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ВСТУП 

Анотація 

Фізичне виховання в системі освіти здійснюється у відповідності з законом України 

„ Про освіту”, „ Про фізичну культуру і спорт” в усіх навчальних закладах і є важливим 

компонентом виховання студентської молоді, формування у них фізичного, морального та 

психічного здоров’я, подальшого вдосконалення підготовки до активного життя і 

професійної діяльності. 

Метою фізичного виховання є – послідовне перманентне формування фізичної 

культури особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої 

людини – будівника суспільства, в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї 

Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому способі життя, 

використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадській, професійній 

діяльності та в сім’ї. 

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми: ”Фізичне виховання” 

для вищих навчальних закладів України 3-4 рівня акредитації (наказ МОН України № 642 

від 09. 07. 2009р.) «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін» та Наказ НУК 

№1205-У від 10.12.2009р. 

Спортивні ігри. Ігрова діяльність супроводжує людину майже все його життя. 

Рухова активність, високий емоційний фон, постійна зміна умов виконання рухових дій, 

модулювання ситуацій і прийняття рішень в обмежений проміжок часу привертає увагу до 

спортивних ігор студентської молоді. Емоційність ігрових ситуацій в значній мірі полегшує 

проблему дозування фізичного навантаження, а різноманітність рухових дій та їх 

виконання за лімітований відрізок часу пред’являє суттєві вимоги до розвитку фізичних 

якостей. Гнучкість, спритність, координаційна узгодженість рухів на фоні прояву 

швидкісно-силових якостей, витривалості, забезпечують необхідну фізичну 

підготовленість студентів. 

Атлетизм. Великою популярністю серед молоді користуються силові види спорту, 

одним з котрих є атлетизм. Атлетизм має силову спрямованість з використанням як 

традиційного (штанга, гантелі, гирі, гума тощо), так і нетрадиційного обладнання 

(тренажери й пристрої із змінним навантаженням). Заняття атлетизмом сприяють прояву 

максимальних силових зусиль людини за рахунок розвиненої активної м’язової маси, 

підвищенню працездатності, зміцненню здоров’я, побудови красивої статури. 

Ритмічна гімнастика. Ритмічна гімнастика як підрозділ фізичного виховання 

спрямована на вирішення загальних освітніх, виховних та оздоровчих задач. Єдність їх у 

процесі навчання забезпечує доцільний процес розвитку рухових здібностей, а також 

формування й удосконалення  спеціалізованих навичок. 

Велика увага в розділі приділяється технічному виконанню вправ. При цьому 

особливе значення мають заняття спрямовані на вміння приймати різноманітні положення 

тіла, як головного самостійного компонента фізичної вправи. 

Професійно-прикладна фізична підготовка. В останні роки приділяється все 

більше уваги розробці змісту та методики використання засобів професійно-прикладної 

фізичної підготовки (ППФП) для окремих учбових закладів країни. Особливе значення 

ППФП приїдається в системі вищої освіти, де основний контингент навчаючих ся 

проходить підготовку до роботи у сфері майбутнього виробництва. 



Ключові слова: фізична культура, фізична вправа, виховання, рухова активність, 

рекреаційно-оздоровча діяльність. 

Abstract 

Physical education in the education system is carried out in accordance with the Law of Ukraine "On 

Education", "On Physical Culture and Sports" in all educational institutions and is an important component 

of education of student youth, formation of physical, moral and mental health, further improvement of 

training to active life and professional activity. 

The purpose of physical education is - consistent permanent formation of physical culture of the 

individual, education of a healthy, well-developed, physically perfect person - the builder of the society in 

which he lives, ready to work and defend his homeland, education of moral and volitional qualities and the 

need for a healthy lifestyle. use of acquired values of physical culture in personal, public, professional 

activities and in the family. 

The work program is developed on the basis of the curriculum: "Physical education" for higher 

educational institutions of Ukraine of 3-4 levels of accreditation. (Order of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine № 642 of 09.07.2009) "On the organization of the study of humanities" and Order of 

the NUS №1205-U of 10.12.2009 

Sports games. Game activity accompanies a person almost all his life. Motor activity, high emotional 

background, constant change of conditions of performance of motor actions, modulation of situations and 

decision-making in a limited period of time draws attention to sports games of student's youth. The 

emotionality of game situations greatly alleviates the problem of dosing physical activity, and the variety 

of motor actions and their implementation for a limited period of time makes significant demands on the 

development of physical qualities. Flexibility, agility, coordination of movements against the background 

of the manifestation of speed and strength qualities, endurance, provide the necessary physical fitness of 

students. 

Athletics. Power sports are very popular among young people, one of which is athletics. Athletics 

has a power orientation with the use of both traditional (barbells, dumbbells, dumbbells, rubber, etc.) and 

non-traditional equipment (exercise machines and devices with variable load). Athletics promotes the 

manifestation of maximum strength of a person due to the development of active muscle mass, increase 

efficiency, improve health, build a beautiful physique. 

Callisthenics. Rhythmic gymnastics as a unit of physical education is aimed at solving general 

educational, upbringing and health problems. Their unity in the learning process provides an appropriate 

process for the development of motor skills, as well as the formation and improvement of specialized skills. 

Much attention in the section is paid to the technical implementation of exercises. Of particular 

importance are classes aimed at the ability to take a variety of body positions as the main independent 

component of exercise. 

Professional and applied physical training. In recent years, more and more attention is paid to the 

development of the content and methods of using the means of vocational training (PPFP) for individual 

educational institutions in the country. PPFP is especially important in the system of higher education, 

where the main contingent of students is trained to work in the field of future production. 

Key words: physical culture, physical exercise, education, physical activity, recreational and health-

improving activity. 

  



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 12 

  

Вибіркова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й,2-й   

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

  

Семестр 

1-4-й   

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

360 

- - 

Практичні 

240 год. - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній рівень: 

перший (бакалавр) 

Самостійна робота 

120 год. - 

Вид контролю: залік 

2-4-й семестр 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» є оволодіння 

майбутніми спеціалістами необхідними теоретичними знаннями та техніко-тактичними 

діями, формування професійних, організаційних та методичних знань, вмінь та навичок, які 

необхідні у сфери здоров’я людини і фізичного виховання. 

 формування знань щодо теорії походження фізичного виховання; 

 сформувати уявлення про раціональний зміст та обсяги рухової 

активності; 

 сформувати у студентів практичні навички проведення рекреаційно-

оздоровчих занять та заходів. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: «Фізичне виховання. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 аналіз техніки основних  прийомів; 

 аналіз основних тактичних дій; 



 методику навчання; 

 правила змагань, єдину суддівську термінологію та жести. 

вміти: 

 уміти використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання основних 

теоретичних положень з фізичного виховання; 

 уміти розвивати зальні фізичні якості за допомогою різновидів вправ легкої 

атлетики ( біг, стрибки, метання та ін.); 

 уміти виконувати техніко-тактичні прийоми із спортивних ігор і мати навички 

суддівства ( футбол, волейбол, баскетбол);  

 уміти виконувати базові комплекси оздоровчого фіт несу та основні акробатичні 

та гімнастичні елементи, що входять до різновидів гімнастики; 

 уміти планувати фізичне навантаження і здійснювати самоконтроль фізичного 

стану при виконанні силових та вправ з обтяженням; 

 уміти застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення ефективності 

праці з урахуванням особливостей прикладно-професійної фахової діяльності. 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. Навчання  техніки та тактики  обраного виду спорту. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба,  

- біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 

Література: [1]. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку швидкості, 

-  вправи для розвитку витривалості, 

-  вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Література: [1, 2]. 

Тема 3 Навчання техніки обраного виду спорту.  

- стійки та пресування, 

-  техніка володіння м’ячем,  

- техніка захисту, 

- техніка нападу,  

- командні дії у захисті,  



- командні дії у нападі. 

 Література: [1] стор. 131 – 238. 

Тема 4. Навчання тактики обраного виду спорту.  

- тактичні дії у нападі,  

- тактичні дії у захисті, 

-  тактична підготовка з урахування ігрових функцій. 

 Література: [3] стор. 25 – 31; [7] стор. 163 – 164. 

Тема 5 Навчальні ігри з методикою суддівства 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки та тактики  обраного виду спорту. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба, 

-  біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 

Література: [1] стор. 9 – 14; 60 – 76. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку швидкості,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Література: [1] стор. 25 – 53. 

Тема 3 Удосконалення технічної  підготовки. 

- стійки та пресування,  

- техніка володіння м’ячем,  

- техніка захисту,  

- техніка нападу,  

- командні дії у захисті,  

- командні дії у нападі. 

Література: [1] стор. 77 – 84. 

Тема 4. Удосконалення тактичної підготовки. 

- тактичні дії у нападі,  

- тактичні дії у захисті,  

- тактична підготовка з урахування ігрових функцій. 

Література: [1] стор. 77 – 84. 



Тема 5 Навчальні ігри з методикою суддівства 

Література: [] стор.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Баскетбол 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки та тактики  баскетболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки та тактики  баскетболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  

4 Тактична підготовка 20  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 20  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  



4 Тактична підготовка 18  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 22  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Волейбол 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки та тактики  волейболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки та тактики  волейболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  

4 Тактична підготовка 20  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 20  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  



4 Тактична підготовка 18  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 22  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Футбол 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки та тактики футболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки та тактики футболу. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  

4 Тактична підготовка 20  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 20  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  



4 Тактична підготовка 18  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 22  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Бадмінтон 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки та тактики  бадмінтону. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки та тактики  бадмінтону. 

Загально-фізична підготовка 40 - 20 20 

Спеціальна фізична підготовка 44 - 24 20 

Технічна підготовка 46 - 36 10 

Тактична підготовка 30 - 20 10 

Навчальні ігри з методикою суддівства 20 - 20 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  

4 Тактична підготовка 20  

5 Навчальні ігри з методикою суддівства 20  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Технічна підготовка 36  

4 Тактична підготовка 18  



5 Навчальні ігри з методикою суддівства 22  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Атлетична гімнастика 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль1 Навчання  техніки атлетичної гімнастики. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба, 

-  біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові, бігові та силові вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Тема 3 Технічна підготовка. 

- вправи для верхньої частини  тулуба, 

-  вправи для середньої частини тулуба ,  

- вправи для м’язів нижньої частини тулуба,  

- змагальні вправи у силових видах спорту. 

Тема 4 Суддівство змагань 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль1 Удосконалення техніки атлетичної гімнастики. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба, 

-  біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 



Тема 3 Удосконалення технічної  підготовки. 

- вправи для верхньої частини  тулуба,  

- вправи для середньої частини тулуба ,  

- вправи для м’язів нижньої частини тулуба,  

- змагальні вправи у силових видах спорту. 

Тема 4 Суддівство змагань 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки атлетичної  гімнастики 

Загально-фізична підготовка 54 - 24 30 

Спеціальна фізична підготовка 78 - 48 30 

Технічна підготовка 44 - 44 - 

Суддівства 4 - 4 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки атлетичної гімнастики. 

Загально-фізична підготовка 54 - 24 30 

Спеціальна фізична підготовка 78 - 48 30 

Технічна підготовка 44 - 44 - 

Суддівства 4 - 4 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 24  

2 Спеціальна фізична підготовка 48  

3 Технічна підготовка 44  

4 Суддівство змагань 4  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 24  

2 Спеціальна фізична підготовка 48  

3 Технічна підготовка 44  

4 Суддівство змагань 4  

 Всього 120  



 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

 

Ритмічна гімнастика 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1Навчання  техніки ритмічної гімнастики. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба,  

- біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Тема 3 Технічна підготовка. 

- акробатичні вправи, 

- танцювальні вправи,  

- вправи з музикальним супроводженням. 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2Удосконалення техніки ритмічної гімнастики. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба,  

- біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові, бігові та силові вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Тема 3 Технічна підготовка. 

- акробатичні вправи, 

- танцювальні вправи,  

- вправи з музикальним супроводженням. 



 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки ритмічної  гімнастики 

Загально-фізична підготовка 50 - 20 30 

Спеціальна фізична підготовка 80 - 50 30 

Технічна підготовка 50 - 50 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки ритмічної гімнастики. 

Загально-фізична підготовка 50 - 20 30 

Спеціальна фізична підготовка 80 - 50 30 

Технічна підготовка 50 - 50 - 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 50  

3 Технічна підготовка 50  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 20  

2 Спеціальна фізична підготовка 50  

3 Технічна підготовка 50  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Професійно-прикладна фізична підготовка 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. Навчання  техніки та тактики. 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба, 

-  біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 



Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку швидкості,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Тема 3 Гімнастика. 

- стройові вправи,  

- загально розвиваючі вправи,  

- вправи на гімнастичній стінці,  

- вправи на перекладині,  

- вправи на розслаблення,  

- дихальні вправи,  

- біг,  

- ходьба. 

Тема 4. Легка атлетика. 

- біг на короткі дистанції ( 60м, 100м, 200м),  

- біг на довгі дистанції,  

- крос,  

- бігові вправи,  

- стрибки у довжину з розбігу,  

- стрибки у довжину з місця. 

Тема 5 Спортивні ігри. 

- баскетбол,  

- волейбол,  

- футбол,  

- бадмінтон,  

- наст. теніс. 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2Удосконалення  техніки та тактики професійно-прикладна 

фізична підготовка 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба, 

-  біг,  

- загально-розвиваючі вправи,  

- стрибкові,  

- бігові та силові вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили, 



- вправи для розвитку швидкості,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку спритності,  

- вправи для розвитку гнучкості. 

Тема 3 Гімнастика. 

- стройові вправи,  

- загально розвиваючі вправи,  

- вправи на гімнастичній стінці,  

- вправи на перекладині,  

- вправи на розслаблення,  

- дихальні вправи,  

- біг,  

- ходьба. 

Тема 4. Легка атлетика. 

- біг на короткі дистанції ( 60м, 100м, 200м),  

- біг на довгі дистанції,  

- крос,  

- бігові вправи,  

- стрибки у довжину з розбігу,  

- стрибки у довжину з місця. 

Тема 5 Спортивні ігри. 

- баскетбол,  

- волейбол,  

- футбол,  

- бадмінтон,  

- наст.  

- теніс. 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки П-пфп 

Загально-фізична підготовка 54 - 24 30 

Спеціальна фізична підготовка 54 - 24 30 

Гімнастика 24 - 24 - 

Легка атлетика 24  24 - 

Спортивні ігри 24  24 - 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки П-пфп. 



Загально-фізична підготовка 54 - 24 30 

Спеціальна фізична підготовка 54 - 24 30 

Гімнастика 24 - 24 - 

Легка атлетика 24  24  

Спортивні ігри 24  24  

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 24  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Гімнастика 24  

4 Легка атлетика 24  

5 Спортивні ігри 24  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 24  

2 Спеціальна фізична підготовка 24  

3 Гімнастика 24  

4 Легка атлетика 24  

5 Спортивні ігри 24  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Спеціальна медична група 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1 Навчання  ЛФК 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба,  

- біг,  

- загально-розвиваючі вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості. 

Тема 3 Індивідуальні вправи 

МОДУЛЬ 2 



Змістовий модуль 2 Удосконалення ЛФК 

Тема 1 Загально-фізична підготовка. 

- ходьба,  

- біг,  

- загально-розвиваючі вправи. 

Тема 2 Спеціальна фізична підготовка. 

- вправи для розвитку сили,  

- вправи для розвитку витривалості,  

- вправи для розвитку силової витривалості. 

Тема 3 Індивідуальні вправи 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції пр.з сам. з 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Навчання  техніки ритмічної  гімнастики 

Загально-фізична підготовка 54 - 34 20 

Спеціальна фізична підготовка 60 - 40 20 

Індивідуальні вправи 66 - 46 20 

Разом 180  120 60 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 Удосконалення  техніки ритмічної гімнастики. 

Загально-фізична підготовка 54 - 34 20 

Спеціальна фізична підготовка 60 - 40 20 

Індивідуальні вправи 66 - 46 20 

Разом 180 - 120 60 

 360 - 240 120 

 

Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
К-сть годин 

денна заочна 

Модуль 1 

1 Загально-фізична підготовка 34  

2 Спеціальна фізична підготовка 40  

3 Індивідуальні вправи 46  

 Всього 120  

Модуль 2 

1 Загально-фізична підготовка 34  



2 Спеціальна фізична підготовка 40  

3 Індивідуальні вправи 46  

 Всього 120  

 Разом за змістовим модулем 2 240  

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-

графічних або графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, 

аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 

10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1. ОФП 35 - 

2. СФП 35 - 

3. Техніка виду спорту 20 - 

4. Тактика виду спорту 20 - 

5. Правила змагань по виду спорту 10 - 

Разом 120 - 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 усні відповіді; 

 контрольні роботи; 

 реферат, есе. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент 

може набрати до 100 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 



здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо 

тільки після досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством.  

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді 

на 

семінарах 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міждисциплінарні зв’язки, містить 

аргументовані висновки 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 тем по 5 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

10  Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

використано сучасні джерела. Висновки є чіткими та обґрунтованими. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних 

джерел (не менше п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 10-15 

сторінок. При захисті було використано презентацію. Студент вільно 

володіє матеріалом, наводить приклади, відповідає на питання по темі 

реферату. 

9-8  Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

використано сучасні джерела, але їх кількість недостатня. Висновки є не 

досить обґрунтованими та коректними. Дотримана структура: вступ, 

пункти, висновки, список використаних джерел. Обсяг: 10 - 12 сторінок. 

При оформленні допущені помилки, що суттєво не впливають на загальне 



враження від роботи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по 

темі реферату, може мати невеличкі утруднення. 

7-6  Робота виконана у встановлений термін. Використано застарілі джерела, їх 

кількість недостатня. Висновки є не досить обґрунтованими та коректними. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних 

джерел. Обсяг менше 12сторінок. При оформленні допущені помилки, що 

суттєво не впливають на загальне враження від роботи. Студент не 

повністю володіє матеріалом, але відповідає на питання по темі реферату. 

5-4  Робота виконана з порушенням встановлених термінів. використано 

сучасні джерела. Висновки містять неточності та помилки. Дотримана 

структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не 

менше п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. 

Студент відповідає на питання по темі реферату. 

3-2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Використано 

застарілі джерела, їх кількість недостатня. Висновки містять неточності та 

помилки. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список 

використаних джерел. Обсяг менше 10 сторінок. При оформленні суттєві 

помилки. Студент слабко володіє матеріалом, на питання по темі реферату  

не відповідає. 

1-0 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. І майже не 

відповідає встановленим вимогам 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

40-35 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. 

Відсутні помилки: граматичні і орфографічні. 

30-20 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 



19-10 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд 

недоліків в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових 

зв’язків часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів 

оформлення. 

9-5 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0-4 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів 

 

Підсумковий 

контроль 
Критерії оцінювання 

30 
Вправа виконана правильна, повна, логічна, науково і практично 

обґрунтована. 

29-20 
вправи виконано технічно правильно, впевнено, відповідно до 

технічних вимог, емоційно. 

19-10 
вправи виконано технічно правильно, але не зовсім впевнено, менш не 

складини рухи. 

9-2 
вправи виконано правильно, але з напругою і недостатньою 

амплітудою, допущені незначні помилки. 

0-1 вправи виконано з грубими технічними помилками, не якісно 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у практичних заняттях 60х1 балів=60 балів - 

Семестровий зріз 10 балів - 

Поточний модульний контроль 

(тестування) 
1х20 балів=20 балів – 

Підсумковий контроль 10 балів - 

Всього 100 - 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 З1 –З14 Практичне заняття по 1 балу 

 З 15 Практичне заняття (семестровий зріз) 10 балов 

 З16-З30 Практичне заняття по 1 балу 

 ПМК Тест 10 

ЗМ2 З31-З60 Практичне заняття по 1 балу 

 ПМК Тест 20 

Реферат 5 

Підсумковий контроль 30 

Сума  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Волейбол 

Основна література:  

1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996р.  № 80 «Про державні тести , 

нормативи оцінки фізичної підготовленості населення україни» 

2.  Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. - М.: 1988 

3.  Гринчено М.Ф., Ефимова Т.Я. Сколько же надо двигаться. -  М.: «Знание», 1985 

4.  Дударев И.Л., Путивльский И.И.  Тренеруйся сам. - Киев: «Здоров’я», 1986 

5.  Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М.: «Физкультура и спорт», 1991 

6.  Клещов Ю.Н. Спортивные игры. - М.: «Высшая школа», 1980 

7.  Минх А.А., Малышева И.Н. Основы общей и спортивной гигиены. -  М.:  «Физкультура 

и спорт», 1972 

8.  Светов А.А., Школьникова Н.В. Физическая культура в семье. -  М.: «Физкультура и 

спорт», 1981 

9.  Ханко В.Е., Маслов В.Н. Совершенствование мастерства волейболистов. - К.: 

«Здоров’я», 1990 

Додаткова література 

1.  Буйлин Ю.Ф., Знаменская З.И. Теоретическая подготовка юных спортсменов.-  М.: 

«Физкультура и спорт»,1981 

2.  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду. - К.: «Молодь», 1985 

3.  Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М.: «Физкультура и спорт», 1978 

4.  Клещов Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный волейболист. - М.: «Физкультура и спорт», 1979  



5.  Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека. - К.: «Здоров’я», 1986 

6.  Шевченко А.А., Перевощиков Ю.А. Основы физического воспитания. - К.: «Вища 

школа», 1984 

 Баскетбол 

 Основна література 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996 р. № 80 „Про державні тести, 

нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України” 

2. Бальсевич В.К. „Физическая культура для всех и каждого” – М. 19883. Грінченко М.Ф., 

Єфимова Т.Я. „Сколько же надо двигаться” – М „Знание” 1985 

Додаткова література 

1. Буйлин Ю.Ф., Знаменська З.І. «Теоретическая подготовка юных спортсменов» М. 

Физкультура и спорт. 1981. 

2. Дубогай А.Д. «Упровлять здоровьем смолоду». - К. «Молодь», 1985. 

3. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. «Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека» К. «Здоровье» 1986. 

4. Шевченко А.А., Перевошиков Ю.А. «Основы физического воспитания» К. „Вища школа” 

1984. 

Футбол 

Основна література. 

1.  Спортивні ігри. Підручник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних 

інститутів. За ред. А.В.Івойлова, В.А.Титаря. Харків, «Основа», 1993.-214с 

2. Спортивные игры. Учебник для студентов педагогических институтов по специальности 

«Физическое воспитание». Под ред. В.Д.Ковалева, М., Просвещение., 1998.-302с. 

3. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культури. Под ред. Ю.И.Портных.М., ФиС, 1986.-319с.  

4.  Правила змагань з футболу. Останній рік видання. 

 Додаткова література. 

1.  Адреев С.Н. Футбол в школе. Книга для учителя. М, Просвешение, 1986.-144с.  

2. Аркадьев В.А. Тактика футбольной игры. М., ФиС, 1962.-168с. 

3. Вихров К.Л. Игры в тренировке футболистов. К., Здоров'я, 1983.-96с. 

4. Зеленцов А.М. и др. Тактика и стратегия в футболе. К., Здоров'я, 1989.-192с, 

5. Качани Л., Горекий Л. Тренировка футболистов. Братислава,1984.-338с. 

6. Лясковский И.П. Техника ударов. М, ФиС, 1977.-62с. 

7. Рогальский Н., Догель Э-Г. Футбол для юношей, М., ФиС, 1971.-144с. 

8. Романенко А.Н. и др. Книга тренера по футболу. К., Здоров'я, 1988.-254с. 

9. Романенко А.Н. и др. Тренировка футболистов. К., Здоров'я, 1984.-264с. 

Бадмінтон 

Основна література: 

1.  Ливинец В., Галицкий А. Бадминтон. М.: ФиС, 1984. 

2.  Смирнов Ю.Н. Основы бадминтона. М.: изд-во УДН, 1976. - С.5-6. 

3.  Смирнов Ю.Н. Бадминтон. Учебник для институтов физической культуры. М: ФиС, 

1990. 

Додаткова література: 

1.  Бадминтон: Методические рекомендации. М., 1979. - С.10-25. 



2.  Глебович Б.В. Постников Н. Бадминтон для детей. М.: ФиС, 1968. 

3.  Лапутин А.Н. Биомеханика физических упражнений. Киев: Вища школа, 1976. 

4.  Методические рекомендации по начальному обучению игры в бадминтон.  

5.  А.А. Иванин, 1983. 

6.  Терминология в бадминтоне. Госпомспорт СССР, 1986. 

 

Аеробіка 

Основна література  

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996 р. № 80 „Про державні тести, 

нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”. 

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. М.: 1988 

3. Гринченко М.Ф., Ефимова Т.Я. Сколько же надо двигаться. – М.: «Знание», 1985 

4. Дударев И.Л., Путивльский И.И. Тренируйся сам. – Киев „Здоров’я”,1986 

5. Минх А.А., Малишева И.Н. Основи общей и спортивной гигиены. – М.,»Физкультура и 

спорт»,1972 

6. Озолин Н.Г. Путь к успеху. – М.: «Физкультура и спорт», 1980 

7. Светов А.А., Школьникова Н.В. Физическая культура в семье.- М.: Физкультура и 

спорт», 1981 

8.Физическая культура студента. Учебник для высших учебных заведений. Под ред. 

Виленского В.И. – М.: Высшая школа, 2000 

Додаткова література 

1. Буйлин Ю.Ф., Знаменская З.И. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1981 

2. Друбогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду. - К.: «Молодь»,1985 

3. Паффенбаргер Р.С., Ольсен Э. Здоровий образ жизни. – К.: Олимпийский спорт, 2000 

4. Пирвгова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека.- К.: «Здоров’я»,1986 

Атлетична гімнастика. 

Основна  література: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996 р. № 80 „Про державні тести, 

нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”. 

2. Бальсевич В.К. Физическая  культура для всех и каждого. –М.: 1988. 

3. Гринченко М.Ф., Ефимова Т.Я. Сколько же надо двигаться. – М.: «Знание», 1985. 

4. Дударев И.Л., Путивльський И.И. Тренируйся сам. – К.: „Здоров’я”, 1986 

5. Минх А.А., Малишева И.Н. Основи общей и спортивной гигиены. – М.: ФиС, 1981.  

6. Озолин Н.Г. Путь к успеху. – М.: ФиС, 1980. 

7. Светов А.А., Школьникова Н.В. Физическая культура в семье. – М.: ФиС, 1981. 

8. Физическая культура студента. /Учебник для высших учебних заведений./ Под ред. 

Виленского В.И. _ М.: Высшая школа,2000. 

Додаткова література: 

1.  Буйлин Ю.Ф., Знаменская З.И. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: 

ФиС,1981. 

1.Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду. – К.: « Молодь»,1985. 

2.Паффенбаргер Р.С. Ольсен Э. Здоровый образ жизни. – К.: Олимпийский спорт, 2000. 



3.Пирогов Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека. – К.: „Здоров’я”,1986. 

4.Теория и методика физического воспитания: Учебное пособие для студентов фак. Физ. 

Воспитания./ Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: Просвещение, 1990. 

5.Васильков Г.А. Гімнастику юним. – К.: „Здоров’я”,1978. 

6.Кряж В.Н. Круговая тренировка в физическом воспитании студентов. – Минск.: Высшая  

школа, 1982.  

7.Распітін В.І. Атлетизм і ХХІ СТОЛІТТЯ.- УДМТУ,2001. 

 

 Професійно - прикладна фізична підготовка. 

Основна література 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.1996р. № 80 «Про державні тести , 

нормативи оцінки фізичної підготовленості населення україни» 

2.  Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. - М.: 1988 

3.  Гринченко М.Ф., Ефимова Т.Я. Сколько же надо двигаться. -  М.: «Знание», 1985 

4.  Дударев И.Л., Путивльский И.И.  Тренируйся сам. - Киев: «Здоров’я», 1986 

5.  Минх А.А., Малышева И.Н. Основы общей и спортивной гигиены. -  М.:  «Физкультура 

и спорт», 1972 

6.  Озолин Н.Г. Путь к успеху. - М.: «Физкультура и спорт»,1980 

7.  Светов А.А., Школьникова Н.В. Физическая культура в семье. -  М.: «Физкультура и 

спорт», 1981 

8.  Физическая культура студента./Учебник для высших учебных заведений. Под 

ред.Виленского В.И. - М.: Высшая школа, 2000.  

Додаткова література 

1. Буйлин Ю.Ф., Знаменская З.И. Теоретическая подготовка юных спортсменов.- М.: 
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ДОДАТКИ 

 

Підсумкові нормативи 

осиній семестр 

 

Блок „ Спортивні ігри” 

Баскетбол 

Види випробувань Результати та оцінки 

чоловіки Жінки 

5 4 3 5 4 3 

Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, разів    

36 30 27 20 17 13 

або підтягування на поперечині, разів 14 12 10 3 2 1 

Піднімання в сід за 1 хв., разів 47 40 36 40 35 30 

Стрибок угору, см 48 45 42 40 37 35 

Волейбол 

Види випробувань Результати та оцінки 

чоловіки Жінки 

5 4 3 5 4 3 

Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, разів    

36 30 27 20 17 13 

або підтягування на поперечині, разів 14 12 10 3 2 1 

Піднімання в сід за 1 хв., разів 47 40 36 40 35 30 

Стрибок угору, см 48 45 42 40 37 35 

Футбол 

Види випробувань Результати та оцінки 

5 4 3 

Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, разів  

40 34 28 

Човниковий біг 4х9 м(сек.) 8,8 9,2 9,7 

Стрибок у довжину з місця (см) 250 240 225 

Ритмична гимнастика 

Види випробувань Результати та оцінки 

5 4 3 

Піднімання в сід за 1 хв., разів 47 46 - 42 41 - 43 

Човниковий біг 4х9 м(сек..) 10,2 10,3 – 10,5 10,6 – 11,1 

Нахил тулуба вперед з положення 

сидячі, (см) 

20 19 - 17 16 - 14 

Бадминтон 

Види випробувань Результати та оцінки 

чоловіки Жінки 

5 4 3 5 4 3 

Човниковий біг 9 х 4 с 9 9,4 9,9 10,8 11,7 12,2 



Стрибок у довжину з місця, см 250 214 180 196 174 150 

Кидок набивного м’яча, м 6 4 3 5 3 2 

Атлетична гімнастика 

Види випробувань Результати та оцінки 

чоловіки Жінки 

5 4 3 5 4 3 

Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, за 1 хв. разів 

40 35 60 25 20 15 

Присідання за 1 хв.  50  45 40  40  35  30  

Піднімання в сід за 1 хв., разів 47 40 36 40 35 30 

 

Залікові нормативи 

Блок „ Спортивні ігри” 

 

Волейбол 

  Результати та оцінки 

чоловіки Жінки 

5 4 3 5 4 3 

для студентів 1 курсу 

Човноковий біг  27,1 27,3 27,5 28,6 28,8 29,0 

Передача м’яча двома руками зверху у парах 

(відстань між гравцями 6-7 м.) (раз)  

5 4 3 5 4 3 

Передача м’яча двома руками зверху над 

собою (не виходячи з кругу 3 м. діаметром , 

висота передачі 1,5-2 м.) (раз)  

10 8 6 10 8 6 

Подача (у будь-який спосіб) ( раз)  4 3 2 4 3 2 

для студентів 2 курсу 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ( 

кількість разів)               ж 

Підтягування на перекладені.      ч  

- 

 

16 

- 

 

14 

- 

 

12 

 

17 

- 

 

15 

- 

 

10 

- 

Передача м’яча двома руками зверху у парах 

(відстань між гравцями 6-7 м.) (раз)  

5 4 3 5 4 3 

Передача м’яча двома руками знизу у парах 

(відстань між гравцями 6-7 м.) ( раз)  

5 4 3 5 4 3 

Подача (у будь-який спосіб) (по 2 попадання  

в кожну зону задньої лінії(із 10 спроб)  

6 4 2 6 4 2 

Баскетбол 

  Результати та оцінки 

чол. жін. 

5 4 3 5 4 3 

для студентів 1 курсу 

Човниковий біг з веденням м’яча  9 х 4   10,5 11,0 11,5 11,5 12,0 12,5 

Кидок м’яча після виконання 2-го кроку  8 7 6 8 7 6 

Виконання штрафного кидка з 10 спроб 7 6 5 6 5 4 



Кидок м’яча  з зупинкою після ведіння 

на дві ноги з 10 спроб  

4 3 2 3 2 1 

для студентів 2 курсу 

Кидок м’яча після виконання 2-го кроку  9 8 7 8 7 6 

Виконання штрафного кидка з 10 спроб  8 7 6 7 6 5 

Передача м’яча в парах в 

русі від лицевої лінії до протилежного   

кільця і назад  

9 8 

Кидок м’яча  з зупинкою після 

ведіння на дві ноги з 10 спроб  

5 4 3 4 3 2 

Футбол 

Види нормативів Бали 

5 4 3 2 

для студентів 1 курсу 

Біг 30 м. 4,4 4,6 4,8 5,0 

Жонглювання м’ячем,( к-сть разів) 25 20 15 10 

Вкидання м’яча на дальність руками, (м) 20 18 16 14 

Удари по м’ячу  на точність, (5 ударів у русі, по 

двом половинам) 8 м. 

5 4 3 2 

для студентів 2 курсу 

Біг 30 м,  4,3 4,5 4,7 4,9 

Жонглювання м’ячем,( к-сть разів) 30 25 20 15 

Вкидання м’яча на дальність руками, (м) 22 20 18 16 

Удари по м’ячу  на точність, (5 ударів у русі, по 

двом половинам) 8 м. 

5 4 3 2 

Бадмінтон 

Завдання Оцінка в балах 

5 4 3 2 

для студентів 1 курсу 

Кидок волану (в м.) 8 7 6 5 

Переноска валану (с) 15,5 17,0 18,5 20,0 

Набивання валану за 1 хв. (кільк. раз) 60 55 50 40 

Виконання високод. подачі з 10 спроб    (к-сть) 6 5 4 3 

для студентів 2 курсу 

Набивання валану за 1 хв. (кільк. раз) 70 60 50 40 

Виконання високод. подачі з 10 спроб (к-сть) 7 5 4 2 

Виконання короткої подачі з 10 спроб (к-ксть) 7 5 3 2 

Виконання плоских ударів в парі (за 1 хв.) 60 50 40 30 

Ритмічна гімнастика 

Зміст  Оцінка в балах 

5 4 3 2 

для студентів 1 курсу 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ( кількість 

разів) 

17 15 13 10 



Нахили тулуба з положення лежачи на спині: ноги 

закріплені, руки за головою (кількість разів) 

60 50 40 30 

Стрибки зі скакалкою (кількість разів за хвилину). 120 110 100 90 

Присідання на одній нозі з опиранням на гладку 

стінку (к-сть разів) 

14 12 10 8 

для студентів 2 курсу 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ( кількість 

разів) 

24 19 16 11 

Нахили тулуба з положення лежачи на спині: ноги 

закріплені, руки за головою (кількість разів) 

60 50 40 30 

Стрибки зі скакалкою (кількість разів за хвилину). 100 90 80 70 

Присідання на одній нозі з опиранням на гладку 

стінку (к-сть разів) 

16 14 12 10 

Атлетична гімнастика 

норматив Вагова 

категорія 

Вага снаряду Кількість 

повторень 

Оцінка в 

балах 

юнаки 

Присідання зі штангою До 60 кг 

До 75 кг 

Більше 75  

45 кг 

50 кг 

55 кг 

 

10 разів------5 балів 

8 разів------4 бали 

6 разів------3 бали 

4 раза-------2 бала 

 

Жим штанги від грудей лежачі 

на горизонтальній лаві. 

До 60 кг 

До 75 кг 

Більше 75 

40 кг 

50 кг 

55 кг 

Підтягування на перекладені.   16 

14 

12 

10 

5 

4 

3 

2 

Піднімання тулуба з положення 

сидячі на похилій скам’ї   

  60раз 

50 раз 

40 раз 

30 раз 

5 

4 

3 

2 

дівчата 

Присідання зі штангою До 60 кг 

Більше 60 

20 кг 

25 кг 

10 раз--------5 балів 

8 раз---------4 бали 

6 раз---------3 бали 

4 раза------1 бала 

Жим штанги від грудей лежачі 

на горизонтальній лаві. 

До 60 кг 

Більше 60 

20 кг 

25 кг 

Згинання, розгинання рук в 

упорі лежачі. 

  24 

22 

20 

18 

5 

4 

3 

2 

Піднімання тулуба в сід на 

уклонній скам’ї  

  60 

50 

40 

30 

5 

4 

3 

2 

 



Професійно-прикладної фізичної підготовки 

 

Види нормативів  стать бали 

5 4 3 2 

для студентів 1 курсу 

Згинання і розгинання рук в упорі, 

лежачи на підлозі 

Ч 

ж 

44 

24 

38 

19 

32 

19 

26 

11 

Піднімання в сід за 1 хв. Ч 

ж 

53 

47 

47 

42 

40 

37 

34 

33 

Човниковий біг 4х9 м. Ч 

ж 

8,8 

10,2 

9,2 

10,5 

9,7 

11,1 

10,2 

11,5 

Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи 

Ч 

ж 

19 

20 

16 

17 

13 

14 

10 

10 

для студентів 2 курсу 

Біг на 3000м.(хв., сек.) 

 

Біг на 2000м. (хв., сек.) 

Ч 

 

ж 

12.00 

 

9.40 

13.05 

 

10.30 

14.30 

 

11.20 

15.40 

 

12.10 

Згинання розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі (разів)  

 

 

Підтягування на перекладині (разів) 

Ч 

 

Ж 

 

ч 

44 

 

22 

 

16 

38 

 

19 

 

14 

32 

 

16 

 

12 

26 

 

11 

 

10 

Піднімання в сід за 1 хв. (разів) Ч 

ж 

53 

47 

47 

42 

40 

37 

34 

33 

Стрибок у довжину з місця (см) Ч 

ж 

260 

210 

241 

196 

224 

184 

207 

172 

Біг на 100 м (сек..) Ч 

ж 

13,2 

14,8 

13,9 

15,6 

14,4 

16,4 

14,9 

17,3 

Човниковий біг 4х9 м(сек..) Ч 

ж 

8,8 

10,2 

9,2 

10,5 

9,7 

11,1 

10,2 

11,5 

Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи (см) 

Ч 

м 

19 

20 

16 

17 

13 

14 

10 

10 

Плавання одним з обраних способів (м) Ч 

ж 

100 

100 

75 

75 

50 

50 

25 

25 

Спеціальна медична група 

Види нормативів  стать бали 

5 4 3 2 

для студентів 1 курсу 

Умовно подолати відстань на 

велотренажері за 10 хв. (з них 1+1хв. З 

навантаженням «2») умов.км. 

Ч 

ж 

6 

5 

5,5 

4,5 

5 

4 

4,5 

3,5 

В.П. лежачи, руки за головою. 

Піднімання в сід за 1 хв. 

 

ж 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 



В.П.- стоячи, спираючись однією 

рукою о стіну присідання на одній нозі 

(права + ліва), к-сть раз. 

Ч 

ж 

14 

10 

12 

8 

10 

6 

8 

4 

Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи 

Ч 

ж 

19 

20 

16 

17 

13 

14 

10 

10 

Згинання розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі (разів)  

 

ч 20 16 12 8 

для студентів 2 курсу 

Згинання розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі (разів)  

Ч 

ж 

38 

20 

32 

15 

26 

11 

20 

8 

Піднімання в сід за 1 хв. (разів) Ч 

ж 

47 

40 

40 

35 

34 

30 

25 

28 

Стрибок у довжину з місця (см) Ч 

ж 

250 

196 

231 

184 

214 

172 

197 

160 

Човниковий біг 4х9 м(сек..) Ч 

ж 

9,2 

10,6 

9,7 

11,3 

10,2 

11,7 

10,7 

12,4 

Нахили тулуба вперед з положення 

сидячи (см) 

Ч 

м 

19 

20 

16 

17 

13 

14 

10 

10 

 



Теми рефератів 

Волейбол 

1. Історія виникнення та розвитку волейболу. Вплив занять волейболом 

на організм людини. Розповісти про розминку та Ії значення. 

2. Стійка ігрока в волейбол. Розповісти про ігрове поле, переміщення 

волейболіста по полю. Розповісти про обладнання волейбольної площадки. 

(сітка та стойки) 

3.  Розповісти про початкове положення волейболіста при прийомі 

м’яча. Розповісти про волейбольні м’ячі. Розповісти про техніку виконання 

прийому м’яча двома руками знизу. 

4. Волейбольна команда її состав. Розповісти про техніку виконання 

прийому м’яча двома руками зверху. Керівництво волейбольної командної. 

5. Розповісти про техніку виконання ніжної прямої подачі.  

6. Розповісти про жеребьевку ігор. Розповісти про розташування 

ігреків по площадці. Роль та значення фізичної культури у житті людини. 

7. Техніка безпеки під час занять фізичною культурою. Фізична 

культура у ВУЗі. 

8.  Правила здорового способу життя. Фізична культура та спорт в 

НУК. 

9. Гігієнічні вимоги до форми, інвентарю, місця проведення занять 

фізичною культурою. Обов’язки студентів та залікові вимоги з фізичного 

виховання. 

10. Контроль та самоконтроль під час занять фізичною культурою. 

Правила особистої гігієни під час занять фізичною культурою. 

 

Баскетбол. 

1. Історія виникнення та розвитку баскетболу. Вплив занять 

баскетболом на організм людини. 

2. Розповісти про розминку та Ії значення. Стійка ігрока в баскетбол. 

Розповісти про ігрове поле.  

3. Розповісти про переміщення баскетболіста по полю. Розповісти про 

обладнання баскетбольної площадки. Розповісти про початкове положення 

баскетболіста при прийомі м’яча. 

4. Розповісти про баскетбольні м’ячі. Розповісти про техніку 

виконання прийому м’яча двома руками. Баскетбольна команда її состав. 

5.  Розповісти про техніку виконання передачі м’яча двома руками із за 

голови. Керівництво баскетбольної командної. 

6. Розповісти про техніку виконання передачі м’яча однією рукою. 

Розповісти про жеребьевку ігор. Розповісти про розташування ігроків по 



площадці. 

7. Роль та значення фізичної культури у житті людини. Техніка безпеки 

під час занять фізичною культурою. 

8. Фізична культура у ВУЗі.  Правила здорового способу життя. Фізична 

культура та спорт в НУК. 

9. Гігієнічні вимоги до форми, інвентарю, місця проведення занять 

фізичною культурою. Обов’язки студентів та залікові вимоги з фізичного 

виховання. 

10. Контроль та самоконтроль під час занять фізичною культурою. 

Правила особистої гігієни під час занять фізичною культурою. 

 

Бадмінтон 

1 Історія виникнення та розвитку бадмінтону. Вплив занять 

бадмінтоном на організм людини. 

2 Основні міжнародні та українські змагання з бадмінтону. Виступ 

збірної України в Чемпіонатах світу та Європи. 

3 Техніка виконання високо далекого удару відкритою стороною 

ракетки. 

4 Суть та основні правила гри в бадмінтон. Розміри майданчика. Техніка 

виконання ударів закритою стороною ракетки.Термінологія в бадмінтоні 

(стійки, удари). 

5 Техніка виконання подачі (високо далекої, короткої, плоскої).Правила 

проведення змагальних зустрічей з бадмінтону. 

6 Техніка виконання подачі закритою стороною ракетки. Дії та жести 

головного судді при проведенні змагальних зустрічей з бадмінтону. 

7 Техніка виконання переміщення у задній зоні площадки. Дії та жести 

судді на подачі при проведенні змагальних зустрічей з бадмінтону. 

8 Дії та жести бокового судді при проведенні змагальних зустрічей. 

Техніка виконання бокового переміщення. 

Методика навчання та виконання плоского удару перед собою. Правила 

проведення змагальних зустрічей з бадмінтону. 

9 Взаємодія гравців в парних зустрічах з бадмінтону. Методика 

навчання та виконання укороченого удару. 

10 Фізичні якості бадмінтоніста. Методика навчання та виконання 

високодалекого удару. 

11 Основні засоби і методика розвідку швидкісно-силових якостей з 

бадмінтону. Методика навчання та виконання смешу. 

 

Футбол 



1. Аналіз техніки і методика навчання: стійкам і переміщенням в нападі. 

Ударам м'яча серединою підйому, зовнішньою та внутрішньою частиною 

підйому з місця та в русі. 

2. Ударам внутрішньою та зовнішньою стороною стопи, підошвою. 

Удари м'яча головою. 

3. Зупинкам м'яча внутрішньою та зовнішньою стороною стопи, 

підошвою. Зупинкам м'яча грудьми, стегном, гомілкою, головою. 

4. Укиданню м'яча. Веденню м'яча. Фінтам. 

5. Відбиранню м'яча. Технічним прийомам гри воротаря.  

6. Аналіз і методика навчання тактичним діям: Індивідуальним в нападі 

та захисті. 

7. Аналіз і методика навчання тактичним діям: Груповим діям в нападі та 

захисті. : Стрімкому нападу 

8. Аналіз і методика навчання тактичним діям: Особистому захисту. 

Зонному та змішаному захисту. 

9. Тактичним діям воротаря. Правила футболу та основи методики 

суддівства: 

10. Обладнання та інвентар. Склад команди, заміна гравців. Правила гри 

воротаря. 

11. Кутовий та вільний улари. Укидання м'яча з-за бічної лінії, вільний 

удар від воріт. 

12. 11-метровий штрафний удар. Призначення та виконання. Покарання 

за дисциплінарні порушення у футболі. Склад суддівської бригади та 

обов'язки її членів. 

 

Професійно-прикладна фізична підготовка. 

1 Роль та значення фізичної культури у житті людини. 

2 Техніка безпеки під час занять фізичною культурою. 

3 Фізична культура у ВУЗі. 

4 Правила здорового способу життя. 

5 Види державного тестування, їх класифікація. 

6 Фізична культура та спорт в НУК. 

7 Гігієнічні вимоги до форми, інвентарю, місця проведення занять 

фізичною культурою. 

8 Обов’язки студентів та залікові вимоги з фізичного виховання. 

9 Контроль та самоконтроль під час занять фізичною культурою. 

10 Вплив фізичних вправ на різноманітні системи організму. 

11 Правила особистої гігієни під час занять фізичною культурою. 

12 Гігієнічні основи режиму праці та відпочинку. 



13 Характеристика спортивних споруд та інвентарю в обраному виді 

спорту. 

14 Розминка, роль та значення розминки під час занять фізичною 

культурою. 

15 Характеристика легкоатлетичного стадіону. 

16 Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів верхніх кінцівок. 

17 Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів тулуба. 

18 Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів нижніх кінцівок. 

19 Поняття витривалості. Фізичні вправи для розвитку витривалості. 

20 Поняття гнучкість. Фізичні вправи для розвитку гнучкості. 

21 Поняття спритності. Фізичні вправи для розвитку спритності. 

22 Поняття швидкості. Фізичні вправи для розвитку швидкості.  

 

Атлетична гімнастика 

1 Лікарський контроль та самоконтроль під час занять фізичною 

культурою. 

2 Правила здорового способу життя. 

3 Фізична культура режиму дня. 

4  Масаж. Значення. Види. Правила проведення масажу. 

5 Перша долікарняна допомога при різних травмах. 

6 Поняття втоми та перетоми. 

7 Види державного тестування, їх класифікація. 

8 Перша долікарняна допомога при гострих патологічних становищах. 

9 Фізична культура та спорт в НУК. 

10 Організація та проведення спортивно – масових заходів. 

11 Гігієнічні вимоги до форми, інвентарю, місця проведення занять 

фізичною культурою. 

12 Характеристика фізичних якостей: сила. 

13 Характеристика фізичних якостей: швидкість. 

14 Характеристика фізичних якостей: витривалість. 

15 Характеристика фізичних якостей: спритність. 

16 Характеристика фізичних якостей: гнучкість. 

 

Аеробіка  

1. Роль та значення фізичної культури у житті людини. 

2. Техніка безпеки під час занять фізичною культурою. 

3. Фізична культура у ВУЗі. 

4. Правила здорового способу життя. 

5. Фізична культура та спорт в НУК. 



6. Гігієнічні вимоги до форми, інвентарю, місця проведення занять 

фізичною культурою. 

7. Обов’язки студентів та залікові вимоги з фізичного виховання. 

8. Контроль та самоконтроль під час занять фізичною культурою. 

9. Вплив фізичних вправ на різноманітні системи організму. 

10. Правила особистої гігієни під час занять фізичною культурою. 

11. Гігієнічні основи режиму праці та відпочинку. 

12. Характеристика спортивних споруд та інвентарю в обраному виді 

спорту. 

13. Розминка, роль та значення розминки під час занять фізичною 

культурою. 

14. Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів верхніх кінцівок. 

15. Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів тулуба. 

16. Комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів нижніх кінцівок. 

17. Поняття витривалості. Фізичні вправи для розвитку витривалості. 

18. Поняття гнучкість. Фізичні вправи для розвитку гнучкості. 

 

для студентів 1 курсу 

звільнених за станом хвороби 

(1 семестр) 

1. Фізична культура як соціальне явище у житті суспільства. 

2. Соціальні функції фізичної культури та спорту. 

3. Фізична культура і основи здорового способу життя студента. 

4. Рухова активність та гартування  студента. 

5. Гігієнічні умови навчання, побуту, занять з фізичного виховання. 

6. Особливості оздоровчих занять при різноманітних відхиленнях у стані 

здоров’я.  

7. Контроль та самоконтроль при заняттях по пульсу, частоті, 

самопочуттю, зовнішніми ознаками. 

 

для студентів 1 курсу 

звільнених за станом хвороби 

(2 семестр) 

1. Поняття втомлення та перевтомлення. Втомлення та перевтомлення 

під час занять фізичною культурою. 

2. Перша доли карна допомога при гострих патологічних станах (втрата 

свідомості, тепловий та сонячний удари, утоплення та інше). 

3. Поняття фізична культура та спортивне тренування. 

4. Гігієнічні основи раціонального харчування. 



5. Основи самостійних занять фізичною культурою. 

6. Основні засоби самостійного тренування. 

7. Основні засоби відновлення після фізичного тренування. 

8. Виробнича гімнастика. Форми проведення, принципи побудови 

комплексів виробничої гімнастики. 

9. Фізична культура у режимі дня. 

10.  Контроль та самоконтроль під час самостійних занять фізичною 

культурою. 

11.  Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я сучасної людини. 

12.  Характеристика розподілу на групи для занять фізичною культурою 

згідно стану здоров’я. 

13.  Характеристика розподілу на групи для занять фізичною культурою 

згідно стану здоров’я Характеристика видів спорту (командні та 

особисті:єдиноборства, ігрові та циклічні). 

14.  Комплекс фізичних вправ ранкової гімнастики. 

15.  Правила роботи за комп’ютером. Фізичні вправи як засоби 

відновлення при розумовій діяльності. 

 

для студентів 2 курсу 

звільнених за станом хвороби 

(3 семестр) 

1. Основи загальнооздоровчого тренування. 

2. Формування та розвиток рухових навичок та вмінь. 

3. Втома та працездатність. Види втоми. 

4. Місце фізичних вправ у добовому та тижневому режимі студента. 

5.  Самоконтроль та суб’єктивні показники самоконтролю. 

6. Вплив фізичних вправ на системи організму, органи та м’язи  тіла. 

7. Оздоровчий вплив спортивних ігор на здоров’я людини. 

 

для студентів 2 курсу 

звільнених за станом хвороби 

(4 семестр) 

Білет №1 

1. Фізична культура – частина загальної культури людини. 

2. Вплив рухової діяльності на організм людини. 

Білет №2 

1. Головні оздоровчі засоби фізичної культури. 

2. Фізичне виховання – невід’ємна частина загального виховання. 

Білет №3 



1. Фізична культура – помічник у навчанні та праці. 

2. Ранкова гімнастика, ії вплив на організм людини, вимоги при 

проведенні. 

Білет №4 

1. Фізична культура у денному режимі навчання та побуту.  

2. Оздоровча ходьба, ії вплив на організм людини, методика 

використання при оздоровчих заняттях. 

Білет №5 

1. Що таке фізична активність? 

2. Оздоровчий біг, його вплив на організм людини, методика 

використання при оздоровчих заняттях. 

Білет №6 

1. Вплив фізичних вправ на організм людини. 

2. Спортивні ігри, їх вплив на організм людини. 

Білет №7 

1. Оздоровчий вплив фізичних вправ на організм хворої людини. 

2. Плавання, його вплив на організм людини, методика використання 

при оздоровчих заняттях. 

Білет №8 

1. Активний відпочинок. 

2. Веслування, його вплив на організм людини, методика 

використання при оздоровчих заняттях. 

Білет №9 

1. Що таке тижневий руховий режим? 

2. Їзда на велосипеді, ії вплив на організм людини, методика 

використання при оздоровчих заняттях. 

Білет №10 

1. Що таке фізичне навантаження? 

2. Фізичні якості (перелічити). 

Білет №11 

1. Вплив природних факторів на організм хворої людини. 

2. Регулювання фізичного навантаження під час проведення 

самостійних оздоровчих занять. 

Білет №12 

1. Протипоказання для проведення занять оздоровчою фізичною 

культурою та гартуванням. 

2. Гартування, його види. 

Білет №13 

1. Роль самоконтролю при самостійних оздоровчих заняттях. 



2. Методика антропометричних вимірювань (зріст, вага тіла). 

Білет №14 

1. Мета та задачі спорту та фізичної культури. 

2. Використання показників ЧСС (пульсу) при самоконтролі. 

Білет №15 

1. Опорний апарат (скелет) людини та його роль в організмі. 

2. Методика використання ортостатичної та клиностатичної проб. 

Білет №16 

1. Кровообігова система та ії функція у організмі людини. 

2. Реакція пульсу при фізичних навантаженнях. Методика 

самоконтролю за допомогою ЧСС при оздоровчих заняттях. 

 

Методичні вказівки: 

- студенти спеціальної медичної групи здають нормативи згідно 

захворювання, виключаючи вправи, які мають протипоказання для 

застосування. 

 

Організаційно-методичні вказівки 

Загальні вимоги при проведенні занять з фізичного виховання для 

студентів основної та спеціальної медичної груп. Заняття з фізичного 

виховання базуються на врахуванні індивідуальних можливостей кожного 

студента, реакції його організму на фізичне навантаження та стан фізичної 

підготовленості. 

Заняття з фізичного виховання передбачає вступну, основну і заключні 

частини.  

Вступна, підготовча частина: (тривалість 15-20 хвилин) включає вправи 

на увагу, координацію рухів та загально розвиваючи вправи. Перед початком 

заняття обов’язково фіксується вихідний показник пульсу у стані спокою. 

Протягом заняття цей показник враховується для контролю за дозуванням 

фізичного навантаження. 

Установчим режимом фізичного навантаження в процесі розминки є 

такий, при якому частота серцевих скорочень не  перевищує на початок 

заняттях 120-130 поштовхів на хвилину (пошт./хв.) з подальшим підвищенням 

до 130- 145 пошт./хв. 

В основній частині заняття (тривалість 45-50 хв.) використовується 

рівень фізичного навантаження, який забезпечує розвиток загальної 

витривалості, необхідної для зміцнення серцево-судинної та дихальної систем. 

Для вирішення цього завдання, як правило, використовується ходьба та 

оздоровчий біг. 



Біг чи ходьбу спочатку необхідно виконувати з інтервалами протягом 3-

4 хв., поступово збільшуючи до 15-20 хв. При цьому потрібно регулювати 

темп руху таким чином, щоб ходьба переходила на біг, а частота серцевих 

скорочень не перевищувала спочатку 120-150, а потім 140-160 пошт/хв. Після 

виконання таких вправ обов’язково оцінюється період відновлення по реакції 

зменшення ЧСС. Окрім розвитку витривалості у цій частині заняття 

використовуються вправи силового направлення та на удосконалення 

гнучкості. Силова підготовка включає виконання  вправ з зусиллям 80-90% від 

максимального по 3-4 рази, або до 20 разів з зусиллям від максимального. 

Бажано використовувати для розвитку силових якостей спортивні тренажери, 

гантелі, еспандери. 

Розвиток гнучкості забезпечується шляхом поступового збільшення 

амплітуди рухів у суглобах під час виконання вправ з багаторазовим 

повторенням та при виконанні махових рухів.  

Розвитку фізичних якостей також сприяє включення до основної 

частини заняття рухливих ігор, естафет та елементів спортивних ігор. 

Заключна частина (тривалість 10-15 хвилин) забезпечує приведення 

організму до стану відносного спокою. Обов’язково в заключній  частині 

проводиться аналіз реакції організму на фізичні навантаження в процесі всього 

заняття, використовуються вправи на увагу, розслаблення та відновлення 

дихання. Також використовуються такі допоміжні засоби, як масаж і 

самомасаж окремих частин тулуба и кінцівок. Під час проведення заключної 

частини заняття ЧСС поступово знижується  приблизно до вхідного рівня. 

Обов’язково наприкінці заняття кожен студент повинен отримати домашнє 

завдання  

Головною особливістю занять у спеціальному відділенні є не спортивна 

направленість, а цілеспрямоване використовування фізичних вправ з метою 

покращення фізичного, психічного здоров’я, удосконалення функціональних 

можливостей організму за допомогою засобів фізичної культури і спорту. 

Виконання фізичних вправ повинно бути дозованим  і не  виконуватися  з 

максимальним зусиллям, до межі своїх можливостей. 

З перших занять студенти спеціального відділення оволодівають 

прийомами самоконтролю та визначення ступень втоми, навчаються 

оцінювати реакцію частоти серцевого скорочення (пульсу) на фізичне 

навантаження. Особлива увага під час занять з фізичного виховання 

приділяється техніки дихання при виконанні фізичних вправ та формуванню 

правильної постави.  

 


