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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фізичне виховання 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, циклова 

комісія суспільно-гуманітарнихдисциплін 

Розробник 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісіясуспільно-гуманітарних 

дисциплін 
дисциплін     Мельник О.А. 

Рівень вищої освіти 
Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,EQF-LLL -5 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

20 тижнів  протягом 4 семестру, 14 тижнів  протягом 5 

семестру, 16 тижнів  протягом 6 семестру, 11 тижнів  

протягом 7 семестру, 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  10,5 кредитів 

ЄКТС, 315 годин, з яких 244 годин становить контактна 

робота з викладачем (практичних занять – 244 години),  71 

година становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Виховувати в собі  потреби у фізичному самовдосконаленні, самостійно організувати і вести 

здоровий спосіб життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Тема 1 Баскетбол 

1.1 . Переміщення зупинки. Ловіння м’яча двома руками на рівні грудей. передача м’яча двома 

руками від  грудей. Кидок м’яча двома руками від  грудей. навчальна гра 

1.2 . Ведення  м’яча зі зміною напрямку і швидкості. Переміщення, зупинки, повороти. 

відбирання, вибиваючи м’яча  з рук гравця. Навчальна гра. особистий захист від середньої 

лінії. 



 

 

1.3 . Ведення м’яча правою та лівою рукою. ловіння з передачі . Штрафні кидки. Особиста 

система захисту. навчальна гра. 

1.4 . Переміщення в атаці. Виривання м’яча. Кидки в русі, ведіння м’яча із зміною напрямку. 

Двостороння гра 

1.5 . Ловіння високо летючого м’яча. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Дистанційні кидки. 

Особиста система захисту на всьому майданчику. Двостороння гра. 

1.6 . Передача м’яча відскоком від підлоги. Ведіння  м’яча правою та лівою рукою. Ведення 

правою та лівою рукою. Подвійний крок. Двостороння гра 

1.7 . Переміщення, зупинки,повороти. Передача м’яча однією та двома руками. Особистий захист 

на всьому майданчику. Двостороння гра 

1.8 . Ведення  м’яча . Зустрічні передачі м’яча, групові тактичні дії в захисті. Підбір та добивання  

м’яча біля щита. Двостороння гра 

1.9 . Залікова гра. Перевірити уміння та навички студентів раніше вивчених. Оцінка успішності 

студентів складається з уміння правильно виконувати вправи для розвитку рухових якостей 

по техніці гри, в якій застосовуються нападаючі та захисні дії. 

 

Модуль 2  

Тема 2 Гімнастика 

2.1 Перешикування із колони по одному в колону по два. Перешикування із шеренги по одному в 

шеренгу по два. Підйом силою на перекладині. Згинання та розгинання рук лежачі в упорі. біг 

до 5хв. Загально розвиваючі вправи в русі та на місці 

2.2. Перешикування з шеренги та  колони. Згинання та розгинання рук в упорі на брусах. Підйом 

переворотом. біг до 6хв. 

2.3. Вправа на високій перекладині (комбінація). кут в упорі на максимальний результат. 

Акробатика , перекид уперед та назад. 

2.4 Згинання та розгинання рук в упорі на брусах на максимальний результат. Вправи на 

гімнастичній колоді (дів.) Акробатична комбінація на гімн.матах. Підтягування на високій 

перекладині (хл.) 

2.5 Довгий перекид через перешкоду. Стійка на голові та руках. Підйом силою на перекладині. 

Перемінний біг до 8хв. 

2.6 Комбінація на паралельних брусах (хл.) Комбінація на різновисоких брусах (дів.)Силові 

вправи з силою до 75%. човниковий біг 3 * 9.Біг з б/б. м`ячем. 

2.7 Кут в упорі на максимальний результат. Підтягування на високій перекладині на 

максимальний результат. Згинання та розгинання рук на паралельних брусах. Акробатична 

комбінація (дів.) 

2.8 Навчальний норматив по програмному матеріалу. Комбінація на брусах. Комбінація на 

перекладині. Акробатика.. Комбінація на гімнастичній колоді(дів.) 

 

Модуль 3  

Тема 3 Міні-футбол 

3.1.  Ведіння м’яча по черзі правою, лівою ногою. Удари зовнішньою стороною стопи. 

Жонглювання лівою, правою ногою. Двостороння гра 

3.2 Удари головою по підвішеному м’ячу. Удари по м’ячу, що знаходиться в повітрі. Відбирання 

м’яча у суперника штовханням плеча в плече. Двостороння гра 

3.3 Зупинка м’яча на груди. Відбір м’яча. Виконання рухів без м’яча (імітація). Двостороння гра 

3.4 Удари по м’ячу боковою частиною лоба. Обманні рухи (фінти). Гра у квадраті. Двостороння 

гра.  

3.5 Удосконалення удару по м’ячу, що летить середньою частиною підйому. Удари по воротах. 

Нападаючі дії гравців. Двостороння гра. 

3.6 Удари по м’ячу середньою частиною лоба в стрибку. Виведення м’яча із бокової лінії 

майдану. Гра в квадраті зі зміщенням гравців. Двостороння гра 

3.7 Удари по м’ячу головою в стрибку з розбігу. Виконання кутових ударів. Тактичні дії гравців у 

захисті. Гра у квадраті. Двостороння гра. 

3.8 Групові і командні дії. Перехід від атаки до захисту. навчальна гра за завданням. Гра у 

квадраті. Двостороння гра. 



 

 

3.9 Навички техніки відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду. Розвиток швидкості. Гра у 

квадраті. Двостороння гра 

3.10 Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Техніка пересування по майданчику. Відволікаючі дії 

(фінти). Жонглювання з м’ячем. Двостороння гра. 

3.11 Відбір м’яча у гравця накладанням стопи і поштовхом у плече. Гра в квадраті з 

переміщенням. Удари по воротах. Двостороння гра.  

3.12 Залікова гра у міні-футбол. Перевірка умінь та навичок у грі та основних прийомів, раніше 

вивчених. 

 

Модуль 4 

Тема 4Легка атлетика 

4.1 Навички у техніці виконання старту в естафетному бігу. Метання гранати на влучність 

попадань. Рухливі ігри. 

4.2 Стрибки у довжину з розбігу , зігнувши ноги. Біг на середню дистанцію – 800м. спортивна гра: 

футбол (хл.), волейбол (дів).Двостороння гра 

4.3 навички в техніці штовхання ядра. Біг на середню дистанцію – 1500м. Рухливі ігри.  

4.4 Оволодіння навичками в техніці штовхання ядра зі стрибком. Біг на довгі дистанції – 

2000м.Спортивна гра: футбол (хл), волейбол (дів). 

4.5 Навички в техніці метання списа. Біг на короткі дистанції: 100-200м. Рухливі ігри. 

4.6 Навички в техніці метання диска. Біг на середні дистанції -800м. Спортивна гра: футбол (хл), 

волейбол (дів).  

4.7 Передача естафетної палочки. Біг на довгі дистанції. Спортивна гра: футбол (хл), волейбол 

(дів). 

4.8 Навички в техніці штовхання ядра. Біг по відрізках 5*30м.Рухливі ігри. 

4.9 Навички в техніці метання гранати на влучність. Біг на середні дистанції 800-1500м. 

Спортивна гра: футбол (хл), волейбол (дів).  

4.10 Навчальний норматив метання гранати на дальність польоту. Спортивна гра: футбол (хл), 

волейбол (дів). 

4.11 Навчальний норматив: біг на довгі дистанції 1000м.(дів), 2000м.(хл.) Спортивна гра: футбол 

(хл), волейбол (дів). 

 

Модуль 5 

     Тема 5 Легка атлетика 

5.1. Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики. Закріплення техніки низького старту. Біг на 

короткі дистанції 60 та 100 метрів ,рухливі ігри. 

5.2. Закріплення техніки стрибка у довжину з розбігу зігнувши ноги. Біг на середині дистанції 500 

та 800 метрів ,рухливі ігри . 

 5.3.  Закріплення навичок в техніці штовхання ядра. Біг на середню дистанцію 1000 

метрів,рухливі ігри. 

 5.4. Техніка та техніка бігу на довгі дистанції. Біг на витривалість 2000 метрів, рухливі ігри. 

5.5.  5.5. Закріплення навичок в техніці метання списа. Біг на короткі дистанції 100 та 200 метрів, 

рухливі ігри. 

5.6.  5.6. Закріплення навичок в техніці метання диска. Біг на середні дистанції 800 метрів, рухливі 

ігри. 

5.7. 5.7. Закріплення техніки передачі естафетної палиці. Естафета 4х100 метрів, стрибок у довжину з 

розбігу, рухливі ігри. 

5.8. 5.8. Закріплення техніки метання гранати на дальність польоту. Біг на витривалість 1500 метрів, 

рухливі ігри. 

5.9. 5.9. Закріплення навичок в техніці штовхання ядра. Біг по відрізках 5х30 метрів, рухливі ігри. 

5.10. 5.10. Навчальний норматив на довгі дистанції 1000 метрів (дівчата), 2000 метрів  (хлопці). 

Спортивна гра. 

 

Модуль 6 

Тема 6 Волейбол 

6.1. Техніка безпеки під час занять з волейболу, правила гри. Закріпити техніки передачі м`яча 



 

 

двома руками зверху, навчальна гра. 

6.2.Закріпити техніки прийому м`яча ззаду , навчальна гра. 

6.3. Стійка гравця, пересування по майданчику, техніка гри, навчальна гра. 

6.4. Закріплення подачі м`яча, техніка гри у захисті, навчальна гра. 

6.5. Відпрацювання навчального удару, закріплення навичок в техніці гри у нападі, навчальна гра. 

6.6.  Блокування м`яча над сіткою, подача м`яча на точність у зони, навчальна гра. 

6.7 Перша передача у зону 3, удосконалення техніки нападаючого удару , навчальна гра. 

6.8 Навчальний норматив – техніка гри в нападі. Нападаючий удар, навчальна гра. 

6.9 Навчальний норматив – подача м`яча та блокування м`яча, навчальна гра. 

 

Модуль 7 

Тема 7 Загальна фізична підготовка 

7.1 Техніка безпеки під час занять. Розвиток силових якостей. Вправи з вагою свого тіла. 

7.2 Стимулювати розвиток спритності, кмітливості. Рухливі ігри. 

7.3 Вдосконалити навички стрибкової підготовки, вправи з вагою свого тіла. Рухливі ігри. 

7.4 Розвиток швидкісних якостей. Човниковий біг, рухливі ігри. 

7.5 Комплекс загально розвиваючих вправ, вправи на гнучкість. Рухливі ігри. 

7.6 Комплекс вправ на високій перекладині. Спортивна гра. 

7.7 Вправи на паралельних брусах, розвиток силових якостей. Спортивна гра. 

7.8 Виконання комплексу вправ з гімнастичними палицями, вправи біля шведської стінки. 

7.9 Комплекс вправ на гімнастичній лаві, вправи зі скакалкою. Рухливі ігри. 

 

Модуль 8 

Тема 8 Баскетбол 

8.1 Техніка безпеки під час гри. Закріплення техніки ведення м`яча по площадці, правила гри. 

8.2 Закріплення навичок у техніці передачі м`яча різними способами, двохстороння гра . 

8.3 Відбирання м`яча вибивання то виривання. Двохстороння навчальна гра. 

8.4 Перехвати м`яча при передачах, двохстороння навчальна гра. 

8.5 Кидки м`яча по баскетбольному кошику після виконання подвійного кроку, двостороння гра. 

8.6 Підбір м`яча, який відлетів від щита. Двохстороння навчальна гра. 

8.7 Штрафні кидки по баскетбольному кошику. Командні дії гравців у захисті. Двохстороння гра. 

8.8 Навчальний норматив – ведення та передачі м`яча та використання подвійного кроку. 

Навчальна гра. 

8.9 Навчальний норматив – штрафні кидки. Двостороння навчальна гра. 

8.10 Закріпити техніку гри в захисті та нападі. Навчальна гра 

 

Модуль 9 

Тема 9 Гімнастика 

9.1 Техніка безпеки під час занять. Вправи на високій перекладині(хл). Акробатика(дів). 

9.2  Вправи на паралельних брусах(хл). Акробатичні вправи(дів). 

9.3 Закріплення технічних навичок на паралельних брусах(хл). На різновисоких(дів). 

9.4 Закріплення технічних навичок на колоді(дів), акробатичні вправи(хл). 

9.5 Удосконалення технічних навичок акробатика(хл), вправи на колоді(дів). 

9.6 удосконалення технічних навичок на паралельних брусах(хл). На різновисоких(дів). 

9.7 Прийом контрольних нормативів, акробатичних вправ(дів), вправ на високій перекладині(хл). 

9.8 Прийом контрольних нормативів на колоді(дів), на паралельних брусах(хл). 

9.9  Прийом контрольних нормативів на різновисоких брусах(дів), акробатичні вправи (хл). 

9.10 Комплекс акробатичних вправ. Рухливі ігри.  

 

Модуль 10 

Тема 10 Міні-футбол 

10.1 Техніка безпеки на заняттях з міні-футболу. Закріплення механічних навичок ведення м’яча 

правою та лівою ногами, двохстороння навчальна гра. 

10.2 Удосконалення техніки ведення м’яча, удару по м’ячу, жонглювання м’ячем, двохстороння 

гра. 



 

 

10.3 Удосконалення техніки ударів по м’ячу головою. Відбір м’яча у суперника. 

10.4 Удосконалення техніки прийому м’яча на груди, фінти. Двохстороння навчальна гра. 

10.5 Удосконалення техніки прийому та передачі м’яча, пересування гравців  у квадраті. 

Двохстороння навчальна гра. 

10.6 Техніка гри у команді та захисті. Удари по воротах, гра воротаря, навчальна гра. 

10.7Введення із-за бокової лінії майданчику, жонглювання м’ячем,Двохстороння навчальна гра. 

10.8 Навчальний норматив ведення та передачі м’яча, удари по воротах,Двохстороння навчальна 

гра. 

10.9 Навчальний норматив жонглювання м’ячем. Двостороння навчальна гра. 

10.10 Спеціальна фізична підготовка, навчальна гра. 

10.11 Закріпити техніку прийому м’яча у штрафному майданчику. Навчальна гра. 

10.12 Тактичні дії гравців у захисті та нападі, двостороння гра.  

 

Модуль 11 

Тема 11Легка атлетика 

11.1 Техніка безпеки під час занять. Закріплення техніки виконання старту в естафетному бігу , 

передача естафетної палиці, естафета 4х100 метрів 

11.2 Розвиток швидкісних якостей, біг на швидкість 100 метрів, стрибок у довжину з розбігу 

зігнувши ноги.  

11.3 Метання гранати на дальність польоту. Біг а середні дистанції 500 та 800 метрів  

11.4 Удосконалення техніки штовхання ядра, біг 1500 м., рухливі ігри. 

11.5 Удосконалення техніки метання списа, навчальний норматив біг 100 м.,рухливі ігри 

11.6 Навчальний норматив метання гранати на дальність. Біг на витривалість 2000м.  

11.7 Біг на витривалість без урахування часу. Спортивні ігри футбол, волейбол.  

11.8 Навчальний норматив з бігу на довгі дистанції- біг 1000 м(дів.), 2000м(хл), рухливі ігри. 

 

Модуль 12 

Тема 12 Волейбол 

12.1  Техніка безпеки під час занять з волейболу, правила гри. Закріплення техніки передачі м`яча 

двома руками зверху, навчальна гра. 

12.2 Закріплення техніки прийому м`яча ззаду , навчальна гра. 

12.3 Стійка гравця, пересування по майданчику, техніка гри, навчальна гра. 

12.4 Закріплення подачі м`яча, техніка гри у захисті, навчальна гра. 

12.5 Відпрацювання навчального удару, закріплення навичок в техніці гри у нападі, навчальна 

гра. 

12.6 Блокування м`яча над сіткою, подача м`яча на точність у зони, навчальна гра. 

 

Модуль 13 

Тема 13 Баскетбол 

13.1 Переміщення зупинки. Ловіння м’яча двома руками на рівні грудей. передача м’яча двома 

руками від  грудей. Кидок м’яча двома руками від  грудей. навчальна гра 

13.2 Ведіння  м’яча зі зміною напрямку і швидкості. Переміщення, зупинки, повороти. 

відбирання, вибиваючи м’яча  з рук гравця. Навчальна гра. особистий захист від середньої лінії. 

13.3Ведіння м’яча правою та лівою рукою. ловіння з передачі . Штрафні кидки. Особиста система 

захисту. навчальна гра. 

13.4Переміщення в атаці. Виривання м’яча. Кидки в русі. ведіння м’яча із зміною напрямку. 

Двостороння гра 

13.5Ловіння високо летучого м’яча. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Дистанційні кидки. 

Особиста система захисту на всьому майданчику. Двостороння гра. 

13.6Передача м’яча відскоком від підлоги. Ведіння  м’яча правою та лівою рукою. Ведіння 

правою та лівою рукою. Подвійний крок. Двостороння гра 

13.7 Переміщення, зупинки,повороти. Передача м’яча однією та двома руками. Особистий захист 

на всьому майданчику. Двостороння гра 

13.8Ведіння  м’яча без здорового контролю. Зустрічні передачі м’яча. групові тактичні дії в 

захисті. Підбір та добивання  м’яча біля щита. Двостороння гра 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Володіти технікою бігу на короткі, середні та довгі дистанції. Мати достатній рівень 

навичок у виконанні легкоатлетичних стрибків та метань снарядів. 

РН2. 
Знати правила гри волейболу. Володіти технікою верхньої та нижньої прийому-передачі 

м’яча, подач,гри у зонах. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. 

РН3. 
Вміти виконувати вправи з вагою свого тіла. Володіти фізичними якостями: 

швидкість,сила, гнучкість, витривалість, спритність.  

РН4. 

Знати правила гри баскетболу. Володіти навичками техніки ведення, передачі м’яча. 

Виконувати подвійний крок з кидком м’яча у баскетбольний кошик, штрафні, бокові та 

триочкові кидки. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. 

РН5. 

Вміти виконувати акробатичні вправи на гімнастичних матах. Володіти технічними 

навичками на паралельних, різновисоких брусах, виконувати  вправи на  високій 

перекладині, комплекс вправ на гімнастичній колоді. 

РН6. 

Знати правила гри футболу. Володіти навичками техніки ведення прийом-передачі м’яча. 

Виконувати штрафні, кутові удари. Володіти тактичними  діями  гравців у нападі та 

захисті. Набивати та жонглювати футбольним м’ячом. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 7 

Виховувати потреби у фізичномусамовдосконаленні,   формуванні  

спортивно-технічнихумінь,  самоконтролю в процесіфізичноговдосконалення на 

підставіформуванняфізичноїкультуриособистості, здатноїсамостійноорганізувати і 

вести здоровий спосібжиття, вивчення засад здорового способу життя. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

 

Тема 1 Баскетбол 

ПЗ 1.  Переміщення зупинки. Ловіння м’яча двома руками на рівні грудей. передача    м’яча двома 

руками від  грудей. Кидок м’яча двома руками від  грудей. навчальна гра 

ПЗ 2. Ведення  м’яча зі зміною напрямку і швидкості. Переміщення, зупинки, повороти. 

відбирання, вибиваючи м’яча  з рук гравця. Навчальна гра. особистий захист від середньої лінії. 

П3 3. Ведення м’яча правою та лівою рукою. ловіння з передачі . Штрафні кидки. Особиста 

система захисту. навчальна гра. 

ПЗ 4. Переміщення в атаці. Виривання м’яча. Кидки в русі, ведіння м’яча із зміною напрямку. 

Двостороння гра 

ПЗ 5. Ловіння високо летючого м’яча. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Дистанційні кидки. 

Особиста система захисту на всьому майданчику. Двостороння гра. 

ПЗ 6. Передача м’яча відскоком від підлоги. Ведіння  м’яча правою та лівою рукою. Ведення 

правою та лівою рукою. Подвійний крок. Двостороння гра 

ПЗ 7. Переміщення, зупинки,повороти. Передача м’яча однією та двома руками. Особистий 

захист на всьому майданчику. Двостороння гра 

ПЗ 8. Ведення  м’яча . Зустрічні передачі м’яча, групові тактичні дії в захисті. Підбір та добивання  

м’яча біля щита. Двостороння гра 

ПЗ 9. Залікова гра. Перевірити уміння та навички студентів раніше вивчених. Оцінка успішності 

студентів складається з уміння правильно виконувати вправи для розвитку рухових якостей по 

техніці гри, в якій застосовуються нападаючі та захисні дії. 

 



 

 

Тема 2 Гімнастика 

ПЗ 10. Перешикування із колони по одному в колону по два. Перешикування із шеренги по 

одному в шеренгу по два. Підйом силою на перекладині. Згинання та розгинання рук лежачі в 

упорі. біг до 5хв. Загально розвиваючі вправи в русі та на місці 

 ПЗ 11.Перешикування з шеренги та  колони. Згинання та розгинання рук в упорі на брусах. 

Підйом переворотом. біг до 6хв. 

 ПЗ 12.  Вправа на високій перекладині (комбінація). кут в упорі на максимальний результат. 

Акробатика , перекид уперед та назад. 

ПЗ 13. Згинання та розгинання рук в упорі на брусах на максимальний результат. Вправи на 

гімнастичній колоді (дів.) Акробатична комбінація на гімн. матах. Підтягування на високій 

перекладині (хл.) 

ПЗ 14. Довгий перекид через перешкоду. Стійка на голові та руках. Підйом силою на перекладині. 

Перемінний біг до 8хв. 

ПЗ 15. Комбінація на паралельних брусах (хл.) Комбінація на різновисоких брусах (дів.)Силові 

вправи з силою до 75%. човниковий біг 3 * 9.Біг з б/б. м`ячем. 

ПЗ 16. Кут в упорі на максимальний результат. Підтягування на високій перекладині на 

максимальний результат. Згинання та розгинання рук на паралельних брусах. Акробатична 

комбінація (дів.) 

ПЗ 17. Навчальний норматив по програмному матеріалу. Комбінація на брусах. Комбінація на 

перекладині. Акробатика.. Комбінація на гімнастичній колоді(дів.) 

 

Тема 3 Міні-футбол 

ПЗ 18. Ведіння м’яча по черзі правою, лівою ногою. Удари зовнішньою стороною стопи. 

Жонглювання лівою, правою ногою. Двостороння гра 

ПЗ 19. Удари головою по підвішеному м’ячу. Удари по м’ячу, що знаходиться в повітрі. 

Відбирання м’яча у суперника штовханням плеча в плече. Двостороння гра 

ПЗ 20.  Зупинка м’яча на груди. Відбір м’яча. Виконання рухів без м’яча (імітація). Двостороння 

гра 

ПЗ 21. Удари по м’ячу боковою частиною лоба. Обманні рухи (фінти). Гра у квадраті. 

Двостороння гра.  

ПЗ 22.Удосконалення удару по м’ячу, що летить середньою частиною підйому. Удари по воротах. 

Нападаючі дії гравців. Двостороння гра. 

ПЗ 23. Удари по м’ячу середньою частиною лоба в стрибку. Виведення м’яча із бокової лінії 

майдану. Гра в квадраті зі зміщенням гравців. Двостороння гра 

ПЗ 24. Удари по м’ячу головою в стрибку з розбігу. Виконання кутових ударів. Тактичні дії 

гравців у захисті. Гра у квадраті. Двостороння гра. 

ПЗ 25. Групові і командні дії. Перехід від атаки до захисту. навчальна гра за завданням. Гра у 

квадраті. Двостороння гра. 

ПЗ 26. Навички техніки відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду. Розвиток швидкості. Гра 

у квадраті. Двостороння гра 

ПЗ 27. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Техніка пересування по майданчику. Відволікаючі 

дії (фінти). Жонглювання з м’ячем. Двостороння гра. 

 ПЗ 28.  Відбір м’яча у гравця накладанням стопи і поштовхом у плече. Гра в квадраті з 

переміщенням. Удари по воротах. Двостороння гра.  

 ПЗ 29.  Залікова гра у міні-футбол. Перевірка умінь та навичок у грі та основних прийомів, 

раніше вивчених. 

Тема 4Легка атлетика 

 ПЗ 30. Навички у техніці виконання старту в естафетному бігу. Метання гранати на влучність 

попадань. Рухливі ігри. 

 ПЗ 31.  Стрибки у довжину з розбігу , зігнувши ноги. Біг на середню дистанцію – 800м. спортивна 

гра: футбол (хл.), волейбол (дів).Двостороння гра 

 ПЗ 32.  Навички в техніці штовхання ядра. Біг на середню дистанцію – 1500м. Рухливі ігри.  

 ПЗ 33. Оволодіння навичками в техніці штовхання ядра зі стрибком. Біг на довгі дистанції – 

2000м.Спортивна гра:футбол (хл), волейбол (дів). 

 ПЗ 34. Навички в техніці метання списа. Біг на короткі дистанції: 100-200м. Рухливі ігри. 



 

 

 ПЗ 35. Навички в техніці метання диска. Біг на середні дистанції -800м. Спортивна гра: футбол 

(хл), волейбол (дів).  

 ПЗ 36. Передача естафетної палочки. Біг на довгі дистанції. Спортивна гра: футбол (хл), волейбол 

(дів). 

 ПЗ 37.Навички в техніці штовхання ядра. Біг по відрізках 5*30м.Рухливі ігри. 

 ПЗ 38. Навички в техніці метання гранати на влучність. Біг на середні дистанції 800-1500м. 

Спортивна гра: футбол (хл), волейбол (дів).  

 ПЗ 39.  Навчальний норматив метання гранати на дальність польоту. Спортивна гра: футбол (хл), 

волейбол (дів). 

 ПЗ 40.  Навчальний норматив: біг на довгі дистанції 1000м.(дів), 2000м.(хл.) Спортивна гра: 

футбол (хл), волейбол (дів). 

 

 Тема 5 Легка атлетика 

ПЗ 41. Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики. Закріплення техніки низького старту. Біг на 

короткі дистанції 60 та 100 метрів ,рухливі ігри. 

ПЗ 42. Закріплення техніки стрибка у довжину з розбігу зігнувши ноги. Біг на середині дистанції 

500 та 800 метрів ,рухливі ігри . 

 ПЗ 43. Закріплення навичок в техніці штовхання ядра. Біг на середню дистанцію 1000 

метрів,рухливі ігри. 

 ПЗ 44. Техніка та техніка бігу на довгі дистанції. Біг на витривалість 2000 метрів, рухливі ігри. 

ПЗ 45. Закріплення навичок в техніці метання списа. Біг на короткі дистанції 100 та 200 метрів, 

рухливі ігри. 

ПЗ 46. Закріплення навичок в техніці метання диска. Біг на середні дистанції 800 метрів, рухливі 

ігри. 

ПЗ 47. Закріплення техніки передачі естафетної палиці. Естафета 4х100 метрів, стрибок у 

довжину з розбігу, рухливі ігри. 

ПЗ 48. Закріплення техніки метання гранати на дальність польоту. Біг на витривалість 1500 

метрів, рухливі ігри. 

ПЗ 49. Закріплення навичок в техніці штовхання ядра. Біг по відрізках 5х30 метрів, рухливі ігри. 

ПЗ 50. Навчальний норматив на довгі дистанції 1000 метрів (дівчата), 2000 метрів  (хлопці). 

Спортивна гра. 

 

Тема 6 Волейбол 

ПЗ 51. Техніка безпеки під час занять з волейболу, правила гри. Закріпити техніки передачі м`яча 

двома руками зверху, навчальна гра. 

ПЗ 52. Закріпити техніки прийому м`яча ззаду , навчальна гра. 

ПЗ 53. Стійка гравця, пересування по майданчику, техніка гри, навчальна гра. 

 ПЗ 54. Закріплення подачі м`яча, техніка гри у захисті, навчальна гра. 

 ПЗ 55. Відпрацювання навчального удару, закріплення навичок в техніці гри у нападі, навчальна 

гра. 

 ПЗ 56.  Блокування м`яча над сіткою, подача м`яча на точність у зони, навчальна гра. 

 ПЗ 57. Перша передача у зону 3, удосконалення техніки нападаючого удару , навчальна гра. 

ПЗ 58. Навчальний норматив – техніка гри в нападі. Нападаючий удар, навчальна гра. 

 

Тема 7 Загальна фізична підготовка 

ПЗ 59.Техніка безпеки під час занять. Розвиток силових якостей. Вправи з вагою свого тіла. 

ПЗ 60.Стимулювати розвиток спритності, кмітливості. Рухливі ігри. 

ПЗ 61.Вдосконалити навички стрибкової підготовки, вправи з вагою свого тіла. Рухливі ігри. 

ПЗ 62. Розвиток швидкісних якостей. Човниковий біг, рухливі ігри. 

ПЗ 63. Комплекс загально розвиваючих вправ, вправи на гнучкість. Рухливі ігри. 

ПЗ 64. Комплекс вправ на високій перекладині. Спортивна гра. 

ПЗ 65. Вправи на паралельних брусах, розвиток силових якостей. Спортивна гра. 

ПЗ 66. Виконання комплексу вправ з гімнастичними палицями, вправи біля шведської стінки.  

ПЗ 67.Комплекс вправ на гімнастичній лаві, вправи зі скакалкою. Рухливі ігри. 

 



 

 

Тема 8 Баскетбол 

ПЗ 68. Техніка безпеки під час гри. Закріплення техніки ведення м`яча по площадці, правила гри. 

ПЗ 69. Закріплення навичок у техніці передачі м`яча різними способами, двохстороння гра . 

ПЗ 70. Відбирання м`яча вибивання то виривання. Двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 71. Перехвати м`яча при передачах, двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 72. Кидки м`яча по баскетбольному кошику після виконання подвійного кроку, двостороння 

гра. 

ПЗ 73. Підбір м`яча відлетівшого від щита. Двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 74. Штрафні кидки по баскетбольному кошику. Командні дії гравців у захисті. Двохстороння 

гра. 

ПЗ 75. Навчальний норматив – ведення та передачі м`яча та використання подвійного кроку. 

Навчальна гра. 

ПЗ 76. Навчальний норматив – штрафні кидки. Двостороння навчальна гра. 

ПЗ 77. Закріпити техніку гри в захисті та нападі. Навчальна гра 

 

Тема 9 Гімнастика 

ПЗ 78. Техніка безпеки під час занять. Вправи на високій перекладині(хл). Акробатика(дів). 

ПЗ 79. Вправи на паралельних брусах(хл). Акробатичні вправи(дів). 

 ПЗ 80. Закріплення технічних навичок на паралельних брусах(хл). На різновисоких(дів). 

ПЗ 81. Закріплення технічних навичок на колоді(дів), акробатичні вправи(хл). 

 ПЗ 82. Удосконалення технічних навичок акробатика(хл), вправи на колоді(дів). 

ПЗ 82. Удосконалення технічних навичок на паралельних брусах(хл). На різновисоких(дів). 

ПЗ 83. Прийом контрольних нормативів, акробатичних вправ(дів), вправ на високій 

перекладині(хл). 

ПЗ 84. Прийом контрольних нормативів на колоді(дів), на паралельних брусах(хл). 

ПЗ 85. Прийом контрольних нормативів на різновисоких брусах(дів), акробатичні вправи (хл). 

 ПЗ 86. Комплекс акробатичних вправ. Рухливі ігри.  

 

Тема 10 Міні-футбол 

ПЗ 87. Техніка безпеки на заняттях з міні-футболу. Закріплення механічних навичок ведення 

м’яча правою та лівою ногами, двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 88. Удосконалення техніки ведення м’яча, удару по м’ячу, жонглювання м’ячем, 

двохстороння гра. 

ПЗ 89. Удосконалення техніки ударів по м’ячу головою. Відбір м’яча у суперника. 

ПЗ 90. Удосконалення техніки прийому м’яча на груди, фінти. Двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 91.Удосконалення техніки прийому та передачі м’яча, пересування гравців  у квадраті. 

Двохстороння навчальна гра. 

ПЗ 92. Техніка гри у команді та захисті. Удари по воротах, гра воротаря, навчальна гра. 

ПЗ 93. Введення із-за бокової лінії майданчику, жонглювання м’ячем,Двохстороння навчальна 

гра. 

ПЗ 94. Навчальний норматив ведення та передачі м’яча, удари по воротах,Двохстороння 

навчальна гра. 

ПЗ 95. Навчальний норматив жонглювання м’ячем. Двостороння навчальна гра. 

ПЗ 96. Спеціальна фізична підготовка, навчальна гра. 

ПЗ 97. Закріпити техніку прийому м’яча у штрафному майданчику. Навчальна гра. 

ПЗ 98. Тактичні дії гравців у захисті та нападі, двостороння гра.  

 

Тема 11Легка атлетика 

ПЗ 99. Техніка безпеки під час занять. Закріплення техніки виконання старту в естафетному бігу , 

передача естафетної палиці, естафета 4х100 метрів 

ПЗ 100. Розвиток швидкісних якостей, біг на швидкість 100 метрів, стрибок у довжину з розбігу 

зігнувши ноги.  

ПЗ 101. Метання гранати на дальність польоту. Біг а середні дистанції 500 та 800 метрів  

ПЗ 102. Удосконалення техніки штовхання ядра, біг 1500 м., рухливі ігри. 

ПЗ 103. Удосконалення техніки метання списа, навчальний норматив біг 100 м.,рухливі ігри 



 

 

ПЗ 104. Навчальний норматив метання гранати на дальність. Біг на витривалість 2000м.  

ПЗ 105. Біг на витривалість без урахування часу. Спортивні ігри футбол, волейбол.  

ПЗ 106. Навчальний норматив з бігу на довгі дистанції- біг 1000 м(дів.), 2000м(хл), рухливі ігри. 

 

Тема 12 Волейбол 

ПЗ 107. Техніка безпеки під час занять з волейболу, правила гри. Закріплення техніки передачі 

м`яча двома руками зверху, навчальна гра. 

ПЗ 108. Закріплення техніки прийому м`яча ззаду , навчальна гра. 

ПЗ 109. Стійка гравця, пересування по майданчику, техніка гри, навчальна гра. 

ПЗ 110.Закріплення подачі м`яча, техніка гри у захисті, навчальна гра. 

ПЗ 111. Відпрацювання навчального удару, закріплення навичок в техніці гри у нападі, навчальна 

гра. 

ПЗ 112. Блокування м`яча над сіткою, подача м`яча на точність у зони, навчальна гра. 

 

Тема 13 Баскетбол 

ПЗ 113. Переміщення зупинки. Ловіння м’яча двома руками на рівні грудей. передача м’яча двома 

руками від  грудей. Кидок м’яча двома руками від  грудей. навчальна гра 

ПЗ 114. Ведіння  м’яча зі зміною напрямку і швидкості. Переміщення, зупинки, повороти. 

відбирання, вибиваючи м’яча  з рук гравця. Навчальна гра. особистий захист від середньої лінії. 

ПЗ 115. Ведіння м’яча правою та лівою рукою. ловіння з передачі . Штрафні кидки. Особиста 

система захисту. навчальна гра. 

ПЗ 116. Переміщення в атаці. Виривання м’яча. Кидки в русі. ведіння м’яча із зміною напрямку. 

Двостороння гра 

ПЗ 117. Ловіння високо летучого м’яча. Тактичні дії гравців у нападі та захисті. Дистанційні 

кидки. Особиста система захисту на всьому майданчику. Двостороння гра. 

ПЗ 118. Передача м’яча відскоком від підлоги. Ведіння  м’яча правою та лівою рукою. Ведіння 

правою та лівою рукою. Подвійний крок. Двостороння гра 

ПЗ 119. Переміщення, зупинки,повороти. Передача м’яча однією та двома руками. Особистий 

захист на всьому майданчику. Двостороння гра 

ПЗ 120. Ведіння  м’яча без здорового контролю. Зустрічні передачі м’яча. групові тактичні дії в 

захисті. Підбір та добивання  м’яча біля щита. Двостороння гра 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1.  Виконання вправ на практичних заняттях. 

НД 2.  Застосування навичок під час гри 

8.   Методивикладання та  навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Практичнізаняття.  

МН 2.  Аналіз конкретних ситуацій 

МН 3.  Демонстрація. 

МН 4.  Змагальний метод 

МН 5.  Виконання контрольних нормативів 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 



 

 

5 (відмінно)  високий   Студент має високі результати з контрольних 

нормативів;  приймає участь в міських та 

обласних змаганнях; самостійно розкриває 

власні обдарування та нахили. 

4 (добре)  достатній   Студент має достатній рівень фізичної 

підготовки; здає контрольні нормативи, 

самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких не значна. 

3 (задовільно)  середній   Студент задовільно здає контрольний норматив; 

виконує завдання за допомогою викладача; 

допускає помилки при виконанні заданих вправ. 

2 (незадовільно)  початковий   Студентмає низький рівень фізичної 

підготовки,не виконує здачу контрольних 

нормативів; не володіє основними елементами 

програмного матеріалу. 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: перевірка 

виконання вправ, перевірк авиконання контрольних нормативів, перевірка дій в грі 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Підсумкове сумативне оцінюваня: перевірка виконання вправ, перевірка виконання 

контрольних нормативів, перевірка дій в грі. В 4, 5, 6, 7 семестрах проводиться диференційований 

залік шляхом перевірки здатності виконати окремі нормативи. 

Методи оцінювання 

М 1.  Перевірка виконання вправ.   

М 2.  Перевірка виконання контрольних нормативів 

М 3.  Перевірка дій в грі 

Форма підсумкового контролю: 4, 5, 6, 7семестр – диференційованийзалік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни Фізичне виховання 

10.1 Засоби навчання  

ЗН 1.  Мультимедіа 

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, 

онлайнопитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 
1.Малиновський С.В. Програмированое   обучение и спорт.  

М.ФІС, 2001-109 ст. 

        

2.Кочеров О.Б. Основи здоров'я і фізична культура «Просвіта» 2003-136 ст. 

3.Дубенчук А.І. Зошит з фізичної культури «ІППО» м. Рівне 2003-94 ст.  

4.Злянцов А.М. Моделирование тренировки по легкой атлетике 

«Альтерпресс» 2000-211 ст.  

5.Єрмолова В.М. «Фізична культура» Слово2006-92 ст.  



 

 

Допоміжна 

література 
 1.Злянцов А.М. Моделирование тренировки по легкой атлетике 

«Альтерпресс» 1998-211 ст 

2.Лобоновський В.В. «Альтерпресс» 1998-212-220 ст. 

3.Васьков Ю.Б. Основи здоров'я і фізична культура «Торсінг» 2004-39 ст. 

4.Васьков Ю.В.  Уроки фізкультури  загальноосвітній школі. 1-4 (102 уроки 

для кожного класу). / Васьков Ю.В. ,Пашков І.М. – Харків : Торсінг , 2004.- 

192с. 

5.Волинець ,Ю. Забави козачат / Ю.Волинець // Фізичне виховання в школі, 

2005. - №6. – С.23. 

6.Діхтяренко З.М. Виховання наполегливості учнів загальноосвітньої школи 

засобами ігрової діяльності: Методичні рекомендації. - К.: Наук.Світ. 

2008-41с. 

7.Каранська Л.П Навчальна робота з фізичної культури в початкових класах. 

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів.- Умань, 2011.-70 с.  

8.Вашенко О.М. «Фізкультурно-оздоровчі заходи» Абетка 2003-94 ст. 

9.Іванова ЛГ. «Фізична культура» Видавничий дім і Слово 2006-125 ст. 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

тем 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

заняття, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання 

 4 семестр       

1. Баскетбол 18 - 18 - - - 

2. Гімнастика 16 - 16 - - - 

3. Футбол 29 - 24 - 5 - 

4. Легка атлетика 30 - 22 - 8 - 

 Всього: 93 - 80 - 13 - 

 5 семестр       

5. Легка атлетика 28 - 20 - 8 - 

6. Волейбол 23 - 18 - 5 - 

7. ЗФП 25 - 18 - 7 - 

 Всього: 76 - 56 - 20 - 

 6 семестр       

8. Баскетбол 26 - 20 - 6 - 

9. Гімнастика 25 - 20 - 5 - 

10. Футбол 30 - 24 - 6 - 

 Всього: 81 - 64 - 17 - 

 7 семестр       

11. Легка атлетика 24 - 16 - 8 - 

12. Волейбол 18 - 12 - 6 - 

13. Баскетбол 23 - 16 - 7 - 

 Всього: 65 - 44 - 21 - 

        

Всього з навчальної дисципліни за денною формою навчання: 

 
315 0 244 0 71 0 

 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ЗК 13, ПРН 7 РН1 

ПЗ 30, ПЗ 31, ПЗ 

32, ПЗ З3, ПЗ З4, 

ПЗ З5, ПЗ З6, ПЗ 

37, ПЗ 38, ПЗ 39, 

ПЗ 40, ПЗ 41, ПЗ 

42, ПЗ 43, ПЗ 44, 

ПЗ 45, ПЗ 46, ПЗ 

47, ПЗ 48, ПЗ 49, 

ПЗ 50, ПЗ 99, ПЗ 

100, ПЗ 101, ПЗ 

102, ПЗ 103, ПЗ 

104, ПЗ 105, ПЗ 

106. 

НД 1 
МН 1, МН 2,МН 3, 

МН 4, МН 5 
ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1, М 2 

ЗК 13, ПРН 7 

РН2 

ПЗ 51, ПЗ 52, ПЗ 

53, ПЗ 54, ПЗ 55, 

ПЗ 56, ПЗ 57, ПЗ 

58, ПЗ 107, ПЗ 108, 

ПЗ 109, ПЗ 110, ПЗ 

111, ПЗ 112. 

НД 1, НД 2 
МН 1, МН 2, МН 3, 

МН 4, МН 5 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 

М 1, М 2, М 3 

ЗК 13, ПРН 7 

РН3 

ПЗ 59, ПЗ 60, ПЗ 

61, ПЗ 62, ПЗ 63, 

ПЗ 64, ПЗ 65, ПЗ 

66, ПЗ 67. 

НД 1 
МН 1, МН 2, МН 3, 

МН 5 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 

М 1, М 2 

ЗК 13, ПРН 7 РН4 ПЗ 1, ПЗ 2, ПЗ 3, НД 1, НД 2 МН 1, МН 2, МН 3, ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1, М 2, М 3 



 

ПЗ 4, ПЗ 5, ПЗ 6, 

ПЗ 7, ПЗ 8, ПЗ 9, 

ПЗ 68, ПЗ 69, ПЗ 

70, ПЗ 71, ПЗ 72, 

ПЗ 73, ПЗ 74, ПЗ 

75, ПЗ 76, ПЗ 77, 

ПЗ 113, ПЗ 114, ПЗ 

115, ПЗ 116,ПЗ 

117, ПЗ 118, ПЗ 

119,ПЗ 120. 

МН 4, МН 5 

ЗК 13, ПРН 7 

РН5 

ПЗ 10, ПЗ 11,ПЗ 

12, ПЗ 13, ПЗ 14, 

ПЗ 15, ПЗ 16, ПЗ 

17, ПЗ 78, ПЗ 79, 

ПЗ 80, ПЗ 81, ПЗ 

82, ПЗ 83, ПЗ 84, 

ПЗ 85, ПЗ 86. 

НД 1 
МН 1, МН 2, МН 3, 

МН 5 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 

М 1, М 2 

ЗК 13, ПРН 7 РН6 ПЗ 18, ПЗ 19, ПЗ 

20, ПЗ 21, ПЗ 22, 

ПЗ 23, ПЗ 24, ПЗ 

25, ПЗ 26, ПЗ 27, 

ПЗ 28, ПЗ 29, ПЗ 

87, ПЗ 88, ПЗ 89, 

ПЗ 90, ПЗ 91, ПЗ 

92, ПЗ 93, ПЗ 94, 

ПЗ 95, ПЗ 96, ПЗ 

97, ПЗ 98. 

НД 1, НД 2 
МН 1, МН 2, МН 3, 

МН 4, МН 5 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 

М 1, М 2, М 3 

 


