
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни 

(курсу) 
Філософія спорту і здорового способу життя 

Кредити ЄКТС, 

години 

3 кредити ЄКТС, 30 годин – аудиторних: 16 годин – лекції, 14 

годин – практичні  

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістр) 

Семестр Другий 

Кафедра Теорії та практики фізичної культури і спорту 

Цільова аудиторія 

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт 

 

Мова викладання Українська 

Методи 

викладання 
Словесні, наочні 

Форми організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, інтегративне поєднання з 

іншими дисциплінами, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Вивчення даної дисципліни передбачає розв’язання низки завдань  

фахівців вищої кваліфікації, зокрема: нагальну потребу у вивченні 

комплексу критеріїв, що мають як суто світоглядне, так і важливе 

соціальне, педагогічне значення. 

Студент, вивчаючи дисципліну отримує інформацію про 

філософські підходи до вивчення процесів у фізичній культурі та 

спорту та формування здорового способу життя. 

Мета 

Мета навчальної дисципліни «Філософія спорту і здорового 

способу життя» – формування у студентів цілісного розуміння 

філософсько-світоглядних проблем пов’язаних з фізичною 

культурою, спортом і здоровим способом життя 

Завдання 

- надати уявлення про предмет дисципліни як галузь 

філософського знання, її специфіку в загальній системі 

філософії; 

- сформувати розуміння проблем походження та суті фізичної 

культури, спорту та здорового способу життя в сучасній 

філософській теорії; 

- сформувати розуміння етичних проблем, які існують в спорті; 

- навчити студентів аналізувати процеси в сучасному спорті та 

проблематизувати існуючі явища в сфері фізичної культури 

та спорту. 

Загальні 

компетентності 

ЗК03 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

ЗК04 Здатність застосовувати набуті знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК05 Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології. 

ЗК06 Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК07 З датність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 

ЗК08 Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній 

діяльності. 

Фахові 

компетентності 

ФК 1. Здатність аналізувати актуальні проблеми у сучасній сфері 

фізичної культури і спорту та визначати ключові тренди й 

перспективи її розвитку. 



ФК 3. Здатність проектувати, організовувати та аналізувати 

науково-педагогічну діяльність з дисциплін предметної області у 

закладах вищої освіти. 

ФК 5. Здатність до практичного вирішення професійних завдань у 

різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту. 

Зміст курсу 

Теоретико-методологічні основи навчальної дисципліни 

«Філософія спорту і здорового способу життя. Тіло як центральна 

категорія філософії спорту і здорового способу життя. 

Фізкультурно-спортивний світогляд в дискурсі категорії здоров’я 

і життєздатності. Спорт і політика в сучасних умовах. Ідеали 

олімпізму і сучасність. Професійна етика в галузях фізичної 

культури і спорту та охорони здоров’я. Естетичне сприйняття 

тілесності та рухової діяльності. 

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» або «Socrative»). 

За попередньою домовленістю з викладачем будуть проводитись 

консультації за допомогою програм ZOOM або Meet. 

Вид контролю Залік 

Викладач 

Кандидат філософських наук, проф. Шелюк Василь 

Олександрович  

моб. тел.. +38 068 67 86 958 

e-mail: shelvas@ukr.net 

 

 


