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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння студентами знаннями, вміннями і навичками з легкої 

атлетики ; компетенціями з управління фізичним розвитком людини. 

Основними завданнями є:  

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки фахівця до 

професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя; 

- зміцнення показників здоров’я, розвиток й покращення психофізичних можливостей, якостей 

і властивостей особистості, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, 

підтримка високого рівня психофізичного стану на протязі всього періоду навчання; 

- покращення функціональних та морфологічних можливостей організму, профілактика 

захворювань та травматизму; 

- виховання потреби у фізичному удосконаленні та самовихованні, в регулярних заняттях 

фізичними вправами та спортом; 

- придбання теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з легкої атлетики, 

оздоровчому тренуванні, спортивному тренуванні; 

- набуття об’єму рухових умінь і навичок, забезпечення загальної й професійно-прикладної 

фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти 

до життєдіяльності й обраної професії; 

- придбання спортивно-технічних умінь та навичок до виконання державних або відомчих 

тестів та контрольних нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-

професійних програм відповідного фахівця. 

Мета та цілі Полягає у вихованні і навчанні особистості студента засобами, легкої атлетики відповідального 

ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, сприяння послідовному формуванню фізичної 

культури фахівця, здатного реалізувати її в професійній діяльності, військової служби, забезпечення 

високого рівня працездатності протягом усього життя. 

Формат Практичні заняття. Підсумковий контроль – диференційований залік. 

Результат 

навчання 

Знати: 

• - значення та місце фізичного виховання у навчальному процесі; 

• - мету, зміст, основні принципи, форми практичних занять зі спеціалізації з виду спорту 
легка атлетика; 

• - основи організації проведення практичних занять з фізичного виховання; 

• - основи методики побудови визначеної форми занять системами фізичних вправ та 

використання обтяжень; 

• - основи методики самоконтролю в процесі занять фізичними вправами ; 

• - основи техніки виконання змагальних вправа з  легкої атлетики; 

• - основи здорового способу життя й роль регулярної рухової активності в підвищенні 

стійкості організму до фізичних і розумових навантажень, шкідливих впливів зовнішнього 

середовища; 

• - основи загартування організму; 

• - правила змагань з легкої атлетики, вимоги техніки безпеки, охорони праці щодо 

організації та проведення спортивних змагань. 

Вміти: 



• - володіти практичними уміннями та навичками з легкої атлетики; 

• - опанувати системою практичних умінь і навичок занять основними видами й формами 

раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення показників здоров’я, 

розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості; 

• - проводити навчальні заняття з легкої атлетики; 

• - виконувати державні або відомчі тести і нормативи на рівні вимог освітньо – 

професійних програм; 

• - організовувати та проводити спортивні змагання з легкої атлетики; 

• - застосовувати фізичні вправи в процесі самостійних занять й здійснювати самоконтроль 

за станом здоров’я; 

• - використовувати в соціально-професійній, фізкультурно-спортивній діяльності знання, 

уміння й навички, які набуті в процесі навчання. 

Набути практичні уміння: 

• - здатність використовувати різні види рухів та отримані знання для подальшого 

застосування на практиці; 

• - застосовувати накопичений досвід у вирішенні різних рухових дій (спортивних, 

виробничих, побутових тощо); 

• - проводити самостійні заняття з використанням фізичних вправ. 

Сформувати рухові навички: 

• - поглиблений розвиток практичних умінь з урахуванням індивідуальних здібностей засобами 

та методами  легкої атлетики; 

• - удосконалення прикладних та психофізичних якостей; 

• - досягнення спортивного вдосконалення; 

• - підвищення загального рівня функціональних та рухових здібностей. 

Обсяг Практичні заняття – 60 год. 

Пререквізити Фізичне виховання. 

Вимоги 

викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі практичні заняття за розкладом, не запізнюватися. Пройти 
медичний огляд, мати допуск лікаря до занять. На заняттях бути в спортивній формі, що не стискує 

рухи і у спортивному взутті. Забороняється самовільно залишати заняття. Виконувати тільки ті вправи, 

які дає викладач. Пропущене навчальне заняття без поважної причини підлягає відпрацюванню. 

Диференційований залік проводиться за єдиною методикою в кінці кожного навчального семестру в 

терміни, встановлені навчальним планом, студенти завчасно інформується про зміст та порядок його 

проведення. Студентам, які не з'явилися на залік без поважних причин, оцінка може бути виставлена 

за результатами поточного контролю. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1 Охорона праці. Фізичне виховання в НТУ 

«ХПІ» 

Практичне заняття 

Тема 2 Навчання техніці бігу на короткі дистанції. Практичне заняття 

Тема 3 Навчання техніці бігу на фініш Практичне заняття 

Тема 4 Навчання техніці бігу на середні дистанції  Практичне заняття 

Тема 5 Навчання техніці бігу по віражу Практичне заняття 

Тема 6 Навчання техніці високого старту і 

стартовому розгону. 

Практичне заняття 

Тема 7 Навчання техніці низького старту і 

стартовому розгону 

Практичне заняття 

Тема 8 Навчання техніці естафетного бігу. Практичне заняття 

Тема 9 Відпрацювання техніки невізуальні передачі 

естафети 

Практичне заняття 

Тема 10 Відпрацювання техніки візуальної передачі 

естафети 

Практичне заняття 

Тема 11  Аналіз правил змагань з бігу Практичне заняття 

Тема 12 Аналіз особливостей техніки та методики 
навчання кросового бігу 

Практичне заняття 

Тема 13 Навчання техніці стрибків у довжину з місця Практичне заняття 

Тема 14  Навчання техніці стрибка в довжину з 

розбігу способом «зігнувши ноги» 

Практичне заняття 

Тема 15 Вправи для розвитку фізичного якості 

гнучкості 

Практичне заняття 



Тема 16 Вправи для розвитку фізичного якості Практичне заняття 

Тема 17 Вправи для розвитку фізичного якості 
сили 

Практичне заняття 

Тема 18 Вправи для розвитку фізичного якості 

швидкості 

Практичне заняття 

Тема 19 Вправи для розвитку фізичного якості 

координації рухів 

Практичне заняття 

Тема 20 Кросова підготовка на пересіченій 

лісовій місцевості 

Практичне заняття 

Тема 21 Розвиток загальної витривалості Практичне заняття 

Тема 22 Розвиток опорно-рухливого апарату Практичне заняття 

Тема 23 Рухливі ігри Практичне заняття 

Тема 24 Удосконалення техніки бігу за допомогою 

спеціальних бігових вправ 

Практичне заняття 

Тема 25 Навчання фаз стрибка відштовхування, 

розбігу, траєкторії полёта.пріземленія під 

час виконання різних стрибків. 

Практичне заняття 

Тема 26 Навчання самоконтролю власного фізичного 

стану 

Практичне заняття 

Тема 27  Навчання спецально бар'єрним вправам Практичне заняття 

Тема 28 Навчання проведення самостійного заняття Практичне заняття 

Тема 29 Контрольні випробування з фізичної 

підготовленості 

Практичне заняття 

Тема 30 Змагання Практичне заняття 
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А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с. 

7.  Лѐгкая атлетика: Учебник для институтов физической культуры / под. общ. ред. Озолина Н.Г. и др. - 
М.: ФиС, -1989. - 671 с. 

8.  Лѐгкая атлетика: Учеб./ под. общ. ред. Н.Н.Чеснокова, В.Г.Никитушкина. – М.: Физическая культура, 

2010. – 448 с.  
9. Легка атлетика: з методикою викладання : навч. посібник / уклад.:Семенов А. А., Осадченко Т. М., 

Маєвський М. І., Ільченко С. С. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 207 с 
Додаткова 

1. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 жовтня 2003 р. № 757. 

2. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» / Вик. Глядя С.О., Любієв А.Г., Юшко О.В., Борейко Н.Ю., Колісниченко 

А.О. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 30 с. 

3. ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни «Фізичне виховання» / Любієв А.Г., Юшко О.В., Борейко 

Н.Ю., Глядя С.О., Блошенко О.І. - Харків: НТУ «ХПІ», 2020. - 34 с. 

4. Навчальна програма з фізичного виховання зі спеціалізації з виду спорту «Важка атлетика» для студентів всіх 

спеціальностей денної форми навчання, основна медична група / Роз.: Глядя С.О. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. - 

49 с. 

5. Організація та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів НТУ «ХПІ». Методичні 



вказівки для викладачів кафедри «Фізичного виховання НТУ «ХПІ»» / Роз.: Глядя С.О., Любієв А.Г., Юшко 

О.В., Колісниченко А.О. - Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 19 с. 

6. Контроль спеціальної підготовленості студентів з видів спорту». Методичні вказівки для викладачів кафедри 

«Фізичного виховання НТУ «ХПІ»» / Розр.: Глядя С.О., Любієв А.Г., Юшко О.В., Колісниченко А.О. - Харків: 

НТУ «ХПІ», 2020. – 29 с. 

7. Сайт бібліотеки НТУ «ХПІ» Електронний ресурс. Режим доступу - library.kpi.kharkov.ua. 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики. Основи техніки легкаатлетіческіх вправ. Методичні основи 

спортивного тренування у легкої атлетики. Самоконтроль за фізичним станом. 

ПРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Зал легкої атлетики(манеж) , спортивний інвентар , стартові колодки ,барьеры , спортивні мати,перекладини, 
яма для стрибків у довжину. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання знань та вмінь студентів 

100 - бальна ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 Fх 
незадовільно 

0-34 F 
 

Розподіл балів, які отримують студенти за видами навчальної діяльності 

Види навчальної діяльності Кількість 

заходів 

Бали 

Відвідування навчальних занять 1 - 32 1 - 80 

Контрольні випробування (з фізичної 

підготовленості; зі спеціалізацій з видів спорту) 

3 - 5 0 - 25 

Участь у спортивних змаганнях 
1 - 5 0 - 10 

Заохочуючи бали 
 

НОРМИ АКДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємовідносин і доброчесності НТУ« ХПІ»: 

проявляти дисциплінованість, вихованість, повагу до старших, чесність, відповідальність, доброзичливість. Визначати 

цінності, якими керуються учасники університетської спільноти Національного технічного університету« Харківський 

політехнічний інститут », і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 

 


