність 

використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати базову техніку у 
виді рухової активності, 
ППФП за 
спеціальностями. 
Вміння підбирати і 
складати комплекси 
фізичних вправ у 
розвитку рухових зді-
бностей для вирішення 
завдань з оздоровленна 
та реабілітації 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

42 

Розподіл 
згідно 

медичного 
огляду та 

нозематич-
них ознак; 

фітнес-
центр 
(спорт. 

комплекс) І-V 
семестр 

Ст. викладач, 
Корж С.О., 
асистент, 
к.пед.н. 

Петренко 
О.П., ст. 
викладач 
Романова 

В.Б. 
 

(кампус вул. 
Петропавлів-

ська) 
 

42 

зал 
єдиноборст, 

зал для 
фітнес-

аеробіки (К-
3, ауд. 

107,108, 
110) 
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну Назва загальної 

компетентності, на 
розвиток якої 
спрямована 
дисципліна 

Результати навчання 
Методи 

викладання,  
що 

пропонуються 

Рівень 
освіти, для 

якого 
пропо-

нується 
дисципліна 

Перелік галузей 
знань / 

cпеціальність, 
для яких 

пропонується 
дисципліна 

Макси-
мальна 

кількість 
студентів, 
які можуть 
записатися  

Вхідні вимоги 
до студентів, 

які хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські і 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Нерухові види спорту (шашки, шахи, цигун, вправи з лікувальної фізкультури) 

Кафедра 
фізичного 
виховання і 
спорту 

 

ст. викладач, 
Сірик А.Є. 

здатність 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для 
активного відпочинку 
та ведення здорового 
способу життя. 

Здатність використову-
вати базову техніку у 
виді рухової активності, 
ППФП за 
спеціальностями. 
Вміння підбирати і 
складати комплекси 
фізичних вправ у 
розвитку рухових зді-
бностей для вирішення 
завдань з оздоровленна 
та реабілітації 

Практичні 
заняття Бакалавр 

Для всього 
контингенту, 

окрім 
здобувачів 

спеціальності 
017 Фізична 
культура і 

спорт  
 
 

 
 

(кампус вул. Р.-
Корсакова) 

 

28 

Розподіл 
згідно 

медичного 
огляду та 

нозематич-
них ознак;  

 
 

 
ігрова зала 
(спорт.комп

лекс) 

І-V 
семестр 

ст. викладач, 
Остапенко 
В.В. 

(кампус вул. 
Петропавлів-

ська) 
 

14 
зал єдино-

борств (К-3, 
ауд. 110) 

 
Завідувач КФВС ___________________ Л.П. Пилипей 
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