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1. Опис навчальної дисципліни

Найменува
ння показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристик
а навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

Кількість 
кредитів – 7,5

Галузь знань: 
0102 «Фізичне виховання,

спорт, здоров’я людини»

За вибором

Модулів – 1
Семестр

5,6
Змістовних 

модулів – 15

Спеціальність:
5.01020101 «Фізичне

виховання»

Лекції
20 годин

Загальна 
кількість 

годин – 270

Практичні
заняття

100 годин

Самостійна
робота
150 години

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3,3

самостійної
роботи 

студента – 
4

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

«молодший спеціаліст»

Вид вихідного
контролю – залік

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної  роботи  становить  для  денної  форми  навчання  –  120:150
(44:56%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

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. 

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.

Головним завданням занять із секційних занять для студентів є суттєве
підвищення  їх  фізичної  та  розумової  працездатності, засвоєння  оздоровчих
програмам з використанням різноманітних форм фізичної культури.

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.

3. Программа 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.

Історія  футболу. Гра  в  м’яч  у  стародавніх  народів.  Організація  футболу.
Введення  вперше  єдиних  правил.  Перший  міжнародний  матч.  Футбол  –
олімпійський вид спорту.

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.  Техніко-тактична
підготовка футболістів.

Техніко-тактична підготовка футболістів. Особливості тактичної підготовки
футболістів. Індивідуальні тактичні дії футболіста. Групові тактичні дії футболістів.

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.  Український  волейбол.  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 м’яча у волейболі.
Передача  м’яча  двома  руками  зверху.  Техніка  виконання.  Методика

навчання.
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. Виникнення  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 у баскетболі.
Ловля, передача, ведення та броски до кошика м’яча. 
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.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

у
сього

л п
с

.р.
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.
9 2 2 5

Тема 2. Загальні положення (рівень, види 
та характер змагань).

9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 1
1

8
2 6

1
0

Змістовний модуль 2. Загальна характеристика техніки футболу
та міні – футболу.

Тема 1.Уявлення про техніку фізичних 
вправ. Техніко-тактична підготовка футболістів.

9 2
2

5

Тема 2.Загальна характеристика техніки 
володіння м'ячем польового гравця.

9 -
4

5

Разом за змістовим модулем 2
1

8
2

6 1
0

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.

9 - 4 5

Тема 2. Характеристика тактики гри у 
футбол та міні – футбол.

9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 3
1

8
- 8

1
0

Змістовний модуль 4. Волейбол.
Тема 1.Історія розвитку волейболу. 

Правила гри у волейбол.
9 2 2 5

Тема 2. Техніка стійки і тактика 
переміщень в захисті і нападі.

9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 4
1

8
2 6

1
0

Змістовий модуль 5. Техніка передачі та прийому м’яча у
волейболі.

Тема 1.Оволодіння передачею м’яча у 
волейболі.

9 2 2 5

Тема 2. Оволодіння прийомом м’яча у 
волейболі.

9 - 4 5



Разом за змістовим модулем 5
1

8
2 6

1
0

Змістовний модуль 6. Техніка та тактика гри у волейболі
Тема 1.Командні дії на полі. 9 - 4 5
Тема 2. Двостороння гра. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 6
1

8
- 8

1
0

Змістовий модуль 7. Баскетбол
Тема  1.Історія  розвитку  баскетболу.

Правила гри у баскетбол.
9 2 2 5

Тема 2. Техніка переміщень в захисті і 
нападі.

9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 7
1

8
2 6

1
0

Змістовний модуль 8.Удосконалення ведення та передачі м’яча.
Тема 1. Техніка володіння м'ячем у 

баскетболі.
9 2 2 5

Тема 2. Техніка передачі та ловіння м’яча. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 8
1

8
2 6

1
0

Змістовий модуль 9.Техніка кидків, ведення, заволодіння м’яча.
Тема 1.Кидок м’яча в корзину після 

передачі партнера.
9 - 4 5

Тема 2.Техніка ведення м’яча, заволодіння 
м’ячем.

9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 9
1

8
- 8

1
0

Змістовний модуль 10.Теоретична підготовка настільного тенісу.
Тема 1.Історія розвитку настільного тенісу. 9 2 2 5
Тема 2. Правила  гри у настільний теніс. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 10
1

8
2 6

1
0

Змістовий модуль 11.Ігрова підготовка.
Тема 1.Техніка настільного тенісу. 9 2 2 5
Тема 2. «Почуття м'яча» 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 11
1

8
2 6

1
0

Змістовний модуль 12.Техніко-тактична підготовка.
Тема 1.Підготовчі вправи та вивчення 

основних прийомів гри.
9 - 4 5

Тема 2.Навчальні ігри. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 12
1

8
- 8

1
0

Змістовий модуль 13.Оздоровча гімнастика.



Тема 1.Формування навички правильної 
постави.

9 2 2 5

Тема 2. Розвиток гнучкості. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 13
1

8
2 6

1
0

Змістовний модуль 14.Спеціальна фізична підготовка.
Тема 1.Вправа в рівновазі. 9 2 2 5
Тема 2. Дихальна гімнастика. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 14
1

8
2 6

1
0

Змістовий модуль 15.Загальна фізична підготовка.
Тема 1.Розвиток фізичних якостей: сила, 

спритність, витривалість, швидкість.
9 - 4 5

Тема 2. Вправи на розслаблення. 9 - 4 5

Разом за змістовим модулем 15
1

8
- 8

1
0

Усього годин
2

70
2

0
1

00
1

50



5. Теми лекцій

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин

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

2

2
Уявлення про техніку фізичних вправ. Техніко-тактична 
підготовка футболістів.

2

3 Історія розвитку волейболу. 2
4 Оволодіння передачею м’яча у волейболі. 2
5 Історія розвитку баскетболу. 2
6 Техніка володіння м'ячем у баскетболі. 2
7 Історія розвитку настільного тенісу. 2
8 Техніка настільного тенісу 2
9 Оздоровча гімнастика. 2
10 Спеціальна фізична підготовка. 2

Разом 20

6. Теми практичних занять

№ з/п Назва теми
Кількість

годин
1 Місце і значення футболу в житті суспільства 2

2-3
Загальні  положення  (рівень,  види  та  характер
змагань).

4

4 Уявлення  про  техніку  фізичних  вправ.  Техніко-
тактична підготовка футболістів.

2

5-6 Загальна  характеристика  техніки  володіння  м'ячем
польового гравця.

4

7-8
Особливості  реалізації  дидактичних  принципів  і
методів  під  час  навчання  техніці  футболу  та  міні–
футболу.

4

9-10 Характеристика  тактики  гри  у  футбол  та  міні–
футбол.

4

11 Історія розвитку волейболу. Правила гри у волейбол. 2
12-
13

Техніка  стійки  і  тактика  переміщень  в  захисті  і
нападі.

4

14 Оволодіння передачею м’яча у волейболі. 2
15-
16

Оволодіння прийомом м’яча  у волейболі.
4

17-
18

Командні дії на полі
4

19-
20

Двостороння гра.
4



21 Історія  розвитку   баскетболу.  Правила  гри  у
баскетбол.

2

22-
23

Техніка переміщень в захисті і нападі.
4

24 Техніка володіння м'ячем у баскетболі. 2
25-
26

Техніка передачі та ловіння м’яча.
4

27-
28

Кидок м’яча в корзину після передачі партнера.
4

29-
30

Техніка ведення м’яча,заволодіння м’ячем.
4

31 Історія розвитку настільного тенісу. 2
32-
33

Правила гри у настільний теніс.
4

34 Техніка настільного тенісу. 2
35-
36

«Почуття м'яча»
4

37-
38

Підготовчі  вправи  та  вивчення  основних  прийомів
гри.

4

39-
40

Навчальні ігри.
4

41 Формування навички правильної постави. 2
42-
43

Розвиток гнучкості.
4

44 Вправи в рівновазі. 2
45-
46

Дихальна гімнастика.
4

47-
48

Розвиток  фізичних  якостей:  сила,  спритність,
витривалість, швидкість.

4

49-
50

Вправи на розслаблення.
4

Разом 100



7. Самостійна робота

№ з/п Назва теми
Кількість

годин
1 Місце і значення футболу в житті суспільства 5

2
Загальні  положення  (рівень,  види  та  характер
змагань).

5

3 Уявлення  про  техніку  фізичних  вправ.  Техніко-
тактична підготовка футболістів.

5

4 Загальна  характеристика  техніки  володіння  м'ячем
польового гравця.

5

5
Особливості  реалізації  дидактичних  принципів  і
методів  під  час  навчання  техніці  футболу  та  міні–
футболу.

5

6 Характеристика  тактики  гри  у  футбол  та  міні–
футбол.

5

7 Історія розвитку волейболу. Правила гри у волейбол. 5

8 Техніка  стійки  і  тактика  переміщень  в  захисті  і
нападі.

5

9 Оволодіння передачею м’яча у волейболі. 5
10 Оволодіння прийомом м’яча  у волейболі. 5
11 Командні дії на полі 5
12 Двостороння гра. 5

13 Історія  розвитку   баскетболу.  Правила  гри  у
баскетбол.

5

14 Техніка переміщень в захисті і нападі. 5
15 Техніка володіння м'ячем у баскетболі. 5
16 Техніка передачі та ловіння м’яча. 5
17 Кидок м’яча в корзину після передачі партнера. 5
18 Техніка ведення м’яча, заволодіння м’ячем. 5
19 Історія розвитку настільного тенісу. 5
20 Правила гри у настільний теніс. 5
21 Техніка настільного тенісу. 5
22 «Почуття м'яча» 5

23 Підготовчі  вправи  та  вивчення  основних  прийомів
гри.

5

24 Навчальні ігри. 5
25 Формування навички правильної постави. 5
26 Розвиток гнучкості. 5
27 Вправи в рівновазі. 5
28 Дихальна гімнастика. 5

29 Розвиток  фізичних  якостей:  сила,  спритність,
витривалість, швидкість.

5



30 Вправи на розслаблення. 5
Разом 150

8. Методи навчання

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

методи  контролю і  самоконтролю за  ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

9. Методи контролю

фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.

11. Оцінка рівня фізичної підготовленості

СПОРТИВНІ ІГРИ

Модуль «Баскетбол»
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки студентів
Теоретичні відомості

Історія  розвитку  баскетболу  у
світі та Україні. 

Правила змагань.

Правила  техніки  безпеки  під
час  вивчення  елементів
баскетболу. 

Студент:
знає історію розвитку баскетболу у світі та
Україні;
дотримується правил техніки безпеки під
час вивчення елементів баскетболу;
характеризує  організацію  варіантів
техніко-тактичних  дій  у  процесі  гри;
особливості  проведення  та  суддівство
змагань; методику самостійних занять.

Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні  фізичні  вправи  на
швидкість,  витривалість,
спритність, розвиток координації
рухів. 

Студент:
виконує вправи з прискоренням (10-20м) з
різних  стартових  положень  різними
способами, веденням м’яча; “човниковий”
біг 4х10м.;. серії стрибків в гору із різних
вихідних положень та із зістрибуванням у
глибину.

Техніко – тактична підготовка



Стійки,  пересування,  зупинки,
повороти  у  русі  та  на  місці;
ведення,  передачі,  кидки м’яча
в захисті та нападі; 
індивідуальні,  групові  й
командні  тактичні  дії  у  нападі
та захисті.

Студент:
виконує чергування різних стійок,
пересувань,  зупинок,  поворотів  у нападі
та захисті; ловлю і передачу м'яча однією
і  двома руками зверху, із  за  голови,  від
грудей; 
застосовує серії  кидків  з  середньої  і
далекої відстані при протидії захисника;
відбивання  м'яча;  накривання  кидка  і
підбор м’яча під щитом; добивання м'яча
однією  та  двома  руками  в  стрибку  при
відскоку його від щита; штрафний кидок
і тактичні дії у нападі та захисті;
приймає участь у двосторонній грі.

КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень студентів
початковий середній достатній високий

Передача  м’яча  двома  руками  в
стінку, разів за 1 хв.:

      хлопці з 4 метрів

дівчата з 2 метрів

18-25

12-17

26-35

18-22

36-42

23-25

43-50

26-28

10 штрафних кидків  на  точність
(кількість влучень):     

хлопці
дівчата

1
0

2-3
1-2

4-5
3-4

6-7
5

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень студентів
початковий середній достатній високий

Ведення м’яча подвійний крок, 
кидок в корзину: 

хлопці  -  6 кидків

          дівчата  -  6  кидків

1

1

2

2

3-4

3

5

4

Модуль «Волейбол»

Зміст навчального
матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки студентів

Теоретичні відомості
Історія волейболу. Студент:



Правила  техніки
безпеки  під  час
вивчення  елементів
волейболу.

Правила  гри  у
волейбол.

характеризує та аналізує досягнення українських 
волейболістів на міжнародній арені; волейбол як 
засіб фізичного виховання; характерні травми 
волейболіста;
називає та пояснює фактори, які визначають ефект
змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки 
суддівської бригади; основні поняття та правила гри
у волейбол;
виконує показує основні технічні прийоми гри;
дотримується правил безпеки життєдіяльності.

Спеціальна фізична підготовка
Вправи  на  розвиток
швидкості, спритності,
витривалості;
пересування  по
майданчику  з  різних
вихідних положень (за
сигналом);
різноманітні стрибкові
вправи;  вправи  з
набивними  м’ячами,
кидки тенісного м’яча
через сітку. 

Студент:
виконує  прискорення із різних вихідних положень
5 - 10м із зміною напрямку та швидкості руху,
стрибки  у  довжину,  стрибки  через  скакалку,
багатоскоки,
згинання  та  розгинання  рук  в  упорі  лежачи,
переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу,
кидки  набивного  м’яча  від  грудей  двома  руками
вперед,  над  собою;  багаторазові  передачі  м’яча  в
стіну;  передача  м’яча  в  парах,  в  трійках,  в  русі;
кидки тенісного м’яча через сітку в ціль, в задану
зону, пересування уздовж сітки приставним кроком
правим  та  лівим  боком,  зупинки  та  обрання
вихідного положення для блокування.

Техніко-тактична підготовка
Подача  верхня,
бокова  на
точність і силу;
передача знизу та 
зверху двома руками;
техніка та тактика гри 
в нападі та захисті.

Студент:
виконує верхні прямі, бокові подачі із попаданням
в площину майданчика,
передачу  м’яча  двома  руками  зверху  для
нападаючого  удару;  зустрічні  передачі  двома
руками зверху в парах;
володіє технікою переміщень (приставним кроком,
зупинка  кроком  та  стрибком,  поєднання
переміщення  і  зупинки);  прийомом  м’яча  двома
руками  знизу,  зверху,  технікою  блокування  з
наступною  страховкою;  технікою  зонного
блокування, умінням  послати  м’яч  в  задану  зону,
змінювати способи подачі, виконувати силові подачі
обраним способом; 
вміє  обирати  місця  для  передачі;  вибирати
атакуючого  партнера  та  передавати   йому  м’яч,
узгоджувати свої дії згідно з характером передачі. 



Зміст навчального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів

10 прямих верхніх подач
на  точність  в  зазначену
зону  (хл.);  ігровий
майданчик (дів.)

хл.
                    дів.

початковий середній достатній високий

4
2

5
4

6
5

7
6

6  передач  на  точність
через сітку із зони 2,3,4 (в
зазначену зону)

хл.
дів.

2
1

3
2

5
3

6
5

Зміст навчального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів

нижня передача м’яча над
собою (не  менше одного
метру) не виходячи з кола
діаметром 3,6 м. 

хл.
дів. 2-4

2-4
5-7
5-7

8-10
8-10

Модуль «Футбол»
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки
студентів

Теоретичні відомості
Розвиток футболу в Україні. 
Правила гри.
Основи техніки та тактики гри.
Техніка безпеки на уроках футболу.

Студент: характеризує 
розвиток футболу в Україні; 
правила гри; основи техніки та 
тактики гри.

Спеціальна фізична підготовка
Естафети з  подоланням смуги перешкод,
та  використанням  різноманітних  вправ  з
метань,  кидки  та  ловінням  м’яча
стрибками  і  бігом  у  різних  поєднаннях;
прискорення та ривки з м’ячем; ривки до
м’яча  з  наступним  ударом  по  воротах;
стрибки з  імітуванням удару  головою та
ногою;  діставання  підвішеного  м’яча
головою та ногою, у стрибку з місця і  з
розбігу;  стрибки  з  місця  і  з  розбігу  з

Студент:
володіє навиками  різних
спортивних ігор;
виконує стрибки  з  місця  і  з
розбігу  з  імітуванням  удару
головою  чи  ногою  по  м’ячу;
рухливі  та  спортивні  ігри  за
спрощеними  правилами  з
елементами футболу; 
кидки набивного м’яча; 



ударами  головою  чи  ногою  по  м’ячах,
підвішених на різній висоті; використання
елементів  різних  спортивних  ігор
гандболу,  баскетболу,  волейболу,  кидки
набивного  м’яча  ногою  та  руками  із  за
голови на дальність за рахунок енергійних
рухів;  боротьба  за  м’яч  за  допомогою
поштовхів;  біг  з  максимальною
швидкістю;удари  ногою  чи  головою  у
стрибку,  після  подолання  перешкод;  біг
боком  і  спиною  вперед  наввипередки;
швидкий перехід від бігу спиною вперед
на звичайний та ін.; прискорення та ривки
з м’ячем на 30-60 м.; елементи техніки з
наступним ривком і ударом у ціль.

біг  з  максимальною  швидкістю
після імітування удару; біг боком
і  спиною  вперед  наввипередки;
швидкий  перехід  від  бігу
спиною вперед на звичайний та
ін.;  прискорення  та  ривки  з
м’ячем  на  30-60  м;  елементи
техніки  з  наступним  ривком  і
ударом у ціль.

Елементи техніки та дій у нападі і захисті
Пересування:  різні  поєднання  прийомів
пересування з технікою володіння м’ячем;

удари  по  м’ячу  що  летить  і  котиться:
внутрішньою  стороною  ступні,
серединою підйому з місця і в русі;

удари по м’ячу головою, удари головою в
стрибку;

зупинки м’яча;

ведення м’яча;

обманні рухи; 

вкидання м’яча:  вдосконалення точності і
дальності вкидання м’яча;

жонглювання м’ячем;

елементи гри воротаря техніка ловіння та
відбивання,  кидків  руками  та  вибивання
м’яча ногами, уміння визначати напрямок
можливого удару, гри на виходах, швидкої
організації  атаки,  керування  грою
партнерів по обороні;

індивідуальні дії у нападі;

групові дії у нападі; 

Студент:
виконує  пересування:  різні
прийоми  пересування  у
поєднанні  з  технікою володіння
м’ячем; 
удари  по  м’ячу  ногою:  на
точність  (у  ціль,  у  ворота,
партнеру, що рухається); 
удари  по  м’ячу  головою,  удари
чолом,  звертаючи  увагу  на
високий стрибок;
зупинки  м’яча різними
способами;
ведення  м’яча:-  ведення  м’яча
різними  способами  на  високій
швидкості, змінюючи напрямок і
ритм руху, 
обманні рухи (фінти): 

відбирання м’яча у підкаті;

вкидання м’яча;

жонглювання  м’ячем:-
жонглювання  м’ячем  ногою
(правою,  лівою),  стегном
(правим, лівим), головою;
елементи  гри  воротаря:-
ловіння  та  відбивання  різних
м’ячів,  знаходячись  у  воротах  і
на виході з воріт; кидки руками



командні дії у нападі;

індивідуальні дії у захисті;

групові дії у захисті;

командні дії у захисті.

та  вибивання  м’яча  ногами  на
точність і дальність;
застосовує несподіване  та
доцільне  ведення  й  обведення,
раціональні  передачі,  ефективні
удари;  повздовжні,  діагональні,
середні та довгі передачі;
здійснює швидкі переміщення з
метою  захисту  за  рахунок
збільшення кількості гравців;
визначення напрямку можливого
удару; 
гру на виходах; керування грою
партнерів  по  обороні  (для
воротарів);
дотримується правил
навчальних ігор; правил техніки
безпеки під час занять футболом.

Зміст навчального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів
початковий середній достатній високий

удари  м’яча  на  точність  з
відстані 16м (6 ударів)

хл.

дів.

1 або жодного
влучного

удару 2 3 4-6
жодного
влучного

удару
1 2 3-5

жонглювання м’яча 
хл.

дів.

4 7-9 10-12 13-15

4 5-6 -8 9-10
Для  воротарів:  6  спроб
ловіння  м’яча  одним  із
вивчених  способів  після
накидування  м’яча
партнером

хл.

Дів

1 або жодної
правильно
виконаної

спроби

2 3 4-6
жодної

правильно
виконаної

спроби

1 2 3-6



ГІМНАСТИКА
Зміст навчального

матеріалу
Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки студентів
Теоретичні відомості

Види гімнастики.
Ранкова  гігієнічна
гімнастика та її значення для
організму учня. 
Правила техніки безпеки.

Студент:
характеризує види гімнастики;
виконує ранкову гімнастику;
дотримується правил техніки безпеки під час
занять гімнастичними вправами.

Спеціальна фізична підготовка
Стройові вправи і прийоми,
загальнорозвиваючі вправи з
предметами  та  без
предметів;  вправи  для
формування  та  корекції
постави.  перешикування  та
повороти в русі.

Вправи спеціальної фізичної
підготовки.

Студент:
виконує  стройові  вправи  і  прийоми;
загальнорозвиваючі  вправи  з  предметами
(скакалка, гімнастична палиця, набивні м’ячі)
та  без  предметів;  вправи для  формування  та
корекції постави; перешикування та повороти
в русі;вправи з подоланням особистої ваги та
ваги партнера; вправи амплітудного характеру
для  розвитку  гнучкості;  вправи  на  розвиток
координації рухів;
виконує вправи з подоланням особистої ваги;
з  допоміжними  навантаженнями:  в  парах  із
подоланням  опору  та  ваги  партнера;  на
тренажерах;  вправи  з  гантелями  або  гирями
(від 2 до 16 кг), з набивними м’ячами (1-3 кг),
штангою  (від  40  до  70  %  особистої  ваги),
вправи під час ходьби та бігу з партнером на
плечах;  вправи  з  партнером на  гімнастичній
лаві та стінці; пробігання коротких (20-30 м)
відрізків  з  максимальною  швидкістю;
стрибкові  вправи;  для  релаксації  м’язів;
покращення  еластичності  м’язів;  для
зміцнення  серцево-судинної  та  дихальної
систем;
виконує багаторазове повторення спеціально-
підвідних  вправ  для  оволодіння  технікою
конкретного гімнастичного елементу;  вправи
для  розтягування  м’язів,  амплітуди  й
швидкості виконання; 
дотримується  правил техніки  безпеки  під
час занять гімнастичними вправами.

Акробатика
юнаки -  перекиди  вперед
(назад),  стійки  на  голові;

Студент:
виконує комбінацію  елементів  вправ;



зв’язки елементів;
дівчата  -  перекиди  вперед
(назад),  стійка  на  лопатках,
«міст» із положення лежачи.

перекиди вперед (назад), стійку на голові;
перекиди вперед (назад),  стійка на лопатках,
«міст» із положення лежачи (з допомогою та
страховкою); 
зв’язки вивчених акробатичних елементів.
Виси та упори

юнаки - вправи на:
перекладині: підйом
переворотом  або  силою  в
упор;

паралельних брусах: упор на
брусах,  махи  в  упорі,  сід
«ноги нарізно», махом назад
або махом вперед зіскок;

дівчата - вправи на: 
різновисоких брусах: підйом
переворотом  в  упор  на
нижній жердині; 
перекладині:

Студент:
виконує вправи у висах та упорах, 
підтягування  у  висі;  поєднання  елементів
вправ;  підйом  переворотом  або  силою,
перемах  правою  (лівою)  оберт  уперед  -
перемах назад - опускання у вис зіскок махом
уперед, 
згинання та розгинання рук в упорі на брусах;
утримування кута; зв’язки вивчених елементів
на брусах,
підйом переворотом в упор на нижній жердині
- перемах правою (лівою), перехватом рук за
верхню жердину поворот у вис лежачи - сід на
правому  (лівому)  стегні,  тримаючись правою
(лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права)
рука  в  сторону  -  тримаючись  зворотним
хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом
на 180о - о. с.,
підтягування  у  висі  лежачи  на  низькій
перекладині  (висота  95  см);  поєднання
елементів вправ; згинання та розгинання рук в
упорі лежачи від гімнастичної лави.

Ритмічна гімнастика та аеробіка
дівчата 
складання  і  виконання
комплексів вправ.

Студент:
виконує комплекс  вправ  ритмічної
гімнастики та аеробіки з 9-12 вправ.

Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата
вправи  для  розвитку  м’язів
рук,  ніг,  тулуба,  м’язів
живота.

Студент:
виконує  вправи на тренажерах для розвитку
основних м’язових груп; 
дотримується правил техніки безпеки під час
занять. 

Колове тренування
юнаки та дівчата
комплекс  вправ  визначає
викладач.

Студент:
виконує  комплекси  вправ  для  колового
тренування.

Атлетична гімнастика
юнаки Студент:



підготовчий комплекс вправ
без обтяжень з атлетизму.

виконує  згинання  і  розгинання  рук  в  упорі
лежачи (від 105, 510, 225 до 150 разів);
розгинання  рук  стоячи  в  упорі  на  брусах
(інших пристосуваннях) (від 105, 510, 225
до 150 разів); горизонтальне підтягування на
низькій перекладині (від 10 підходів по 5 разів
до 50 разів); піднімання тулуба із положення
лежачи, ступні закріплені (від 225 до 150 та
250 разів); рухи ногами у положенні лежачи
на спині («велосипед») (від 225 до 250 (70)
разів);  повороти  тулуба  праворуч  і  ліворуч,
стоячи в нахилі, руки в сторони (від 225 до
250  (70)  разів);  піднімання  на  носок  однієї
ноги  від  25  до  50  разів  кожною  ногою;
присідання на одній нозі («пістолет») (від 66,
58, 510, 220 до 310 разів на кожній нозі);
підтягування у висі (хлопці) (від 210 до 220
(25) разів); 
дотримується правил техніки безпеки під час
занять.

Орієнтовні навчальні нормативи
Зміст навчального

матеріалу
Рівень навчальних досягнень студентів

початковий середній достатній високий
підйом в упор переворотом 1 3 4 5

підтягування (кількість 
разів)
у висі           хл.

дів.
у висі лежачи

до 4 5-7 8-10 11-13

до 7 8-14 15-17 18-22

згинання та розгинання рук 
в упорі лежачи (кількість 
разів)
від підлоги          хл.

              дів.
від лави

до 16 17-26 27-30 31-35

до 9 10-12 13-15 16-20

нахил уперед з положення 
сидячи (см)

хл.
дів.

до 4 4 7 11
до 8 8 12 15

піднімання 
тулуба в сід за 60 с



Зміст навчального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів
початковий середній достатній високий

підйом в упор переворотом 1 3 4 5
хл.
дів.

до 25 26-38 39-48 49-55
до 19 20-29 30-39 40-48

стрибки зі скакалкою 
за 30 с.                  дів.

до 55 60 68 78

12.Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Секційні заняття».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Секційні заняття».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівкидосамостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

13. Рекомендована література

Базова

1.  Арефьєв  В.  Г.  Основи  теорії  та  методики  фізичного  виховання  :

[підручник]  /  В.  Г. Арефьєв.  –  К.  :  НПУ імені  М.П.Драгоманова,  2010.  –  

268 с.

2.  Болюбаш Я.  Я.  Організація  навчального процесу у  вищих закладах

освіти:  [навч.  посібник  для  слухачів  закладів  підвищення  кваліфікації

системи вищої освіти] / Я. Я. Болюбаш. – К. : КОМПАС, 1997. – 64 с.

3. Бондаренко О. М. Формування валеологічної компетентності студентів

педагогічних університетів у процесі професійної підготовки: автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика

професійної освіти” / О. М. Бондаренко. – К, 2008. – 26с. 

4. Вища освіта України і Болонський процес : [навчальний посібник] / за

редакцією В. Г. Кременя. –Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384с.



5.  Воронін  Д.  Є.  Формування  здоров’язберігаючої  компетентності

студентів  вищих  навчальних  закладів  засобами  фізичного  виховання:  дис.

канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронін Дмитро Євгенович. – Херсон., 2006. – 22с.

6. Гончаренко М. С. Педагогіка здоров’я / М. С. Гончаренко // Науковий

світ. – 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.
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