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Вступ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складовою частиною 
системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення здоровий розвиток 
фізичних, морально вольових та інтелектуальних особливостей людини і має 
на меті всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх робітників, 
підготовки їх до трудової діяльності. 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є 
послідовне формування фізичного виховання особливості фахівця 
відповідного рівня освіти. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізичне виховання» є 
знання і дотримання норм здорового способу життя, зміцнення здоров’я і т.д. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- дотримуватись норм здорового способу життя; 

- основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм 
раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у 
своїй фізичній активності; 

- основи методики оздоровлення і фізичного удосконалення 
традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної 
культури; 

- основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння 
застосувати їх на практиці; 

- систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною 
спрямованістю; 

- виконання відомчих нормативів професійно-прикладної, 
психофізіологічної підготовленості; 

вміти: 
- удосконалення і самовиховання, потреба у регулярних заняттях 

фізичними вправами і спортом; 
- зміцнення здоров’я,сприяння правильному формуванню і всебічному 

розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого 
рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду 
навчання; 

- здатності до виконання вимог програми. 
Сформовані компетенції:  



- теоретична підготовка передбачає схожість навчального матеріалу 
кожного розділу програми «Фізичне виховання» для ВНЗ з програмою « 
Здоров’я і фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів та 
базується на знаннях, вміннях і навичках придбаних в школі; 
- загальна фізична підготовка це система занять фізичними вправами, яка 
сприяє приведенню організму до нормальної фізичної форми. В основі ЗФП 
можуть бути будь-які вправи -  гімнастика, аеробіка, біг, ігри, плавання. Вона 
налаштована на розвиток всіх фізичних якостей – витривалості, сили, 
спритності, гнучкості та швидкості у їх гармонійному сполученні; 
- професійно-прикладна фізична підготовка(ППФП) – формування 
фізичних здібностей, що відповідають специфічним потребам даної професії, 
озброєння професійними уміннями та навичками; 
- спортивна досконалість у ВНЗ налаштована на підвищення рівня 
спортивних досягнень студентів у видах спорту які культивують у 
навчальному закладі.  

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Розділ 1. ЛЕГКА АТЛЕТИКА 
Теоретичні відомості: 

- техніка безпеки на заняттях легкої атлетики; 
- класифікація видів легкої атлетики; 
- оздоровче та прикладне значення легкої атлетики; 
- особливості особистої гігієни легкоатлета; 
- вимоги програми і нормативи з легкої атлетики. 

Практичний матеріал. Виховання фізичних якостей: 
- швидкості;  
- витривалості; 
- швидкісної витривалості; 
- спритності. 

Тема 1. Біг на короткі дистанції: техніка бігу, низький старт, стартовий 
розбіг(15-30 м), біг поди станції та фінішування, естафетний біг, повторний 
біг із вказаною швидкістю. 
Тема 2. Біг на середні та довгі дистанції: техніка бігу, високий старт, 
стартовий розбіг, рухи ніг, робота рук, особливості дихання, біг на поворотні 
доріжки. 
Тема 3. Стрибки: техніка виконання стрибка, спеціальні вправи стрибуна, 
стрибки з місця, стрибки у довжину з розбігу, багаторазові стрибки у 
довжину з місця, страховка. 
Тема 4. Метання м’ячів, гранати (500-700г.) у горизонтальну і вертикальну 
ціль з різних вихідних положень та на дальність. 
 
Розділ 2. ГІМНАСТИКА 
Теоретичні відомості: 



- техніка безпеки на уроках гімнастики; 
види гімнастики; 

- характеристика лікувальної, ритмічної, спортивної та атлетичної 
гімнастики; 

- ранкова-гігієнічна гімнастика та її значення для організму студента; 
- основні вимоги, які ставляться до складання в комплексі вправ і 

проведення ранкової гігієнічної гімнастики. 
Практичний матеріал. Виховання фізичних якостей: 

- сили 
- гнучкості 
- координації 

Тема 1. Навчання систем рухів, удосконалення техніки рухів. Вправи 
виконуються індивідуально, в парах, в групах з використанням предметів ( 
набивних м’ячів, скакалок, гантелей) і тренажерах. 
Тема 2. Вивчення акробатичних вправ в комбінації 6-8 вправ (стійка на 
лопатках, перекид боком, перекид уперед і назад, тощо.) 
Тема 3. Ритмічна гімнастика: вправи з предметами і без них. 
Тема 4. Вправи на гімнастичних снарядах: бруса , перекладини, колоди, 
опорні стрибки. 
 
 
 
Розділ 3. СПОРТИВНІ ІГРИ. БАСКЕТБОЛ. 
Теоретичні відомості: 

- історія розвитку баскетболу у світі, в Україні; 
- правила техніки безпеки під час вивчення елементів баскетболу; 
- правила змагань. 

Практичний матеріал: 
Вивчення технічних елементів та прийомів гри у баскетбол. 
Тема 1. Прийом та передача м’яча в парах: двома руками від грудей, 
знизу,  зверху, збоку, однією рукою від плеча, з-за голови, з-за спини, збоку, 
у русі й з місця, у стрибку. Кидки м’яча на різні відстані та різною 
траєкторією. 
Тема 3. Ведення м’яча на місці та в русі – лівою, правою рукою зі зміною 
напряму. 
Тема 4. Кидки м’яча в кошик після зупинки та подвійного кроку різними 
способами. Штрафний кидок. 
Тема 5. Тактика гри в захисті: Індивідуальні й групові дії в захисті. Стійкі, 
переміщення баскетболіста. Накривання м’яча, вибивання, виривання, вибір 
місця, перехоплення м’яча. Зонний захист. 
Тема 6.  Тактика гри в нападі : дія гравця без м’яча, з м’ячем /на місці та в 
русі/. Ривки, зміна темпу бігу, зміна напряму бігу, звільнення від 
персональної опіки, швидкий відрив. Напад із застосуванням заслонів. 



Індивідуальні й групові дії проти зонного захисту. Напад через центрових. 
Навчальна гра 2×2. 3×3.4×4.5×5. із застосуванням вивчених тактичних 
прийомів. 

 
Розділ 4. ВОЛЕЙБОЛ. 
Теоретичні відомості: 

- історія волейболу; 
- правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу; 
- правила гри в волейбол, вміння та навички; 
- попередження травм при заняттях волейболом, перша допомога 

при травмах. 
Практичний матеріал: 
Вивчення технічних прийомів та елементів гри у волейбол. 
Тема 1. Подача: верхня, бокова на точність і силу. 
Тема 2. Передача: знизу та зверху двома руками, м’яча який відбивався від 
сітки. 
Тема 3. Нападаючий удар по блоку та через блок. 
Тема 4. Техніка та практика гри в нападі та захисті. 
Тема 5. Двостороння навчальна гра. 
Тема 6. Практика сусідства. 
Тема 7. Виконання контрольних вимог з техніки прийому та передачі 
м’яча ( верхня пряма подача – юнаки, нижня подача – дівчата) 
 
3. Рекомендована література 
Навчальна програма для вищих навчальних закладів України I-II рівнів 
акредитації. 
4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 Здача контрольних нормативів 
5. Засоби діагностики успішності навчання 
Залік 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перелік контрольних нормативів для оцінювання фізичної 

підготовленості студентів 

 

1. Згинання розгинання рук в упорі лежачи. 

2. Підтягування на перекладині. 

3. Піднімання в сід. за 1 хв. З положення лежачи. 

4. Стрибок у довжину з місця. 

5. Біг на середні дистанції. 

6. Нахили тулуба вперед з положення лежачи (см). 

7. Акробатичний комплекс. 

8. Спортивні ігри: волейбол, баскетбол. Знання правил ігор та змагань. 

9. Основи техніки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
  

 


