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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 7 13 Механічна інженерія 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

13 Механічна інженерія 

14 Електрична 

інженерія 

19 Архітектура та 

будівництво 

 

Денна форма навчання 

Нормативна  

Модулів –  Спеціальність 

051 «Економіка» 

133 «Галузеве 

машинобудування» 

141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 10 1, 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання -  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

210 

1 2 3 4 

52 48 50 60 

Лекції 

4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Практичні 

Тижневих годин для денної 

форми навчання; аудиторних 

– 3 

Самостійна робота студента -  

206 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

семестровий 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є – послідовне формування фізичної 

культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої 

людини, готової до праці та захисту своєї Батьківщини, виховування морально-

вольових якостей та потреби у здоровому способу життя, використання здобутих 

цінностей фізичної культури у особистій, громадській, професійній діяльності та в 

сім’ї. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура»: 

1. формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, 

збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; 

2. розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових 

дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; 

3. розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований 

розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; 

4. формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з 

головних чинників здорового способу життя; 

5. формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та 

проведення активного відпочинку; 

6. формування високих моральних якостей особистості. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- важливість системи фізичної культури в розвитку людини і підготовці спеціаліста; 

- основи фізичної культури і здорового способу життя; 

- знати основи методики оздоровчого тренування в самостійних заняттях 

 

володіти: 

- володіти системою практичних умінь та навичок, що забезпечують збереження і 

зміцнення здоров’я, розвиток та удосконалення психофізичних здібностей і якостей,; 

- застосовувати досвід використання фізкультурно-спортивної діяльності для 

досягнення життєвих та професійних цілей. 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей. 

 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

Уміння: правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних 

ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом, за допомогою спілкування 

розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту мовними 

засобами. 

Ставлення: усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного розвитку 

особистості, пошанування національних традицій у фізичному вихованні, 

українському спортивному русі. 
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Навчальні ресурси: інформація про історію спортивного руху в Україні та українську 

спортивну термінологію. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

Уміння: за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну культуру, її значення 

для самореалізації людини, писати тексти іноземною мовою про власні спортивні 

захоплення, шукати інформацію в іноземних джерелах про ефективні оздоровчі 

програми, спортивні новини. 

Ставлення: усвідомлення ролі іноземної мови як мови міжнародного спілкування у 

спорті. 

Навчальні ресурси: спортивні новини іноземною мовою, спортивна термінологія. 

3. Математична компетентність. 

Уміння: використовувати математичні методи під час занять фізичною культурою, 

для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення 

самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у 

різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих 

скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля 

для досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо. 

Ставлення: усвідомлення важливості математичного мислення для фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності. 

Навчальні ресурси: завдання на подолання відстані, створення меню раціонального 

харчування. 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. 

Уміння: організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; 

застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; 

виконувати різні фізичні вправи в умовах природного середовища, використовувати 

сили природи в процесі занять із фізичної культури. 

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання 

екологічного довкілля як ідеального простору для реалізації фізичної активності 

людини, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного 

джерела здоров’я, усвідомлення важливості бережливого природокористування. 

Навчальні ресурси: туристичні мандрівки, фізичні вправи на свіжому повітрі, засоби 

загартовування, сучасні фітнес-технології. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

Уміння: використовувати цифрові пристрої для навчання техніки рухових навичок, 

фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану, моніторингу рухової 

активності. 

Ставлення: усвідомлення впливу інформаційних та комунікаційних технологій і 

пристроїв на здоров’я людини, переваг та ризиків їх застосування; розуміння проблем 

та наслідків комп'ютерної залежності. 

Навчальні ресурси: комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, майстер-

класи з різних видів спорту, відеоуроки та відеоролики про проведення різних форм 

фізкультурно-оздоровчих занять. 

6. Уміння вчитися впродовж життя. 

Уміння: розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і спорту; 

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти індивідуальні 

оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, мотивів та потреб; 
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шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної культури та 

спорту. 

Ставлення: розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення. 

Навчальні ресурси: приклади індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм. 

7. Ініціативність і підприємливість. 

Уміння: боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, 

контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати 

власні можливості в процесі рухової діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових 

ситуаціях, відповідати за власні рішення, користати з власних переваг і визнавати 

недоліки у тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізовувати 

спортивні проекти (турніри, змагання тощо). 

Ставлення: ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, відповідальність, 

відвага, усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій. 

Навчальні ресурси: спортивні змагання з різних видів спорту. 

8. Соціальна та громадянська компетентності. 

Уміння: організовувати гру чи інший вид командної рухової діяльності; 

спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; дотримуватися: правил 

чесної гри (Fair Play): поважати суперника, здобувати перемогу чесним шляхом за 

рахунок ретельної підготовки, з гідністю приймати поразку, пам’ятати, що головна 

перемога – це перемога над собою;   

Ставлення: поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; толерантність; 

розуміння зв’язку між руховою активністю та здоров’ям, свідоме ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я інших. 

Навчальні ресурси: командні види спорту. 

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Уміння: виражати свій культурний потенціал через рухову діяльність; 

удосконалювати культуру рухів. 

Ставлення: усвідомлення можливостей самовираження та самореалізації через 

фізичну культуру та спорт; 

дотримання мовленнєвого етикету. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі 

перерви, фізкультпаузи. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. 

Уміння: свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; організувати гру 

чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-

спортивної діяльності,  

Ставлення: усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 

виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини для 

покращення здоров’я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, 

дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм 

фізичного виховання. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі 

ігри. 
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3. Програма навчальної дисципліни. 

Зміст навчального матеріалу 

Теоретико-методичні знання 

Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в старшому шкільному віці.  

Характеристика фізичної підготовленості. Методики її визначення. Методика виконання фізичних 

вправ та рухливих ігор з дітьми старшого шкільного віку. 

Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток. 

Вміння, навички та фізичні якості, необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії 

(відповідно до обраного профілю чи омріяної професії). 

Паралімпійський рух на сучасному етапі. 

Фізична культура у сім’ї. Вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої 

матері. Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя. 

Основи методики розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності. 

Організація та проведення змагань з учнями молодших класів. 

Вправи професійно-відновлювальної спрямованості. 

Загальна фізична підготовка 

Організуючі вправи; ходьба; біг; стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та 

корекції постави; вправи для розвитку швидкості, вправи для розвитку спритності, вправи на 

координацію рухів, вправи для розвитку витривалості, рухливі та спортивні ігри, вправи для розвитку 

сили, вправи для розвитку гнучкості, елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки, вправи 

для розвитку швидкісно-силових якостей  

Варіативний модуль Волейбол 

Теоретичні відомості 

Досягнення Українських волейболістів. Волейбол як засіб фізичного виховання, вдосконалення 

фізичних і психологічних якостей. Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності 

гравців. Попередження спортивного травматизму. Основні поняття та правила гри у волейбол. 

Суддівство. Склад суддівської бригади. Жести та суддівська термінологія. Ведення протоколу гри. 

Спеціальна фізична підготовка 

Вправи на розвиток навичок швидкої протидії: за сигналом (переважно зоровим).  

В упорі лежачі пересування  на руках по колу, кидки набивного м’яча від грудей  обома руками 

вперед, над собою, кидки обома руками з-за голови з щонайбільшим прогинанням тулуба на місці, 

кидки тенісного м’яча через сітку. Кидки набивного м’яча з-за голови обома руками при активному 

рухові кистей рук зверху до низу стоячі на місці. Пересування уздовж сітки  приставним кроком 

правим та лівим боком, зупинки, обрання вихідного положення для блокування. 

Техніко-тактична підготовка 

Верхня пряма подача. Подача в ліву та праву половину майданчика. Верхня бокова подача. Вибіркове 

виконання подачі: на гравця, слабшого у прийомі м’яча, на гравця що вийшов після заміни. 

Багаторазова передача м’яча в стіну зі зміною висоти передачі та відстані до стіни; завислі передачі в 
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ближню зону: 2-3, 3-2; передача м’яча через зону: 2-4, 4-2. Передача м’яча з пересуванням в парах, в 

трійках, передачі м’яча у падінні, у стрибку. за спину. 

 Прямий нападаючий удар за ходом, сильнішою рукою з високих та середніх передач із зон 2 та 4; 

нападаючі удари з короткої передачі; нападаючий удар з першої передачі.   

Індивідуальне та групове блокування; блокування з наступною самостраховкою. 

Зонне блокування (закрити основний напрямок); блокування найсильнішого нападаючого; своєчасний 

вихід в зону удару. 

Вибір місця при страховці партнера, що виконує прийом; розташування гравців у момент прийому 

м’яча в побудові «кутом вперед»; взаємодія гравців, що приймають м’яч із зв’язковим гравцем, що 

перебуває в зоні: 3, 2, 4. 

Вибір атакуючого партнера для передачі йому м’яча, взаємодія гравців. 

Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу. 

2-й курс 

Теоретичні відомості 

Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у 

сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Суддівство змагань. Чинники, 

які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Матеріально-технічне забезпечення 

змагань і тренувань. Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням. Правила домедичної 

допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про втому та перевтому. 

Функціональні можливості організму. 

Спеціальна фізична підготовка 

Пробігання коротких відрізків з різних вихідних положень; біг приставним кроком з виконання 

певного завдання: прискорення, поворот на 180, падіння, перекат, імітація нападаючого удару  

блокування тощо. Стрибки з просуванням вперед, назад, з подоланням перешкод, з діставанням 

підвішених предметів, тощо.  

Багаторазові передачі м’яча в стіну при повільному збільшені відстані до неї. Кидки набивного м’яча 

з-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу, стоячи на місці та в стрибку. Пересування 

уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, імітація блокування, теж саме, але 

пересуваючись спиною до сітки з поворотом на 180 

Техніко-тактична підготовка 

Націлена подача; скорочена верхня пряма подача; планеруюча подача в межах майданчика; силові 

подачі. Прийом м’яча після сильних верхніх подач; прийом м’яча, що летить збоку; прийом м’яча 

після швидкого переміщення. взаємодія гравців, що приймають м’яч із гравцем, що перебуває в зоні 

4, 3, 2. Передачі м’яча для нападаючого удару, для зв’язуючого; скорочені передачі; передачі в 

стрибку; передача м’яча із задньої лінії, передача м’яча для нападаючого удару з другої лінії. Прямий 

нападаючий удар з коротких та середніх передач; прямий нападаючий удар з переводом; прямий 

нападаючий удар з другої лінії; нападаючий удар слабшою рукою. Одиночне та групове блокування в 

зонах 3; 2; 4. Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу; імітація нападаючого удару з 

наступними обманними діями. Контроль за суперником; вибір місця для блокування; взаємодія з 

партнером по блоку. 
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Варіативний модуль легка атлетика 

Теоретичні відомості 

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.  

Надання домедичної допомоги при отриманні травм. 

Правила безпеки під час занять легкою атлетикою 

Спеціальна фізична підготовка 

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань, подолання 

перешкод 

Біг 

Біг на короткі дистанції, серії бігу. Спортивна ходьба. Рівномірний біг, повільний біг. Човниковий біг. 

Стрибки 

Стрибки в довжину та висоту: стрибки в довжину з місця, стрибки в довжину з розбігу способами 

«зігнувши ноги» та «прогинаючись», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». 

Метання 

Метання малого м’яча, гранати на дальність з розбігу 

2-й курс 

Теоретичні відомості 

Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної систем та м’язової 

систем. Правила безпеки під час занять легкою атлетикою 

Спеціальна фізична підготовка 

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, спеціальні вправи для метань. 

Біг 

Біг на короткі та середні дистанції, біг по віражу. Човниковий біг. Повторний біг. Рівномірний біг, 

повільний біг, спортивна ходьба 

Стрибки 

Різновиди стрибків в довжину та висоту 

Метання 

Метання малого м’яча, гранати на дальність з розбігу 

Варіативний модуль гімнастика 

1-й курс 

Теоретичні відомості 

Методика розвитку гнучкості. Правила безпеки життєдіяльності на уроках гімнастики. 



10 

Зміст навчального матеріалу 

Спеціальна фізична підготовка 

Організуючі та загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування канату; 

вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні 

вправи; 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 100 % особистої ваги), вправи під час ходьби та бігу з партнером 

на плечах; вправи з партнером на гімнастичній лаві та стінці; перештовхування та опір партнерові; 

вправи для розслаблення, збільшення еластичності та розтягнення м’язів; стрибки через скакалку на 

швидкість та витривалість; вправи на рівновагу; вправи у висах та упорах: підтягування у висі; 

поєднання елементів вправ; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; підйом 

переворотом або силою; підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см); вправи на 

тренажерах для розвитку основних м’язових груп; комплекси вправ для колового тренування; вправи 

без обтяжень з атлетизму; 

2-й курс 

Теоретичні відомості 

Методика розвитку сили. Правила безпеки на уроках гімнастики. 

Спеціальна фізична підготовка 

Стройові вправи і прийоми на місці та в русі, загальнорозвивальні вправи з предметами та без 

предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та 

повороти в русі; загальнорозвивальні вправи; 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; 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; вправи для розвитку гнучкості; стрибки через скакалку на швидкість та витривалість; вправи на 

рівновагу; 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; вправи на 

тренажерах для розвитку основних м’язових груп; комплекси вправ для колового тренування; вправи 

з обтяженням: вправи з гирями, гантелями, штангою; 

Варіативний модуль настільний теніс 

1-й курс 

Теоретичні відомості 

Особливості гри в настільний теніс, його місце та роль у системі фізичного виховання. 

Спеціальна фізична підготовка 

Спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей: стрибкові вправи. Імітаційні вправи. Вправи для 
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пальців рук. Вправи для розвитку швидкості реакції 

Техніко-тактична підготовка 

Виконання „підставки”, „зрізки”, плоского, короткого, атакувального, різкого, обманного та 

завершального ударів. Різновиди „топ-спіну”. Види обертань м’яча: нижнє, верхнє, бокове. 

Класифікація прийомів із нижнім обертанням м’яча. Навчання комбінацій „трикутник”, „вісімка”. 

Тактика: виконання та прийому подач, виконання швидких атакувальних ударів, виконання „топ-

спіну”, парної (змішаної) гри. Пересування гравців у парному розряді. Основні технічні та тактичні 

прийоми парної (змішаної) гри. Розстановка гравців в парному (змішаному) розряді 

2-й курс 

Теоретичні відомості 

Оздоровча та прикладна спрямованість занять з настільного тенісу. Виховання професійно-

прикладної фізичної культури засобами настільного тенісу. 

Спеціальна фізична підготовка 

Спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей: стрибки; різні види переміщень: (приставні, 

схресні кроки). Імітаційні вправи з ракеткою, без ракетки. Вправи для пальців рук. Вправи для 

розвитку швидкості реакції. 

Техніко-тактична підготовка 

Покращення техніки ударів: удар-подача; удар-накат; удар-підрізка; удар „топ-спін”; удар „свічка”; 

удар-підставка. Підвищення точності, збільшення швидкості та сили, посилання обертання м’яча, 

управління польотом м’яча. Навчання пасивному та активному прийому подач. Навчання зміни темпу 

гри: поєднання ігрових прийомів „накат” – „підрізка”, „підрізка” – „підставка”. Тактика швидких 

атакувальних ударів. Тактика поєднання „топ-спінів” і швидких атакувальних ударів. Тактика парної 

(змішаної) гри з різним обертанням м’яча. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

л. пр. сем інд С

р 

1 2 3 4 5 6 7 

Курс 1. Семестр 1 

Змістовний модуль 1. Варіативний модуль легка атлетика 

Вступний урок. Теоретичні відомості. Особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму в старшому шкільному віці. Характеристика 

фізичної підготовленості. Методики її визначення. Методика виконання 

фізичних вправ та рухливих ігор з дітьми старшого шкільного віку. Фізичне 

навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток. Вміння, 

навички та фізичні якості, необхідні для успішної самореалізації у майбутній 

професії (відповідно до обраного профілю чи омріяної професії).  

Тема 1/1. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих 
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багатокрокові). 

Тема 3/15-16. Вдосконалення захисних прийомів техніки гри: підрізка справа 

та зліва, "свічка". Виконання серій захисних прийомів техніки гри по прямій 

та діагоналі. 

4  4    

Тема 4/17-18. Вдосконалення атакуючих прийомів техніки гри: накат справа 

та зліва, удар, контрудар, топ-спін. Виконання серій атакуючих прийомів 

техніки гри по прямій та діагоналі. 

4  4    

Тема 5/19. Контроль розвитку фізичної і технічної підготовки. 2  2    

Разом за змістовний модуль 2 16  16    

Змістовний модуль 3. Варіативний модуль легка атлетика 

Тема 1/20. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів 

силової підготовки. Рухлива гра. 

2  2    

Тема 2/21-22. Вдосконалення техніки бігу на коротку дистанцію. Техніка бігу 

на короткі дистанції. Старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фініш. 

Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів силової 

підготовки. Рухлива гра. 

4  4    

Тема 3/23. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Виконання 

нормативу з бігу на 100 м. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. 

Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра 

2  2    

Тема 4/24-25. Основи занять оздоровчим бігом. Повільний біг до 20 хв. 

Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів силової 

підготовки. Рухлива гра. 

4  4    

Тема 5/26. Особливості техніки бігу на середні дистанції. Інтервальний біг на 

відрізках до 200 м. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження 

елементів силової підготовки. Рухлива гра 

2  2    

Тема 6/27. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Виконання 

нормативу з бігу на 2000 м. (ю), 1500 м. (д). Спеціальні бігові та стрибкові 

вправи. Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра 

2  2    

Тема 7/28. Розвиток швидкісно-силових якостей за допомоги стрибкових 

вправ. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів силової 

підготовки. Рухлива гра. 

2  2    

Тема 8/29. Особливості виконання стрибкових вправ. Спеціальні бігові та 

стрибкові вправи. Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

2  2    

Тема 9/30. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Виконання 

нормативу зі стрибка в довжину з місця. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. 

Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

2  2    

Разом за змістовний модуль 5 22  22    

Всього годин: 60  60    

Всього годин за 2 курс 110 2 108    

Всього годин: 210 4 206    
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5. Теми лекційних занять 

 

№ Назва Кількість 

годин 

Курс 1. Семестр 1 

Змістовний модуль 1. Варіативний модуль легка атлетика 

1 Тема 1/1. Вступний урок. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах 

1 

2 Тема 2/1. “Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей щодо 

забезпечення здоров'я і фахової дієздатності студентів” 

1 

Курс 2. Семестр 1 

Змістовний модуль 1. Варіативний модуль легка атлетика 

4 Тема 3/1. Фізична культура і основи здорового способу життя студентів 1 

5 Тема 4/1. Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини 1 

Всього: 4 

 

6. Теми практичних занять  

№ Назва Кількість 

годин 

Курс 1. Семестр 1 

Змістовний модуль 1. Варіативний модуль легка атлетика 

1 Тема 3/2. Легка атлетика в системі фізичного виховання. Техніка бігу на короткі дистанції. 

Дати правильне уявлення про біг на короткі дистанції. Спеціальні бігові та стрибкові 

вправи. Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра.  

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою. Надання домедичної допомоги при 

отриманні травм. Правила безпеки під час занять легкою атлетикою. 

2 

2 Тема 4/3. Види легкоатлетичних метань. Техніка метання гранати. Спеціальні бігові та 

стрибкові вправи. Рухлива гра. 

2 

3 Тема 5/4. Вдосконалення техніки метання гранати з місця, схресного шагу. Впровадження 

елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

2 

4 Тема 6/5. Метання гранати з розбігу. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Рухлива гра. 

Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. 

2 

5 Тема 7/6. Вдосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Спеціальні бігові та стрибкові 

вправи. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Рухлива гра. 

2 

6 Тема 8/7. Основи занять оздоровчим бігом. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Рухлива 

гра. 

2 

7 Тема 9/8. Техніка бігу на середні дистанції. Дозований біг в повільному темпі.  2 
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стрибкові вправи. Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

72 Тема 5/26. Особливості техніки бігу на середні дистанції. Інтервальний біг на відрізках до 

200 м. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів силової підготовки. 

Рухлива гра 

2 

73 Тема 6/27. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Виконання нормативу з бігу на 

2000 м. (ю), 1500 м. (д). Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів 

силової підготовки. Рухлива гра 

2 

74 Тема 7/28. Розвиток швидкісно-силових якостей за допомоги стрибкових вправ. Спеціальні 

бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

2 

75 Тема 8/29. Особливості виконання стрибкових вправ. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. 

Впровадження елементів силової підготовки. Рухлива гра. 

2 

76 Тема 9/30. Контроль розвитку фізичних, технічних якостей. Виконання нормативу зі 

стрибка в довжину з місця. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Впровадження елементів 

силової підготовки. Рухлива гра. 

2 

Всього: 206 

 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено проведення лабораторних занять 

8. Самостійна робота 

Навчальним планом не передбачено проведення самостійних робіт. 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено проведення індивідуальних занять 

10. Результати навчання 

1 курс 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності студентів 
Зміст навчального матеріалу 

Теоретико-методичні знання 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

характеризує: особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму у старшому 

шкільному віці; Паралімпійський рух на сучасному 

етапі; обсяг, інтенсивність навантаження, тривалість 

та характер відпочинку під час виконання фізичних 

вправ; вміння, навички та фізичні якості які 

необхідні для успішної самореалізації у майбутній 

професії;  

називає: поняття, рівні та методики визначення 

рівнів фізичної підготовленості; 

Ціннісний компонент 

свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я 

інших; дотримується санітарно-гігієнічних норм; 

 

 

Особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму в старшому 

шкільному віці. 

Характеристика фізичної підготовленості. 

Методики її визначення. Методика виконання 

фізичних вправ та рухливих ігор з дітьми 

молодшого шкільного віку. 

Фізичне навантаження та відпочинок як 

фактори впливу на фізичний розвиток. 

Вміння, навички та фізичні якості, необхідні 

для успішної самореалізації у майбутній 

професії (відповідно до обраного профілю чи 

омріяної професії). 
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Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності студентів 
Зміст навчального матеріалу 

Знаннєвий і діяльнісний компонент: 

володіє методиками: визначення рівнів фізичної 

підготовленості; виконання фізичних вправ та 

рухливих ігор.  

виконує (розробляє): комплекси фізичних вправ 

виконання яких забезпечує успішну самореалізації у 

майбутній професії 

Паралімпійський рух на сучасному етапі. 

 

 

Загальна фізична підготовка 

Діяльнісний компонент 

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, стрибки; 

загальнорозвивальні вправи (в русі, в парах, у 

трійках, у групах, із предметами: набивними 

м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи 

для формування та корекції постави та запобігання 

плоскотопості;  

вправи для розвитку швидкості: 

повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення 

до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною 

швидкості й напрямку за сигналом; естафети, 

рухливі ігри; 

вправи для розвитку спритності: різновиди 

стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через 

різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; 

акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, 

«човниковий» біг 4×9 м; вправи на координацію 

рухів, рухливі та спортивні ігри; 

вправи для розвитку витривалості: 

рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з 

інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі 

до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(юнаки), 9 хв. 

(дівчата), біг під гору та навпаки, стрибки через 

скакалку; рухливі та спортивні ігри; 

вправи для розвитку сили:  

згинання і розгинання рук в упорі лежачи; 

підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; 

присідання на одній та двох ногах; присідання на 

одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з 

гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на 

силових тренажерах; 

вправи для розвитку гнучкості: 

вправи з широкою амплітудою рухів руками й 

ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; 

вправи на розтягування; вправи з гімнастичною 

палицею або скакалкою, складеною вчетверо; 

елементи ритмічної гімнастики, хореографії, 

аеробіки; 

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей:  

біг з максимальною швидкістю після 

підстрибування, після бігу на місці, після різкої 

зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та 

висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох 

 

Організуючі вправи; ходьба; біг; стрибки; 

загальнорозвивальні вправи; вправи для 

формування та корекції постави; 

 

 

 

 

вправи для розвитку швидкості 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку спритності 

 

 

 

 

вправи на координацію рухів,  

 

вправи для розвитку витривалості  

 

 

 

 

 

рухливі та спортивні ігри; 

вправи для розвитку сили:  

 

 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку гнучкості 

 

 

 

 

 

елементи ритмічної гімнастики, хореографії, 
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ігрові прийоми „накат” – „підрізка”, „підрізка” – 

„підставка”; прийом подач: пасивний та 

активний; удар-подачу; удар-накат; удар-

підрізку; удар „топ-спин”; удар „свічку”; удар-

підставку; атакувальні удари після подачі; 

розвиває здібності діяти самостійно у різних 

ігрових ситуаціях; 

володіє всіма способами виконання та 

приймання подач і вміє використовувати їх 

залежно від конкретних обставин;  

використовує: тактику поєднання „топ-спінів” і 

швидких атакувальних ударів; 

тактичні комбінації парної (змішаної) гри з 

різним обертанням м’яча; гнучке маневрування 

відповідно до умов, які змінюються у процесі 

гри; засоби, способи і форми гри проти 

конкретного суперника. 

удар-подача; удар-накат; удар-підрізка; удар „топ-

спін”; удар „свічка”; удар-підставка. Підвищення 

точності, збільшення швидкості та сили, посилання 

обертання м’яча, управління польотом м’яча. 

Навчання пасивному та активному прийому подач. 

Навчання зміни темпу гри: поєднання ігрових 

прийомів „накат” – „підрізка”, „підрізка” – 

„підставка”. 

Тактика швидких атакувальних ударів. 

Тактика поєднання „топ-спінів” і швидких 

атакувальних ударів. 

Тактика парної (змішаної) гри з різним обертанням 

м’яча.  

 

 

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

л/атлетика 

Рік 

вивчення 

 

Навчальні нормативи 

 

Рівні компетентності 

низький 

3 

середній 

4 

достатній 

7 

високий 

10 

1-рік 

вивчення 

Біг 60 м (с) юн. більше 

10,0 

9,8 8,8 8,1 

дівч. більше 

12,0 

11,7 10,0 8,9 

Біг 100 м (с) 

 

юн. більше 

15,9 

15,9 15,3 14,5 

дівч. більше  

18,0 

18,0 17,5 16,8 

Рівномірний біг 1500 м 

(хв, с) 

юн. більше 

7,30 

7,30 7,00 6,20 

дівч. більше 

9,00 

9,00 8,30 7,45 

Стрибок у довжину з місця (см) юн. до 200 200 210 220 

дівч. до 155 155 170 185 

Стрибок у довжину з розбігу (см)  юн. до 350 350 380 410 

дівч. до 250 250 280 310 

Метання гранати юн. 18 27 32 38 

дівч. 10 10 15 20 

Метання мало-го м’яча на 

дальність (м) 

юн. до 35 35 45 50 

дівч. до 16 16 20 25 

2-рік 

вивчення 

Біг 60 м (с) юн. більше 

10,0 

9,5 8,5 8,0 

дівч. більше 

12,0 

11,0 9,6 8,3 

Біг 100 м (с) 

 

юн. більше 

15,8 

15,8 15,0 14,3 

дівч. більше 

18,3 

18,3 17,8 16,8 
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волейбол 

Рік 

вивчення 

Навчальні нормативи Рівень компетентності 

1 рік 

вивчення  

10 верхніх, нижніх 

(юн.); нижніх (дів.) 

прямих подач на 

влучність в зазначену 

вчителем зону.   

 низький 

1 

середній 

4 

достатній 

7 

високий 

10 

юн. 4 5 6 7 

дівч. 2 4 5 6 

6 передач на точність 

через сітку із зони 2, 3, 

4 (в зазначену зону) 

юн. 2 3 4 5 

дівч. 1 2 3 4 

2 рік 

вивчення  

10 прямих верхніх, 

нижніх подач на 

влучність в зазначену 

зону (юн.); ігровий 

майданчик (дів.) 

юн. 4 5 6 7 

дівч. 2 4 5 6 

6 передач на точність 

через сітку із зони 

 2, 3, 4 (в зазначену 

зону). 

юн. 2 3 5 6 

дівч. 1 2 3 5 

Гімнастика 

Рік 

вивче

ння 

Навчальні нормативи 

Рівні компетентності 

низький 

1 

середній 

4 

достатній 

7 

високий 

10 

1-рік 

вивчен

ня 

Підтягування (кількість разів) 

юн. у висі до 4 4 8 11 

дівч. 

у висі 

лежачи 

до 6 6 16 20 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кількість разів) 

юн.  

від підлоги 
до 15 15 22 30 

дівч. 

від лави 
до 7 7 13 15 

Нахил уперед з положення 

сидячи (см) 

юн. до 3 3 6 10 

дівч. до 11 11 15 18 

Рівномірний біг 1500(хв, с) юн. більше 

7,20 

7,20 6,50 6,10 

дівч. 

 

більше 

8,50 

8,50 8,20 7,40 

Стрибок у довжину з місця (см) юн. до 205 205 215 225 

дівч. до 150 150 170 180 

Стрибок у довжину з розбігу см) юн. до 360 360 400 430 

 

дівч. 

до 250 250 270 310 

Метання гранати (м_ юн. 20 27 38 41 

дівч. 10 12 17 21 

Метання мало-го м’яча на 

дальність 

юн. до 40 40 50 55 

дівч. до 17 17 21 25 
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Рік 

вивче

ння 

Навчальні нормативи 

Рівні компетентності 

низький 

1 

середній 

4 

достатній 

7 

високий 

10 

Піднімання тулуба в сід за 60 с 

 

юн. до 20 20 40 55 

дівч. до 18 18 38 48 

Стрибки через скакалку за 30 с. дівч. до 50 50 65 75 

2-рік 

вивчен

ня 

Підтягування (кількість разів) 

юн. 

у висі 
до 5 5 9 12 

дівч. 

у висі 

лежачи 

до 8 8 17 22 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кількість разів) 

юн.  

від підлоги 
до 15 15 25 35 

дівч. 

від лави 
до 9 9 13 16 

Нахил уперед з положення 

сидячи (см) 

юн. до 4 4 7 11 

дівч. до 7 7 9 16 

Піднімання тулуба в сід за 60 с 
юн. до 20 20 48 58 

дівч. до 20 20 45 55 

Стрибки через скакалку за 30 с 

(кількість разів) 

дівч. 
до 55 55 65 78 

н/теніс 

1-й курс 

Зміст навчального матеріалу Рівні навчальних досягнень 

низький 

1 

середній 

4 

достатній 

7 

високий 

10 

Контрудари „вісімка” з ближньої 

(середньої) зони, разів       юнаки 

дівчата 

 

59 

54 

 

61 

56 

 

63 

58 

 

65 

60 

Контрудари „трикутник” у ближню 

(середню) зону, влучність                    

юнаки                

         дівчата 

 

 

19 

16 

 

 

21 

18 

 

 

23 

20 

 

 

25 

22 

2-й курс 

Накати справа (зліва) проти підрізки, 

разів                      юнаки                         

дівчата 

 

25 

23 

 

26 

24 

 

28 

26 

 

30 

28 

Гра різними ударами без втрати м’яча, 

хв.                               юнаки                        

дівчата 

 

0,45 

0,35 

 

0,50 

0,40 

 

0,55 

0,45 

 

1 

0,50 

 

 

12.  Засоби оцінювання  

Форми контролю: 

Поточний контроль:  

1. Тестування або опитування студентів на практичних занять; 
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Критерії оцінювання сформованості ставлення студентів до фізичної культури і 

спорту 

Визначення 

рівня 
сформовано

сті 

ставлення 
студентів до 

фізичної 

культури і 

спорту, 
установленн

я на 

здоровий 
спосіб життя 

відмінно 

12, 11, 10 

5 

 

добре 

9, 8, 7 

4 

задовільно 

6, 5, 4 

3 

 

незадовільно 

3, 2 

2 

Сформоване розуміння 

ролі ФКіС, та здорового 
способу життя: знання і 

дотримання основ 

здорового способу життя, 

систематичне фізичне 
тренування з оздоровчою 

спрямованістю, відсутні 

шкідливі звички, відсутні 
пропуски занять, 

усвідомлення важливості 

дотримання санітарно-

гігієнічних вимог при 
виконанні фізичних вправ, 

(наявність на занятті 

спортивної форми, 
змінного спортивного 
взуття), дотримання ТБ * 

Наявне правильне 

формування в 

розвитку 

особистості і 

розуміння ролі 

ФКіС: сформована 

навичка до занять 
фізичними вправами 

у різноманітних 

раціональних 

формах, відсутні 
шкідливі звички, 

відпрацьовані 

заняття 90%, 
усвідомлення 

важливості 

дотримання 

санітарно-гігієнічних 
вимог при виконанні 

фізичних вправ, 

(наявність на занятті 
спортивної форми, 

змінного 

спортивного взуття), 
дотримання ТБ* 

Не повна 

сформованість 

системи знань з 

фізичної культури 

та здорового 

способу життя: 

здатність до 
виконання 

нормативів на рівні 

освітньо-

професійних вимог, 
відсутні шкідливі 

звички, 

відпрацьовані 
заняття 75%, 

усвідомлення 

важливості 

дотримання 
санітарно-

гігієнічних вимог 

при виконанні 
фізичних вправ, 

(наявність на 

занятті спортивної 
форми, змінного 

спортивного 

взуття), дотримання 
ТБ * 

Не сформоване 

ставлення до 

здорового способу 

життя: у студента 
наявні шкідливі 

звички, пропуски 

занять, відсутні 
систематичні 

заняття фізичними 

вправами, відсутнє 

усвідомлення 
важливості 

дотримання 

санітарно-
гігієнічних вимог 

при виконанні 

фізичних вправ, 

(відсутня на занятті 
спортивної форми, 

змінного 

спортивного 
взуття), дотримання 
ТБ * 

* - розділ – 2. Мета та завдання навчальної дисципліни; Формування ключових компетентностей; 10. Екологічна 

грамотність і здорове життя. 13. Методичне забезпечення. ТБ – техніка безпеки на заняттях з дисципліни 

«Фізичне виховання» 

Критерії оцінювання фізичної підготовленості студентів з гімнастики, ЗФП, 

ППФП 

№
 

Види випробувань 

С
т
а

т
ь

 

Оцінка балів 

12* 11* 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

5 4 3 2 

1 Згинання і 
розгинання рук в 

упорі, лежачи на 
підлозі, разів. 

ю 50 45 40 38 36 34 30 22 17 15 10 

д 28 22 20 18 15 12 11 5 3 2 1 
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2 підтягування на 
перекладині разів  

ю 22 18 13 12 11 10 8 6 5 3 2 

д 7 6 3 2 1 3/4 1/2     

3 вис на зігнутих 
руках, сек. 

ю 70 60 55 50 46 43 32 21 9 7 5 

д 30 25 19 17 16 15 11 7 4 3 2 

4 Піднімання в сід за 
1 хв. разів  

ю 60 56 50 48 46 44 37 31 25 20 15 

д 56 50 44 42 41 39 35 30 25 17 10 

5 Нахили тулуба 
вперед з положення 
сидячи 

ю 25 20 17 16 14 11 8 5 2 1 0 

д 28 25 20 19 16 12 9 5 2 1 0 

6 Нахили тулуба 

вперед з положення 
стоячи на г/лавці 

ю 18 14 11 9 5 3 2 1 0 -5 >-5 

д 19 16 12 10 6 4 2 1 0 -5 >-5 

7 Стрибок на 
скакалці за 30 с. 

ю 85 80 75 73 70 68 60 50 40 30 10 

д 88 85 80 73 70 68 60 50 40 30 10 

8 Утримання 

положення «упор 

лежачи» з упором 
на передпліччя та 

стопи. Кількість 
часу, 

ю 150 120 90 88 86 84 80 75 60 50 30 

д 140 110 86 84 82 80 75 70 60 40 20 

* Примітка: контрольні нормативи для студентів підготовчої групи можуть бути знижені 

до 10%. 

бали 12, 11 для (1, 2 курсів) виставляються за умови фіксування результату на змаганнях. 

 В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин 

студенти мають право, за дозволом викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття з певного розділу дисципліни. При цьому рекомендовано 

враховувати специфіку тестування, погодні та кліматичні умови. 

 В окремих випадках студенти, які не виконали деякі тести з причин 

хвороби, за рішенням викладача навчальної групи можуть бути атестовані 

задовільно тільки за умови систематичного відвідування занять і виконання 

залікових вимог з інших розділів програми. 

 Студенти, які пропускали заняття і не пройшли необхідної, технічної, 

фізичної підготовки до тестування допускаються тільки після відповідних 

тренувань і ознайомлення з технікою і правилами безпеки під час їх виконання. 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма «Фізична культура» для навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти (рівень стандарту).  

2. Навчально-методичний комплекс дисципліни. 
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14. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – 

К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 1. – 391 с. ; Т. 2. – 366 с. – ISBN 966-

7133-96-6.  

2.  Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / за ред. Т. Ю. Круцевич. – 

К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с. – ISBN 966-7133-97-4. 

Допоміжна 

 

3. Муравов И.В. Сердце и физические упражнения. – К.: Здоров’я, 1985. – 

80 с. 

4. Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия 

студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Вища школа. -

С.1988. – 208  

5. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. 

Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, - С.1997. – 224  

6. Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 

1994. – 100 с. 

7. Гогулан М. Система здоровья НИШИ. – К.: 1996. – 178 с. 

8. Грінберг В.А. Хрестоматія з історії фізичної культури від найдавніших 

часів до кінця XYII століття. Кіровоград – С.1995. – 139  

9. Дейнека Кароліс. Рух, дихання, психофізичне тренування. – 2-е вид., 

перероб. І доп. – К.: Здоров’я. – С. 1988. – 176 

10. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання 

студентів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи: 

Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я. – С. 1995. – 220 Дубогай О.Д., 

Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни 

оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк. - 1997. 

11. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика рухів як цілеспрямованої 

поведінки людини: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я. – С. 1993. – 

284  

12. Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. – К.: Здоров’я. - 1988. – 160 с. 

 




