
 
 



Силабус курсу «Фізичне виховання» 

спеціальне медичне відділення 

 

Назва курсу «Фізичне виховання»  спеціальне медичне відділення 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний комплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізичного виховання та спорту 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Савка Ірина Вячеславівна, старший викладач 

Контактна 

інформація 

викладачів 

irinasavka838@gmail.com 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди, 11.00-12.30 год.    (Черемшини 31, зал ЛФК) 

щочетверга, 14:00-15:30 год. (Черемшини 31, зал ЛФК)  

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання про 

основи здорового способу життя, основи методики використання 

найефективніших форм, методів і засобів оптимальної рухової активності. 

Ознайомити з важливими вимогами до оздоровлення організму, основами 

професійно-прикладної фізичної підготовки, комплексами спеціальних 

вправ для фізичного розвитку, розвитку рухових якостей та оздоровлення. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (спеціальне медичне відділення) є 

нормативною дисципліною, яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(спеціальне медичне відділення) є оздоровлення студентів засобами 

фізичного виховання. Усунення недоліків фізичного розвитку студентів, 

підвищення розумової та фізичної працездатності, загартовування 

організму студентів, оволодіння рухомими навичками і вміннями, 

зміцнення загального стану здоров’я, удосконалення фізичних якостей, 

формування правильної постави. 

Література для 1. Боднар І. Теорія, методика і організація фізичного виховання студентів 



вивчення 

дисципліни 

спеціальної медичної групи / І. Боднар : [навч.-метод. посіб.]. – Львів, 

Українські технології. – 2005. – 48 с. 

2. Дубогай О.Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної 

медичної групи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Дубогай, 

А.В. Цьось, М.В. Євтушок.  – Луцьк : Східно-європ. нац.ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. – 276 с. 

3.  Конспект лекцій з дисципліни „Фізичне виховання” для студентів 

денної форми навчання, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної 

медичної групи / [І.Д.Бірук, І.В. Демчук, В.С. Плотка, Л.П. Шклярук та 

ін.]. − Рівне: НУВГП, 2008. – 61 с. 

4.  Петренко М.І. Фізичне виховання студентів в спеціальній медичній 

групі / М.І. Петренко, А.М. Голубович, Є.П. Микитюк. – Вінниця : ВДТУ, 

2003. – Ч. І. – 83 с. 

5. Полатайко Ю.О. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних 

групах / Ю.О. Полатайко. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 161 с. 

6. Самойлович В.А. Методичні рекомендації до навчальних занять з 

фізичної культури в спеціальній медичній групі / В.А. Самойлович, Ю.Ю. 

Мусхаріна. – Слов’янск: СДПУ, 2008. – 38 с. 

7. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : курс лекцій / Р.Р. Сіренко, 

О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – 242 с. 

8. Тлумачний словник термінів і понять фізичної культури і фізичної 

реабілітації / Р.Р. Сіренко, О.Ф. Павлишин, І.В. Савка. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. – 226 с. 

9. Язловецький В.С. Фізичне виховання студентів з відхиленнями в стані 

здоров'я / В.С. Язловецький : [навч. посіб.].  – Кіровоград : РВВ КДПУ 

імені В.Винниченка, 2004. – 352 с. 

Тривалість курсу 32 год.+ 12 год. = 44 год 

Обсяг курсу 32 години практичних занять та 12 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати 

1. Основи здорового способу життя та впливу фізичного виховання та 

вдосконалення форм і функцій організму людини. 

2.Основи методики використання найефективніших форм, методів та 

засобів оптимальної рухливої активної. 

3. Вимоги до оздоровлення організму. 

4.Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 

5.Комплекси спеціальних вправ розвитку фізичних якостей та 

оздоровлення. 

6.Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини. 

7. Спортивні досягнення українських та інших видатних спортсменів на 

міжнародній арені. 

8. Правила суддівства та техніка безпеки при виконанні фізичних вправ та 

участі у змаганнях. 

Вміти  
1.Виявляти і розширювати резервні можливості організму, тренувати його 

і готувати до фізичних навантажень на роботі і в побуті. 

2.Розробляти методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах 

лікування. 

3.Складати і проводити з групою комплекс ранкової гігієнічної 

гімнастики, фізкультпаузи. 

4.Складати комплекс оздоровчої гімнастики. 



5.Вести щоденник самоконтролю і оцінювати зміни у фізичному розвитку 

і фізичній підготовці. 

6.Організовувати і проводити самостійні заняття фізичними вправами в 

режимі дня та у вихідні дні. 

Ключові слова Фізичні показники, діагностика, здоров’я людини, самоконтроль,  

здоровий спосіб життя 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Cеместр 1. 

     Тема 1. Теоретична підготовка: лекційний курс «Організація 

фізичного виховання у ЗВО». 

Загальна фізична підготовка. Розвиток фізичних якостей: загальної 

витривалості, спритності, сили, гнучкості. 

     Тема 2. Технічна підготовка. 
Оволодіння технікою легкоатлетичних вправ: технікою кросового бігу, 

бігу по дистанції, технікою роботи рук, постановки ніг, дихання. 

Оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

      Тема 3. Методична підготовка. 
Контроль та оцінка власного фізичного стану. 

Оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

Складання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики. 

     Тема 4. Підведення підсумків занять. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці року 

Захист 2-ох методичних робіт  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда суворо-

регламентованої 

вправи 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка страхування 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне 

обладнання 

Гімнастичні палиці, набивні м’ячі, каримати, шведські стінки 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів  

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Методична 

робота 

Методична 

робота 

Рухова 

активн. 

Методична 

робота 

Методична 

робота  

30 10 10 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 



 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на практичних 

заняттях, методичній та самостійній роботі, а також додаткові бали за 

теоретичну підготовленість.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 

Контрольні питання перевірки теоретичних знань з дисципліни 

«Фізичне виховання»: 
1. Розкрити поняття «Фізична культура», «Фізичне виховання», «Фізична 

реабілітація», «Фізичний розвиток», «Фізична рекреація» тощо. 

2. Які особливості предмету «Фізичне виховання» у ЗВО? 

3. Назвати і схарактеризувати взаємозв’язки дисципліни «Фізичне виховання» 

з іншими дисциплінами. 

4. Які основні форми, засоби і методи використовують для організації 

фізичного виховання у ЗВО? 

5. Назвати основні гігієнічні принципи фізичного виховання студентів. 

6. Схарактеризувати поняття «особиста гігієна». 

7. Схарактеризувати основні принципи і види загартовування. 

8. Що Ви розумієте під термінами «раціональне харчування» та «збалансоване 

харчування»? 

9. Назвати чинники ризику втрати здоров’я. Схарактеризувати їх. 

10. Назвати основні терміни фізичної реабілітації, що стосуються власного 

захворювання. 

11. Якими чинниками обумовлена необхідність самостійних занять з фізичного 

виховання? 

12. Назвати головні методичні принципи фізичного виховання. 

13. У чому сутність контролю на заняттях з фізичного виховання та 

самоконтролю під час самостійних занять? 

14. Схарактеризувати засоби фізичного виховання, що використовуються під 

час самостійних занять. Розкрити один за вибором. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
 

 
 
 
 

 
 



** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 1-4 
Ср 14.00-15.20 

       

Тема 1. Теоретична підготовка: 

лекційний курс «Організація 

фізичного виховання у ЗВО». 

Загальна фізична підготовка. 

Розвиток фізичних якостей: 

загальної витривалості, спритності, 

сили, гнучкості. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Боднар І. Теорія, 

методика і організація 

фізичного виховання 

студентів спеціальної 

медичної групи / І. Боднар 

: [навч.-метод. посіб.]. – 

Львів, Українські 

технології. – 2005. – 48 с. 

2. Дубогай О.Д. Методика 

фізичного виховання 

студентів спеціальної 

медичної групи : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.Д. Дубогай, А.В. 

Цьось, М.В. Євтушок.  – 

Луцьк : Східно-європ. 

нац.ун-т ім. Лесі Українки, 

2012. – 276 с. 

3.  Конспект лекцій з 

дисципліни „Фізичне 

виховання” для студентів 

денної форми навчання, 

які за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної 

медичної групи / 

[І.Д.Бірук, І.В. Демчук, 

В.С. Плотка, Л.П. 

Шклярук та ін.]. − Рівне: 

НУВГП, 2008. – 61 с. 

4.  Петренко М.І. Фізичне 

виховання студентів в 

спеціальній медичній групі 

/ М.І. Петренко, А.М. 

Голубович, Є.П. Микитюк. 

– Вінниця : ВДТУ, 2003. – 

Ч. І. – 83 с. 

5. Полатайко Ю.О. 

Фізичне виховання 

студентів у спеціальних 

медичних групах / Ю.О. 

Полатайко. – Івано-

Франківськ : Плай, 2004. – 

161 с. 

6. Самойлович В.А. 

Методичні рекомендації 

до навчальних занять з 

фізичної культури в 

спеціальній медичній групі 

/ В.А. Самойлович, Ю.Ю. 

Мусхаріна. – Слов’янск: 

СДПУ, 2008. – 38 с. 

7. Сіренко Р.Р. Фізичне 

виховання студентів : курс 

лекцій / Р.Р. Сіренко, О.І. 

8 Вересень 

жовтень 

І сем. 5-8 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 2. Технічна підготовка. 

Оволодіння технікою 

легкоатлетичних вправ: технікою 

кросового бігу, бігу по дистанції, 

технікою роботи рук, постановки 

ніг, дихання. 

Оволодіння елементами професійно-

прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

8 Жовтень 

листопад 

І сем. 9-12 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 3. Методична підготовка. 

Контроль та оцінка власного 

фізичного стану. 

Оволодіння методикою 

вимірювання пульсу. 

Складання комплексу вправ 

ранкової гігієнічної гімнастики 

Практичні 

заняття 

(групові) 

8 Листопад 

грудень 

І сем. 13-16 

Ср 14.00-15.20 
Тема 4. Підведення підсумків 

занять. 

 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

8 

Грудень 

     

     

     



   Беднарський, Б.В. Семен ; 

за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 242 с. 

8. Тлумачний словник 

термінів і понять фізичної 

культури і фізичної 

реабілітації / Р.Р. Сіренко, 

О.Ф. Павлишин, І.В. 

Савка. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. – 226с. 

9. Язловецький В.С. 

Фізичне виховання 

студентів з відхиленнями в 

стані здоров'я / В.С. 

Язловецький : [навч. 

посіб.].  – Кіровоград : 

РВВ КДПУ імені В. 

Винниченка, 2004. – 352 с. 
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Назва курсу «Фізичне виховання» (аеробіка) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Левків Ліля Володимирівна, старший викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

lilevkiv@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди 11:00-12:30 год. (Черемшини,31, зал карате)  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання з 

історії розвитку аеробіки, термінологію, теоретичні та практичні 

відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння 

технікою, особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного 



рівня розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних 

систем організму. Навчитися застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (аеробіка) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(аеробіка) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

бадмінтоні, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко 

Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. 

Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

2. Иванова O.A. Танцевальные упражнения в американской аэробике 

// Учебное пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ “Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

3. Киреева Т.П., Макарова О.С., Пашкова JI.B. Спортивная аэробика в 

школе // ФК в школе, 2003. -№ 6. - С. 28. 

4. Мякинченко Е.В., Шестаков М.П. Аеробика. Теория и методика 

проведения занятий. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

5. Нестерова Т.В., Овчинникова H.A., Теория и методика 

преподавания аэробике // Методические материалы - Киев: 

УГУФВС, 1998 - 33 с. 

6. Практическая энциклопедия. Фитнес для современной женщины / 

Пер. с англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 153-341. 

7. Таран Ю. И. Методика занятий аэробикой для учащихся СПТУ с 

учетом специфики будущей профессиональной деятельности // 

Валеология и физическая реабилитация в учебно-

исследовательской работе: международный сборник научно - 

методических работ. - Белгород, 1996. - С. 130-134. 

8. Филипова Ю.С. Оздоровительная аэробика // Методическое 

пособие. - Новосибирск, 1995.-41 с. 

9. Шипилина И.А. // Серия “Только для женщин”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 2004. - 224 с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год. 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

-  Правила безпечної поведінки на заняттях з аеробіки. 

-  Організацію і методика побудови занять з аеробіки (вимоги до 

побудови комплексів вправ; вимоги до дозування вправ; вимоги 

до музичного супроводу).  

-  Основні рухи і термінологію в аеробіці. 

-  Вправи загального та спеціального розвитку людини. 

-  Медичні аспекти самоконтролю. 



-  Самомасаж, масаж та інші засоби відновлення. 

 Вміти  
- Постійно підтримувати правильну поставу. Технічно правильно 

виконувати під музичний супровід оздоровчо-тренувальні 

програми з різних видів аеробіки, вміти проводити підрахунок у 

відповідності з музичним розміром. 

- Застосовувати отриманні знання під час занять аеробікою: 

виконувати базові елементи і їх різновиди, зв’язувати між собою 

елементи в блоки і комбінації.  

- Оволодіти методикою розробки, складання та розучування 

оздоровчо-тренувальних комплексів, навичками застосування 

спеціальної термінології. 

- Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними 

показниками свій фізичний стан, готовність організму до 

оздоровчо-тренувальних занять та об’єм навантаження під час 

виконання вправ. 

- Володіти засобами відновлення організму після занять 

оздоровчою аеробікою. Самомасаж, масаж та інші засоби 

відновлення. 

- Організовувати і проводити самостійні заняття фізичними 

вправами в режимі дня та у вихідні дні. 

Ключові слова Аеробіка, вправи, фізична підготовка 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: загальної витривалості, спритності, 

сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична підготовка – розвиток спеціальних фізичних 

якостей, необхідних для обраного виду рухової активності. 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою виконання окремих елементів та рухів, 

вправ, зв’язок та комбінацій різних видів танцювальних стилів  

•  вивчення  та вдосконалення двох аеробних класів з базової та 

танцювальної аеробіки 

• оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від спеціальності). 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання танцювальної композиції із стандартного 

набору елементів аеробіки на 32 такти і виконання її під музичний 

супровід.   

Тема 4. Визначення фізичної та технічної підготовленості студентів. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

 

 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 



 

 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

№ 

з/п 

Виконання композиційних зв'язок аеробіки Бали 

1 Без помилок в техніці виконання композиційних 

зв'язок та елементів аеробіки. 

5 

2 Незначні помилки в композиційних зв’язках базової 

та танцювальної аеробіки. 

4 

3 Значні помилки у виконанні композиційних зв'язок 

базової та танцювальної аеробіки. 

3 

4 Значні помилки в композиційних зв’язках, не вміння 

з’єднувати базові кроки та зв’язки 

2 

5 Виконання із значними помилками протягом всієї 

танцювальної композиції. 

1 

 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (аеробіка) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Магнітофон 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, 50 балів І семестр + 



(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

50 балів в ІІ семестрі. 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з аеробіки: 

1. Хто вперше ввів термін аеробіка? 

2. Де і коли проходив перший чемпіонат України зі спортивної 

аеробіки? 

3. Які завдання вирішуються в процесі спортивної підготовки в  

аеробіці? 

4. Що таке ЗФП? 

5. Які основні компоненти системи спеціальної технічної підготовки 

в аеробіці Ви можете назвати? 

6. Які вправи хореографії, що застосовуються в аеробіці Ви можете 

назвати? 

7. З яких етапів складається процес підготовки нової композиції в 

аеробіці? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завда

ння, 

год 

Термін 

виконання 



І сем. 

 1-4 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 1. Загальна і спеціальна 

фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: 

загальної витривалості, 

спритності, сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична 

підготовка – розвиток 

спеціальних фізичних якостей, 

необхідних для обраного виду 

рухової активності. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

2. Иванова O.A. 

Танцевальные упражнения в 

американской аэробике // Учебное 

пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ 

“Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

3. Киреева Т.П., Макарова 

О.С., Пашкова JI.B. Спортивная 

аэробика в школе // ФК в школе, 

2003. -№ 6. - С. 28. 

4. Мякинченко Е.В., 

Шестаков М.П. Аеробика. Теория 

и методика проведения занятий. 

Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

5. Нестерова Т.В., 

Овчинникова H.A., Теория и 

методика преподавания аэробике 

// Методические материалы - 

Киев: УГУФВС, 1998 - 33 с. 

6. Практическая 

энциклопедия. Фитнес для 

современной женщины / Пер. с 

англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 

153-341. 

7. Таран Ю. И. Методика 

занятий аэробикой для учащихся 

СПТУ с учетом специфики 

будущей профессиональной 

деятельности // Валеология и 

физическая реабилитация в 

учебно-исследовательской 

работе: международный сборник 

научно - методических работ. - 

Белгород, 1996. - С. 130-134. 

8. Филипова Ю.С. 

Оздоровительная аэробика // 

Методическое пособие. - 

Новосибирск, 1995.-41 с. 

9. Шипилина И.А. // Серия 

“Только для женщин”. - Ростов 

н/Д: “Феникс”, 2004. - 224 с. 

8 вересень 

І сем. 

 5-9 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою 

виконання окремих елементів та 

рухів, вправ, зв’язок та 

комбінацій різних видів 

танцювальних стилів  

•  вивчення  та 

вдосконалення двох аеробних 

класів з базової та танцювальної 

аеробіки 

• оволодіння елементами 

професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від 

спеціальності). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Жовтень 

листопад 

 І сем.  

10-14 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка 

власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою 

вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання 

танцювальної композиції із 

стандартного набору елементів 

аеробіки на 32 такти і виконання 

її під музичний супровід.   

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Листопад 

грудень 

І сем.  

15-16 

Ср   14.00-

15.20 

 

Тема 4. Визначення фізичної та 

технічної підготовленості 

студентів. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

4 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (аеробіка) 

І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (аеробіка) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 



Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Левків Ліля Володимирівна, старший викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

lilevkiv@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди 11:00-12:30 год. (Черемшини,31, зал карате)  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання з 

історії розвитку аеробіки, термінологію, теоретичні та практичні 

відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння 

технікою, особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного 

рівня розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних 

систем організму. Навчитися застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (аеробіка) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(аеробіка) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

бадмінтоні, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

10. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко 

Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. 

Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

11. Иванова O.A. Танцевальные упражнения в американской аэробике 

// Учебное пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ “Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

12. Киреева Т.П., Макарова О.С., Пашкова JI.B. Спортивная аэробика в 

школе // ФК в школе, 2003. -№ 6. - С. 28. 

13. Мякинченко Е.В., Шестаков М.П. Аеробика. Теория и методика 

проведения занятий. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

14. Нестерова Т.В., Овчинникова H.A., Теория и методика 

преподавания аэробике // Методические материалы - Киев: 



УГУФВС, 1998 - 33 с. 

15. Практическая энциклопедия. Фитнес для современной женщины / 

Пер. с англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 153-341. 

16. Таран Ю. И. Методика занятий аэробикой для учащихся СПТУ с 

учетом специфики будущей профессиональной деятельности // 

Валеология и физическая реабилитация в учебно-

исследовательской работе: международный сборник научно - 

методических работ. - Белгород, 1996. - С. 130-134. 

17. Филипова Ю.С. Оздоровительная аэробика // Методическое 

пособие. - Новосибирск, 1995.-41 с. 

18. Шипилина И.А. // Серия “Только для женщин”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 2004. - 224 с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год. 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

-  Правила безпечної поведінки на заняттях з аеробіки. 

-  Організацію і методика побудови занять з аеробіки (вимоги до 

побудови комплексів вправ; вимоги до дозування вправ; вимоги 

до музичного супроводу).  

-  Основні рухи і термінологію в аеробіці. 

-  Вправи загального та спеціального розвитку людини. 

-  Медичні аспекти самоконтролю. 

-  Самомасаж, масаж та інші засоби відновлення. 

 Вміти  
- Постійно підтримувати правильну поставу. Технічно правильно 

виконувати під музичний супровід оздоровчо-тренувальні 

програми з різних видів аеробіки, вміти проводити підрахунок у 

відповідності з музичним розміром. 

- Застосовувати отриманні знання під час занять аеробікою: 

виконувати базові елементи і їх різновиди, зв’язувати між собою 

елементи в блоки і комбінації.  

- Оволодіти методикою розробки, складання та розучування 

оздоровчо-тренувальних комплексів, навичками застосування 

спеціальної термінології. 

- Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними 

показниками свій фізичний стан, готовність організму до 

оздоровчо-тренувальних занять та об’єм навантаження під час 

виконання вправ. 

- Володіти засобами відновлення організму після занять 

оздоровчою аеробікою. Самомасаж, масаж та інші засоби 

відновлення. 

- Організовувати і проводити самостійні заняття фізичними 

вправами в режимі дня та у вихідні дні. 

Ключові слова Аеробіка, вправи, фізична підготовка 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 



Теми Семестр 1. 

Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: загальної витривалості, спритності, 

сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична підготовка – розвиток спеціальних фізичних 

якостей, необхідних для обраного виду рухової активності. 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою виконання окремих елементів та рухів, 

вправ, зв’язок та комбінацій різних видів танцювальних стилів  

•  вивчення  та вдосконалення двох аеробних класів з базової та 

танцювальної аеробіки 

• оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від спеціальності). 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання танцювальної композиції із стандартного 

набору елементів аеробіки на 32 такти і виконання її під музичний 

супровід.   

Тема 4. Визначення фізичної та технічної підготовленості студентів. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

 

 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

 

 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

№ 

з/п 

Виконання композиційних зв'язок аеробіки Бали 

1 Без помилок в техніці виконання композиційних 

зв'язок та елементів аеробіки. 

5 

2 Незначні помилки в композиційних зв’язках базової 

та танцювальної аеробіки. 

4 



3 Значні помилки у виконанні композиційних зв'язок 

базової та танцювальної аеробіки. 

3 

4 Значні помилки в композиційних зв’язках, не вміння 

з’єднувати базові кроки та зв’язки 

2 

5 Виконання із значними помилками протягом всієї 

танцювальної композиції. 

1 

 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (аеробіка) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Магнітофон 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, 50 балів І семестр + 

50 балів в ІІ семестрі. 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 



мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з аеробіки: 

1. Хто вперше ввів термін аеробіка? 

2. Де і коли проходив перший чемпіонат України зі спортивної 

аеробіки? 

3. Які завдання вирішуються в процесі спортивної підготовки в  

аеробіці? 

4. Що таке ЗФП? 

5. Які основні компоненти системи спеціальної технічної підготовки 

в аеробіці Ви можете назвати? 

6. Які вправи хореографії, що застосовуються в аеробіці Ви можете 

назвати? 

7. З яких етапів складається процес підготовки нової композиції в 

аеробіці? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завда

ння, 

год 

Термін 

виконання 

І сем. 

 1-4 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 1. Загальна і спеціальна 

фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: 

загальної витривалості, 

спритності, сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична 

підготовка – розвиток 

спеціальних фізичних якостей, 

необхідних для обраного виду 

рухової активності. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

2. Иванова O.A. 

Танцевальные упражнения в 

американской аэробике // Учебное 

пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ 

“Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

3. Киреева Т.П., Макарова 

О.С., Пашкова JI.B. Спортивная 

аэробика в школе // ФК в школе, 

2003. -№ 6. - С. 28. 

4. Мякинченко Е.В., 

Шестаков М.П. Аеробика. Теория 

и методика проведения занятий. 

Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

5. Нестерова Т.В., 

Овчинникова H.A., Теория и 

методика преподавания аэробике 

// Методические материалы - 

Киев: УГУФВС, 1998 - 33 с. 

6. Практическая 

энциклопедия. Фитнес для 

современной женщины / Пер. с 

англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 

153-341. 

7. Таран Ю. И. Методика 

занятий аэробикой для учащихся 

8 вересень 

І сем. 

 5-9 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою 

виконання окремих елементів та 

рухів, вправ, зв’язок та 

комбінацій різних видів 

танцювальних стилів  

•  вивчення  та 

вдосконалення двох аеробних 

класів з базової та танцювальної 

аеробіки 

• оволодіння елементами 

професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від 

спеціальності). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Жовтень 

листопад 

 І сем.  

10-14 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка 

власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою 

вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання 

танцювальної композиції із 

стандартного набору елементів 

аеробіки на 32 такти і виконання 

її під музичний супровід.   

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Листопад 

грудень 



І сем.  

15-16 

Ср   14.00-

15.20 

 

Тема 4. Визначення фізичної та 

технічної підготовленості 

студентів. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

СПТУ с учетом специфики 

будущей профессиональной 

деятельности // Валеология и 

физическая реабилитация в 

учебно-исследовательской 

работе: международный сборник 

научно - методических работ. - 

Белгород, 1996. - С. 130-134. 

8. Филипова Ю.С. 

Оздоровительная аэробика // 

Методическое пособие. - 

Новосибирск, 1995.-41 с. 

9. Шипилина И.А. // Серия 

“Только для женщин”. - Ростов 

н/Д: “Феникс”, 2004. - 224 с. 
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Силабус курсу «Фізичне виховання» (аеробіка) 

І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (аеробіка) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Павлишин Оксана Федорівна, старший викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

pavlishinok2017@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щочетверга, 17:00-19:00 год. (Черемшини,31, зал ЛФК)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання з 

історії розвитку аеробіки, термінологію, теоретичні та практичні 

відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння 

технікою, особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного 

рівня розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних 

систем організму. Навчитися застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація Дисципліна «Фізичне виховання» (аеробіка) є завершальною 



курсу нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(аеробіка) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

бадмінтоні, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

19. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко 

Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. 

Сіренко. – Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

20. Иванова O.A. Танцевальные упражнения в американской аэробике 

// Учебное пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ “Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

21. Киреева Т.П., Макарова О.С., Пашкова JI.B. Спортивная аэробика в 

школе // ФК в школе, 2003. -№ 6. - С. 28. 

22. Мякинченко Е.В., Шестаков М.П. Аеробика. Теория и методика 

проведения занятий. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

23. Нестерова Т.В., Овчинникова H.A., Теория и методика 

преподавания аэробике // Методические материалы - Киев: 

УГУФВС, 1998 - 33 с. 

24. Практическая энциклопедия. Фитнес для современной женщины / 

Пер. с англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 153-341. 

25. Таран Ю. И. Методика занятий аэробикой для учащихся СПТУ с 

учетом специфики будущей профессиональной деятельности // 

Валеология и физическая реабилитация в учебно-

исследовательской работе: международный сборник научно - 

методических работ. - Белгород, 1996. - С. 130-134. 

26. Филипова Ю.С. Оздоровительная аэробика // Методическое 

пособие. - Новосибирск, 1995.-41 с. 

27. Шипилина И.А. // Серия “Только для женщин”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 2004. - 224 с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год. 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

-  Правила безпечної поведінки на заняттях з аеробіки. 

-  Організацію і методика побудови занять з аеробіки (вимоги до 

побудови комплексів вправ; вимоги до дозування вправ; вимоги 

до музичного супроводу).  

-  Основні рухи і термінологію в аеробіці. 

-  Вправи загального та спеціального розвитку людини. 

-  Медичні аспекти самоконтролю. 

-  Самомасаж, масаж та інші засоби відновлення. 

 Вміти  
- Постійно підтримувати правильну поставу. Технічно правильно 



виконувати під музичний супровід оздоровчо-тренувальні 

програми з різних видів аеробіки, вміти проводити підрахунок у 

відповідності з музичним розміром. 

- Застосовувати отриманні знання під час занять аеробікою: 

виконувати базові елементи і їх різновиди, зв’язувати між собою 

елементи в блоки і комбінації.  

- Оволодіти методикою розробки, складання та розучування 

оздоровчо-тренувальних комплексів, навичками застосування 

спеціальної термінології. 

- Оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними 

показниками свій фізичний стан, готовність організму до 

оздоровчо-тренувальних занять та об’єм навантаження під час 

виконання вправ. 

- Володіти засобами відновлення організму після занять 

оздоровчою аеробікою. Самомасаж, масаж та інші засоби 

відновлення. 

- Організовувати і проводити самостійні заняття фізичними 

вправами в режимі дня та у вихідні дні. 

Ключові слова Аеробіка, вправи, фізична підготовка 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: загальної витривалості, спритності, 

сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична підготовка – розвиток спеціальних фізичних 

якостей, необхідних для обраного виду рухової активності. 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою виконання окремих елементів та рухів, 

вправ, зв’язок та комбінацій різних видів танцювальних стилів  

•  вивчення  та вдосконалення двох аеробних класів з базової та 

танцювальної аеробіки 

• оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від спеціальності). 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання танцювальної композиції із стандартного 

набору елементів аеробіки на 32 такти і виконання її під музичний 

супровід.   

Тема 4. Визначення фізичної та технічної підготовленості студентів. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

 

 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

 

 

 



№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

№ 

з/п 

Виконання композиційних зв'язок аеробіки Бали 

1 Без помилок в техніці виконання композиційних 

зв'язок та елементів аеробіки. 

5 

2 Незначні помилки в композиційних зв’язках базової 

та танцювальної аеробіки. 

4 

3 Значні помилки у виконанні композиційних зв'язок 

базової та танцювальної аеробіки. 

3 

4 Значні помилки в композиційних зв’язках, не вміння 

з’єднувати базові кроки та зв’язки 

2 

5 Виконання із значними помилками протягом всієї 

танцювальної композиції. 

1 

 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (аеробіка) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Магнітофон 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, 50 балів І семестр + 

50 балів в ІІ семестрі. 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 



Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з аеробіки: 

1. Хто вперше ввів термін аеробіка? 

2. Де і коли проходив перший чемпіонат України зі спортивної 

аеробіки? 

3. Які завдання вирішуються в процесі спортивної підготовки в  

аеробіці? 

4. Що таке ЗФП? 

5. Які основні компоненти системи спеціальної технічної підготовки 

в аеробіці Ви можете назвати? 

6. Які вправи хореографії, що застосовуються в аеробіці Ви можете 

назвати? 

7. З яких етапів складається процес підготовки нової композиції в 

аеробіці? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завда

ння, 

год 

Термін 

виконання 



І сем. 

 1-4 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 1. Загальна і спеціальна 

фізична підготовка. 

• розвиток фізичних якостей: 

загальної витривалості, 

спритності, сили, гнучкості. 

• спеціальна фізична 

підготовка – розвиток 

спеціальних фізичних якостей, 

необхідних для обраного виду 

рухової активності. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Куречко Г.П. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

2. Иванова O.A. 

Танцевальные упражнения в 

американской аэробике // Учебное 

пособие. - М.: НПЦ ЦНИИ 

“Спорт” Госкомспорт СССР. 

1990. - 34 с. 

3. Киреева Т.П., Макарова 

О.С., Пашкова JI.B. Спортивная 

аэробика в школе // ФК в школе, 

2003. -№ 6. - С. 28. 

4. Мякинченко Е.В., 

Шестаков М.П. Аеробика. Теория 

и методика проведения занятий. 

Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. - 304 с. 

5. Нестерова Т.В., 

Овчинникова H.A., Теория и 

методика преподавания аэробике 

// Методические материалы - 

Киев: УГУФВС, 1998 - 33 с. 

6. Практическая 

энциклопедия. Фитнес для 

современной женщины / Пер. с 

англ. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 

153-341. 

7. Таран Ю. И. Методика 

занятий аэробикой для учащихся 

СПТУ с учетом специфики 

будущей профессиональной 

деятельности // Валеология и 

физическая реабилитация в 

учебно-исследовательской 

работе: международный сборник 

научно - методических работ. - 

Белгород, 1996. - С. 130-134. 

8. Филипова Ю.С. 

Оздоровительная аэробика // 

Методическое пособие. - 

Новосибирск, 1995.-41 с. 

9. Шипилина И.А. // Серия 

“Только для женщин”. - Ростов 

н/Д: “Феникс”, 2004. - 224 с. 

8 вересень 

І сем. 

 5-9 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 2. Технічна підготовка. 

•  оволодіння технікою 

виконання окремих елементів та 

рухів, вправ, зв’язок та 

комбінацій різних видів 

танцювальних стилів  

•  вивчення  та 

вдосконалення двох аеробних 

класів з базової та танцювальної 

аеробіки 

• оволодіння елементами 

професійно-прикладної фізичної 

підготовки (залежно від 

спеціальності). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Жовтень 

листопад 

 І сем.  

10-14 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 3.  Методична підготовка: 

•   контроль та оцінка 

власного фізичного стану. 

•   оволодіння методикою 

вимірювання пульсу. 

•   самостійне складання 

танцювальної композиції із 

стандартного набору елементів 

аеробіки на 32 такти і виконання 

її під музичний супровід.   

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Листопад 

грудень 

І сем.  

15-16 

Ср  14.00-15.20 

 

Тема 4. Визначення фізичної та 

технічної підготовленості 

студентів. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

4 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (волейбол) 

 І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (волейбол) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 



Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Бітківська Лідія Іванівна, викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

bitkivskalidia@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди, 14:00-15:20 год. 

 (Черемшини,31, малий ігровий зал)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином                                                                                                          

, щоб надати студенту необхідні знання історію волейболу, 

термінологію теоретичні та практичні відомості про техніку й тактику, 

методичні прийоми оволодіння технікою, особливості фізичної 

підготовки та забезпечення потрібного рівня розвитку рухових 

здібностей, можливостей функціональних систем організму. Навчитися 

застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (волейбол) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(волейбол) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

волейболі, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

28. Спорт у ви                                                                                          щих 

навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Лисак Н.В. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич 

: Коло, 2019. – 420 с. 

29. Данилина Л.Н. Психология. Учебник для ин-тов физ.к-ры/ Под. ред.  

30.  Озолін Н.Г., Современная система спортивной тренировки. М.ФиС 

1970.- 478 с. 

31. А.Г. Айриняму  «Волейбол». – ФиС., –  1976. 

32. Л.Н. Слупский. Игра разыгрывающего. – ФиС., –  1984. 

33. А.А. Демчишин. «Волейбол – гра для всіх». – К., Здоров’я – 1986. 

34. Данилина Л.Н. Психология. Учебник для ин-тов физ.к-ры/ Под. ред.  

35. Озолін Н.Г., Современная система спортивной тренировки. М.ФиС 



1970г.-478 с. 

36. А.А.Демчишин. “Волейбол-гра для всіх”.-К., Здоров’я-1986. 

37.  Волейбол. Учебник для институтов физической культуры.-М. ФиС, 

1988. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані р                        

езультати навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

1. Історію розвитку гри у волейбол. 

2. Правила гри. 

3. Вплив занять волейболом на організм людини. 

4. Різноманітні вправи для забезпечення ефективної розминки. 

Вміти: 

1.Застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички з 

технічної підготовки гравців у волейбол. 

2.Організовувати і проводити самостійні заняття в початкових 

групах. 

3.Вміти на практиці  застосовувати суддівські навички. 

 

Ключові слова Подачі, переміщення, удари, стійки, траєкторія польоту. 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Вивчення волейбольних стійок для переміщення та прийому і 

передачі м’яча «зверху», «знизу» двома руками. Ознайомлення з 

технікою виконання передач м’яча зверху та знизу. Імітація передач та 

прийому зверху-знизу. Загальна фізична підготовка. 

Тема 2. Підвідні вправи. Кидок та ловля м’яча способом передачі 

зверху. Підкидання м’яча над собою та відбивання партнерові. 

Сприяння розвитку спритності. 

Тема 3. Передача м’яча над собою та відбивання партнерові без 

зупинки. Прийом м’яча знизу накинутого партнером. Сприяння 

розвитку стрибучості. 

Тема 4. Передача та прийом м’яча зверху-знизу в колонах після 

переміщення. Передача м’яча на точність в коло діаметром 1 м на 

висоті 2 м. Загальна фізична підготовка. Контроль технічної та фізичної 

підготовленості студентів. 

 

 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

 

 

 

залік в кінці навчального року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів, контрольні нормативи. 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 



Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів контрольні 

нормативи. 

 

1. Передача м’яча двома руками зверху без зупинки в коло на стіні 

(діаметр кола 1м, висота 2 м, з відстані 1,5 – 2 м) 

10 разів – 5 балів                        (Дві спроби) 

8 - « -    –  4 бали 

6 - « -    –  3 бали 

4 - « -    –  2 бали 

3 - « -    –  1 бал 

 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (волейбол) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Майданчик, м’яч, сітка, стійки. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-



якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з волейболу: 

1. Коли і де зародився волейбол ? 

2. Назвіть етапи розвитку волейболу. 

3. Де і коли запроваджено волейбол на Львівщині та яку назву він мав? 

4. Кого Ви знаєте із провідних волейболістів Львівщини? 

5. Які Ви знаєте технічні прийоми волейболу? 

6. Наведіть приклад фізичних якостей, які притаманні грі у волейбол. 

7. Які вправи та засоби використовують для вдосконалення спеціальної 

фізичної підготовленості волейболіста?  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 1-4 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 1. Вивчення волейбольних 

стійок для переміщення та 

прийому і передачі м’яча 

«зверху», «знизу» двома 

руками. Ознайомлення з 

технікою виконання передач 

м’яча зверху та знизу. Імітація 

передач та прийому зверху-

знизу. Загальна фізична 

підготовка. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

1. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Лисак Н.В. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. –

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с. 

2. Данилина Л.Н. Психология. 

Учебник для ин-тов физ.к-ры/ 

Под. ред.  

3. Л.Н. Слупский. Игра 

разыгрывающего. – ФиС., –  

1984. 

4. А.А. Демчишин. «Волейбол 

– гра для всіх». – К., Здоров’я – 

1986. 

5. Данилина Л.Н. Психология. 

Учебник для ин-тов физ.к-ры/ 

Под. ред.  

6. А.А.Демчишин. “Волейбол-

8 вересень 

І сем.  5-8 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 2. Підвідні вправи. Кидок 

та ловля м’яча способом 

передачі зверху. Підкидання 

м’яча над собою та відбивання 

партнерові. Сприяння розвитку 

спритності. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 жовтень 

І сем.  9-12 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 3. Передача м’яча над 

собою та відбивання партнерові 

без зупинки. Прийом м’яча 

знизу накинутого партнером. 

Сприяння розвитку 

стрибучості. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 листопад 



І сем.  13-16 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 4. Передача та прийом 

м’яча зверху-знизу в колонах 

після переміщення. Передача 

м’яча на точність в коло 

діаметром 1 м на висоті 2 м. 

Контроль технічної та фізичної 

підготовленості студентів. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

гра для всіх”.-К., Здоров’я-

1986. 

7. Волейбол. Учебник для 

институтов физической 

культуры.-М. ФиС, 1988. 

 

8 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (волейбол) 

 І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (волейбол) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Лібович Христина Володимирівна, викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

frkfv.ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди, 14:00-15:20 год. 

 (Черемшини,31, малий ігровий зал)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином                                                                                                          

, щоб надати студенту необхідні знання історію волейболу, 

термінологію теоретичні та практичні відомості про техніку й тактику, 

методичні прийоми оволодіння технікою, особливості фізичної 

підготовки та забезпечення потрібного рівня розвитку рухових 

здібностей, можливостей функціональних систем організму. Навчитися 

застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (волейбол) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 



Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(волейбол) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

волейболі, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

38. Спорт у ви                                                                                          щих 

навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Лисак Н.В. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич 

: Коло, 2019. – 420 с. 

39. Данилина Л.Н. Психология. Учебник для ин-тов физ.к-ры/ Под. ред.  

40.  Озолін Н.Г., Современная система спортивной тренировки. М.ФиС 

1970.- 478 с. 

41. А.Г. Айриняму  «Волейбол». – ФиС., –  1976. 

42. Л.Н. Слупский. Игра разыгрывающего. – ФиС., –  1984. 

43. А.А. Демчишин. «Волейбол – гра для всіх». – К., Здоров’я – 1986. 

44. Данилина Л.Н. Психология. Учебник для ин-тов физ.к-ры/ Под. ред.  

45. Озолін Н.Г., Современная система спортивной тренировки. М.ФиС 

1970г.-478 с. 

46. А.А.Демчишин. “Волейбол-гра для всіх”.-К., Здоров’я-1986. 

47.  Волейбол. Учебник для институтов физической культуры.-М. ФиС, 

1988. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані р                        

езультати навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

5. Історію розвитку гри у волейбол. 

6. Правила гри. 

7. Вплив занять волейболом на організм людини. 

8. Різноманітні вправи для забезпечення ефективної розминки. 

Вміти: 

1.Застосовувати на практиці здобуті знання, вміння та навички з 

технічної підготовки гравців у волейбол. 

2.Організовувати і проводити самостійні заняття в початкових 

групах. 

3.Вміти на практиці  застосовувати суддівські навички. 

 

Ключові слова Подачі, переміщення, удари, стійки, траєкторія польоту. 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Вивчення волейбольних стійок для переміщення та прийому і 

передачі м’яча «зверху», «знизу» двома руками. Ознайомлення з 

технікою виконання передач м’яча зверху та знизу. Імітація передач та 

прийому зверху-знизу. Загальна фізична підготовка. 

Тема 2. Підвідні вправи. Кидок та ловля м’яча способом передачі 

зверху. Підкидання м’яча над собою та відбивання партнерові. 

Сприяння розвитку спритності. 

Тема 3. Передача м’яча над собою та відбивання партнерові без 

зупинки. Прийом м’яча знизу накинутого партнером. Сприяння 

розвитку стрибучості. 

Тема 4. Передача та прийом м’яча зверху-знизу в колонах після 



переміщення. Передача м’яча на точність в коло діаметром 1 м на 

висоті 2 м. Загальна фізична підготовка. Контроль технічної та фізичної 

підготовленості студентів. 

 

 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

 

 

 

залік в кінці навчального року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів, контрольні нормативи. 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів контрольні 

нормативи. 

 

1. Передача м’яча двома руками зверху без зупинки в коло на стіні 

(діаметр кола 1м, висота 2 м, з відстані 1,5 – 2 м) 

10 разів – 5 балів                        (Дві спроби) 

8 - « -    –  4 бали 

6 - « -    –  3 бали 

4 - « -    –  2 бали 

3 - « -    –  1 бал 

 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (волейбол) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 



підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Майданчик, м’яч, сітка, стійки. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з волейболу: 

8. Коли і де зародився волейбол ? 

9. Назвіть етапи розвитку волейболу. 

10. Де і коли запроваджено волейбол на Львівщині та яку назву він 

мав? 

11. Кого Ви знаєте із провідних волейболістів Львівщини? 

12. Які Ви знаєте технічні прийоми волейболу? 

13. Наведіть приклад фізичних якостей, які притаманні грі у 

волейбол. 

14. Які вправи та засоби використовують для вдосконалення 

спеціальної фізичної підготовленості волейболіста?  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 1-4 

Сер 14:00-

Тема 1. Вивчення волейбольних 

стійок для переміщення та 

Практичн

і заняття 

8. Спорт у вищих навчальних 8 вересень 



15:20 

 

прийому і передачі м’яча 

«зверху», «знизу» двома 

руками. Ознайомлення з 

технікою виконання передач 

м’яча зверху та знизу. Імітація 

передач та прийому зверху-

знизу. Загальна фізична 

підготовка. 

(групові) закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Лисак Н.В. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. –

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с. 

9. Данилина Л.Н. Психология. 

Учебник для ин-тов физ.к-ры/ 

Под. ред.  

10. Л.Н. Слупский. Игра 

разыгрывающего. – ФиС., –  

1984. 

11. А.А. Демчишин. «Волейбол 

– гра для всіх». – К., Здоров’я – 

1986. 

12. Данилина Л.Н. Психология. 

Учебник для ин-тов физ.к-ры/ 

Под. ред.  

13. А.А.Демчишин. “Волейбол-

гра для всіх”.-К., Здоров’я-

1986. 

14. Волейбол. Учебник для 

институтов физической 

культуры.-М. ФиС, 1988. 

І сем.  5-8 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 2. Підвідні вправи. Кидок 

та ловля м’яча способом 

передачі зверху. Підкидання 

м’яча над собою та відбивання 

партнерові. Сприяння розвитку 

спритності. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 жовтень 

І сем.  9-12 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 3. Передача м’яча над 

собою та відбивання партнерові 

без зупинки. Прийом м’яча 

знизу накинутого партнером. 

Сприяння розвитку 

стрибучості. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 листопад 

І сем.  13-16 

Сер 14:00-

15:20 

 

Тема 4. Передача та прийом 

м’яча зверху-знизу в колонах 

після переміщення. Передача 

м’яча на точність в коло 

діаметром 1 м на висоті 2 м. 

Контроль технічної та фізичної 

підготовленості студентів. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

 

8 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (плавання) 

 І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (плавання) 

Адреса викладання 

курсу 

Басейн навчально-спортивного комплексу ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Бенцак Любов Іванівна, старший викладач 

Контактна інформація pokotilo70@gmail.com 



викладачів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди 11:00-12:00 год. (Черемшини,31, басейн спорткомплексу 

ЛНУ імені Івана Франка)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання 

про історію плавання, термінологію, теоретичні та практичні відомості 

про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, 

особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня 

розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних систем 

організму. Навчитися застосовувати навички першої допомоги при 

травмах та нещасних випадках на воді. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (плавання) є нормативною 

дисципліною, яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та практичних навичок з плавання, а й уміє 

самостійно мислити, аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(плавання) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення 

техніки плавання, підвищення рівня фізичної та психологічної 

підготовленості. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко 

Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с. 

2. Белиц-Гейман С.В. Мы учимся плавать: [кн. для уч-ся] / С.В. 

Белиц-Гейман. – М. : Просвещение, 1987. – 80с.  

3. Булгакова Н.Ж. Плавание : [учеб. пособ. для студ. ВУЗов физ. 

воспитания и спорта]. – М. : Физкультура и спорт, 2001. –  400 с. 

4. Ганчар И.Л. Методика преподавания плавання: технологии 

обучения и совершенствования / И.Л. Ганчар : [учебник] − Ч. ІІ. – 

Одесса : Друк, 2006. – 696 с. 

5. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : 

[навчальний посібник] ; Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 

с. 

6. Коц Я. М. Физиология плавания: [метод. пособие для студ. ин-тов  

физ. культуры] / Я. М.  Коц.  – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 41 с. 

7. Никитинский Б.Е. Плавание   / Б.Е. Никитский. – М. : 

Просвещение, 1989. – 302с. 

8. Платонов В.Н. Плавание : [учебник] / под. ред. В.Н. Платонова. – К. 

: Олимпийская литература, 2000. – 494 с. 

9. Полатайко Ю.О. Плавання / Ю.О. Полатайко. – Ів.-Франківськ : 

Плай, 2005. – 259 с. 

10. Теория и методика физического воспитания и спорта : [учебное 

пособие для студентов ВУЗов] ; Под ред. Ж.К. Холодова, В.С. 

Кузнецова. – М. :  Академия, 2009. – 480 с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 



- гігієнічні основи впливу водного середовища на організм людини; 

- головні елементи спеціальної фізичної підготовки плавця; 

- методику самоконтролю; 

- основи першої допомоги при травмах та нещасних випадках на 

воді; 

- правила суддівства. 

Вміти: 

- володіти технікою плавання способами кроль на грудях, кроль на 

спині, брас,   батерфляй, технікою стартів та поворотів;  

- володіти навичками суддівської практики; 

- планувати тижневий руховий режим, застосовувати елементи 

спеціальної фізичної підготовки; 

- володіти навичками допомоги при травмах та нещасних випадках 

на воді. 

Ключові слова Кроль на грудях, кроль на спині, техніка дихання, узгодження рухів 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Ознайомлення з водним середовищем. Дихальні вправи. 

Підвідні вправи. Вміння триматись на воді. Загальна фізична 

підготовка. 

Тема 2.  Ковзання на грудях та на спині. Пірнання. Імітація рухів. 

Робота ніг кролем на грудях, на спині.  

Тема 3. Робота рук кролем на грудях. Узгодженість роботи рук і ніг. 

Техніка дихання. 

Тема 4. Контроль фізичної та технічної підготовленості студентів. 

 



Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів, контрольні нормативи. 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів контрольні 

нормативи: плавання кролем на грудях та на спині (25 м) 

 

Модуль 1 

Критерії оцінювання техніки способу 

плавання 

Бали 

Без помилок, хороша узгодженість рухів 5 

З незначними помилками дихання 4 

Помилки у роботі рук, або неузгодженість роботи 

рук і ніг 
3 

Помилки у роботі ніг 2 

Значні помилки виконання 1 

 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (плавання) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка суворо-

регламентованої 

вправи 

звукові та зорові оцінка ігровий 

підрахунки команда змагальний 

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Дошки для плвання, калабахи 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою 



(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали за рухову активність 

студента під час практичного заняття, самостійної роботи та бали 

підсумкового тестування фізичної та технічної підготовленості. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з плавання: 

1. У якому році було створено Міжнародну федерацію плавання 

(FINA)? 

2. Яких українських плавців-призерів  та учасників Олімпійських 

ігор Ви знаєте? 

3. Схарактеризувати участь українських плавців у Всесвітній 

Універсіаді. 

4. Які способи (стилі) спортивного плавання Ви знаєте? 

5. Описати техніку одного зі способів плавання (за вибором). 

6. Які існують різновиди поворотів? 

7. У чому полягає відмінність поворотів брасом та дельфіном від 

простого повороту кролем на грудях? 

8. Яка різниця між греб-стартом та трек-стартом? Назвати їхні 

переваги та мінуси. 

9. Які методичні прийоми навчання техніки плавання Ви знаєте? 

10.  Назвати різновиди тактики, яку застосовують кваліфіковані 

плавці під час змагань. 

11. Які засоби застосовують для підвищення загальної фізичної 

підготовленості плавця? 

12. Назвати спеціальні фізичні якості плавця. Схарактеризувати одну 

з якостей (за вибором). 
  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 



** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 

 1-4 

Ср 14.00-15.20 

Тема 1. Ознайомлення з водним 

середовищем. Дихальні вправи. 

Підвідні вправи. Вміння 

триматись на воді. Загальна 

фізична підготовка. 

 

Практичн

і заняття 

(групові) 

15. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А. та ін.] ; за заг. 

ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : 

Коло, 2019. – 420 с. 

16. Белиц-Гейман С.В. Мы 

учимся плавать: [кн. для уч-ся] 

/ С.В. Белиц-Гейман. – М. : 

Просвещение, 1987. – 80с.  

17. Булгакова Н.Ж. Плавание : 

[учеб. пособ. для студ. ВУЗов 

физ. воспитания и спорта]. – М. 

: Физкультура и спорт, 2001. –  

400 с. 

18. Ганчар И.Л. Методика 

преподавания плавання: 

технологии обучения и 

совершенствования / И.Л. 

Ганчар : [учебник] − Ч. ІІ. – 

Одесса : Друк, 2006. – 696 с. 

19. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання 

: [навчальний посібник] ; Під 

ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 

2008. – 406 с. 

20. Никитинский Б.Е. 

Плавание   / Б.Е. Никитский. – 

М. : Просвещение, 1989. – 302с. 

21. Полатайко Ю.О. Плавання 

/ Ю.О. Полатайко. – Ів.-

Франківськ : Плай, 2005. – 259 

с. 

22. Теория и методика 

физического воспитания и 

спорта : [учебное пособие для 

студентов ВУЗов] ; Под ред. 

Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова. 

– М. :  Академия, 2009. – 480 с. 

8 вересень 

І сем.  

 5-8 

Ср 14.00-15.20 

Тема 2. Ковзання на грудях та 

на спині. Пірнання. Імітація 

рухів. Робота ніг кролем на 

грудях, на спині. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 жовтень 

 І сем. 

  9-12 

Ср 14.00-15.20 

Тема 3. Робота рук кролем на 

грудях. Узгодженість роботи 

рук і ніг. Техніка дихання. 

 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 листопад 

І сем.  

  13-16 

Ср 14.00-15.20 

Тема 4. Контроль фізичної та 

технічної підготовленості 

студентів. 
 

Практичн

і заняття 

(групові) 

 

8 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (плавання) 

 І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (плавання) 

Адреса викладання 

курсу 

Басейн навчально-спортивного комплексу ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 



06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Фостяк Ігор Михайлович, старший викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

igor.fostiak59@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди 15:30-17:00 год. (Черемшини,31, басейн спорткомплексу 

ЛНУ імені Івана Франка)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання 

про історію плавання, термінологію, теоретичні та практичні відомості 

про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, 

особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня 

розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних систем 

організму. Навчитися застосовувати навички першої допомоги при 

травмах та нещасних випадках на воді. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (плавання) є нормативною 

дисципліною, яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та практичних навичок з плавання, а й уміє 

самостійно мислити, аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(плавання) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення 

техніки плавання, підвищення рівня фізичної та психологічної 

підготовленості. 



Література для 

вивчення дисципліни 

11. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко 

Р.Р., Семен Б.В., Нікітенко С.А. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с. 

12. Белиц-Гейман С.В. Мы учимся плавать: [кн. для уч-ся] / С.В. 

Белиц-Гейман. – М. : Просвещение, 1987. – 80с.  

13. Булгакова Н.Ж. Плавание : [учеб. пособ. для студ. ВУЗов физ. 

воспитания и спорта]. – М. : Физкультура и спорт, 2001. –  400 с. 

14. Ганчар И.Л. Методика преподавания плавання: технологии 

обучения и совершенствования / И.Л. Ганчар : [учебник] − Ч. ІІ. – 

Одесса : Друк, 2006. – 696 с. 

15. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : 

[навчальний посібник] ; Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 

с. 

16. Коц Я. М. Физиология плавания: [метод. пособие для студ. ин-

тов  физ. культуры] / Я. М.  Коц.  – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 

41 с. 

17. Никитинский Б.Е. Плавание   / Б.Е. Никитский. – М. : 

Просвещение, 1989. – 302с. 

18. Платонов В.Н. Плавание : [учебник] / под. ред. В.Н. Платонова. 

– К. : Олимпийская литература, 2000. – 494 с. 

19. Полатайко Ю.О. Плавання / Ю.О. Полатайко. – Ів.-Франківськ 

: Плай, 2005. – 259 с. 

20. Теория и методика физического воспитания и спорта : [учебное 

пособие для студентов ВУЗов] ; Под ред. Ж.К. Холодова, В.С. 

Кузнецова. – М. :  Академия, 2009. – 480 с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- гігієнічні основи впливу водного середовища на організм людини; 

- головні елементи спеціальної фізичної підготовки плавця; 

- методику самоконтролю; 

- основи першої допомоги при травмах та нещасних випадках на 

воді; 

- правила суддівства. 

Вміти: 

- володіти технікою плавання способами кроль на грудях, кроль на 

спині, брас,   батерфляй, технікою стартів та поворотів;  

- володіти навичками суддівської практики; 

- планувати тижневий руховий режим, застосовувати елементи 

спеціальної фізичної підготовки; 

- володіти навичками допомоги при травмах та нещасних випадках 

на воді. 

Ключові слова Кроль на грудях, кроль на спині, техніка дихання, узгодження рухів 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Ознайомлення з водним середовищем. Дихальні вправи. 

Підвідні вправи. Вміння триматись на воді. Загальна фізична 

підготовка. 

Тема 2.  Ковзання на грудях та на спині. Пірнання. Імітація рухів. 



Робота ніг кролем на грудях, на спині.  

Тема 3. Робота рук кролем на грудях. Узгодженість роботи рук і ніг. 

Техніка дихання. 

Тема 4. Контроль фізичної та технічної підготовленості студентів. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів, контрольні нормативи. 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів контрольні 

нормативи: плавання кролем на грудях та на спині (25 м) 

 

Модуль 1 

Критерії оцінювання техніки способу 

плавання 

Бали 

Без помилок, хороша узгодженість рухів 5 

З незначними помилками дихання 4 

Помилки у роботі рук, або неузгодженість роботи 

рук і ніг 
3 

Помилки у роботі ніг 2 

Значні помилки виконання 1 

 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (плавання) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка суворо-

регламентованої 

вправи 



звукові та зорові оцінка ігровий 

підрахунки команда змагальний 

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Дошки для плвання, калабахи 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою 

Розподіл балів 

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали за рухову активність 

студента під час практичного заняття, самостійної роботи та бали 

підсумкового тестування фізичної та технічної підготовленості. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з плавання: 

13. У якому році було створено Міжнародну федерацію плавання 

(FINA)? 

14. Яких українських плавців-призерів  та учасників Олімпійських 

ігор Ви знаєте? 

15. Схарактеризувати участь українських плавців у Всесвітній 

Універсіаді. 

16. Які способи (стилі) спортивного плавання Ви знаєте? 

17. Описати техніку одного зі способів плавання (за вибором). 

18. Які існують різновиди поворотів? 

19. У чому полягає відмінність поворотів брасом та дельфіном від 

простого повороту кролем на грудях? 

20. Яка різниця між греб-стартом та трек-стартом? Назвати їхні 

переваги та мінуси. 

21. Які методичні прийоми навчання техніки плавання Ви знаєте? 

22.  Назвати різновиди тактики, яку застосовують кваліфіковані 

плавці під час змагань. 

23. Які засоби застосовують для підвищення загальної фізичної 

підготовленості плавця? 

24. Назвати спеціальні фізичні якості плавця. Схарактеризувати одну 

з якостей (за вибором). 
  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



завершенню курсу. 
 

 

 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 

 1-4 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 1. Ознайомлення з водним 

середовищем. Дихальні вправи. 

Підвідні вправи. Вміння 

триматись на воді. Загальна 

фізична підготовка. 

 

Практичн

і заняття 

(групові) 

23. Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А. та ін.] ; за заг. 

ред. Р.Р. Сіренко. – Дрогобич : 

Коло, 2019. – 420 с. 

24. Белиц-Гейман С.В. Мы 

учимся плавать: [кн. для уч-ся] 

/ С.В. Белиц-Гейман. – М. : 

Просвещение, 1987. – 80с.  

25. Булгакова Н.Ж. Плавание : 

[учеб. пособ. для студ. ВУЗов 

физ. воспитания и спорта]. – М. 

: Физкультура и спорт, 2001. –  

400 с. 

26. Ганчар И.Л. Методика 

преподавания плавання: 

технологии обучения и 

совершенствования / И.Л. 

Ганчар : [учебник] − Ч. ІІ. – 

Одесса : Друк, 2006. – 696 с. 

27. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання 

: [навчальний посібник] ; Під 

ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 

2008. – 406 с. 

28. Коц Я. М. Физиология 

плавания: [метод. пособие для 

студ. ин-тов  физ. культуры] / 

Я. М.  Коц.  – М. : Физкультура 

и спорт, 1983. – 41 с. 

29. Никитинский Б.Е. 

Плавание   / Б.Е. Никитский. – 

М. : Просвещение, 1989. – 302с. 

30. Платонов В.Н. Плавание : 

[учебник] / под. ред. В.Н. 

Платонова. – К. : Олимпийская 

литература, 2000. – 494 с. 

31. Полатайко Ю.О. Плавання 

/ Ю.О. Полатайко. – Ів.-

Франківськ : Плай, 2005. – 259 

с. 

32. Теория и методика 

физического воспитания и 

спорта : [учебное пособие для 

студентов ВУЗов] ; Под ред. 

Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова. 

– М. :  Академия, 2009. – 480 с. 

8 вересень 

І сем.  

 5-8 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 2. Ковзання на грудях та 

на спині. Пірнання. Імітація 

рухів. Робота ніг кролем на 

грудях, на спині. 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 жовтень 

 І сем.   

9-12 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 3. Робота рук кролем на 

грудях. Узгодженість роботи 

рук і ніг. Техніка дихання. 

 

Практичн

і заняття 

(групові) 

8 листопад 

І сем.   

 13-16 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 4. Контроль фізичної та 

технічної підготовленості 

студентів. 
 

Практичн

і заняття 

(групові) 

 

8 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (силові види) 

 І курс 



 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (силові види) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Лапуць Ярослав Степанович, старший викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

aroslavlaputs@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди 12.30-14.00 (Черемшини,31, зал атлетичної гімнастики)  

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання 

історію силових видів, термінологію теоретичні та практичні відомості 

про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, 

особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня 

розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних систем 

організму. Навчитися застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (силові види) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона передбачає глибоке засвоєння студентами теоретичних знань і 

методичних навичок основ фізичного виховання людини практично на 

всіх етапах її життєдіяльності. Курси враховують та інтерпретують 

попередні знання студентів, передбачають можливість використання 

отриманих знань в процесі вивчення наступних курсів з проблем 

фізичного виховання. 
Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(силові види) є ознайомлення студентів з деякими видами фізичних 

занять силового напряму, зокрема атлетичною гімнастикою, 

бодібілдингом, пауерліфтингом. 



Література для 

вивчення дисципліни 

1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : 

[Навчальний посібник] // Під ред. О.M. Худолія. - К.: ОВС, 2008. - 406 

с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. 

Матвеев. - М.: Физическая культура, 2008. - 544 с. 

3. Практика в системі фізкультурної освіти // Під ред. М.І. Воробйова, 

Т.Ю. Круцевич. - К.: Олімпійська література, 2006. -  192 с. 

4. Теория и методика физической культуры : [Учебник для ВУЗов] // 

Под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2010. - 464 с.. 

5. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях // Під 

ред. В.Г.Папуші. - Тернопіль: Підручники та Посібники, 2010. -  128 с. 

6. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи терії і 

методики фізичного виховання // Під ред. Т.Ю.Круцевич. - К.: 

Олімпійська література, 2008. - том 1. -  392 с. 

7. Теорія і методика фізичного виховання.. Методика фізичного 

виховання різних груп населення // Під ред. Т.Ю.Круцевич. - К.: 

Олімпійська література, 2008. - том 2. -  368 с. 

8. Фізичне виховання : Навчальна програма для вищих навчальних 

закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації. – К., 2003. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  
- основи методики використання найбільш ефективних  вправ силового 

характеру на організм людини; 

- сучасні методики розвитку фізичних якостей з силових видів спорту. 

- особливості застосування вправ силового характеру у 

тренувальному процесі; 

- вплив силових вправ на організм людини; 

- загальні відміни найвідоміших видів фізичних занять силового 

напряму; 
- спортивні досягнення українських та інших видатних спортсменів на 

міжнародній арені з силових видів спорту; 

- правила суддівства та техніка безпеки при виконанні фізичних вправ 

та участі у змаганнях з силових видів спорту. 

Вміти  
- використовувати отримані навички для формування 

індивідуальних програм тренувань, залежно від рівня фізичної та 

здоров”я людини; 

- застосовувати на практиці сучасні методики з силових видів 

спорту; 

- технічно правильно виконувати фізичні вправи з силових видів 

спорту а саме, з важкої атлетики, гирьового спорту, 

пауерліфтингу та кроссфіту; 

- методично грамотно складати комплекси фізичних вправ для 

вирішення завдань  силового характеру під час проведення 

самостійних занять; 

- оцінювати за власними об’єктивними та суб’єктивними 

показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять 

фізичними вправами та об’єм навантаження під час виконання 

фізичних вправ. 

Ключові слова  підтягування, жим, тяга, власна вага. 



Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Основні базові вправи атлетизму для сприяння розвитку сили   

м’язів. Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів шиї та плечового 

поясу. 

Тема 2. Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів грудей. Базові 

вправи для розвитку м’язів рук. 

Тема 3.  Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів спини. 

Тема 4. Базові вправи для розвитку м’язів тазового поясу та ніг.  

Контроль фізичної та технічної підготовленості студентів. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

Оцінювання технічної підготовленості студентів контрольні 

нормативи. 

 

Вид випробувань Бали 

Техніка виконання 5-ти вправ для сприяння розвитку сили   

м’язів. 
5 

Техніка виконання 4-ох вправ для сприяння розвитку сили   

м’язів. 
4 

Техніка виконання 3-ох вправ для сприяння розвитку сили   

м’язів. 
3 

Техніка виконання 2-ох вправ для сприяння розвитку сили   

м’язів. 
2 

Техніка виконання 1-ї вправи для сприяння розвитку сили   

м’язів. 
1 

 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (силові види) 

Навчальні методи та Групова форма навчання 



техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Штанга, гирі, гантелі, тренажери. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів  

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

Рухова 

активн. 

Фізична 

підготов 

леність 

Технічна 

підготов 

леність 

30 15 5 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з силових видів: 

1. Історія виникнення атлетичної гімнастики.  

2. Сучасні засоби силового тренування 

3. Значення продуктів харчування. Взаємозв'язок харчування з 

фізичними навантаженнями.  

4. Особливості використання тренажерів у тренувальному процесі 

з атлетичної гімнастики.  

5. Максимальна вага, розминочна вага, тренувальна(робоча) вага 

6. Базові вправи для м’язів верхнього та нижнього плечового 

поясу. 



7. Максимальне повторювання. Об’єм навантаження.  

8. Базові вправи для м’язів шиї. 

9. Базові вправи для м’язів стегна, голені. 

10.  Базові вправи для м’язів спини. 

11. Види силової підготовки.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

 

 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем.  

1-4 

Ср 14.00-15.20 

 

 

Тема 1. Основні базові вправи 

атлетизму для сприяння 

розвитку сили   м’язів. Базові 

та формуючі вправи для 

розвитку м’язів шиї та 

плечового поясу. 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Загальні основи теорії і 

методики фізичного 

виховання : [Навчальний 

посібник] // Під ред. О.M. 

Худолія. - К.: ОВС, 2008. - 

406 с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и 

методика физической 

культуры / Л.П. Матвеев. - 

М.: Физическая культура, 

2008. - 544 с. 

3. Практика в системі 

фізкультурної освіти // Під 

ред. М.І. Воробйова, Т.Ю. 

Круцевич. - К.: Олімпійська 

література, 2006. -  192 с. 

4. Теория и методика 

физической культуры : 

[Учебник для ВУЗов] // Под 

ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. 

- М.: Советский спорт, 2010. - 

464 с.. 

5. Теорія і методика 

фізичного виховання у схемах 

і таблицях // Під ред. 

В.Г.Папуші. - Тернопіль: 

Підручники та Посібники, 

2010. -  128 с. 

6. Теорія і методика 

фізичного виховання. 

Загальні основи терії і 

методики фізичного 

виховання // Під ред. 

Т.Ю.Круцевич. - К.: 

Олімпійська література, 2008. 

- том 1. -  392 с. 

7. Фізичне виховання : 

Навчальна програма для 

вищих навчальних закладів 

України ІІІ – IV рівнів 
акредитації. – К., 2003. 

8 вересень 

І сем. 

5-8 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 2. Базові та формуючі 

вправи для розвитку м’язів 

грудей. Базові вправи для 

розвитку м’язів рук. 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

8 жовтень 

І сем.  

9-12 

Ср 14.00-15.20 

 

  

Тема 3.  Базові та формуючі 

вправи для розвитку м’язів 

спини. 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

8 листопад 

І сем.  

13-16 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 4. Базові вправи для 

розвитку м’язів тазового 

поясу та ніг. Контроль 

фізичної та технічної 

підготовленості студентів. 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

8 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (бадмінтон) 

І курс 



 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (бадмінтон) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний коплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра фізвиховання та спорту 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, 

02 Культура і мистецтво, 

03 Гуманітарні науки, 

05 Соціальні та повіденкові науки, 

06 Журналістика та інформатика, 

07 Управління та адміністрування, 

08 Право, 

09 Біологія, 

10 Природничі науки, 

11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Кушнір Ірина Степанівна,викладач 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Irynakushnir79@gmail.com 

Консультації по 

курсу відбуваються 

щосереди, 14:00-15:20 год. (Черемшини, 31 великий зал )  

 

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання 

історію бадмінтону, термінологію теоретичні та практичні відомості про 

техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, особливості 

фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня розвитку рухових 

здібностей, можливостей функціональних систем організму. Навчитися 

застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (бадмінтон) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(бадмінтон) є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та удосконалення  

основних технічних прийомів та тактичні дії в бадмінтоні, фізичної та 

психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення 

48. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібник] / [Сіренко Р.Р., 

Семен Б.В., Нікітенко С.А., Мудра В.В. та ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 



дисципліни Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

49. Бадмінтон: навчальна програма для спеціалізованих дитячо-юнацьких 

шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ. 

Республіканський науково-методичний кабінет Державного комітету 

молодіжної політики, спорту і туризму України, 2000.-94с. 

50. Методичні рекомендації до проведення занять з бадмінтону : 

[методичні рекомендації] / уклад. Б.В. Семен. – Львів : ВЦ ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – 30 с. 

51. Смирнов Ю.Н. Бадминтон [Текст]: учебник для вузов / Ю.Н Смирнов.  

–  2-е изд., с изм. и дополн. – М.: Советский спорт, 2011. – с.248 : ил. 

52. Бадминтон. Программа для ДЮСШ. – 1997. 

53. Стюарт Борье. Время волана. «Бадминтон в школе» пособие для 

учителей. 2013.- 94с. 

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год. 

Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

- історію розвитку бадмінтону; 

- правила змагань; 

- основи техніки основних технічних прийомів в бадмінтоні; 

- аналіз основних тактичних дій в бадмінтоні; 

- основні поняття фізичної підготовки бадмінтоніста; 

- засоби і методи відновлення після фізичних навантажень. 

Вміти  
- продемонструвати  основні технічні прийоми та тактичні дії в 

бадмінтоні; 

- навчити технічному прийому або тактичній дії;  

- володіти способами відновлення організму після занять 

бадмінтоном. 

Ключові слова Подачі, переміщення, удари, стійки, траєкторія польоту. 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1. Ознайомлення з технічними прийомами. Навчання різних 

способів тримання ракетки. Вправи з воланом. Ігрові стійки. 

Загальна фізична підготовка. 

Тема 2. Навчання ударів відкритою стороною ракетки. Короткі 

подачі Імітація ударів. Пересування в передній зоні майданчика. 

Тема3. Навчання ударів закритою стороною ракетки. Пересування 

на задній частині майданчику. Нападаючі удари, високо – далекі 

подачі. 

Тема  4. Ознайомлення з укороченими ударами. Основні шість 

точок. Контроль фізичної та технічної підготовленості студентів. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці навчального року 

 

 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні нормативи). 

 

 

 

№ Види тестів Стать Нормативи, бали 



з/п 5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

ч 13 11 9 6 

ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів (контрольні нормативи). 

 

№ 

з/п 

Види випробувань 

 

Cтать 5 4 3 2 1 

1 Коротка подача 

 (10 подач) 

ч, ж 8 7 6 4 2 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (бадмінтон) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне 

обладнання 

Ракетки, майданчик, волани, сітка, стійки. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, 50 балів І семестр + 50 

балів в ІІ семестрі. 

 

Розподіл балів  

1 семестр 

Рухова активність Фізична 

підготовленість 

Технічна 

підготовленість 

30 15 5 

50 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 



інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також 

й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Контрольні питання з бадмінтону: 

1. Що Ви знаєте про історію виникнення бадмінтону? 

2. Коли бадмінтон був включений в програму Олімпійських ігор? 

3.  Як правильно тримати ракетку? 

4. Які стійки в бадмінтоні Ви знаєте? 

5. Які Ви знаєте способи переміщення? 

6. До скількох очок триває гейм в бадмінтоні? 

7.   Скільки геймів може тривати зустріч в бадмінтоні? 

8. Які головні удари в бадмінтоні Ви знаєте? 

9. Назвіть головні технічні вимоги до подачі? 

10. Яка висота сітки в бадмінтоні? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 

 1-4 

Ср 14.00-15.20 

    

 

Тема 1. Ознайомлення з 

технічними прийомами. 

Навчання різних способів 

тримання ракетки. Вправи з 

воланом. Ігрові стійки. 

Загальна фізична підготовка. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

Спорт у вищих навчальних 

закладах : [навч. посібник] / 

[Сіренко Р.Р., Семен Б.В., 

Нікітенко С.А., Мудра В.В. та 

ін.] ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – 

Дрогобич : Коло, 2019. – 420 с.  

Методичні рекомендації до 

проведення занять з бадмінтону 

: [методичні рекомендації] / 

уклад. Б.В. Семен. – Львів : ВЦ 

ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 

– 30 с. 

Смирнов Ю.Н. Бадминтон 

[Текст]: учебник для вузов / 

Ю.Н Смирнов.  –  2-е изд., с 

изм. и дополн. – М.: Советский 

8 вересень 

І сем. 

 5-9 

 Ср 14.00-15.20 

    

 

 

Тема 2. Навчання ударів 

відкритою стороною ракетки. 

Короткі подачі Імітація ударів. 

Пересування в передній зоні 

майданчика. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 жовтень 

 І сем.  

10-13 

Ср 14.00-15.20 

    

 

Тема3. Навчання ударів 

закритою стороною ракетки. 

Пересування на задній частині 

майданчику. Нападаючі удари, 

високо – далекі подачі. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

8 листопад 



І сем.  

14-16 

Ср 14.00-15.20 

    

 

Тема  4. Ознайомлення з 

укороченими ударами. Основні 

шість точок. Контроль фізичної 

та технічної підготовленості 

студентів. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

спорт, 2011. – с.248 : ил. 

Стюарт Борье. Время волана. 

«Бадминтон в школе» пособие 

для учителей. 2013.- 94с. 

 

6 

грудень 

 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» 

спеціальне медичне відділення 

 

Назва курсу «Фізичне виховання»  спеціальне медичне відділення 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний комплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 
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Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання про 

основи здорового способу життя, основи методики використання 

найбільш ефективних засобів та напрямків раціональної рухової 

активності. Ознайомити з важливими вимогами до оздоровлення 

організму, основами професійно-прикладної фізичної підготовки, 

комплексами спеціальних вправ оздоровлення та розвитку фізичних 

якостей, вправ загального та спеціального фізичного розвитку людини.. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (спеціальне медичне відділення) є 

завершальною нормативною дисципліною, яка викладається в 2-х 

семестрах в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 



системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 

(спеціальне медичне відділення) є оздоровлення студентів засобами 

фізичного виховання. Усунення недоліків фізичного розвитку студентів, 

підвищення розумової та фізичної працездатності, загартовування 

організму студентів, оволодіння рухомими навичками і вміннями 

студентів, зміцнення загального стану здоров’я, удосконалення фізичних 

якостей, формування правильної постави. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Боднар І. Теорія, методика і організація фізичного виховання студентів 

спеціальної медичної групи Навч.-методичний посіб. – Львів, Українські 

технології. – 2005. – 48 с. 

2. Вржеснєвський І., Давиденко О. Теоретико-методичні аспекти 

проведення занять зі спеціальною медичною групою // Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2-3. 

3. Дубогай О.Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної 

медичної групи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Серія “Педагогіка, 

соціальна робота“. Випуск 33. 25 О.Д.Дубогай, А.В.Цьось, М.В.Євтушок. 

– Луцьк: Східно-європ. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с. 

4.  Іваночко О. Організація та методика навчальних занять спеціального 

медичного відділення у ВНЗ / О. Іваночко // Молода спортивна наука 

України : зб. наук. пр. з галу 

5. Конспект лекцій з дисципліни „ Фізичне виховання” для студентів 

денної форми навчання, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної 

медичної групи / [І.Д.Бірук, І.В. Демчук, В.С. Плотка, Л.П. Шклярук та 

ін.]. − Рівне: НУВГП, 2008. – 61 с. 

6.  Петренко М. І. Фізичне виховання студентів в спеціальній медичній 

групі / М. І. Петренко, А. М. Голубович, Є. П. Микитюк. – Вінниця: 

ВДТУ, 2003. – Ч. І. – 83 с. 

7. Полатайко Ю.О. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних 

групах. – ІваноФранківськ: Плай, 2004. – 161 с. 

8. Самойлович В. А. Методичні рекомендації до навчальних занять з 

фізичної культури в спеціальній медичній групі / В. А. Самойлович, Ю. 

Ю. Мусхаріна. – Слов’янск: СДПУ, 2008. – 38 с 

9. Язловецький В.С. Фізичне виховання студентів з відхиленнями в стані 

здоров'я. Навчальний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ імені 

В.Винниченка, 2004. – 352 с. 

10. Яковлів В. Л., Яковлів Є. В. Здоров’язбережувальний підхід в процесі 

фізичного виховання студентів спеціалізованих медичних груп. Зб. наук. 

пр. ХХІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні наукові дослідженняу сучасному 

світі». Переяслав-Хмельницький , 2017. Вип 1 (21) с. 167-170. 

Тривалість курсу 32 год.+ 12 год. = 44 год 

Обсяг курсу 32 години практичних занять та 12 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

1. Основи  здорового способу життя та впливу фізичного виховання та 

вдосконалення форм і функцій організму людини. 

2.Основи методики використання найбільш ефективних засобів та 

напрямків раціональної рухливої активної. 

3. Важливіші вимоги до оздоровлення організму. 

4.Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. 

5.Комплекси спеціальних вправ  оздоровлення та розвитку фізичних 



якостей. 

6.Вправи загального та спеціального фізичного розвитку людини. 

7. Спортивні досягнення українських та інших видатних спортсменів на 

міжнародній арені. 

8. Правила суддівства та техніка безпеки при виконанні фізичних вправ та 

участі у змаганнях. 

Вміти  
1.Виявляти і розширювати резервні можливості організму, тренувати його 

і готувати до фізичних навантажень на роботі і в побуті. 

2.Розробляти методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах 

лікування. 

3.Скласти і провести з групою комплекс ранкової гігієнічної гімнастики, 

фізкультпаузи. 

4.Скласти комплекс оздоровчої гімнастики. 

5.Правильно вести щоденник самоконтролю і оцінювати зміни у 

фізичному розвитку і фізичній підготовці. 

6.Організовувати і проводити самостійні заняття фізичними вправами в 

режимі дня та у вихідні дні. 

Ключові слова Фізичні показники, діагностика, здоров’я людини, самоконтроль,  

здоровий спосіб життя 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Cеместр 1. 

     Тема 1. Теоретична підготовка: лекційний курс «Організація 

фізичного виховання у ВНЗ». 

Загальна фізична підготовка. Розвиток фізичних якостей: загальної 

витривалості, спритності, сили, гнучкості. 

     Тема 2. Технічна підготовка. 
Оволодіння технікою легкоатлетичних вправ: технікою кросового бігу, 

бігу по дистанції, технікою роботи рук, постановки ніг, дихання. 

Оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

      Тема 3. Методична підготовка. 

Контроль та оцінка власного фізичного стану. 

Оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

Складання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики. 

     Тема 4. Підведення підсумків занять. 

 

Семестр 2.  

      Тема 1. Загальна і спеціальна фізична підготовка. 

Розвиток фізичних якостей (витривалості, спритності, координаційних 

здібностей). 

Розвиток спеціальних фізичних якостей. 

     Тема 2. Технічна підготовка  

Оволодіння технікою легкоатлетичних вправ: спортивної ходьби, бігу. 

Вивчення комплексів вправ ритмічної гімнастики, оздоровчої гімнастики. 

Оволодіння елементами професійно-прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

    Тема 3. Методична підготовка: 

Проведення комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики. 



    Тема 4. Підведення підсумків занять. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці року 

Захист 2-ох методичних робіт  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка  

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне 

обладнання 

Гімнастичні палиці, набивні м’ячі, бадмінтонні ракетки, волани 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів  

1 семестр 2 семестр 

Рухова 

активн. 

Методична 

робота 

Методична 

робота 

Рухова 

активн. 

Методична 

робота 

Методична 

робота  

30 10 10 30 10 10 

50 50 

100 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Контрольні питання перевірки теоретичних знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» : 
11. Що розуміється під поняттями «фізична культура» та «фізичне 

виховання»? 

12. Яке місце спорт посідає у системі формування особистості? 



13. Які нетрадиційні системи зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення людини ви можете назвати? 

14. Які приклади малих форм активного відпочинку під час розумових 

навантажень вам відомі? 

5. Як використовуються засоби ЛФК у профілактиці та лікуванні окремих 

видів захворювань ? 

6. У чому полягає сутність оздоровчої психофізичної системи Порфирія 

Іванова?  

15. Як відрізняється парадоксальна дихальна гімнастика К. П. Бутейка та  

О. М. Стрельникової? 

6. Які складові системи лікування хребта за методикою лікаря 

Бубновського ? 

7. Яке місце фізичного виховання і спорту у структурі національної 

культури ? 

8. Яку роль займає загартовування організму у профілактиці захворювань 

? 

9. У чому полягає методика організації та проведення самостійних занять 

фізичними вправами? 

10. Що варто розуміти під поняттям «раціонального харчування»? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
** Схема курсу 

Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем. 1-5 
Ср 14.00-15.20 

      

 

Тема 1. Теоретична підготовка: 

лекційний курс «Організація 

фізичного виховання у ВНЗ». 

Загальна фізична підготовка. 

Розвиток фізичних якостей: 

загальної витривалості, спритності, 

сили, гнучкості. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Боднар І. Теорія, 

методика і організація 

фізичного виховання 

студентів спеціальної 

медичної групи Навч.-

методичний посіб. – Львів, 

Українські технології. – 

2005. – 48 с. 

2. Вржеснєвський І., 

Давиденко О. Теоретико-

методичні аспекти 

проведення занять зі 

спеціальною медичною 

групою // Теорія і 

методика фізичного 

виховання і спорту. – 2002. 

– № 2-3. 

3. Дубогай О.Д. Методика 

фізичного виховання 

студентів спеціальної 

медичної групи: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Серія “Педагогіка, 

соціальна робота“. Випуск 

33. 25 О.Д.Дубогай, 

А.В.Цьось, М.В.Євтушок. 

– Луцьк: Східно-європ. 

нац.ун-т ім. Лесі Українки, 

2012. – 276 с. 

4.  Іваночко О. Організація 

та методика навчальних 

занять спеціального 

10 Вересень 

жовтень 

І сем. 6-10 
Ср 14.00-15.20 

      

 

Тема 2. Технічна підготовка. 

Оволодіння технікою 

легкоатлетичних вправ: технікою 

кросового бігу, бігу по дистанції, 

технікою роботи рук, постановки 

ніг, дихання. 

Оволодіння елементами професійно-

прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Жовтень 

листопад 

І сем. 11-15 
Ср 14.00-15.20 

      

 

Тема 3. Методична підготовка. 

Контроль та оцінка власного 

фізичного стану. 

Оволодіння методикою 

вимірювання пульсу. 

Складання комплексу вправ 

ранкової гігієнічної гімнастики 

Практичні 

заняття 

(групові) 

10 Листопад 

грудень 

І сем. 16 
Ср 14.00-15.20 

      

 

Тема 4. Підведення підсумків 

занять. 

 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

2 

грудень 

 Тема 1. Загальна і спеціальна 

фізична підготовка. 

Розвиток фізичних якостей 

(витривалості, спритності, 

координаційних здібностей). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

2 лютий 



Розвиток спеціальних фізичних 

якостей. 

 

медичного відділення у 

ВНЗ / О. Іваночко // 

Молода спортивна наука 

України : зб. наук. пр. з 

галу 

5. Конспект лекцій з 

дисципліни „ Фізичне 

виховання” для студентів 

денної форми навчання, які 

за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної 

медичної групи / [І.Д.Бірук, 

І.В. Демчук, В.С. Плотка, 

Л.П. Шклярук та ін.]. − 

Рівне: НУВГП, 2008. – 61 

с. 

6.  Петренко М. І. Фізичне 

виховання студентів в 

спеціальній медичній групі 

/ М. І. Петренко, А. М. 

Голубович, Є. П. 

Микитюк. – Вінниця: 

ВДТУ, 2003. – Ч. І. – 83 с. 

 

 Тема 2. Технічна підготовка  

Оволодіння технікою 

легкоатлетичних вправ: спортивної 

ходьби, бігу. 

Вивчення комплексів вправ 

ритмічної гімнастики, оздоровчої 

гімнастики. 

Оволодіння елементами професійно-

прикладної фізичної підготовки 

(залежно від спеціальності). 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

2 березень 

 Тема 3. Методична підготовка: 

Проведення комплексу вправ 

ранкової гігієнічної гімнастики. 

  

Практичні 

заняття 

(групові) 

2 квітень 

 Тема 4. Підведення підсумків 

занять. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

2 травень 

 

Силабус курсу «Фізичне виховання» (баскетбол) 

    І курс 

 

 

Назва курсу «Фізичне виховання» (баскетбол) 

Адреса викладання 

курсу 

Навчально-спортивний комплекс ЛНУ імені Івана Франка,  

Черемшини, 31 

Факультет та кафедра, 
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08 Право, 

09 Біологія, 
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11 Математика та статистика, 

12 Інформаційні технології, 

13 Механічна інженерія, 

17 Електроніка та телекомунікації, 

24 Сфера обслуговування, 

29 Міжнародні відносини 

Викладачі курсу Попович Святослав Ігорович, старший викладач 

Контактна інформація 
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svpopovych@ukr.net 

Консультації по курсу щовівторка, 11:00-12:30 год. (Черемшини,31, малий ігровий зал)  



відбуваються 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студенту необхідні знання 

історію баскетболу, термінологію теоретичні та практичні відомості 

про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, 

особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня 

розвитку рухових здібностей, можливостей функціональних систем 

організму. Навчитися застосовувати прийоми самоконтролю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Фізичне виховання» (баскетбол) є завершальною 

нормативною дисципліною яка викладається в 2-х семестрах в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Вона покликана сформувати спеціаліста, який не тільки володіє певною 

системою знань, умінь та навичок, а й уміє самостійно мислити, 

аналізувати, доводити. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання. 

Баскетбол” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток 

особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і 

спортом, навичок здорового  способу життя, навчання та 

удосконалення  основних технічних прийомів та тактичні дії в 

баскетболі, фізичної та психологічної підготовленості.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Яхонтов Е.Р. Баскетбол для всех. – М.: Физкультура и спорт,1984 – 

С.32. 

2. Мозола Р.С., Приступа Є.Н., Вацеба О.М. Індивідуальне тренування 

баскетболістів. – Львів: 1993. – 88с. 

3. Леонов А.Д., Малий А.А. Баскетбол. К.: Рад. Школа,1989. – 104с. 

4. Єфімов А.А. Познахірев В.Ф. Індивідуальна гра в захисті у 

баскетболі//ЛДІФК.Сучасні проблеми розвитку теорії та методики 

спортивних і рухливих ігор. Тези Всеукр. Наук.-метод.конф. 

присвяченої 50-літтю ЛДІФК (24-25 травня 1996 р. – Львів,1996. – 

С.40-41. 

5. Коузи Б. Пауєр Ф. Баскетбол: концепции и анализ. Сокр.пер. с 

анг.Е,Р, Яхонтова. – М.: Физкультура и спорт.1975. – 272с. 

6. Галайдюк М. А., Дуб І. М., Драчук А. І. Баскетбол. методика 

навчення, правила змагаль, організація і механіка суддівства: Навч. 

посіб. – Вінниця, 2001. – 192 с. 

7. Вуден Д. Современний баскетбол. Пер.с англ. – М.: Физкультура и 

спорт, 1987. – 256с. 

8. Васильков Г.А. Азбука мяча. – К.: здоровье, 1986. – 104с. 

9. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ. культ./Под. ред. 

Ю.М.Портнова, - 3-е изд., перераб. – М.: Физкультура и спорт.1988 

– 288с. 

10. Берлин Д.Я., Ерофеев С.Д., Пугачев В.Ф. Баскетбол. Тактика 

защити// Физ.культура в шк. – 1987. - №2 – С.42-47. 

11. Баскетбол: Справочник (Авт.-сост. З.А.Генкин, Е.Р.Яхонтов. – М.: 

Физкультура и спорт.1983 – 224с. 

12. Баскетбол: Основние технические приеми. Методика обучения в 

групах начальной подготвки/Пер.з анг.: ШеретюхА.А., 

КостиковаЛ.В., Григорович И.Н. – Омск, 1991. – 60с. 

13.  

Тривалість курсу 32 год.+12 с. р. = 44 год 



Обсяг курсу 32 годин практичних занять та 12 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати  

- історію розвитку баскетболу; 

- правила змагань; 

- основи техніки основних технічних прийомів в баскетболі; 

- аналіз основних тактичних дій в баскетболі; 

- основні поняття фізичної підготовки баскетболіста; 

- засоби і методи відновлення після фізичних навантажень. 

Вміти  

- продемонструвати  основні технічні прийоми та тактичні дії в 

баскетболі; 

- навчити технічних прийомів і тактичних дій;  

- володіти способами відновлення організму після занять 

баскетболом. 

Ключові слова стійки, переміщення, кидки, передачі, ведення , ловля, м’яч, подвійний 

крок. 

Формат курсу Очний   

 Проведення консультації для кращого розуміння теми 

Теми Семестр 1. 

Тема 1.   Теоретична підготовка. 

Тема 2.   Загальна фізична підготовка. 

Розвиток фізичних якостей: загальної витривалості, спритності, сили, 

гнучкості. 

Тема 3. Технічна підготовка. 

Оволодіння технічними прийомами в  баскетболі. 

Оволодіння техніки ведення м’яча в баскетболі. 

Тема 4. Методична підготовка. 

Контроль та оцінка власного фізичного стану. 

Оволодіння методикою вимірювання пульсу. 

Тема  5. Контроль фізичної та технічної підготовленості студентів. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці року 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

 

№ 

з/п 

Види тестів Стать Нормативи, бали 

5 4 3 2 

 

 

1 

Підтягування на 

поперечені, разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ч 

14 12 11 10 

260 240 235 205 

Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи, 

разів, або 

стрибок у довжину з 

місця, см 

 

ж 

25 21 18 15 

210 200 185 165 

2 Човниковий біг 4х9 м, с ч 9.0 9.6 10.0 10.4 

ж 10.4 10.8 11.3 11.6 

3 Нахили тулуба вперед з ч 13 11 9 6 



положення сидячи, см ж 20 18 16 9 

 

Оцінювання технічної підготовленості студентів (контрольні 

нормативи). 

№ 

з/п 

Види випробувань 

 

Бали 

1 кидки м’яча після ведення та подвійного кроку - 6  

(4 попадання) 

5 

2 кидки м’яча після ведення та подвійного кроку - 6  

(3 попадання) 

4 

3 кидки м’яча після ведення та подвійного кроку - 6  

(2 попадання) 

3 

4 кидки м’яча після ведення та подвійного кроку - 6  

(1 попадання) 

2 

5 кидки м’яча після ведення та подвійного кроку - 6  

(1 попадання) 

1 

 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

«Фізичне виховання» (баскетбол) 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Групова форма навчання 

Методи навчання 

Методи наочні Методи словесні Практичні методи 

показ розповідь розучування 

частинами 

демонстрація пояснення розучування цілого 

бесіда практична допомога 

вказівка ігровий 

звукові та зорові оцінка змагальний 

підрахунки команда  

орієнтири розпорядження  
 

Необхідне обладнання Ракетки, майданчик, волани, сітка, стійки. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, 50 балів І семестр + 

50 балів в ІІ семестрі. 

 

Розподіл балів  

1 семестр 

Рухова активність Фізична 

підготовленість 

Технічна 

підготовленість 

30 15 5 

50 

Залік – в кінці навчального року. 

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 



самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Контрольні питання з баскетболу: 

1. Що Ви знаєте про історію виникнення баскетболу? 

2. Яка правильна техніка ведення м’яча? 

3. На які групи діляться технічні прийоми  в баскетболі? 

4. Які стійки в баскетболі Ви знаєте? 

5. Які Ви знаєте способи переміщення? 

6. Охарактеризуйте техніку гри в нападі і в захисті. 

7. Які головні кидки в баскетболі Ви знаєте? 

8. Назвіть головні технічні вимоги до виконання штрафного кидка та 

подвійного кроку? 

9. Які тактичні дії в баскетболі Ви знаєте. 

10. Охарактеризуйте головні засоби та методи загальної та спеціальної 

фізичної підготовки баскетболіста. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

** Схема курсу 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдан

ня, год 

Термін 

виконання 

І сем.  

1-2 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 1. Ознайомлення з основними 

правилами гри. 

Проведення розминки 

баскетболіста.(стандартної та 

спеціальної з використанням м’яча) 

Вправи на розвиток загальної 

витривалості. 

 

Практичні 

заняття 

(групові) 

1. Яхонтов Е.Р. Баскетбол 

для всех. – М.: 

Физкультура и спорт,1984 

– С.32. 

2. Мозола Р.С., Приступа 

Є.Н., Вацеба О.М. 

Індивідуальне тренування 

баскетболістів. – Львів: 

1993. – 88с. 

3. Леонов А.Д., Малий 

А.А. Баскетбол. К.: Рад. 

Школа,1989. – 104с. 

4. Єфімов А.А. Познахірев 

В.Ф. Індивідуальна гра в 

захисті у 

баскетболі//ЛДІФК.Сучасн

і проблеми розвитку теорії 

та методики спортивних і 

рухливих ігор. Тези 

Всеукр. Наук.-метод.конф. 

 

4 

вересень 

І сем.  

3-5 

Ср 14.00-15.20 

  

Тема 2. Вивчення передачі та ловлі 

м’яча в баскетболі. 

Сприяння розвитку спеціальної 

витривалості та сили м’язів 

плечового поясу. 

Сприяння розвитку сили рук 

Вивчення спеціальних вправ 

баскетболіста для додаткового 

розминання. 

Вивчення кидка з місця та кидка у 

русі. 

Встановлення відмінностей у 

виконанні даних кидків. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

6 вересень 

жовтень 



Початкове вивчення техніки ведення 

м’яча. 

присвяченої 50-літтю 

ЛДІФК (24-25 травня 1996 

р. – Львів 

5. Коузи Б. Пауєр Ф. 

Баскетбол: концепции и 

анализ. Сокр.пер. с 

анг.Е,Р, Яхонтова. – М.: 

Физкультура и спорт.1975. 

– 272с. 

6. Галайдюк М. А., Дуб І. 

М., Драчук А. І. Баскетбол. 

методика навчення, 

правила змагаль, 

організація і механіка 

суддівства: Навч. посіб. – 

Вінниця, 2001. – 192 с. 

7. Вуден Д. Современний 

баскетбол. Пер.с англ. – 

М.: Физкультура и спорт, 

1987. – 256с. 

8. Васильков Г.А. Азбука 

мяча. – К.: здоровье, 1986. 

– 104с. 

9. Баскетбол: Учебник для 

ин-тов физ. культ./Под. 

ред. Ю.М.Портнова, - 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Физкультура и спорт.1988 

– 288с. 

10. Берлин Д.Я., Ерофеев 

С.Д., Пугачев В.Ф. 

Баскетбол. Тактика 

защити// Физ.культура в 

шк. – 1987. - №2 – С.42-47. 

11. Баскетбол: Справочник 

(Авт.-сост. З.А.Генкин, 

Е.Р.Яхонтов. – М.: 

Физкультура и спорт.1983 

– 224с. 

12. Баскетбол: Основние 

технические приеми. 

Методика обучения в 

групах начальной 

подготвки/Пер.з анг.: 

ШеретюхА.А., 

КостиковаЛ.В., 

Григорович И.Н. – Омск, 

1991. – 60с. 

 

 

. 

 І сем.  

6-7 

Ср 14.00-15.20 

  

Тема 3. Вивчення кидка після 

виконання подвійного кроку. 

Ведення м’яча з умовним опором 

суперника. 

Вивчення основних правил щодо 

стійки спортсмена у захисті в 

баскетболі. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

4 жовтень  

І сем. 

8- 10 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 4. Закріплення виконання 

техніки кидка м’яча після 

подвійного кроку в баскетболі. 

Різноспрямоване ведення м’яча по 

майданчику в баскетболі.  

Практичні 

заняття 

(групові) 

 

6 

Жовтень 

листопад  

І сем 

11-12 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 5. Закріплення техніки 

виконання кидка з місця. 

Вивчення техніки виконання кидка з 

місця у стрибку. 

Проведення гри баскетбол 2х2 на 

виліт.  

Практичні 

заняття 

(групові) 

4 листопад 

І сем. 

13-15 

Ср 14.00-15.20 

 

Тема 6. Закріплення техніки 

виконання кидка з місця у стрибку. 

Вивчення техніки виконання 

основних видів переводу, що 

використовуються у баскетболі (між 

ногами, за спиною, перед собою, з 

руки на руку). 

Практичні 

заняття 

(групові) 

6 листопад 

грудень 

І сем. 16 

Ср 14.00-15.20 

 

 

Тема 7. Контроль фізичної та 

технічної  підготовленості. 

Практичні 

заняття 

(групові) 

2 грудень 

 

 

 

 
 


