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Основними завданнями самостійної роботи слухачів є засвоєння та 

вдосконалення заходів фізичного впливу, підвищення рівня загальної 

фізичної підготовленості (розвиток фізичних якостей), а також самостійне 

вивчення окремих розділів та тем дисципліни. Одним з варіантів організації 

самостійної роботи з дисципліни може бути самостійне виконання завдань, 

але за планом складеним викладачем, або завдань, самостійно розроблених 

слухачем і погоджених з викладачем. Самостійні заняття здійснюються в 

обсязі програми зі спеціальної фізичної підготовки. 

 

Загальнорозвиваючі вправи:  

- біг 3000м; 

- біг 1000м; 

- човниковий біг; 

- біг «рваним темпом»; 

- біг зі зміною напрямку; 

- біг проміж перешкодами; 

- біг з додатковим обтяженням; 

- біг із вагою (м'ячі набивні, мішечки з піском тощо); 

- згинання та розгинання рук в упорі до втоми; 

- багаторазова серія кидків набивного м'яча з-за голови; 

- вис на зігнутих руках; 

- стрибки на місці через скакалку на двох, одній нозі зі зміною ніг, по 

черзі; 

- пружинні погойдувані в положенні гімнастичного напівшпагату, 

шпагату; 

- різні види розтягувань; 

- підтягування на поперчені різними хватами; 

- віджимання на брусах; 

- підтягування на поперчені на час; 

- віджимання на брусах на час; 

- згинання розгинання рук в упорі лежачи, максимальна кількість разів; 

- максимальна кількість піднімання та опускання тулуба з положення 

лежачи. 

 

Спеціальні вправи: 

- комплексно-силова вправа; 

- пересування в бойовій стійці; 

- нанесення ударів по повітрю з обтяженням в руках; 

- захисні дії від ударів; 

- кидки борцівського манекена протягом трьох хвилин; 

- виконання важіля назовні та всередину; 

- виконання з максимальною швидкістю прийомів в цілому чи їх 

складових частин, характерних для рукопашного бою, боксу, 

спортивної боротьби різних стилів; 



- виконання кидків через стегно, спину; 

- стрибки з різної висоти в глибину; 

- стрибки в довжину; 

- опорні та безопорні стрибки; 

- виконання комбінацій технічних дій (удари, кидки, задушливі 

прийоми). 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи курсантів 

Бали за самостійну роботу виставляються курсантам, які після складання 

контрольних нормативів показали стабільну динаміку покращення результатів: 

- швидкість (2 бали); 

- витривалість (2 бали); 

- сила, силова витривалість (2 бали); 

- спритність та координаційні здібності (2 бали); 

- гнучкість (2 бали);  

- доповіді за темами навчального курсу (5 балів); 

- підготовка та представлення презентацій згідно навчального плану (5 

балів). 

- Максимальна кількість балів10 (десять). 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи курсантів 

Індивідуальна робота курсантів оцінюється наступним чином: 

- участь в спортивно - масовій роботі курсу, факультету, університету 

(5 балів); 

- заняття в спортивних секціях (5 балів); 

- участь в змаганнях у складі збірних команд університету, міста, області, 

України (5 балів); 

- участь в додаткових тренувальних заняттях (5 балів). 

- Максимальна кількість балів 10 (десять). 

 

Крім того, виконувати завдання для самостійної роботи зобов'язані 

курсанти та слухачі, які тривалий час не беруть участь у навчальних заняттях 

(відрядження, хвороба тощо). Окремі теми навчальної програми, як виняток, 

вони вивчають самостійно з урахуванням рекомендацій викладачів кафедри. 

На початку навчального року проводиться перевірка рівня 

підготовленості курсантів та слухачів з наступних показників: 

- швидкість; 

- витривалість; 

- сила; 

- спритність та координаційні здібності; 

- гнучкість. 

Після визначення рівня підготовки кожного курсанта та слухача 

викладач дає завдання для самостійної роботи, спрямоване на покращення 

цих показників. 

 


