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I курс I семестр 

ТЕМА 2. ВПЛИВ ДОПІНГУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ 

Семінарське заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. Коротка історія допінгу в спорті. 

2. Допінги та їх класифікація. 

3. Допінг у різних видах спорту. Допінгові порушення. 

Основні поняття,терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: допінг, 

класифікація, групи, стероїди, анаболіки, гармони, кров, лікарські препарати 

 

Семінарське заняття № 3- 2 год. 

План 

1. Парадокс допінгу. 

2. Вплив допінгу на системи органів. 

3. Заборонені речовини в спорті  

Основні поняття,терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: допінг, 

класифікація, групи, стероїди, анаболіки, гармони, кров, лікарські препарати 

 

ТЕМА 4. СПОРТИВНІ ІГРИ 

Семінарське заняття № 1-2 – 4 год. 
 

План 

1. Мета і завдання спортивних ігор. 

2. Фізичне виховання студентів за допомогою спортивних ігор. 

Основні поняття,терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: команда, 

правила гри, кошик, м’яч, сітка, порушення, змагання, система проведення, 

перемога. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 
 

План 

3. Розвиток фізичних якостей за допомогою спортивних ігор. 

4. Методи розвитку фізичних якостей  в спортивних іграх. 

Основні поняття,терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: команда, 

правила гри, кошик, м’яч, сітка, порушення, змагання, система проведення, 

перемога. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити захисним стійкам, переміщенням при навчанні гри в 

«Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати стійки, пересування при грі 

у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Повторити захисні стійки, переміщення при навчанні гри в «Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати стійки, пересування при грі 

у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити техніці кидка та прийому м’яча при навчанні гри в «Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати кидок та прийом м’яча при 

грі у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати 

витривалість. 

ТЕМА 3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

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». 

4. Командна легкоатлетична естафета (розп, показ, імітація у спрощених 

умовах, виконання естафети). 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), навчитися техніки бігу по дистанції, виховувати витривалість. 

Практичне заняття № 2– 2 год. 

План 

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

розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції). 
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3. Рухлива гра «Вибивний». 

4. Командна легкоатлетична естафета (розп, показ, імітація у спрощених 

умовах, виконання естафети). 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), навчитися техніки бігу по дистанції, виховувати витривалість. 

Практичне заняття №3 – 2 год. 

План 

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

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

розбіг).  

3. Спортивна гра Футбол. 

4. Командна легкоатлетична естафета (розказ, показ, імітація у спрощених 

умовах, виконання естафети). 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), навчитися техніці старту, стартового розбігу, виховувати 

витривалість. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

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

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

фінішування).  

3. Кардіо-тренування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), навчитися техніці старту, стартового розбігу, фінішування, 

виховувати витривалість. 
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I курс II семестр 

ТЕМА 4. Спортивні ігри 

Семінарське заняття № 1-2 – 4 год. 
 

План 

1. Мета і завдання спортивних ігор. 

2. Фізичне виховання студентів за допомогою спортивних ігор. 

3. Розвиток фізичних якостей за допомогою спортивних ігор. 

4. Методи розвитку фізичних якостей  в спортивних іграх. 

Основні поняття,терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: команда, 

правила гри, кошик, м’яч, сітка, порушення, змагання, система проведення, 

перемога. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити захисним стійкам, переміщенням при навчанні гри в 

«Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати стійки, пересування при грі 

у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Повторити захисні стійки, переміщення при навчанні гри в «Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати стійки, пересування при грі 

у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити техніці кидка та прийому м’яча при навчанні гри в «Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати кидок та прийом м’яча при 

грі у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати 

витривалість. 
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Практичне заняття № 4– 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення техніки кидка та прийому м’яча при навчанні гри в 

«Піонербол». 

3. Двостороння гра в «Піонербол». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати кидок та прийом м’яча при 

грі у «Піонербол», вдосконалювати силову підготовку, виховувати 

витривалість. 

 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили та спритності. 

2. Спеціальні бігові легкоатлетичні вправи. 

3. Командна легкоатлетична естафета (розказ, показ, імітація у спрощених 

умовах, виконання естафети). 

4. Спеціальні вправи на відновлення дихання. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти правильно виконувати елементи 

командної легкоатлетичної естафети, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати силову витривалість. 

 

ТЕМА 5. ІСТОРІЯ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № 1-2-4 год. 
План 

1. Україна в міжнародному олімпійському русі. 

2. Виступи українських спортсменів у Олімпійських іграх. 

3. Створення НОК України та особливості його діяльності. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Олімпійські ігри, МОК, переможці, види спорту, місце проведення, переможці, 

незалежність. 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Семінарське заняття № 1-3-6 год. 
 

План 

1. Загартовування. 

2. Шкідливі звички. 

3. Ситуаційні завдання . 
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4. Профілактичні бесіди. 

5. Здорове харчування. 

6. Особиста гігена. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

табакокуріння, гігієна харчування, здоровий спосіб життя, водний режим. 

ТЕМА 3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

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

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

фінішування).  

3. Кардіо-тренування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), навчитися техніці старту, стартового розбігу, фінішування, 

виховувати витривалість. 

Практичне заняття № 2– 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, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати  спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), вдосконалення техніки старту, стартового розбігу, виховувати 

швидкісну витривалість. 

Практичне заняття № 3– 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, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати спеціально-підготовчі 

(бігові вправи), вдосконалення техніки старту, стартового розбігу, фінішування,  

виховувати витривалість. 

 

Практичне заняття № 4  – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 
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2. Навчання техніки човникового бігу  4х9 м. (порядок виконання, 

нормативні вимоги,  техніка бігу на дистанції). 

3. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати техніку човникового бігу  

4х9 м,  виховання витривалості. 

Практичне заняття № 5  – 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, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  вміти виконувати техніку човникового бігу  

4х9 м,  виховання витривалості. 
 


