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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 

-4,44

Галузь знань:

01 «Освіта»

Нормативна 

Семестр 

1-4-й

Змістових модулів 9 Спеціальності:

017 «Фізична культура і

спорт»

Лекції

4 год.
Практичні

144 год.

Загальна кількість 

годин - 160

Самостійна робота

12 год.

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:

аудиторних- 2

самостійної роботи 

студента – 0,2

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:
«молодший спеціаліст»

Вид вихідного 

контролю 

-

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи

становить – 148:12 (93:7%).
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни  "Фізична  культура"  у  закладі  освіти  –  послідовне

формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти .

Завдання. Для  досягнення  студентами  мети  фізичного  виховання

передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і

підготовки  її  до  професійної  діяльності,  мотиваційно-ціннісного ставлення до

фізичної  культури,  установлення  на  здоровий  спосіб  життя,  фізичне

вдосконалення  і  самовиховання,  потреби  в  регулярних  заняттях  фізичними

вправами і спортом;

-  формування  системи знань з  фізичної  культури  та  здорового способу

життя,  необхідних  у  процесі  життєдіяльності,  навчання,  роботі,  сімейному

фізичному вихованні;

-  гармонійний  розвиток  організму  студентів  та  суттєве  підвищення  їх

фізичної працездатності;

-  виховання  у  студентів  стійкої  потреби  фізичного  самовдосконаленні,

самопізнанні та самооцінці;

-  оволодіння  системою  практичних  умінь  і  навичок  занять  головними

видами  і  формами  раціональної  фізкультурної  діяльності,  забезпечення,

зберігання  і  зміцнення  здоров'я,  розвиток  й  удосконалення  психофізичних

можливостей, якостей і властивостей особистості;

-  набуття  фонду  рухових  умінь  і  навичок,  забезпечення  загальної  і

професійно-прикладної фізичної  підготовленості,  що визначають психофізичну

готовність  випускників  вищого  закладу  освіти  до  життєдіяльності  й  обраної

професії;

-  придбання  досвіду  творчого  використання  фізкультурно-оздоровчої  і

спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

- здатності до виконання державних або відомчих тестів та нормативів на

рівні  вимог  освітньо-кваліфікаційних  характеристик  та  освітньо-професійних

програм відповідного спеціаліста.
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Головним завданням занять з фізичного виховання для студентів 1-2 курсу

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
компетентності

Компетенцїї Результати навчання

1. Загальні Соціальні та 
загально 
культурні

Знати:
-  Основи  етичних  і  правових
норм, що регулюють відносини
між  людьми,  суспільством  і
довкіллям;  нормативних  і
правових  документів  у  сфері
збереження  та  зміцнення
здоров'я людини;
-  Систему  віщої  освіти  в
Україні;
- Особливості здобуття фахової
освіти  та  конкретні  умови
навчання  в  обраному
навчальному закладі.

Вміти: 
-  Використовувати  отримані
теоретичні знання на практиці.

Загальнонаукові Знати:
- Основи методики навчання.
Вміти:
-  Використовувати  під  час
навчання  та  виконання
професійних  завдань  базові
знання з основ теорії.

2. Фахові Навчальні Знати:
-  Місце  фізичної  культури  і
спорту  в  системі
загальнолюдських  цінностей,
забезпечення здоров’я і фахової
діяльності;
-  Основні  компоненти
здорового  способу  життя  та
роль  регулярної  рухової
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активності  в  підвищенні
стійкості організму до фізичних
і розумових навантажень;
-  Суб’єктивні  та  об’єктивні
показники самоконтролю.
Вміти: 
-  Здійснювати  в  фізкультурно-
спортивний  діяльності  уміння
та  навики які  набуті  в  процесі
навчання;
1. Виконувати  фізичні
вправи  виконувати  нормативи
професійно-прикладної
фізичної підготовки;
2. Використовувати  набутті
знання,  вміння  та  навички
повсякденному житті.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.  Охорона праці. Фізична культура і здоров'я.
Тема 1 Пропаганда здорового способу життя. 
Пропаганда здорового способу життя. Ідеї олімпізму. Олімпійський рух

в Україні.
Тема 2 Інструктаж з охорони праці під час занять з легкої атлетики.
Інструктаж з охорони праці  під час занять з легкої  атлетики. Навчальні

нормативи і вимоги до студентів.

Змістовий  модуль  2.  Рівень  фізичної  підготовленості  студентів.
Легкоатлетичні вправи для розвитку сили й силової витривалості.

Тема  1. Легкоатлетичні  вправи  для  розвитку  сили  й  силової
витривалості. Кросова підготовка.

Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Повторний біг від 3x60 та 4х60 до
3х100 метрів з вказаною швидкістю. Кросова підготовка.  Загальнорозвиваючі
вправи в русі та в парах. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Повільний біг
до 3000м.

Тема 2. Вправи на швидкісно-силову витривалість.  
Загальнорозвиваючі,  бігові  та  стрибкові  вправи.  Ігри  з  бігом.  Біг  в

повільному темпі на протязі 15-30 хв. Стрибки. Загальнорозвиваючі вправи на
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місці.  Спеціальнопідговчі  вправи,  біг, стрибки.  Техніка  виконання  стрибка  у
довжину з місця способом “Прогнувшись”.

Змістовий модуль 3. Розвиток силових якостей студентів.
Тема 1. Вправи на гімнастичній стінці.
Прогини:  стати обличчям до стінки,  руками хват зверху, якомога  вище

схопитися за перекладину, ногами стати на нижню перекладину; «Кут»: стати
спиною до стінки, витягнути руки догори, хватом знизу взятися за перекладину
і, не відриваючи таза від стінки, повільно підняти ноги горизонтально.

Тема 2.Загальнорозвиваючі вправи. 
Ознайомлення з загально-прийнятими рухами, підвищення рівня фахової

підготовки. Вивчення методики проведення загально розвиваючих вправ.
Тема 3. Атлетична гімнастика.
Підготовчій  комплекс  вправ  з  атлетизму  без  обтяжень.  Згинання  та

розгинання  рук  в  упорі  лежачі,  підтягування  на  низькій  перекладині.  Рухи
ногами у положенні лежачі на спині, повороти тулуба праворуч і ліворуч.

Змістовий модуль 4.Розвиток динамічної сили  студентів.
Тема 1. Стрибки у довжину з місця, з розбігу.  
Ознайомлення  з  технікою  стрибка  в  цілому  (демонстрація,  розповідь,

кінограми тощо); навчання відштовхуванню; приземлення. Стрибки у довжину
з розбігу.  Ознайомлення з технікою стрибка в цілому (демонстрація, розповідь,
кінограми  тощо);  навчання  відштовхуванню;  сполучення  розбігу  та
відштовхування; приземлення; навчання рухам у фазі польоту; підвідні вправи
для навчання стрибками “зігнувши ноги”, “прогинаючись”, “ножиці”.

Тема 2. Рухливі ігри на розвиток сили.
Використання рухливих ігор у підготовчій частині заняття для загального

розвитку: ”гонка м’ячів у колонах”. Вивчення змісту і методичних рекомендацій
ігор спрямованих на розвиток швидкості: “Естафета звірів”, “Кіт і миші”.

Тема 3. Стрибки на скакалці. 
Загальнорозвиваючі  вправи  на  місці,  спеціальні  вправи,  стрибки  на

скакалці.

Змістовий модуль 5. Розвиток  координаційних здібностей студентів. 
Спортивні ігри. 

Тема 1. Волейбол. 
Вправи  на  удосконалення  володіння  м’ячем  у  волейболі.  Техніка

пересування, техніка володіння м‘ячем (жонглювання, передачі), техніка нападу
та захисту, гра в волейбол.
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Комплекс загальнорозвивальних вправ з  м‘ячами.  Прийоми та  передачі
м‘яча двома руками зверху в парах. Навчання прийому та передачі м’яча двома
руками знизу. Закріплення техніки прямого нападаючого удару. 

Тема 2. Баскетбол. 
Техніка пересування,  техніка володіння м‘ячем (жонглювання,  передачі,

кидки),  техніка  ведіння  м‘яча,  техніка  нападу  та  захисту,  гра  в  баскетбол.
Вправи на удосконалення володіння м’ячем у баскетболі.

Загальнорозвивальні вправи у русі з м‘ячем. Підводячи вправи з м‘ячем.
Жонглювання м‘ячам з різних вихідних положень на місці та у русі. Передачі
м‘яча в парах на місті та в русі. Рухливі ігри та естафети з м‘ячем.

Тема 3. Футбол. 
Техніка пересування, техніка володіння м‘ячем (жонглювання, передачі),

техніка  ведіння  м  яча,  техніка  нападу  та  захисту,  гра  в  футбол.Вправи  на
удосконалення володіння м’ячем у футболі.
Тактика гри нападу. Тактика гри в захисті. Командні дії. Гра воротаря. Зонний і
персональний захист. Двостороння гра.

Змістовий  модуль  6.Засвоєння  техніки  виконання  легкоатлетичних
вправ  для  підвищення  рівня  фізичних  та  функціональних  показників
здоров’я студентів.

Тема 1. Вивчення техніки бігу на короткі дистанції. 
Розвиток швидкості методами  спринту. Біг на короткі дистанції (спринт).

Низький старт, стартовий розбіг. Біг по дистанції. Фінішування. Естафетний біг.
Складання контрольного нормативу в бігу на 100 м. Стрибки в довжину з місця.
Техніка відштовхування і  приземлення. Складання контрольного нормативу в
стрибках у довжину з місця. 

Тема 2. Вивчення техніки бігу на середні дистанції. 
Розвиток швидкості  та  витривалості.  Біг  на середні  дистанції.  Високий

старт. Біг по дистанції. Фінішування. Ритм подиху. Техніка бігу на 500 м., 1000
м.  Складання контрольного нормативу в бігу  на 500 м (дівчата)  і  на 1000 м
(юнаки).

Тема 3. Вивчення техніки бігу на довгі дистанції. 
Розвиток загальної  витривалості.  Біг  на довгі  дистанції.  Високий старт.

Техніка  бігу  на  2000  м  (дівчата)  і  3000  м  (юнаки).  Спеціальні  вправи  на
витривалість. Складання контрольного нормативу в бігу на 2000 м (дівчата) і
3000 м (юнаки). Участь у змаганнях з легкої атлетики. Знання правил змагань. 

Змістовий модуль 7. Розвиток та удосконалення основних фізичних
якостей студентів засобами гімнастики.



9

Тема 1. Вивчення техніки виконання висів. 
Розвиток загальної витривалості. Загально-розвиваючі вправи на місці, в

русі. Спеціальні вправи на перекладині. Вправи для укріплення м’язів живота.
Тема 2. Формування правильної постави.
Загально-розвиваючі вправи на місці, в русі, з гімнастичними палицями.

Вправи на розвиток координації у просторі. Вправи для формування правильної
постави. Вправи для укріплення м’язів спини. Вправи на гімнастичній стінці.

Тема 3. Підвищення рівня фізичної підготовки засобами атлетичної
гімнастики.

Вправи з гантелями. Вправи з гантелями на розвиток дельтовидних м’язів.
Розвиток швидкісно-силових якостей студентів. Вправи на гімнастичній стінці.
Вправи на гімнастичній стінці.

Змістовий модуль 8. Засвоєння техніко-тактичних дій у спортивних
іграх.  Розвиток фізичних якостей студентів за  допомогою спортивних та
рухливих ігор.

Тема 1. Техніка та тактика гри в волейбол.
Волейбол. Прийом, та передачі м'яча на місці і в русі. Вивчення верхньої

та  нижньої  подачі.  Командні  тактичні  дії.  Двостороння  гра.  Правила  гри.
Складання контрольних нормативів. Рухливі ігри.

Тема 2. Техніка та тактика гри в баскетбол.
Правила змагань у баскетболі. Практичне суддівство змагання. Участь у

двосторонніх  іграх  з  баскетболу.  Складання  контрольних  нормативів  з
баскетболу:
- ведення м'яча, двійний крок, кидок м'яча в кільце;
- штрафні кидки м'яча в кільце.
Рухливі ігри.

Тема 3.  Розвиток основних фізичних та психічних якостей студентів
за допомогою рухливих ігор.

Рухливі  ігри  на  розвиток:  швидкості,  уваги,  координації,  спритності,
витривалості, гнучкості. 

Змістовий модуль 9.  Засоби загально-фізичної  підготовки студентів,
спрямовані на підвищення  працездатності та рівня загального здоров’я.

Тема  1. Виконання  комплексів  загальнофізичної  підготовки  без
предметів, з предметами та на гімнастичних снарядах.

Методи,  засоби  та  методика  вивчення  комплексів  розвитку  фізичних
якостей  студентів  (сили,  витривалості,  гнучкості,  швидкості  та  координації).
Силові вправи без предметів, з предметами і на гімнастичних снарядах (бруси,
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поперечина). Складання комплексів загально-розвиваючих вправ. 
Складання контрольних нормативів:
  - згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі;
  - підтягування на перекладні;
  - піднімання тулуба в сід за 1 хв.;
  - згинання і розгинання рук в упорі на брусах

4.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

усього у тому числі
л п с.р.

Змістовий модуль 1.Охорона праці. Фізична культура і здоров'я.

Тема1. Пропаганда здорового способу життя. 3 1 2
Тема 2  Інструктаж з  охорони праці  під  час
занять з легкої атлетики.

1 1

Разом за змістовим модулем 1 4 2 2
Змістовий модуль 2. Рівень фізичної підготовленості студентів.

Легкоатлетичні вправи для розвитку сили й силової витривалості.
Тема 1.  Легкоатлетичні  вправи для розвитку
сили  й  силової  витривалості.  Кросова
підготовка

10 8 2

Тема 2. Вправи на швидкісно-силову 
витривалість. 

8 8

Разом за змістовим модулем 2 18 16 2
Змістовий модуль 3. Розвиток силових якостей студентів.

Тема 1. Вправи на гімнастичній стінці. 6 6
Тема 2. Загальнорозвиваючі вправи. 4 4
Тема 3. Атлетична гімнастика. 8 6 2
Разом за змістовим модулем 3. 18 16 2

Змістовий модуль 4. Розвиток динамічної сили студентів.
Тема 1. Стрибки у довжину з місця, з розбігу. 4 4
Тема 2. Рухливі ігри на розвиток  сили. 8 6 2
Тема 3. Стрибки на скакалці. 4 4
Разом за змістовим модулем 4. 16 14 2

Змістові модулі 5. Розвиток  координаційних здібностей студентів.
Спортивні ігри.

Тема 1. Волейбол. 8 8
Тема 2. Баскетбол. 8 8
Тема3. Футбол. 8 8
Разом за змістовим модулем 5. 24 24
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Змістовий модуль 6.Засвоєння техніки виконання легкоатлетичних вправ
для підвищення рівня фізичних та функціональних показників здоров’я

студентів.
Тема 1. Вивчення техніки бігу на короткі 
дистанції. 

6 6

Тема 2. Вивчення техніки бігу на середні 
дистанції. 

6 6

Тема 3.  Вивчення техніки бігу на довгі 
дистанції. 

8 8

Разом за змістовим модулем 6 20 20
Змістовий модуль 7. Розвиток та удосконалення основних фізичних

якостей студентів засобами гімнастики.
Тема 1.  Вивчення техніки виконання висів. 6 6
Тема 2.  Формування правильної постави. 6 6
Тема 3.  Підвищення рівня фізичної 
підготовки засобами атлетичної гімнастики.

6 6

Разом за змістовим модулем 7 18 18
Змістовий модуль 8. Засвоєння техніко-тактичних дій у спортивних іграх.

Розвиток фізичних якостей студентів за допомогою спортивних та
рухливих ігор.

Тема 1. Техніка та тактика гри в волейбол. 9 1 8
Тема 2. Техніка та тактика гри в баскетбол. 9 1 8
Тема 3. Розвиток основних фізичних та 
психічних якостей студентів за допомогою 
рухливих ігор

10 8 2

Разом за змістовим модулем 8 28 2 24 2
Змістовий модуль 9. Засоби загально-фізичної підготовки студентів,

спрямовані на підвищення  працездатності та рівня загального здоров’я.
Тема 1. Виконання комплексів 
загальнофізичної підготовки без предметів, з 
предметами та на гімнастичних снарядах.

12 12 2

Разом за змістовим модулем 9 14 12 2
Усього 160 4 144 12
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5. Лекції

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1. Фізична  культура  в  загальнокультурній та  професійній

підготовці студентів.

1

2. Основи здорового способу життя студента. Фізична 

культура в забезпеченні здоров'я.

1

3. Основи методики самостійних занять фізичними вправами. 1
4. Олімпійський рух в Україні 1
5. Усього годин 4

6. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Легкоатлетичні  вправи  для  розвитку  сили  й  силової
витривалості. Кросова підготовка

8

2. Вправи на швидкісно-силову витривалість. Стрибки 8
3. Вправи на гімнастичній стінці. 6
4. Загальнорозвивальні вправи  4
5. Атлетична гімнастика. 6
6. Стрибки у довжину з місця.  Стрибки у довжину з розбігу 4
7. Рухливі ігри на розвиток сили. 6
8. Стрибки на скакалці.  4
9. Вправи на удосконалення володіння м’ячем у волейболі. 8
10. Вправи на удосконалення володіння м’ячем у баскетболі. 8
11. Вправи на удосконалення володіння м’ячем у футболі. 8
12 Вивчення техніки бігу на короткі дистанції. Розвиток 

швидкості методами  спринту..
6

13 Вивчення техніки бігу на середні дистанції. Розвиток 
швидкості та витривалості.

6

14 Вивчення техніки бігу на довгі дистанції. Розвиток 
загальної витривалості.

8

15 Вивчення техніки виконання висів. Розвиток загальної 
витривалості.

6

16 .  Формування правильної постави. 6
17 .  Підвищення рівня фізичної підготовки засобами 

атлетичної гімнастики
6

18 Техніка та тактика гри в волейбол. 8
19 Техніка та тактика гри в баскетбол. 8
20 Розвиток основних фізичних та психічних якостей 

студентів за допомогою рухливих ігор
8



13

21 Виконання комплексів загальнофізичної підготовки без 
предметів, з предметами та на гімнастичних снарядах.

12

22 Усього годин 144

7.Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Пропаганда  здорового  способу  життя.  Ідеї  олімпізму.
Олімпійський рух в Україні.

2

2. Рівень фізичної підготовленості студентів. Легкоатлетичні 
вправи для розвитку сили й силової витривалості.

2

3. Атлетична гімнастика.. 2
4. Рухливі ігри на розвиток  сили. 2

5 Виконання комплексів загальнофізичної підготовки без 
предметів, з предметами та на гімнастичних снарядах.

2

6 Засвоєння техніко-тактичних дій у спортивних іграх. 
Розвиток фізичних якостей студентів за допомогою 
спортивних та рухливих ігор.

2

Усього годин 12

8. Методи навчання

 - словесні (пояснення, розповідь, бесіда);

 - демонстрування (використання приладів, спортивних снарядів, інвентарю);

- виконання вправ  (підготовчі, пробні, тренувальні, контрольні);        

- стимулювання навчальної діяльності;

- стимулювання обов’язку і відповідальності (залучення  слабших студентів до

повторного виконання вправ, завдань);

- організація самостійної роботи студентів поза контролем викладача.

9. Методи контролю

Складання нормативів, поточний контроль, контроль самотичного здоров’я.
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10. Оцінка рівня фізичної підготовленості

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

І рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Класифікація видів легкої атлетики.
Оздоровче та прикладне значення легкої
атлетики.
Особливості  особистої  гігієни
легкоатлета.
Правила техніки безпеки під час  занять
легкою атлетикою.

Студент:
характеризує  класифікацію видів
легкої  атлетики; оздоровче  та
прикладне  значення  легкої
атлетики;
називає особливості  особистої
гігієни легкоатлета;
дотримується  правил  техніки
безпеки  під  час  занять  легкою
атлетикою.

Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні  бігові  вправи,  стрибкові
вправи:  багатоскоки,  спеціальні  вправи
для метань, подолання перешкод.

Студент виконує спеціальні 
бігові вправи, стрибкові вправи, 
спеціальні вправи для метань, 
вправи з набивними м’ячами.

Біг
Розвиток  швидкості,  витривалості,
швидкісно-силових якостей. 
Біг  на  короткі  дистанції:  техніка  бігу,
низький  старт,  стартовий  розбіг  (15-30
м.),  біг  по  дистанції  та  фінішування,
естафетний біг, повторний біг (150-200м.)
з вказаною швидкістю.
Біг на середні та довгі дистанції:  техніка
бігу,  високий  старт,  стартовий  розбіг,
рухи  ніг,  робота  рук,  особливості
дихання,  біг  на  повороті  доріжки.
Подолання   дистанції  300-400м.  з
інтенсивністю 50%,  кількість  повторень
індивідуальна. Кросовий біг10-15хв.

Студент виконує низький старт, 
стартовий розбіг (15-30 м.), біг по
дистанції та фінішування, 
естафетний біг, повторний біг 
(150-200м.) з вказаною 
швидкістю,
високий  старт,  біг  на  повороті
доріжки.  Подолання   дистанції
300-400м.  з  інтенсивністю  50%,
кросовий біг10-15хв.    

Стрибки
Техніка  виконання  стрибків  з  місця,  у
довжину з середнього та повного розбігу

Студент виконує стрибки в 
довжину та висоту: стрибки в 
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обраним  способом,  стрибки  у  висоту  з
розбігу  способом  «переступання»,
стрибки на лівій, правій нозі (25-30м.).

довжину з місця, стрибки в 
довжину з розбігу способом 
«зігнувши ноги», 
«прогинаючись», стрибки у 
висоту з розбігу способом 
«переступання».

Метання 
Метання м’яча та гранати (500-700 г.)  у
горизонтальну  і  вертикальну  ціль  з
різних  вихідних  положень  та  на
дальність. Метання з трьох, п’яти кроків.
Метання з повного розбігу.
Метання  малого  м’яча  на  дальність  з
розбігу.
Штовхання  ядра:  ознайомлення  та
вивчення техніки штовхання ядра з місця
та  зі  стрибка,  підвідні  та  спеціальні
вправи  для  тих  хто  вивчає  штовхання
ядра; контрольне штовхання ядра. 

Студент виконує метання м’яча 
та гранати (500-700 г.) на 
дальність з розбігу; штовхання 
ядра на дальність.

ІІ рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Формування професійно-важливих 
рухових навиків для вибраної професії.
Здійснення самоконтролю. 
Правила суддівства з легкої атлетики.
Значення оздоровчого бігу для 
функціонування серцево-судинної, 
дихальної систем та м’язової систем.
Правила техніки безпеки під час занять 
легкою атлетикою.

Студент:
характеризує  значення
оздоровчого  бігу;  основи
здійснення самоконтролю;
називає основні рухові навики по
вибраній  професії;  показники
функціонування  серцево-
судинної,  дихальної  систем  та
м’язової систем;
дотримується  правил  техніки
безпеки  під  час  занять  легкою
атлетикою.

Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні бігові вправи, стрибкові 
вправи: багатоскоки, спеціальні вправи 
для метань, подолання перешкод.

Студент  виконує спеціальні
бігові  вправи,  стрибкові  вправи:
багатоскоки,  спеціальні  вправи
для метань, подолання перешкод,
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вправи з набивними м’ячами.
Біг

Біг  на  короткі  дистанції:  вдосконалення
техніки  бігу;  прискорення;  естафетний
біг  (передача  та  приймання  естафетної
палички,  біг  в  «коридорі»;  човниковий
біг;  інтервальний біг  30-60 м.; біг з ходу
20-40м.; біг з низького старту 30-60м.; біг
100-200м. з інтенсивністю 75%;
Біг  на  середні  та  довгі  дистанції:
вдосконалення старту та техніки бігу на
повороті;  повторний біг на відрізах  300-
600 м. в змінному темпі; інтервальний біг
200-400м.,  біг  дівчата  -  2000м.  юнаки
-3000 м. 
Крос  (біг  по  пересічній  місцевості)  -
вдосконалення техніки бігу по
пересічній  місцевості;  біг  по  рівнинних
ділянках, вибігання угору - 250 м (під
кутом до 15 градусів) та збігання з неї; 
Подолання  відрізків  400-600м.
Рівномірний біг 7-18 хв.
спортивна ходьба на 1000-1200 м.

Студент:
виконує  спеціальні  вправи
легкоатлета;  прискорення;
естафетний  біг  (передача  та
приймання  естафетної  палички,
біг в «коридорі»;  човниковий біг;
інтервальний  біг  30-60  м.;  біг  з
ходу  20-40м.;  біг  з  низького
старту  30-60м.;  біг  100-200м.  з
інтенсивністю  75%,
вдосконалення  старту та  техніки
бігу  на  повороті;  повторний  біг
на відрізах 300-600 м. в змінному
темпі;  інтервальний  біг  200-
400м., біг дівчата - 2000м., юнаки
-3000 м., 
біг  по  пересічній  місцевості -
вдосконалення техніки бігу по
пересічній  місцевості;  біг  по
рівнинних  ділянках,  вибігання
угору  -  250  м та  збігання  з  неї;
подолання  відрізків  400-600м.
Рівномірний біг 7-18 хв. 

Стрибки
Стрибки:  спеціальні  вправи  стрибуна;
стрибки з  5-7  бігових  кроків  стрибки  з
короткого(15-18  м)  та повного  (22-25  м)
розбігів  «зігнувши  ноги»  та
«прогинаючись»;  стрибки  в  довжину  з
місця,  стрибки  у  висоту  з  розбігу
способом «переступання».

Студент  виконує  стрибки  в
довжину  та  висоту  з  розбігу
обраним способом.

Метання
Метання гранати:  вдосконалення техніки
метання гранати з розбігу;
спеціальні  вправи  для  вдосконалення
техніки метання; контрольне метання.
Штовхання  ядра:  штовхання  ядра  (4,  6
кг.) з місця, зі стрибка, фінальне
зусилля,  страховка,   скачки  на  правій
нозі,  стоячи  спиною  в  напрямку
поштовху.

Студент  виконує  метання
гранати  з  розбігу;  штовхання
ядра  5  кг.  зі  стрибка,  на
дальність.
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Орієнтовні контрольні нормативи (І рік навчання)

Зміст
начального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Біг - 60м. 
(сек.)
- юнаки
- дівчата 

8.2
9.0

8.4
9.2

8.6
9.4

8.9
9.6

9.1
9.7

9.3
9.8

9.6
10.0

9.9
10.4

10.1
10.6

10.3
10.8

10.5
11.0

10.8
11.2

Біг - 100м.
(сек.)
- юнаки
- дівчата

14.0
16.0

14.1
16.1

14.2
16.4

14.5
17.0

14.7
17.2

14.9
17.4

15.0
17.5

15.2
17.7

15.4
17.9

15.6
18.1

15.8
18.3

16.3
18.8

Біг - 
(хв.сек.)
- юнаки - 
500м.
- дівчата - 
300м.

1.50

52.0

1.53

52.5

1.55

53.0

1.58

53.5

2.00

54.0

2.05

54.5

2.10

55.0

2.12

55.5

2.15

56.0

2.18

56.5

2.20

57.0

2.22

58.0

Крос (хв. 
сек.)
- юнаки - 
2000м.
- дівчата - 
1500м.

Без урахування часу

Стрибки у 
довжину з 
місця (см.)
- юнаки
- дівчата

2.35
1.90

2.30
1.85

2.25
1.80

2.20
1.75

2.15
1.70

2.10
1.65

2.05
1.60

2.00
1.55

1.95
1.50

1.90
1.45

1.85
1.40

1.80
1.35

Стрибки у 
довжину з 
розбігу 
(см.)
- юнаки
- дівчата

4.60
3.75

4.55
3.70

4.50
3.60

4.40
3.50

4.35
3.40

4.30
3.30

4.20
3.20

4.10
3.10

4.00
3.00

3.95
2.95

3.90
2.90

3.80
2.80

Метання 
м'яча на 
дальність з 
розбігу (м.)
- юнаки
- дівчата

47
32

45
29

43
27

41
25

40
24

37
23

36
21

35
20

33
18

31
17

30
15

27
14

Метання 
гранати (м.)
- юнаки - 
700 гр.
- дівчата- 
500 гр.

32

18

30

17

28

16

27

15

25

14

23

13

22

12

21

11

20

10

19

9

18

8

17

7
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Орієнтовні контрольні нормативи (ІІ рік навчання)

Зміст
навчального

матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Біг - 60м.(сек.)
- юнаки 
- дівчата 

8.0
8.8

8.1
8.9

8.2
9.0

8.4
9.2

8.5
9.3

8.6
9.4

8.8
9.5

8.9
9.6

9.0
9.7

9.1
9.8

9.2
9.9

9.7
10.0

Біг - 100м.
(сек.)
- юнаки
- дівчата

14.0
16.0

14.2
16.2

14.3
16.4

14.4
16.6

14.5
16.8

14.7
17.0

14.8
17.2

15.0
17.4

15.2
17.6

15.4
17.8

15.6
18.0

15.8
18.2

Біг - 1000м.
(хв.сек.)
- юнаки
- дівчата 

3.20
4.15

3.25
4.20

3.28
4.25

3.30
4.40

3.35
4.45

3.40
4.50

3.45
5.05

3.50
5.10

3.55
5.15

4.00
5.25

4.05
5.30

4.10
5.35

Біг 2000м.
(хв.сек.)
- юнаки
- дівчата

8.50
9.55

8.55
10.00

9.00
10.05

9.20
10.20

9.25
10.25

9.30
10.30

9.45
10.45

9.50
10.50

9.55
10.55

10.10
11.05

10.15
11.10

10.20
11.15

Біг - 3000м.
(хв. сек.)
- юнаки 13.05 13.20 13.35 14.05 14.20 14.35 15.05 15.20 15.35 16.00 16.20 16.25
Марш-кидок
- юнаки - 5 км.
- дівчата - 3 км.

Без урахування часу

Стрибки у 
довжину з 
місця (см.)
- юнаки
- дівчата

2.40
1.95

2.35
1.90

2.30
1.85

2.25
1.80

2.20
1.75

2.15
1.70

2.10
1.65

2.05
1.60

2.00
1.55

1.95
1.50

1.85
1.45

1.8
1.4

Стрибки у 
довжину з 
розбігу  (см.)
- юнаки
- дівчата

4.75
3.80

4.70
3.75

4.60
3.70

4.50
3.60

4.40
3.55

4.30
3.50

4.20
3.40

4.15
3.30

4.10
3.20

4.05
3.10

4.00
3.00

3.9
2.9

Метання 
гранати (м.)
- юнаки - 70 гр.
-дівчата- 500гр.

35
21

34
20

32
19

31
18

30
17

28
16

27
15

26
14

25
13

24
12

22
11

20
10
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СПОРТИВНІ ІГРИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний  модуль  спортивні  ігри  є  однією  із  основних  складових
навчальної  програми  з  фізичної  культури  для  студентів  вищих  навчальних
закладів.  При  цьому  навчальний  матеріал  модуля  адаптований  до  занять  з
студентами різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну
спрямованість, і містить найпростіші елементи техніки та дій у нападі і захисті,
теоретичні  відомості,  а  також  вправи  з  елементами  спортивних  ігор  для
розвитку фізичних якостей. 

Основна мета модуля - формування фізичного, духовного та соціального
здоров’я  студентів;  розвиток  основних  фізичних  якостей;  навчання  техніки
рухових  дій;  підвищення  рівня  фізичної  підготовленості;   опанування
спортивними іграми.

При  складанні  модулів  були  враховані  вікові,  анатомо-фізіологічні  та
статеві  особливості  студентів;  визначені  пріоритетні  завдання  щодо  рівня
загальноосвітньої підготовки, безперервності та наступності вивчення поданого
матеріалу.

Модулі складаються зі змісту навчального матеріалу, державних вимог до
рівня  загальноосвітньої  підготовки  студентів,  які  передбачають  якісне
засвоєння  базових знань, умінь та навичок поданого навчального матеріалу.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» увійшли теоретичні відомості,
спеціальна фізична, техніко-тактична підготовка та інтегральна підготовка.

Спеціальна фізична підготовка спрямована на підвищення функціональних
можливостей організму, розвиток спеціальних фізичних якостей необхідних для
спортивних ігор.

Технічна  підготовка являє  собою  комплекс  спеціальних  прийомів,
необхідних студентам для успішної участі в грі. 

Тактична  підготовка передбачає  організацію  спортивної  боротьби  за
допомогою  індивідуальних,  групових  та  командних  дій  в  залежності  від
конкретних умов гри суперника.

Інтегральна  підготовка спрямована  на  подолання  опору  суперника.
Особлива увага приділяється індивідуальній та колективній грі. 

Під  час  навчання  необхідно  застосовувати  вправи  ігрового  характеру,
навчальну гру.

При вивченні модулів з спортивних ігор з дівчатами необхідно враховувати
особливості  будови  їхнього  організму,  фізіологічні  процеси,  які  у  них
відбуваються, тому доцільно проводити вивчення матеріалу диференційовано, а
ігри - окремо з дівчатами та хлопцями.

Перевагою даних модулів є те, що спортивні ігри можна проводити як у
спортивному залі так і на відкритому майданчику.

З метою профілактики та недопущення травматизму необхідно на кожному
уроці проводити інструктаж з безпеки життєдіяльності,  перевіряти надійність
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спортивного  обладнання,  дотримуватись  методики  навчання,  застосовувати
загально  розвиваючі,  спеціальні,  підготовчі  та  підвідні  вправи,  здійснювати
особистістно - зорієнтоване навчання.

Після  вивчення  модулів  спортивні  ігри  у  кожному  навчальному  році
студенти  складають  випробування  для  контролю  якості  засвоєння  ними
технічних прийомів та тактичних дій.

Окрім цього, контрольні навчальні нормативи, включені до змісту модулів,
є  орієнтовними,  і  оцінка  за  їх  виконання  не  є  домінуючою  при  здійсненні
тематичного,  семестрового  чи  річного  оцінювання  та  дозволяє  врахувати
динаміку особистих результатів кожного студента.

Модуль «Баскетбол»
І рік навчання
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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.
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ІІ рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Правила  техніки  безпеки  під  час
проведення уроків.
Основи  техніки  та  тактики  гри  в
баскетболі.
Інструкторська та суддівська практика.
Використання  техніко-тактичних  дій  у
процесі гри.

Студент:
характеризує організацію нападу
і  захисту,  протидії  простіших
варіантів  позиційного  нападу  та
швидкому прориву; 
приводить приклади комплексу
підготовчих та спеціальних вправ
баскетболіста.

Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні фізичні вправи на швидкість, 
витривалість, спритність, координація 
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
Чергування різноманітних  стійок,
пересувань,  зупинок,  поворотів,  ведень,
передач,  кидків  м’яча  поєднуючи  їх  із
виконанням  індивідуальних,  групових  і
командних  тактичних  дій  у  нападі  та
захисті.

Студент:
виконує чергування різних
стійок,  пересувань,  зупинок,
поворотів  у  нападі  і  захисті;
ведення,  ловля і  передача м'яча
в  умовах  протидії  захисників;
відволікаючі дії на місці і в русі;
техніко  -  тактичні  прийоми
захисту  в  умовах  протидії
гравцям нападаючої команди;  
застосовує ведення  м’яча
поперемінно  правою  та  лівою
руками,  кидки  м'яча  в  корзину
після  ведення  і  подвійного
кроку  з  близької,  середньої  та
дальньої  відстані  з  різних
напрямів  від  щита;  штрафні
кидки однією та двома руками;
демонструє відволікаючі  дії  на
місці  і  в  русі;  персональний  і
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зональний захист; 
елементи  вивченої  тактики  в
двосторонній грі.

КОНТРОЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ І ВИМОГИ 
І рік навчання

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
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ІІ рік навчання
   

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

10 штрафних кидків на точність 
(кількість влучень):     
          хлопці

         дівчата

1

0

2-3

1-2

4-5

3-4

6-7

5

Модуль «Волейбол»

І рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Історія волейболу. 

Правила  техніки  безпеки  під  час
вивчення елементів волейболу.

Правила гри у волейбол.

Студент:
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

Студент:
виконує  прискорення із  різних
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по  майданчику  з  різних  вихідних
положень  (за  сигналом);  різноманітні
стрибкові  вправи;  вправи  з  набивними
м’ячами,  кидки  тенісного  м’яча  через
сітку. 

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
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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. 

ІІ рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Правила  техніки  безпеки  під  час
проведення уроків.
Інструкторська та суддівська практика.
Жести та суддівська термінологія.
Використання  техніко-тактичних  дій  у
процесі гри.
Фізична  та  спеціальна  підготовленість
волейболіста.
Самоконтроль під час занять фізичними
вправами. 

Студент:
характеризує  основи  техніки  та
тактики  гри  у  волейбол,
спеціальну  та  фізичну
підготовленість  волейболіста,
техніку  прийомів  та  передач
м’яча;
приводить  приклади
комплексів  підготовчих  та
спеціальних вправ волейболіста;
пояснює суддівство  змагань.
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Чинники,  які  визначають
ефективність  змагальної
діяльності гравців;
обґрунтовує самоконтроль  під
час занять фізичними вправами.

Спеціальна фізична підготовка
Вправи  на  розвиток  швидкості,
спритності,  витривалості;  пробігання
коротких  відрізків  з  різних  вихідних
положень;  різноманітні  вправи  з
набивними м’ячами; 
стрибки з  просуванням вперед,  назад,  з
подоланням перешкод;
пересування  уздовж  сітки  приставним
кроком правим та  лівим боком,  імітація
блокування.

Студент:
виконує різноманітні
прискорення, повороти  в  русі,
падіння,  перекати,  імітацію
нападаючого удару,  блокування, 
вправи для розвитку спритності,
стрибучості,  сили  м’язів  тулуба,
плечового  пояса,  кистей  рук,
гнучкості; тощо;
застосовує  багаторазові  передачі
волейбольного  м’яча  в  стіну  з
різної  відстані,  пересування
уздовж сітки приставним кроком
правим та лівим боком, спиною з
поворотом на 180.

Техніко-тактична підготовка
Подача верхня бокова на точність і силу;
передача  знизу  двома  руками  та  м’яча
який відбився від сітки;
нападаючий удар по блоку та через блок;
техніка  та  тактика  гри  у  нападі  та
захисті;
передачі м’яча для нападаючого удару;
імітація нападаючого удару з наступними
обманними  діями;  спостереження  за
суперником; вибір місця для блокування;
взаємодія з партнером по блоку.

Студент:
виконує верхню бокову подачу,
передачу  м’яча  з  глибини
майданчика  під  нападаючий
удар;  передачу  двома  руками
зверху біля сітки, стоячи спиною
до  неї;  передачу  на  точність;
прийом  м’яча  двома  руками
знизу в зоні  5,6,1 та  передачу в
зони 4,3,2.;
застосовує пересування
приставним  кроком,  зупинку
стрибком  у  поєднанні  з
виконанням  технічних  прийомів
у  нападі  та  захисті; одиночне
блокування прямого нападаючого
удару,  групове  блокування  в
зонах;
здійснює прямий  нападаючий
удар  з  переводом;  нападаючий
удар із зони 4, 3, 2 з високих та
середніх  передач;  нападаючий
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удар  з  другої  лінії,  нападаючий
удар  слабшою  рукою.  Вибір
місця для другої передачі  в зоні
2,  стоячи  спиною  до  напрямку
передачі;
уміє спрямовувати  м’яч  в
потрібному напрямку за різними
траєкторіями;  імітувати
нападаючі  удари  з  наступними
обманними  рухами;  вибирати
атакуючого  партнера  для
передачі йому м’яча.

І рік навчання
Зміст навчального

матеріалу
Рівень навчальних досягнень студентів

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

хл.
                 дів.

початковий середній достатні
й

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

ІІ рік навчання
Зміст навчального

матеріалу
Рівень навчальних досягнень студентів

10  верхніх  (хл.);  нижніх
(дів.)  прямих  подач  на
влучність  в  зазначену
викладачем зону.  

хл.
дів.

початковий середній достатній високий

3
1

5
4

7
5

8
7

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

11-15
11-14



29

Модуль «Футбол»

І рік навчання
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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
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.

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; 
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;

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, 
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ІІ рік навчання
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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.
виконує  обов’язки судді під час
навчальних ігор.

Спеціальна фізична підготовка
Естафети з  подоланням смуги перешкод,
метанням  у  ціль,  кидками  та  ловінням
м’яча,  стрибками  і  бігом  у  різних
поєднаннях;  прискорення  з  м’ячем;
прискорення до м’яча з наступним ударом
по воротах;  стрибки з  імітуванням удару
головою;  діставання  підвішеного  м’яча
головою та ногою, у стрибку з місця і  з
розбігу; поєднання елементів спортивних
ігор  з  гандболу, баскетболу, волейболу  з
елементами  футболу;  удари  по
футбольному  м’яча  на  дальність;  кидки
набивного  м’яча;  боротьба  за  м’яч  за
допомогою  поштовхів;  біг  з
максимальною  швидкістю  після
імітування  удару  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.

Студент:
володіє  технікою  виконання
вправ; 
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; удари по 
м’ячу на дальність; кидки 
набивного м’яча на дальність; 
біг з максимальною швидкістю 
після імітування удару ногою чи 
головою; 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 та дій у нападі і захисті
Пересування: - різні поєднання прийомів
пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою на точності ударів, 

удари по м’ячу головою;

зупинки м’яча різними способами;

ведення м’яча різними способами; 

обманні рухи (фінти);

відбирання м’яча у підкаті; 

вкидання м’яча: на точності та дальності;

жонглювання м’ячем;

Студент:
виконує  пересування:  різні
прийоми  пересування  у
поєднанні  з  технікою  володіння
м’ячем; 
удари по м’ячу ногою: удари на
точність  (у  ціль,  у  ворота,
партнеру, що рухається); 
удари  по  м’ячу  головою:  удари
лобом у стрибку;
зупинки  м’яча:  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  на  точність  і
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Контрольні навчальні нормативи 
І рік навчання

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 7-8 9-10
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ІІ рік навчання

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
І рік навчання

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.

Студент:
виконує  стройові  вправи  і
прийоми;  загальнорозвиваючі
вправи з предметами (скакалка,
гімнастична  палиця,  набивні
м’ячі)  та  без  предметів;  вправи
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Вправи спеціальної фізичної підготовки.

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

Студент:
виконує комбінацію  елементів
вправ; перекиди вперед (назад),
стійку на голові;
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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.
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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
підготовчий комплекс вправ без обтяжень з
атлетизму.

Студент:
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.
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ІІ рік навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки

студентів
Теоретичні відомості

Оздоровче,  прикладне  значення
гімнастики.

Гімнастичні  вправи,  як  ефективний  засіб
підвищення працездатності.

Правила техніки безпеки.

Студент:
характеризує оздоровче,
прикладне значення гімнастики;
ефективність  гімнастичних
вправ  для  підвищення
працездатності;
дотримується  правил  техніки
безпеки  під  час  занять
гімнастичними вправами.

Спеціальна фізична підготовка
Стройові  вправи і  прийоми на місці та  в
русі,  загальнорозвиваючі  вправи  з
предметами  та  без  предметів;
перетягування  каната;  вправи  для
формування  та  корекції  постави.
Перешикування  та  повороти  в  русі;
загальнорозвиваючі вправи. 

Вправи для розвитку сили.

Студент:
виконує  стройові  вправи  і
прийоми  на  місці  та  в  русі;
загальнорозвиваючі  вправи  з
предметами  (скакалка,
гімнастична  палиця,  набивні
м’ячі)  та  без  предметів;
перетягування каната; 
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 координацію рухів;
виконує  вижимання  ваги  із
різних вихідних положень; тягу
силою  рук  до  грудей  у  нахилі
вперед;  піднімання  ваги
прямими руками вперед з вису;
піднімання  ваги  з  підлоги  до
грудей  з  підривом;  піднімання
гирі  до  плеча  з  підлоги;
поштовх  гирі  однією  рукою  з
напівприсіду; розгинання рук зі
штангою  з-за  голови;
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Вправи для розвитку гнучкості.

Вправи  на  розвиток  координації  та
точності рухів.

Вправи на розвиток уваги.

присідання з навантаженням на
плечах;  присідання  зі  штангою
ззаду; випади у сторону, вперед,
назад  з  навантаженням  на
плечах; піднімання прямої ноги
та  стегна  з  навантаженням;
піднімання  на  пальцях  ніг  з
навантаженням  на  плечах;
присідання  на  одній  нозі  з
навантаженням;  нахили  та
повороти  тулуба  з
навантаженням  на  плечах  у
різні боки; колові рухи тулуба з
навантаженням на плечах; рухи
ногами  у  положенні  сидячи  в
упорі  ззаду  з  навантаженням;
піднімання тулуба із положення
лежачи  на  спині  з
навантаженням  (ноги
закріплені);  те саме на похилій
гімнастичній лаві; вис кутом на
перекладині  з  розведенням  і
зведенням ніг;
виконує  із  сіду  ноги  нарізно
нахил уперед (утримати 3 сек.);
сидячи  на  підлозі,  ноги  разом.
нахил  уперед  (з  допомогою);
стоячи  нахил  уперед  з
діставанням  лобом  та  грудьми
ніг;  нахил  уперед  біля
гімнастичної  стінки,  стоячи
спиною і  тримаючись  за  другу
рейку  знизу;  нахил  до  ноги,
поставленої  на  гімнастичну
стінку  на  рівні  поясу,  грудей;
сидячи  ноги  нарізно  (широко)
нахил  уперед  з  допомогою;
піднімання прямої  ноги вперед
біля  гімнастичної  стінки,
спираючись  на  неї  рукою,
вільна рука на поясі;  те саме в
сторону, назад; присідання біля
гімнастичної  стінки,  стоячи
обличчям  чи  боком  до  неї,
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утримуючи пряму ногу на рейці
стінки; піднімання прямої ноги
вперед,  у  сторону  і  назад  з
допомогою  (не  доводячи  до
болю),  стоячи  біля  стінки;  те
саме,  маючи  навантаження  на
нозі (мішок з піском 1–2 кг);
виконує одночасне  поєднання
узгоджених  рухів  руками  з
рухом  ніг,  з  поворотом  та
нахилом  тулуба;  стрибки  в
різних  напрямках  у  процесі
ходьби і бігу в різному темпі і
ритмі;
виконує  різноманітні  дії  на
місці  і  в  русі,  що виконуються
за  звуковим  бо  візуальним
сигналом; біг спиною вперед зі
зміною  напряму  та  швидкості;
біг  з  поворотом  на  90о, 180о,
360о.
дотримується  правил
контролю та  страховки під  час
занять  атлетичною
гімнастикою;  правил  техніки
безпеки  під  час  занять
атлетичною гімнастикою.

Акробатика
юнаки та дівчата Студент:

виконує комбінацію  елементів
вправ вивчених на І курсі.

Виси та упори
юнаки - вправи на:
 перекладині;

паралельних брусах
 

перекладині.

Студент:
виконує  вправи  у  висах  та
упорах,
підтягування  у  висі;  підйом
переворотом,  підйом  силою;
утримування  кута  в  упорі  на
брусах;  зв’язки  елементів  на
перекладині  та  брусах  з
матеріалу І курсу,
згинання  та  розгинання  рук  в
упорі  на  брусах;  утримування
кута;  зв’язки  вивчених
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елементів на брусах,
поєднання  елементів  вправ;
зв’язки елементів з  матеріалу І
курсу,
підтягування  у  висі  лежачи  на
низькій перекладині (висота  95
см); 
застосовує самострахування під
час  виконання  гімнастичних
вправ.

Ритмічна гімнастика та аеробіка
дівчата 
складання і виконання комплексів вправ.

Студент:
виконує  комплекс  вправ
ритмічної  гімнастики  та
аеробіки з 12-14 вправ.

Вправи на тренажерах
юнаки та дівчата Студент:

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

Колове тренування
юнаки та дівчата Студент:

виконує  комплекси  вправ  для
колового тренування.

Атлетична гімнастика
юнаки
вправи з обтяженням: вправи з гирями, 
гантелями, штангою.

Студент:
виконує вправи  з  гантелями,
малою  штангою  чи  партнером
(кожна  вправа  виконується  не
менше, ніж у трьох серіях (по 8-
10  повторів  у  кожній)  -
підтягування  на  перекладині
широким  хватом  (доторкання
потилицею  від  38  до  310
разів); жим лежачи (довести до
5 серій -28 разів - 3 хв.); жим
сидячи (38 разів); згинання рук
у  ліктях,  стоячи  зі  штангою
(310  разів);  «французький»
жим  стоячи  (310  разів);
присідання  зі  штангою  на
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плечах (38 разів); згинання ніг
лежачи на  животі  (310 разів);
піднімання на носках, стоячи на
підставці  (515  разів),
піднімання тулуба із положення
лежачи на похилій дошці (350
разів);  розгинання  тулуба
лежачи  на  животі,  руки  за
головою (310 разів); сидячи на
лавці,  передпліччя  на  стегнах,
розгинання  і  згинання  кистей
рук  зі  штангою  або  іншим
навантаженням (415 разів);
дотримується  правил  техніки
безпеки під час занять.

Орієнтовні навчальні нормативи
І рік навчання

Зміст навчального
матеріалу

Рівень навчальних досягнень студентів
початковий середній достатній високий

підтягування (кількість 
разів) у висі         

хл.
дів.

у висі лежачи

до 2
до 6

3-5
7-13

6-8
14-16

9-11
17-20

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

хл.
дів.

від лави

до 15 
до 7

16-22
8-11

23-28
12-14

29-32
15-18

нахил уперед з положення 
сидячи (см)

хл.
дів.

до 3
до 11

3
11

6
15

10
18

піднімання 
тулуба в сід за 60 с

хл.
дів.

до 20
до 18

21-31
18-28

32-45
29-38

46-55
39-48

стрибки зі скакалкою за 30 
сек.                  дів

до 50 50 65 75
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ІІ рік навчання

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

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

10. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма дисципліни «Фізична культура».

2. Робоча навчальна програма дисципліни «Фізична культура».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
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11. 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. – 26 с. 

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

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

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. – 22 с.

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.
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