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Осінній семестр 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

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 «Естафета ». 

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. 
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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. 

 

 

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

Практичне заняття № 1 – 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 № 2  – 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 «Комплексна естафета». 

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 № 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; 
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- 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; 
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- захист від  ударів руками знизу; 

- нанесення контр атакуючих ударів. 

 

Практичне заняття № 8 – 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 № 9 – 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 № 10 – 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.     
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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; 
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- 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 

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

8. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

9. Естафети на розвиток швидкості. 
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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. 

 

Практичне заняття № 10 – 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.     

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 2, 3, 7, 12, 13. 
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України, 2003. – 338 с. 

2. Бачинский А. Система специализации / Бачинский А. Яблонский М. / 

Культуризмом к здоровью, силе, красоте.. - Братислава, «Спорт», 2005.- 

432с. 

3. Билеева Л.В., Коротков І.М. / Билеева Л.В., Коротков І.М. - Спортивні ігри, 

К: 2012 р 

4. Булатова М.М. Спортсмен в различных климату географических и погодных 

условиях. / Булатова М.М., Платонов В.М. - К.: Олимпийская литература, 2006 г. – 

176 с. 

5. Воробьев А.Н., Сорокин Ю. К. Анатомия силы. - М : Физкультура и спорт, 2007.-

212с. 

6. Головіна В.А. “Фізичне виховання”. / Головіна В.А., Коробкова А.В., К.: 

“Вища школа”, 2008 р. – 332 с. 

7. Губенко Л.Я. Организация и судейство по волейболу / Губенко Л.Я. М: ФиС. 

2011 – 122 с. 

8. Запорожанов О.В., Дідковський В.А. Прийоми затримання 

правопорушників: Навч.-метод. посіб. – Національна академія внутрішніх 

справ України, 2003. – 34 с. 

9. Ильинич В.И. Физическая культура студента / Ильинич В.И. - К.: 

Олимпийская литература 2012. – 448 с. 

10. Коротков І.М. - Рухливі ігри в школі / Коротков І.М. М: 2013 р.- 245с. 

11. Криволапчук В.О, Кримська М.С., Решко С.М, Бутов С.Є. під заг. ред. 

проф. Є.М. Моісеєва та проф. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для 

курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична 

підготовка» - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 

2009. – 209 с. 

12. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. / Матвеев Л.П.  – М: ФиС, 

2009 – 532с. 

13. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов / Матвеев Л.П.  – К.: Олимпийская литература, 2010. – 320 с. 

14. Озолина Н.Г. Легкая атлетика. / Озолина Н.Г. Ученик для ВУЗов. Под ред. – 

М.: Физкультура и спорт, 2007г. – 254с 

15. Портных Ю.И. Спортивные игры. / Портных Ю.И. Учебник для ВУЗов. - 

М.: Физкультура и спорт, 2012 г., - 272 с. 
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16. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / 

Холодов Ж.К.Учебное пособие для ВУЗов. – К.: Олимпийская литература, 

2002г. – 235с. 

17. Яковлєв В.Г. Рухливі ігри / В.Г Яковлєв., В.П. Ратніков – К.:Просвіта., 

2012р.- 385с. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Меньшикова Н.К. Гимнастика с методикой преподавания / Учебное пособие 

под ред. Меньшикова Н.К. – М: Просвещение, 2013. – 222 с. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта/ Холодов 

Ж.К Учебное пособие для ВУЗов.-К.: Олимпийская  литература, 2012 г. -235 с. 

3. Шамардін В.Н. Спортивні ігри. / Навчальний посібник для інститутів 

фізичної культури Шамардін В.Н. - Дніпропетровськ.: 2009. 

 

 Монографії та інші наукові видання: 

 

1. Дорошенко Е.Ю. Управління командою в ігрових видах спорту / Дорошенко 

Е.Ю. З. 2014р - 87 с.  

 

 

Інші джерела: 

1. Бельский И.В. Системы эффективности тренировки. Армреслинг / Бельский 

И.В. - К. Олімпійська література, 2011р. – 312 с. 

2. Васильев В.В. Физиология человека / Под ред. Васильевой В.В. — М., Ф и С, 

2004._- 344с. 

3. Зотов В.П. Восстановление работоспособности спортсменов. / Зотов В.П.  – 

К: Здоровья, 2011.–191 с  

4. Максименко Н.В. Теорико-методичні основи багаторічної підготовки юних 

спортсменів у спортивних іграх: Максименко Н.В. / автореферат дис..  д-ра наук з 

фіз.. вих..і спорту 24.00.01 Нац.ун-т фіз.. виховання і спорту України. К.2011. - 46с. 

5. Олешко В.Г. Силові види спорту / Олешко В.Г. - К.: Олімпійська література, 2009 

р. – 288 с. 

6. Полиевский С.А. Физическое воспитание учащейся молодёжи. / Полиевский 

С.А - М.: Медицина, 2009 г. – 169 с. 

7. Мухін В.М. Фізична реабілітація.-К.: Олімпійська література, 2012 р. – 424 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.mon.gov. - Офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України 

2. http://www.osvita.com - Єдине освітнє інформаційне вікно України 
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3. http://www.eu-edu.org - Європейський освітній портал 

4. http://www.osvita.org.ua - Освітній портал 

5. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws - Законодавство про освіту 

6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/page3 - Закон України “Про 

фізичну культуру і спорт” 

7. http://ysms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Item

id=22 - нормативні документи «Фізична культура та спорт» 
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