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1. Теми практичних занять 

Осінній семестр 

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

1. ЗФП (загально фізична підготовка) легкоатлетичні вправи, вправи на 

розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції). 

3. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки біг по дистанції, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції (старт, стартовий 

розбіг).  

3. Рухлива гра «Платочок» 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції, 

фінішування).  

3. Кардио-тренування. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, фінішування, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 4– 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції.  

3. Естафети на розвиток швидкості. 



Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, виховувати швидкісну витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

3. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, фінішування,  виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 6  – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки човникового бігу  4х9 м. (порядок виконання, 

нормативні вимоги,  техніка бігу на дистанції). 

3. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

техніку човникового бігу  4х9 м,  виховувати витривалості. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

 

ТЕМА 3. ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЙОМАМИ 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. Вивчення різновидів бойових стійок. 

2. Відпрацювання переміщення в бойових стійках. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування переміщення в різних бойових стійках; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання переміщень вперед та назад в бойових стійках; 

- технічне виконання переміщень вправо та в ліво в бойових стійках; 

- технічне виконання  різновидів бойових стійок та переміщення в них; 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 



План 

1. Вивчення техніки виконання ударів руками. 

2. Відпрацювання ударів руками. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів; 

- уразливі місця на тілі людини. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів руками; 

- технічне виконання бокових  ударів руками; 

- технічне виконання  ударів руками знизу; 

- технічне виконання серій  ударів руками. 

 Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання ударів ногами. 

2. Відпрацювання ударів ногами. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів ногами; 

- технічне виконання бокових  ударів ногами; 

- технічне виконання серій  ударів руками та ногами. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту від ударів ногами та руками. 

2. Відпрацювання техніки захисту від ударів ногами та ногами. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування захисту від ударів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів ногами та руками; 

- захист  від бокових  ударів ногами та руками; 

- нанесення контратакуючи  ударів. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Перевірка рівня вмінь виконання ударів руками та захисту від них. 



2. Перевірка рівня вмінь виконання ударів ногами та захисту від них. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів руками та ногами; 

- захист  від бокових  ударів руками та ногами; 

- захист від  ударів руками знизу; 

- нанесення контр атакуючих ударів. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 2, 3, 7, 12, 13. 

 

Весняний семестр 

ТЕМА 3. ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЙОМАМИ 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. Вивчення різновидів бойових стійок. 

2. Відпрацювання переміщення в бойових стійках. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування переміщення в різних бойових стійках; 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання переміщень вперед та назад в бойових стійках; 

- технічне виконання переміщень вправо та в ліво в бойових стійках; 

- технічне виконання  різновидів бойових стійок та переміщення в них; 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання ударів руками. 

2. Відпрацювання ударів руками. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів; 

- уразливі місця на тілі людини. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів руками; 

- технічне виконання бокових  ударів руками; 



- технічне виконання  ударів руками знизу; 

- технічне виконання серій  ударів руками. 

 Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки виконання ударів ногами. 

2. Відпрацювання ударів ногами. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка  м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування нанесення ударів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- технічне виконання прямих ударів ногами; 

- технічне виконання бокових  ударів ногами; 

- технічне виконання серій  ударів руками та ногами. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту від ударів ногами та руками. 

2. Відпрацювання техніки захисту від ударів ногами та ногами. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування захисту від ударів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів ногами та руками; 

- захист  від бокових  ударів ногами та руками; 

- нанесення контратакуючи  ударів. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Перевірка рівня вмінь виконання ударів руками та захисту від них. 

2. Перевірка рівня вмінь виконання ударів ногами та захисту від них. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів руками та ногами; 

- захист  від бокових  ударів руками та ногами; 

- захист від  ударів руками знизу; 

- нанесення контр атакуючих ударів. 



 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 2, 3, 7, 12, 13. 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Вивчення техніки захисту від ударів ногами та руками. 

2. Відпрацювання техніки захисту від ударів ногами та ногами. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури; 

- способи тренування захисту від ударів. 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів ногами та руками; 

- захист  від бокових  ударів ногами та руками; 

- нанесення контратакуючи  ударів. 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

План 

1. Перевірка рівня вмінь виконання ударів руками та захисту від них. 

2. Перевірка рівня вмінь виконання ударів ногами та захисту від них. 

3. Виконання вправ на розвиток сили. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- підготовка м’язів до заняття; 

- гігієнічні процедури. 

 

Навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: 

- захист від прямих ударів руками та ногами; 

- захист  від бокових  ударів руками та ногами; 

- захист від  ударів руками знизу; 

- нанесення контр атакуючих ударів. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 2, 3, 7, 12, 13. 

 

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 

4. ЗФП (загально фізична підготовка) легкоатлетичні вправи, вправи на 

розвиток швидкості. 

5. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції). 

6. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки біг по дистанції, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 



Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції (старт, стартовий 

розбіг).  

6. Рухлива гра «Платочок» 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції, 

фінішування).  

6. Кардио-тренування. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, фінішування, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 4– 2 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції.  

6. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, виховувати швидкісну витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

6. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, фінішування,  виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 



Практичне заняття № 6  – 2 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Навчання техніки човникового бігу  4х9 м. (порядок виконання, 

нормативні вимоги,  техніка бігу на дистанції). 

6. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

техніку човникового бігу  4х9 м,  виховувати витривалості. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 7– 2 год. 

План 

7. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

8. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції.  

9. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, виховувати швидкісну витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

7. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

8. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

9. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, фінішування,  виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

План 

7. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

8. Навчання техніки човникового бігу  4х9 м. (порядок виконання, 

нормативні вимоги,  техніка бігу на дистанції). 

9. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

техніку човникового бігу  4х9 м,  виховувати витривалості. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів  

на практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;на 
достатньому рівнісформовані необхідні практичні навички та вміння; 
всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні  теорії та методики фізичної культури. 
Завдання практичного заняття з спеціальної фізичної підготовки виконані 
у повному обсязі без помилок з розумінням і осмисленням, активно 
виконані фізичні вправи та заплановане навантаження. Студент розуміє 
значення засвоєного і використовує його у власній руховій діяльності, має  
інтерес до власного фізичного розвитку, успіхів та рівень відповідальності 
за власний фізичний стан. Студент дотримується вимог правил безпеки 
під час заняття. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважноґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 
Завдання практичного заняття з фізичного виховання виконані не у 
повному обсязі  (80%). 
Студент дотримується вимог правил безпеки під час заняття. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Завдання практичного заняття з фізичного виховання виконані не у 
повному обсязі (50%), або порушив вимоги заходів безпеки під час 
заняття. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєнічастково.  
Студент присутній на практичному занятті з фізичного виховання, але 
завдання  заняття студент не виконує з поважної причини. 

1 

Студент не готовий до заняття,не знає більшої частини програмного 
матеріалу, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 
Студент присутній на практичному занятті з фізичного виховання, але 
завдання  заняття студент не виконує без поважної причини. 



0 Відсутність на занятті 

 


