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Заняття проводяться в наступних секціях:

– для студентів, віднесених за станом здоров’я 

до основної медичної групи: 

• волейбол (чоловіки, жінки)

• баскетбол (чоловіки, жінки) 

• футбол (чоловіки, жінки) 

• теніс настільний 

• бадмінтон 

• атлетична гімнастика 

• шейпінг 

• фітнес 

• скелелазіння 

• спортивний туризм 

• військово-спортивне багатоборство 

• кульова стрільба 

- для студентів, віднесених за станом здоров’я 

до спеціальної медичної групи:

• шахи/шашки

• дартс.



Мета вивчення курсу полягає у формуванні 

стійкої мотивації студентської молоді до 

збереження власного здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості шляхом 

залучення до різних форм рухової активності. 



Завдання: 

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і 

підготовки її до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб 

життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях 

фізичними вправами і спортом; 

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, 

необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні; 

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному 

розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня 

фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання; 

- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-

прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність 

випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії; 

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей. 



Дисципліна спрямована на формування здоров’язберігаючих, 

загальнокультурних та соціальних компетентностей:  

- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;  

- самомотивація на здоровий спосіб життя;  

- вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;  

- почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і 

дисциплінованості;  

- високий рівень загальної культури;  

- здатність працювати в команді;  

- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;  

- здатність до взаємодопомоги;  

- здатність до самокритики та критики товаришів, а також її висловлювання.  



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основоположні поняття: загальна, спеціальна, спортивна, професійно-

прикладна фізична підготовка, спорт, масовий спорт, спорт вищих досягнень;

- характеристику та аналіз основних видів спорту і сучасні системи фізичних

вправ;

- вплив обраного виду спорту або системи фізичних вправ на фізичний

розвиток, функціональну підготовленість і психічні якості;

- основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді

рухової активності;

- особливості методики використання засобів фізичної культури для

оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності

праці при відхиленнях у стані здоров'я.

вміти:

- володіти базовими технічними прийомами в обраному виді рухової

активності;

- здійснювати обґрунтований вибір засобів та методів розвитку основних

психофізичних якостей;

- використовувати обраний вид рухової активності для оптимізації

працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності праці.



Футбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище – потрібне і вкрай 

корисне. Переваги гри – доступність, простота й емоційна забарвленість, поєднані 

непередбачуваним “сюжетом”, де гарантії перемоги лідера нетривалі  як ні в одному виді 

спорту, роблять її дійсно “грою мільйонів”. Сьогодні саме футбол є складовою культурного 

життя суспільства, яка сприяє організації змістового дозвілля, збереженню і зміцненню 

здоров’я, вихованню моральності, формує почуття гідності й патріотизму за свою націю.   

Характеризуючи футбол як гру, слід зазначити, що її мотивом є боротьба двох команд, кожна 

з яких намагається забити в ворота суперника більше голів і одночасно не пропустити їх у 

свої. Кожна команда складається з 11 гравців (не враховуючи тих, хто може вийти на заміну) –

воротар і десять польових гравців, які можуть бути розподілені за своїми функціональними 

обов’язками на гравців лінії захисту, лінії півзахисту та лінії нападу. 





Баскетбол – командна гра. На майданчику, розміром 26×14 м. 

зустрічаються дві команди по 5 осіб кожної. Гравці кожної команди, 

передаючи м’яч один одному і пересуваючись по майданчику, 

намагаються закинути якомога більшу кількість м’ячів в корзину 

суперника і якомога менше м’ячів пропустити у свою.

Баскетбол привчає гравців приймати самостійні рішення, сміливо діяти у 

важких умовах, правильно взаємодіяти з партнерами, виховує творчу 

ініціативу, колективізм, сміливість, активність, волю до перемоги.





Волейбол – спортивна гра, сутність якої полягає в тому, що кожна із 

двох команд, які складаються із 6 осіб, намагається точно розіграти м’яч 

руками і спрямувати його через сітку на сторону суперника. При цьому 

для організації атаки команді дозволяється виконувати не більше трьох 

передач поспіль. У волейболі, як і в будь-якій іншій спортивній грі, 

фізичні, моральні і вольові якості гравця мають вирішальне значення.





Бадмінто́н – спортивна гра, яка проводиться на невеликому 

майданчику, поділеному сіткою на 2 рівні частини. На них 

розташовуються супротивники, які за допомогою ракетки 

намагаються перекинути волан (пластмасова півсфера з пір'яним або 

нейлоновим обрамленням) через сітку на іншу половину корту так, 

щоб супротивник не зміг відбити його назад. Гру можна проводити в 

швидкому і повільному темпі, і тим самим регулювати навантаження 

згідно з фізичним станом і віком тих, хто займається.



Спортивна гра «теніс настільний» фізично значно впливає на організм. 

Тенісист постійно перебуває у русі, виконує багато ривків, наносить 

найрізноманітніші удари по м’ячу, веде напружену психологічну 

боротьбу з суперником. Правила гри досить прості, тому вона доступна 

для усіх бажаючих. Кожний гравець отримує навантаження відповідно 

до своєї фізичної підготовленості.



Кульова стрільба – один з підвидів стрілецького спорту.

У цьому виді спорту стрільба проводиться з пневматичних (4,5 мм), 

дрібнокаліберних (5,6 мм) і великокаліберних (7,62 мм для гвинтівок і 

7,62-9,65 мм для пістолетів) гвинтівок і пістолетів кулею. Підрозділяється 

на стрільбу з пістолета, гвинтівки, стрільбу з гвинтівки по рухомій мішені. 

На відміну від інших видів спорту, де спортсмени зустрічаються у 

поєдинках один з одним, стрілець веде найтяжчий бій – бій з самим собою. 

Тут важливе вміння володіти самим собою, продемонструвати все те, чому 

навчився на тренуваннях і весь свій змагальний досвід.





Військово-спортивне багатоборство (ВСБ) – це спортивно-технічний і 

прикладний вид спорту, створений в кінці 90-х років в Україні. Входить 

до "Переліку видів спорту, що визнані в Україні" та є неоліпійським видом 

спорту. ВСБ містить два напрямки: Бойове двоборство, Військово-

прикладне семиборство. Бойове двоборство: Всестильовий бій 

(володіння прийомами за допомогою ударної і кидкової техніки з 

використанням елементів боротьби, боксу та східних єдиноборств 

(карате та ін.)), стрільба з пневматичної гвинтівки. 





Атлетична гімнастика – це система вправ з обтяженнями (гантелі, гирі, 

еспандери, тренажерні установки), спрямована на зміцнення здоров'я, 

розвиток сили і створення красивої, гармонійної статури.

Крім того, вправи з обтяженнями сприяють усуненню різних 

дефектів статури (сутулість, непропорційність розвитку, вузькі плечі й 

ін.), укріплюють м'язи, що відстають у розвитку, що, безсумнівно, 

сприяє поліпшенню самопочуття і підвищенню працездатності.



Спортивний туризм – це специфічний вид туристсько-спортивної діяльності, головною 

формою якої є спортивний похід або змагання з видів туризму, ці види діяльності 

спрямовані на випробовування фізичних, психічних, духовних сил людини, удосконалення 

туристської майстерності туриста, виконання нормативів спортивних розрядів. 

Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. 

Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної 

підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по місцевості. Для 

реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними перешкодами. 



Скелелазіння – вид спорту, який полягає у вільному лазінні (найчастіше – сходженні) по 

природному (скелі) або штучному (скеледром) рельєфу. Це самостійний вид спорту, який 

вийшов з альпінізму й нерозривно пов'язаний з ним.

Різниця між альпінізмом і скелелазінням у тому, що в скелелазінні, як правило, є постійні 

(статичні) точки опори – гаки, які забетовані у скелю, а в альпінізмі навпаки, всі точки 

страховки, як правило, є тимчасові (закладки). Також альпінізм, на відміну від скелелазіння, 

дозволяє лазіння з застосуванням спеціальних інструментів та додаткового спорядження.



Фітнес – це оздоровча методика, що дозволяє змінити форми тіла і його масу й 

надовго закріпити результат. Вона містить у собі фізичні тренування в поєднанні з 

правильно підібраною дієтою. І вправи, і дієта у фітнесі підбираються 

індивідуально – в залежності від протипоказань, віку, стану здоров’я, будови і 

особливостей фігури. 

Метою фітнесу є підтримання хорошої фізичної підготовленості, працездатності, 

зменшення ризику порушень здоров’я і створення основи для фізичного здоров’я. 



Шейпінг – вид ритмічної гімнастики, спрямований на зміну форм тіла. 

Завдання шейпінгу – сформувати доглянуту і привабливу жінку з 

бездоганною поставою, ходою і умінням подати себе найкращим чином, 

тобто в кращому світлі. Саме шейпінг повинен вирішити цей комплекс 

проблем на фізичному рівні, тобто привести в порядок і пропорції тіла, і 

поставу, і ходу, і вміння рухатися.



Дартс в перекладі з англійської означає «дротики». Дартсмен метає 

дротики в мішень, що складається із зон і секторів, розфарбованих в 

різні кольори згідно їх бального значення. Той з гравців хто набирає 

(вибиває) певну кількість очок (не завжди максимальну), і стає 

переможцем.



Шашки – досить проста в правилах 

гра на двох (російські шашки). При 

цьому в ній, як і в шахах, активно 

задіяне логічне мислення.

Існує багато різновидів шашок. У 

більшості з них гра ведеться на 

клітинковій дошці, гравці почергово 

роблять хід, пересуваючи одну зі 

своїх шашок по діагоналі. Шашка 

може перестрибнути через шашку 

супротивника, якщо за тією є вільне 

поле. При цьому шашка супротивника 

знімається з дошки. При досягненні 

шашкою останнього ряду вона 

стає дамкою. Гра ведеться до повного 

знищення сил супротивника. Якщо 

такого знищення досягти неможливо, 

реєструється нічия.



Шахи - старинна мудра гра, що зародилась в Індії. Заняття шахами 

сприяють гармонійному розвиткові багатьох важливих сторін 

особистості. В процесі занять шахами розвивається логічне й інтуїтивне 

мислення, довгострокова і оперативна пам'ять, удосконалюється 

здатність до концентрації уваги. Вони сприяють в організації мислення. 

Необхідність послідовно перетворювати в життя прийняте рішення: 

робити ходи, здійснювати певні задумки – сприяє формуванню волі, 

рішучості й емоційної стійкості. Дуже важливо, що шахи виховують у 

людини критичне мислення до самої себе. 


