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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Секційні заняття» складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодших
спеціалістів з фізичного виховання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є всебічний гармонійний
розвиток  студентів,  укріплення  їх  здоров’я,  формування  та  вдосконалення
професійно-педагогічних вмінь і навичок застосування знань із збереження,
зміцнення, формування індивідуального здоров’я й здорового способу життя
в  різних  фізкультурно-спортивних  і  навчальних  закладах;  ознайомлення  з
методикою побудови занять з дисципліни «Секційні заняття». 

Міждисциплінарні зв’язки:  теорія та методика фізичного виховання,
легка  атлетика,  педагогіка,  лікувальна  фізична  культура,  основи  безпеки
життєдіяльності, фізіологія, анатомія.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Секційні  заняття»  є

оволодіння технологією організації оздоровчих робіт в різних фізкультурно-
спортивних  закладах,  формування  у  студентів  глибокого  розуміння
необхідності  підтримки  здорового  способу  життя,  допомога  у  здобутті
глибоких знань у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я, навчання
студентів  практично  застосовувати  набуті  вміння  і  навички  у  професійнїй
діяльності  з  метою  профілактики  захворювань,  рекреації  та  оптимізації
здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя; формування у
студентів  свідомого  та  відповідального  ставлення  до  індивідуального
здоров’я та здоров’я нації. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-  формування  у  студентів  установки  на  здоров’я  й  позитивну  мотивацію
здорового способу життя;
-  вироблення уміння аналізувати цінності  й  ефективність  видів  оздоровчої
діяльності;
-  прищеплення  в  майбутніх  фахівців  навичок  моделювання  здоров’я
формуючих програм і заходів у загальноосвітніх установах;
-  спостереження  й  контролю  за  фізичним  розвитком,  фізичною
підготовленістю, режимом фізичного навантаження; 
-  вдосконалення  у  студентів  навичок  застосування  знань  із  збереження,
зміцнення, формування індивідуального здоров’я й здорового способу життя
в різних фізкультурно-спортивних закладах.



1.3. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами
освітньо-професійної програми: 
№
з/
п

Програмні
компетент
ності

Компетенцїї Результати навчання

1. Загальні Інструментальні Знати особливості  професійного
спілкування,  забезпечення
гармонійних  та  конструктивних
взаємовідносин  під  час  виконання
професійних  завдань;
Вміти здійснювати  аналіз  та
осмислення  загальнонаукової  та
професійно-орієнтованої  літератури, у
тому числі іноземної.

Загальнонаукові Знати методику  навчання;
Вміти використовувати  під  час
навчання  та  виконання  професійних
завдань базові знання з основ теорії .

2
2

Фахові Навчальні Знати зміст  та  особливості  побудови
навчальної  дисципліни  відповідно  до
вимог Державного стандарту;
-основні завдання, методи і принципи;
-  суть  поняття  «здоров’я»,  «здоровий
спосіб  життя»,  здоров’яформуючі
технології;
-складові  здоров’я,  класифікація
здоров’яформуючих технології.
Вміти оцінювати  стан  здоров’я  за
допомогою  різних  методів
дослідження;
-  здійснювати  в  фізкультурно-
спортивний  діяльності  уміння  та
навики які набуті в процесі навчання;
-виконувати  фізичні  вправи
виконувати  нормативи  професійно-
прикладної фізичної підготовки;

-використовувати  набутті  знання,
вміння  та  навички  повсякденному
житті.

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни



Змістовий модуль 1.  Футбол та міні–футбол  як складова культурного
життя суспільства та правила гри.

Тема 1.  Місце і значення футболу в житті суспільства. Історія розвитку
футболу.

Загальна  характеристика  футболу та  міні–футболу.  Історія  розвитку
футболу та міні–футболу в світі.

Тема 2. Загальні положення (рівень, види та характер змагань).
Календар і положення про змагання (програма змагань, представники

команд і учасники). Суддівська колегія (посадові обов’язки суддів).
Змістовий  модуль  2. Загальна характеристика  техніки  футболу та

міні–футболу.
Тема 1.Уявлення про техніку фізичних вправ
Класифікація техніки гри - прийоми, способи, різновиди та умови виконання.
Тема 2.  Загальна характеристика техніки володіння м'ячем польового

гравця.
Відбір  м’яча.  Жонглювання  м'ячем.  Техніка  гри  без  м'яча.  Техніка  гри

воротаря.
Змістовий  модуль  3. Методика навчання  техніці  та  тактиці  гри  у

футбол та міні–футбол
Тема 1. Особливості реалізації дидактичних принципів і методів під час

навчання техніці футболу та міні – футболу.
Загальна  характеристика  методики  навчання  у  футболі та  міні–футболі.

Особливості навчання технічним прийомам. Стадії формування рухової навички.
Характеристика  засобів,  використовуваних  при  навчанні,  закріпленні  й
удосконалювання рухових навичок.

Тема 2. Характеристика тактики гри у футбол та міні – футбол. 
Основи навчання тактиці гри. Навчання воротаря тактиці гри. Навчання

тактиці захисту. Навчання індивідуальній тактиці. Дії проти гравця, який не
володіє м’ячем.

Змістовий модуль 4.Волейбол.
Тема 1. Історія розвитку волейболу. Правила гри у волейбол.
Історія  розвитку  волейболу.  Правила  гри  у  волейбол.  Розташування

гравців на полі.
Тема 2. Техніка стійки і тактика переміщень в захисті і нападі.
Техніка гри в захисті. Техніка гри в нападі.
Змістовий модуль 5.Техніка передачі та прийому м’яча у волейболі.
Тема 1. Оволодіння передачею у волейболі.
Передача  м’яча  знизу  двома  руками.  Передача  м’яча  зверху  двома

руками на місці та в русі.
Тема 2. Оволодіння прийомом м’яча у волейболі.
Прийом м’яча знизу двома руками Прийом м’яча зверху двома руками.
Змістовий модуль 6. Техніка та тактика гри в волейбол
Тема 1. Командні дії на полі.
Вивчення верхньої та нижньої подачі прямої та бокової. Тактика гри в

нападі та захисті. Блокування. Навчальна гра.



Тема 2. Двостороння гра.
Подача. Розіграш м’яча. Атакуючий удар.
Змістовий модуль 7. Баскетбол
Тема 1. Історія розвитку баскетболу. Правила гри у баскетбол.
Історія  розвитку баскетболу. Правила гри у баскетбол.  Розташування

гравців на полі.
Тема 2. Техніка переміщень в захисті і нападі.
Техніка та тактика гри в захисті. Техніка та тактика гри в нападі.
Змістовий модуль 8. Удосконалення ведення та передачі м’яча.
Тема 1. Техніка володіння м'ячем.
Прийом, та передачі м'яча на місці і в русі.
Тема 2.Техніка передачі та ловіння м’яча.
Передача м’яча двома руками від грудей. Передача м’яча однією рукою

від плеча. Ловіння та передача м’яча, що високо летить.
Змістовий модуль 9. Техніка кидків, ведення, заволодіння м’яча.
Тема 1. Кидок м’яча в корзину після передачі партнера.
Кидки однією рукою зверху в русі (з двох кроків). Кидки однією рукою

з місця (з відскоком від щита в кошик). Двома руками від грудей на місці та в
русі штрафний кидок (за спрощених умов).

Тема 2. Техніка ведення м’яча, заволодіння м’ячем.
Ведення  м’яча  (правою  та  лівою  рукою  почергово)  з  наступною

передачею  в  колонах,  парах,  трійках.  Ведення  з  опором  захисника.
Перехоплення м’яча під час передачі. Відбивання м’яча. Вибивання м’яча під
час  ведення.  Накривання  м’яча  під  час  кидання.  Підбирання  м’яча,  що
відскочив від щита.

Змістовий модуль 10. Теоретична підготовка настільного тенісу.
Тема 1. Історія розвитку настільного тенісу.
Історія розвитку настільного тенісу. Основні етапи розвитку. Еволюція

правил  змагань.  Шляхи  розвитку  настільного  тенісу  в  Україні.  Результати
виступів українських спортсменів на міжнародній арені.

Тема 2. Правила  гри у настільний теніс.
Обладнання  та  інвентар  у  настільному  тенісі.  Правило  парної  гри,

термінологія.  Правило  прискорення  гри.  Система  проведення  змагань.
Правила змагань, види змагань.

Змістовий модуль 11. Ігрова підготовка.
Тема 1. Техніка настільного тенісу.
Поняття  про  техніку  гри.  Аналіз  техніки  виконання  прийомів  гри.

Спосіб навчання окремих технічних прийомів. Підготовчі вправи та вивчення
основних  прийомів  гри.  Роль  імітаційних  ударів.  Поняття  про  доцільну
техніку.

Тема 2. «Почуття м'яча».
Характеристика  особливостей  гри  в  настільному  тенісі,  її  місце  в

системі  фізичного  виховання.  Права та  обов’язки учасника змагань.  Одяг
учасника змагань. Організація змагань із настільного тенісу.

Змістовий модуль 12. Техніко-тактична підготовка.



Тема 1. Підготовчі вправи та вивчення основних прийомів гри.
Роль  імітаційних  ударів.  Поняття  про  доцільну  техніку.  Принципи

послідовності  вивчення  ударів.  Поняття  про  тактику  гри.  Залежність
тактичної  підготовки  від  технічної,  фізичної,  психологічної  підготовки.
Особливості тактичної підготовки.

Тема 2. Навчальні ігри.
Відпрацювання основних вмінь та навичок. Контроль, розбір і аналіз

виконаного  завдання  чи  його  елементів  з  боку  педагога.  Проведення
спарингів.  Відпрацювання  основних  вмінь  та  навичок.  Контроль,  розбір  і
аналіз виконаного завдання чи його елементів з боку педагога. Проведення
спарингів.

Змістовий модуль 13. Оздоровча гімнастика.
Тема 1. Формування навички правильної постави.
Профілактика  порушень  постави.  Розучування  вихідних  положень

(лежачи на  спині,  животі,  на  боці,  сидячи на  гімнастичній  лавці,  стоячи).
Комплекси вправ для формування правильної постави.

Тема 2.Розвиток гнучкості.
Комплекси вправ на розвиток гнучкості.
Змістовий модуль 14. Спеціальна фізична підготовка.
Тема 1. Вправа в рівновазі.
Ходьба  по  гімнастичній  лаві  приставним  кроком,  руки  за  голову,  з

м'ячем,  на  кожен  крок,  фіксуючи  положення  м'яча  (вниз,  вперед,  вгору);
ходьба по гімнастичній лавці,  переступаючи м'ячі;  ходьба по гімнастичній
лаві на носках, присідаючи на одній нозі, іншу пряму махом пронести збоку
вперед (фіксуючи рухи руками); «Перетягни за межу» (в парах перетягують
за руки один одного біля межі);  Ходьба по гімнастичній лаві  з  поворотом
кругом на середині (з м'ячем)

Тема 2. Дихальна гімнастика. 
Комплекси дихальної гімнастики.  Освоєння методики діафрагмально-

релаксаційного дихання.
Змістовий модуль 15. Загальна фізична підготовка.
Тема 1. Розвиток фізичних якостей: сила, спритність, витривалість,

швидкість.
Розминка,  комплекси вправ на  розвиток  основних рухових якостей  з

використанням спортивного інвентарю: гантелі, скакалки, м'ячі, гімнастичні
палиці. ОРУ на координацію в поєднанні з ходьбою і бігом, човниковий біг
3х10 м. Стрибки через скакалку. Підрахунок частоти пульсу після фізичного
навантаження і в стані спокою.

Тема 2. Вправи на розслаблення.
Комплекс релаксаційних вправ.  Релаксація.  Рухливі ігри з незначною

психофізичної навантаженням.
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2006. – №4. – С. 10–11.
7.  Ефремова  Н.  Ф.  Тестовый  контроль  качества  учебных  достижений  в
образовании:  дис.  ...  доктора  пед.  наук  :  13.00.01 /  Ефремова  Надежда
Федоровна.– Ростов н /Д, 2003. – 458 с.
8. Масляков В.А. Массовая физкультура в ВУЗе / Матяшов В.С.– М.: Высшая
школа, 1991. – 69 с.
9.  Матвеев  Л.  П.  Теория  и  методика  физической  культуры.  Введение  в
предмет  :  [учебник  для  высших  специальных  физкультурных  учебных
заведений] / Л. П. Матвеев. – СПБ. : Лань, 2003. – 160 с.
10. Преображенский В.С. Советы взрослым. Доктор Фис. – 1992 г.
 Теория и методика физического воспитания : учебник [для студентов вузов
физического воспитания и спорта] : в 2-х т. / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К.,
2003. – Т. 1. – 2003. – 424 с.

Допоміжна
1.  Державні  тести  і  нормативи оцінки  фізичної  підготовленості  населення
України. / За ред. М.Д. Зубалія. – 2-е видання переоб. і доп. – К. 1997. – 36с.
2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура 1-
11класи. – Міністерство освіти України, 1998. – 61с.
3. Фізичне виховання. Комплексна робоча програма для вищих педагогічних
навчальних  закладів  III-IV  рівнів  акредитації  (проект).  –  Суми:  СумДПУ,
2001. – 163с.

3. Форма підсумкового  контролю  успішності  навчання  –
залік .

4. Засоби  діагностики  успішності  навчання:  виконання
нормативів, співбесіда, виконання практичних завдань.
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