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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

       Мета дисципліни "Фізичне виховання" у вищому навчальному закладі І і 

II рівнів акредитації-послідовне формування фізичної культури особистості 

фахівця відповідного рівня освіти ("молодший спеціаліст", "бакалавр"). 

   Головним критерієм ефективності фізичного виховання випускника вищого 

навчального закладу є: 

  - знання і дотримання основ здорового способу життя; 

  - знання основ організації і методики найбільш ефективних видів форм 

раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй 

фізичній активності; 

  - знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалювання 

традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури; 

  - знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння 

застосовувати їх на практиці: 

  - знання основ фізичного виховання різних верств населення; 

  - сформована навичка до щоденних занять фізичними вправами у 

різноманітних раціональних формах; 

  - систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною 

спрямованістю; 

  - виконання відомчих нормативів професійно-прикладної психофізичної 

підготовленості; 

  - поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту. 

 

     Для досягнення студентами мети фізичного виховання передбачається 

комплексне вирішення наступних задач: 

  - формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і 

підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до 

фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне 

вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними 

вправами і спортом; 

  - формування системи знань з фізичної культури та здорового способу 

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

фізичному вихованні; 

  - зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному 

розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня 

фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання; 

  - оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними 

видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, 

зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток й удосконалення психофізичних 

можливостей, якостей і властивостей особистості; 

  - набуття рухових умінь і навичок, забезпечення суспільної і професійно-

прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну 

готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної 

професії; 



  - придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей; 

  - здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на 

рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних 

програм відповідного спеціаліста. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Легка атлетика 

Розділ 2. Спортивні ігри 

Розділ 3. Гімнастика 

Розділ 4. Лижна підготовка  

Розділ 5. Плавання 

Розділ 6. Туризм 
 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулей і тем 

Кількість годин 
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Тема 1. Легка 

атлетика 

32 2 20   12       

Тема 2. Спортивні 

ігри 

32 2 24   12       

Тема 3. Гімнастика 38   2 18   12       

Тема 4. Лижна 

підготовка  

22 2 14   8       

Тема 5. Плавання 32 2 22   8       

Тема 6. Туризм 24  12   8       

Усього годин 180 10 110   60       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



4. Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Тема 1.Олімпійський рух в Україні. Участь 

спортсменів України в Олімпійських іграх. 

План 

1.  Історія виникнення Олімпійських Ігор. 

2.  Олімпійський рух в Україні. 

3.  Участь спортсменів України в Олімпійських 

Іграх. 

2 

2 4 Тема 2. Нетрадиційні системи зміцнення здоров'я 

і фізичного удосконалення. 

План 

 1.  Дихальна гімнастика. 

 2.  Різновиди дихання йогів. 

 3.  Піст і голодування як фактори оздоровлення. 

 4.  Різновиди та стадії голодування. 

2 

3 8 Тема 3. Оздоровче і прикладне значення обраних 

систем фізичних вправ 

План 

1. Фактори , що впливають на      виконання 

фізичних вправ. 

2. Рухова активність як важливий   фактор  

взаємодії організму людини з навколишнім 

середовищем.      

2 

4 12 Тема 4. Основи раціонального харчування при 

різноманітних видах і умовах праці та 

особливостях життєдіяльності. 

План 

1. Калорійність харчування та загальна витрата 

енергії. 

 2. Норми калорійності харчових раціонів. 

 3. Значення харчових речовин в харчуванні 

людини. 

 4. Режим харчування. 

2 

5 25 Тема 5. Оздоровчо-прикладне значення туризму.  

План 

1. Види туризму. Основні напрями         розвитку 

туризму в Україні. 

2. Головні функції туризму. 

3. Про зміст і форми туризму. 

2 

 Разом  10 
 

 



5.Теми практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Назва 

теми 

Кіль

кість 

годин 

Зміст практичного навчання Форма 

поточного 

контролю 

 

1 

 

2 

 

 

Легка 

атлетика.  

(20 годин) 

 

2 

 

Техніка безпеки на заняттях з 

фізичного виховання. 

Визначення фізичної 

підготовленості: стрибки у 

довжину з місця. Вдосконалення 

техніки бігу на короткі дистанції 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

2 

2 

 

3 

 

Легка 

атлетика.  

 

2 

 

Вдосконалення техніки бігу на 

короткі дистанції. 

Вдосконалення техніки стрибків 

у довжину з розбігу способом 

«зігнувши ноги» Вдосконалення 

техніки бігу  на середні  

дистанції 200,400м. Визначення 

фізичної підготовленості, 

виконання тесту на гнучкість. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

3 5 Легка 

атлетика.  

 

2 Складання  заліковою нормативу 

бігу 100м.Вдосконаленння 

техніки стрибків у довжину. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

4 6 Легка 

атлетика. 

2 Вдосконалення техніки метання 

гранати в ціль Розвиток 

загальної витривалості. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

5 7 Легка 

атлетика. 

2 Складання контрольного 

нормативу стрибки у довжину з 

розбігу. Вдосконалення техніки 

метання гранати на дальність. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

6 9 Легка 

атлетика. 

2 Вдосконалення техніки метання 

гранати в ціль та на дальність. 

Естафетний біг. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 



7 10 Легка 

атлетика. 

2 Складання  залікового 

нормативу метання гранати. 

Вдосконалення техніки 

спортивної ходьби. Рухливі ігри.  

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

8 11  Легка 

атлетика. 

2 Ознайомлення з технікою 

штовхання ядра. Розвиток 

витривалості. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

19 13 Легка 

атлетика. 

2 Ознайомлення з технікою 

естафетного бігу. Рухливі ігри. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

10 14 Легка 

атлетика. 

2 Складання нормативу 

штовхання ядра на техніку. 

Розвиток витривалості. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

11 15 Спортивні 

ігри. 

(24 години) 

2 Повторення техніки передачі і 

прийому м'яча двома руками 

зверху і знизу на місті. 

Повторення прямої подачі 

правила гри.  

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

12 16 Спортивні 

ігри. 

2 Вдосконалення техніки прийому 

та передачі м’яча  зверху та 

знизу в парах. Ознайомлення з 

технікою нападаючого удару , 

блокування. Навчальна гра. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

13 17 Спортивні 

ігри. 

2 Ознайомлення з технікою гри від 

сітки. Прийом та передача м’яча  

зверху та знизу за 30'' від стіни 

2-2,5м контрольний норматив . 

Вдосконалення техніки подачі. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

14 18 Спортивні 

ігри. 

2 Вдосконалення  техніки верхній 

та нижній  передачі  в парах 

через сітку Техніка навиків  під 

час учбової гри. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

15 

 

19 Спортивні 

ігри. 

2 Складання залікового нормативу 

прийом і передача м'яча двома 

руками  зверху та знизу  через 

сітку в парах. Вдосконалення  

техніки подачі м’яча. Навчальна 

гра. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 



16 20 Спортивні 

ігри. 

2 Вдосконалення техніки подачі 

м'яча в зони майданчика. 

Нападаючий удар. Навчальна 

гра.  

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

17 

 

21 Спортивні 

ігри. 

2 Складання залікових норматив 

подачі м’яча в задані зони . 

Тренування техніки навиків під 

час учбової гри. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

28 22 Спортивні 

ігри. 

2 Вдосконалення техніки  

нападаючого удару, блокування. 

Учбова гра в волейбол з оцінкою 

вміння  виконування технічні 

навики під час учбової гри.  

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

19 23 Спортивні 

ігри. 

2 Ознайомлення з технікою 

передачі м’яча в трійках. 

Вдосконалення техніки подачі 

м’яча. Навчальна гра. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

20 24 Спортивні 

ігри. 

2 Ознайомлення с взаємодією 

гравців на майданчику. 

Вдосконалення техніки передачі 

м’яча в трійках. Навчальна гра. 

  

Техніка 

виконання 

нормативів 

21 26 Спортивні 

ігри. 

2 Навчальний норматив техніка 

передачі м’яча в трійках. 

Взаємодії в парах. Навчальна 

гра. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

22 27 Спортивні 

ігри. 

2 Доздача навчальних нормативів 

з волейболу. Навчальна гра. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

23 28 Гімнастика 

(18 годин) 

2 Техніка безпеки  на занятті з 

гімнастики. Вдосконалення 

техніки  виконання стройових 

вправ на місці та в русі. 

Вивчення комплексу  ритмічної 

гімнастики. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

24 29 Гімнастика 2 Вдосконалення техніки 

виконання вправ зі скакалкою, 

вільних вправ. Вправи ритмічної 

гімнастики. 

Техніка 

виконання 

нормативів 



25 30 Гімнастика 2 Ритмічна гімнастика. 

Вправи на розвиток гнучкості. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

26 31 Гімнастика 2 Виконання комплексу вправ зі 

скакалкою або обручем. Вправи 

ритмічної гімнастики. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

27 32 Гімнастика 2 Закріплення техніки виконання 

вправ ритмічної гімнастики. 

Стрибки зі скакалкою. 

Закріплення техн. вправ зі 

скакалкою. 

 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

28 33 Гімнастика 2 Силова підготовка – вправи на 

перекладенні, згинання, 

розгинання рук в упорі  лежачі 

оцінка вправи на рівновагу. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

 

 

29 34 Гімнастика 2 Виконання комплексу ритмічної 

гімнастики на оцінку. Стрибки зі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

скакалкою. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

30 35 Гімнастика 2 Виконання контрольного 

нормативу, комплекс вправ зі 

скакалкою. 

Вправи на рівновагу.  

 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

31 36 Гімнастика 

 

 

 

 

Залік 

2 Силова підготовка – вправи на 

перекладенні, згинання, 

розгинання рук в упорі  лежачі 

оцінка вправи на рівновагу. 

1.Теоретична підготовка. 

2.Методична підготовка. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

Відповіді 

на 

запитання 



32 

 

37 

 

Лижна 

підготовка 

(14 годин) 

 

2 

 

Лижний спорт в системі 

фізичного виховання. Техніка 

безпеки на заняттях з лижної 

підготовки. Підбор інвентарю. 

Правила поведінки у поході  на 

лижах. Ознайомлення з технікою 

виконання стройових вправ з 

лижами та на лижах та поворотів  

на місті та в русі. Повторення 

виконання стройових вправ на 

лижах та з лижами.   

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

 

33 38 Лижна 

підготовка 

2 Закріплення навиків поворотів 

на лижах. Ознайомлення з 

технікою пересування 

двокроковим поперемінним 

ходом. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

34 39 Лижна 

підготовка 

2 Вдосконалення техніки 

пересування двокроковим 

поперемінним ходом. 

Ознайомлення з технікою 

підйомів та спусків. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

35 

 

 

40 

 

Лижна 

підготовка 

2 Навчальний норматив – техніка 

пересування двухкроковим  

поперемінним ходом. 

Вдосконалення техніки підйомі 

та спусків. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

36 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

Лижна 

підготовка 

 

2 

 

 

Ознайомлення та вдосконалення 

техніки пересування одночасним 

однокроковим та двокроковим 

ходами. 

Вдосконалення техніки 

пересування одночасним 

однокроковим та двокроковим 

ходами, підйоми та спуски. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

 

37 

 

 

42 

 

Лижна 

підготовка 

2 Ознайомлення з технікою 

пересування ковзанярським 

кроком. Навчальний норматив – 

пересування одно кроковим 

одночасним кроком. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 



38 

 

 

43 

 

Лижна 

підготовка 

2 Навчальний норматив – 

проходження дистанції 2 км. З 

урахуванням часу (обраним  

способом). 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

39 

 

44 Плавання 

(22 години) 

2 Правила безпеки та поведінки 

під час занять у басейні та на 

відкритих водоймах. Оздоровче 

значення плавання. Види 

плавання. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

40,41 45,46 Плавання 

 

4 Ознайомлення та виконання 

підготовчих та спеціальних 

вправ плавця. Вправи для 

освоювання з водою. Прикладні 

види плавання.  

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

42,43 47,48 Плавання 

 

4 Для вміючих плавати: 

Ознайомлення з технікою 

плавання способом «кроль». 

Для початківців: Виконання 

підготовчих вправ у воді. 

Рухливі ігри. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

44,45 49,50 Плавання 

 

4 Для вміючих плавати: 

Ознайомлення з технікою 

виконання стартового стрибка. 

Вдосконалення техніки плавання 

способом «кроль». Проливання 

відрізків 25 – 50 м. 

Для початківців: Виконання 

підготовчих вправ у воді. 

Ознайомлення з прикладними 

видами плавання. 

Техніка 

виконання 

нормативів 

46,47 51,52 Плавання 

 

4 Для вміючих плавати:  

Вдосконалення техніки 

виконання стартового стрибка. 

Вдосконалення техніки плавання 

способом «кроль». Проливання 

відрізків 25 – 50 м. 

Для початківців: Виконання 

підготовчих вправ у воді. 

Ознайомлення з прикладними 

видами плавання. 

Техніка 

виконання 

нормативів 



48,49 53,54 Плавання 

 

4 Для вміючих плавати: 

Ознайомлення з технікою 

плавання способом «брас». 

Навчальний норматив – Техніка 

плавання способом «кроль». 

Рухливі ігри у воді,  

Для початківців: Пропливання 

відрізків з дошкою для плавання. 

 

Техніка 

виконання 

нормативів 

50-55 55-60 

 

Туризм 12 Розділ з теми «туризм» 

проводити протягом семестру у 

зв’язку з погодними умовами та 

практикою студентів. 

 

 

  Залік  1.Теоретична підготовка. 

2.Методична підготовка. 

Відповіді 

на 

запитання 

  Разом: 110   

 

На випадок відсутності снігу у зимовий період, заняття з лижного спорту 

замінюються кросовою підготовкою, або загальною фізичною підготовкою у 

спортивному залі,або ковзанярською підготовкою. 

Розділ з теми «туризм» проводити протягом семестру у зв’язку з погодними 

умовами та практикою студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.Правила безпеки під час проведення занять з легкої 

атлетики.  
4 

2 Тема 2. Мета і основні завдання фізичного виховання. 

  
4 

3 Тема 3.Соціальні функції фізичної культури студентської 

молоді.  

   

4 

4 Тема 4. Правила безпеки під час занять з волейболу.  

 
4 

5 Тема 5. Правила гри у волейбол. 

 
4 

6 Тема 6. Спритність як фізична якість, та її розвиток.  

 
4 

7 Тема 7. Техніка та тактика гри у волейбол.  

 
4 

8 Тема 8. Гімнастика. Правила безпеки під час занять з 

гімнастики. 
4 

9 Тема 9. Сила як фізична якість, та її розвиток.  4 

10 Тема 10. Гнучкість як фізична якість, та її розвиток. 4 

11 Тема 11. Характеристика оздоровчого та лікувального плавання. 4 

12 Тема 12. Плавання. Види плавання.  4 

13 Тема 13.Туризм. Дотримання вимог техніки безпеки під час 

проведення туристичних походів  
4 

14 Тема 14. Туризм як явище громадського життя.   2 

15 Тема 15. Розвиток туризму в Україні. 2 

16 Тема16. Правила техніки безпеки на заняттях з лижного 

підготовки. 
2 

17 Тема 17. Надання першої допомоги при переохолодженні, 

обмороженні та травмах в екстремальних умовах. 
2 

 Разом: 60 

 

 

 

 

 



7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 Не передбачено програмою  

   

 

8. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 Не передбачено програмою  

   

 

 

 

9. Методи навчання 

 

- Словесні (лекція); 

- Наочні (демонстрація – відеофільми); 

- Практичні. 

 

10.Методи контролю 

 

Усне опитування, техніка виконання нормативів, перевірка та оцінка 

реферативної роботи, залік. 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Тексти лекцій; 

2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання; 

3. Тести для перевірки знань студентів; 

4. Роздатковий матеріал; 

5. Критерії оцінювання знань студентів; 

6. Наочні посібники; 

7. Презентаційні матеріали; 

8. Електронні посібники. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

 

Базова література 

1.Навчальна програма для ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації . 

2.Карпова І.Б. «Фізична культура та формування здорового способу життя  

   «Навчальний посібник. Київ. 2006р. 

3. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості) / Н. Андрощук,        

М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с. 

4. Волейбол: учеб.-методич. пособие/ Т.П.Ивкова. - Мн.:Акад.Упр.при 

президенте Респ. Беларусь, 2008. - 63с.; ил. 

5. Офіційні волейбольні правила, схвалені 32-м конгресом FIVB   2010 

6.Климович Б.В. Лижна підготовка: навчально-методичний посібник. – 

Львів: ЛВІ, 2006. 

7.Котляр С.М. Теорія і методика лижного спорту для студентів 1-2 

загального курсу (за кредитно-модульною системою) / С.М.Котляр, 

В.В.Мулик, Т.В.Сидорова; ХДАФК. – Х., 2007. 

8.Котляр С.М. Теорія і методика лижного спорту для студентів 1 курсу (за 

кредитно-модульною системою) / С.М.Котляр, В.В.Мулик; ХДАФК. – Х., 

2006. 

9. Проект паспорту кабінета «Основи здоров'я та безпеки» : зб. нормат. док. з 

питань формув. основ здоров'я та безпеки: метод. посіб. для вчителів / Л. 

Василенко. — Х. : Скорпіон,  

10. Глазирін І. Д. Плавання: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. 

11. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання: Посібник. 

– Черкаси: ВідлунняПлюс, 2003. – 322  

Допоміжна література 

1. Сергієнко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. – 

Харків: “ОВС”, 2007. – 271 с. 

2. Кучеренко І.О. Фізична культура і спорт: Інформаційно-методичний 

довідник з питань фізичної культури і спорту. - Київ: 2004. – 1184 с. 

3. Іваненко В.П., Безкопильний О.П. Теорія і методика фізичного виховання: 

Навчальний посібник. 4.1. – Черкаси: АНТЕЇ, 2005. – 263 с. 

4. Энциклопедия олимпийского спорта. /Под ред. В.П.Платонова. Т.1. – К.: 

Олимпийская литература, 2002. – 494 с. 

Інформаційні ресурси 

1. www.gumer.info 

2. http://www.edu.ru/modules.php 

3. www.irbis-nbuv.gov.ua 
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