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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

    денна форма навчання 

Кількість кредитів -3 Галузь знань 

 

01 « Освіта » 

Спеціальність  

017 « Фізична культура і спорт » 
    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   90 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

1. аудиторних -2 

2. самостійної робо-

ти студента -3 

8 год 

Практичні, семінарські 

28 год 

Лабораторні 

- год 

Самостійна робота 

54 год 

 

Вид контролю:   залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

студента для денної форми навчання становить 2:3 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  вивчення дисципліни  є:  

- надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефекти-

вної професійної діяльності; 

- надати узагальнену інформацію про атлетизм як окремої наукової дис-

ципліни, а також вивчення основних положень теорії та методика викла-

дання атлетизму; 

- розкрити історічні аспекти винекнення і розвитку атлетизму; 



- забеспечити розуміння студентами основних напрямків атлетизму,  

його основних задач; 

- формування  у студентів явлення про міце атлетизму в системі наукових 

знань. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- є  набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефектив-

но вирішувати завдання професійної діяльності; 

- навчити основ теоретичних знань з дисциплини атлетизм; 

- виробити у студентів навички науково- дослідної діяльності; 

- привчити до самостійності та відповідальності: 

вміти: 

- використовувати знання в побудові підготовки у макроциклах, мезоци-

клах, та мікроциклах; 

- організація навчально-тренувального процесу; 

- проводити спортивний відбір, оріентації,та селекції у процесі початко-

вої підготовці; 

- проводити організацію наукових досліджень. 

 

Сформовані  компетенції  

 

1. Основні загальнокультурні та професійні компетенції 

В результаті вивчення дисципліни «атлетизм» молодші спеціалісти   по-

винні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності.   

2. Загальнокультурні компетенції. 

- здатність до ефективного використання знань умінь, та навичок; 

- володіння основними методами в навчально- тренувальному процесі. 

3. Професійні компетенції. 

- поетапне створення програм комплексного контролю за станом спорт-

смена; 

- проводити анализ змагальної діяльності з виявленням факторів що ви-

значають її ефективність; 



- проведення підбору  і обгрунтовування тестів що дозволяють оцінити 

основні фактори; 

- задіяти педагогічні засоби -варіативне планування навантажень в на-

вчально-тренувальному процесі; 

- надавати характеристику засобам і методам системи відновлення в спо-

рті; 

- надавати експрес - оцінки стану, в якому знаходиться спортсмен після 

виконання вправ, серії вправ, тренувального заняття; 

- проведення науково-дослідної роботи. 

3. Структура навчальної дисципліни 

семестр 

Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

6 90 8 6 22 54 

 

 

4.Тематичний план дисципліни 
№ 

п/п 

Назва розділу  

(модуля), 

теми (змістові  

модулі) 

Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль № 1 24 4 1+1 4 14 
1-5*, 1-3^, 

16^ 

Модульний 

контроль 

1. Історія розвитку си-

лових видів спорту.      

1-3*, 1-3 ^, 

2*-3* 

презентація 

семінарські 

заняття, 

тестування, 

реферат 

 

Модуль № 2 28 2 1+1 6 18 

1-5*, 4-5*, 

16^ 

Модульний 

контроль 



2 Класифікація та те-

рмінологія у сило-

вих видах спорту. 
     

4-5*, 16^ практичні 

роботи, 

самостійне 

вивчення тем 

 

Модуль № 3 38 2 1+1 12 22 

1-5*, 

4^,презентаціі 

Модульний 

контроль, 

індивідуальне 

семестрове 

завдання 

3 Методи розвитку 

сили. 
     

1-2*, презен-

тація 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

4  
  

 

  

1-5*, 4^, пре-

зентація 

практичні 

роботи, 

реферат  

5 ЗАЛІК        

 ВСЬОГО 90 8 6 22 54  ЗАЛІК 

 

5. Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Вступ. Загальні питання. 2 

2. Історія розвитку силових видів спорту. 2 

3. Класифікація та термінологія у силових видах спорту. 2 

4. Методи розвитку сили. 2 

 Всього 8 

 

6. Теми семінарських занять 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1. СЕМ.  Історія розвитку в/а, пауєрліфтингу, гирьового спо-

рту, армспорту та культуризму. 
1 

2. СЕМ. Сила та методи розвитку сили. Класифікація у си-

лових видах спорту. 
1 

3. СЕМ. Травми та ушкодження при заняттях силовими ви-

дами спорту. Профілактика травматизму та вимоги з тех-

ніки безпеки при заняттях з обтяженнями. 

      1 

4. Модульна Контрольна Робота № 1 1 

5. Модульна Контрольна Робота № 2 1 



6. Модульна Контрольна Робота № 3 1 

 ЗАЛІК  

 Всього 6 

 

7. Теми практичних занять 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудиторних 

годин 

1 Техніка виконання змагальних вправ у важкій атлетиці. 2 
2 Техніка виконання змагальних вправ у пауєрліфтингу. 2 
3 Класифікація  та термінологія ПРИ ЗАНЯТТЯХ у силових 

видах спорту. 
2 

4 Розподіл  вправ по групах та підгрупах. Техніка  виконан-

ня змагальних вправ у гирьовому спорті,. 
2 

5 Застосування  поняття тренер-спортсмен в застосувані 

термінології у тренувальному процесі. 
2 

6 Методи  розвитку сили - практичне виконання.Техніка ви-

конання змагальних вправ у культуризмі. 
2 

7 Виконання  силових вправ у статичній та динамічній 

формі роботи. 
2 

8 Застосування  вибухової та швидкісної сили. Техніка  ви-

конання змагальних вправ у армспорті. 
2 

9 Застосування  методу короткочасних максимальних ско-

рочень. 
2 

10 Застосування  методу багаторазових близько граничних 

напружень. 
2 

11 Застосування  ударного методу розвитку сили. 2 

 Всього 22 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми  

(змістовий  

модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 

1 

 

Історія розвитку силових 

видів спорту. 

 

Основи фізичного виховання в древній Греції. 

Самостійне опрацювання теми.  Підготовка 

письмового звіту. 
1 

Жіночій культуризм-історія. Самостійне 

опрацювання теми.  Підготовка письмового 

звіту. 
1 

Історія розвитку важкої атлетики, пауєрліф-

тингу, армспорту. 

Самостійне опрацювання теми.  Підготовка 
2 



письмового звіту. 

Історія розвитку культуризму та гирьового 

спорту. Самостійне опрацювання теми.  Під-

готовка письмового звіту. 

1 

У яких країнах та коли почалося формування 

сучасної важкої атлетики. Самостійне опра-

цювання теми.  Підготовка письмового звіту. 

2 

Значення силових видів спорту в системі фі-

зичного виховання. Самостійне опрацювання 

теми.  Підготовка письмового звіту. 

2 

Підготовка до семінару   2 

Підготовка до МКР  3 

 Разом  М 1  14 

2 

 

Класифікація та термінологія 

у силових видах спорту 

 

Необхідність єдиної термінології в силових 

видах спорту Самостійне опрацювання теми.  

Підготовка письмового звіту. 

2 

 

 

Термінологічні особливості у пауєрліфтингу. 

Самостійне опрацювання теми.  Підготовка 

письмового звіту. 
2 

Спеціальні вправи у гирьовому спорті. Само-

стійне опрацювання теми.  Підготовка пись-

мового звіту. 

 

2 

За якими ознаками класифікуються фізичні 

вправи які використовуються в силових видах 

спорту. Самостійне опрацювання теми.  Під-

готовка письмового звіту. 

 

2 

Спеціальні  вправи у важкій атлетиці. Само-

стійне опрацювання теми.  Підготовка пись-

мового звіту. 
2 

«Лікарський контроль під час проведення на-

вчально-тренувального процесу з фізичної 

культури». Самостійне опрацювання теми.  

Підготовка письмового звіту. 
1 

Підготовка до практичних робіт 4 

Підготовка до МКР 3 

 Разом М 2  18 

3 

 

методи розвитку сили. 
 

Метод примусового напруження при розвитку 

сили м’язів Самостійне опрацювання теми.  

Підготовка письмового звіту. 
4 



Статична та динамічна форма м’язового ско-

рочення. Самостійне опрацювання теми.  Під-

готовка письмового звіту. 
4 

Метод короткочасних максимальних напру-

жень Самостійне опрацювання теми.  Підго-

товка письмового звіту. 
4 

 Нетрадиційні методи розвитку сили. 

 Самостійне опрацювання теми.  Підготовка 

письмового звіту. 
2 

Підготовка до семінарів 2 

Підготовка до практичних робіт 3 

Підготовка до МКР  3 

 Разом М 3  22 

 ВСЬОГО  54 

 
Розподіл  годин самостійної  роботи за модулями 

Підготовка до семінарів М 1 - 2      М 2 - -          М 3- 2 

Самостійне опрацювання тем М 1 –6        М 2 - 6         М 3 - 4 

Підготовка до МКР М 1 – 3       М 2 –  3        М 3 - 3 

 

9. Календарне планування дисципліни 

№ 

п.п. Зміст 

Кількість 

годин 
дата 

Л
ек

ц
ії

  

П
р
ак
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ч

н
і 
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н
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тя

 

С
ем

ін
ар

и
  

 

Модуль № 1     
1 2 Вступ. Загальні питання. 2    

3 4 Пр.1.  Техніка виконання змагальних вправ у 

важкій атлетиці. 

 2  
 

5 6 Історія  розвитку важкої атлетики, армспорту, 

гирьового спорту та культуризму. 

2   
 

7 СЕМ.1   1  

8, 9 Пр.2.   Техніка  виконання змагальних вправ у 

пауєрліфтингу. 

 2  
 

10 Модульна контрольна робота №  1   1  

Модуль № 2     

11, 12 Класифікація та термінологія у силових видах 

спорту. 

2   
 

13, 14 Пр.3.   Розподіл вправ по групах та підгрупах, 

Техника виконання класичних вправ у важкій 

 2  
 



атлетиці, ривок та поштовх. 
15 СЕМ.2   1  

16, 17 ПЗ.4.  Застосувати на практиці поняття тренер-

спортсмен з застосуванням термінології. 

 2  
 

18 Модульна контрольна робота №  2   1  

Модуль № 3     

19, 20 Методи розвитку сили. 2    

21, 22 Пр.5.   Виконання силових вправ у статичній та 

динамічній формі роботи, у силових видах спор-

ту. 

 2  
 

23, 24 ПЗ. 6. Застосування вибухової та швидкісної си-

ли при заняттях важкою атлетикою. 

 2  
 

25, 26  Пр.7.   Застосування методу короткочасних 

максимальних  напружень. 

 2  
 

27, 28 Пр.8.   Застосування методу багаторазових бли-

зько граничних напружень. 

 2  
 

29, 30 Пр.9    Застосування ударного методу розвитку 

сили. 

 2  
 

31 СЕМ.3   1  

32, 33 ПЗ. 10. Застосування нетрадиційних методів ро-

звитку сили. Метод примусового напруження, 

метод контрасту, метод переключення.  

  

 

2 

 
 

34, 35  Пр.11.   Безнавантажувальний метод розвитку 

сили. 

  

2 

 
 

36 Модульна контрольна робота № 3   1  

       

 

10. Рейтингова система оцінювання  

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  Сума 

28 30 42  100 

 

Модуль № 1 ( всього 28 балів) 

Семінар – 1 -4 бали 

Практичні заняття – 2 -3 бали 

Самостійна робота –    12 балів  

 звіт про самостійне опрацювання тем – 12 балів  (6 тем по 2 бали)  

Модульна контрольна робота – 6 балів 

Мінімальна  необхідна сума балів -18 

 

     Модуль № 2 ( всього 30 балів) 

Семінар – -1 -5 бали 

Практичні заняття –3 -3 бали  

Самостійна  робота – 12 балів  



 звіт про самостійне опрацювання тем – 12 балів ( 6 тем по 2бали) 

Модульна контрольна робота – 7балів 

Мінімальна  необхідна сума балів - 17 
 

Модуль № 3 (всього 42бал) 

Семінар – 1 -5 балів 

Практичні заняття – 7 -3 бали 

Самостійна  робота – 8 балів  

 звіт про самостійне опрацювання тем –8 балів ( 4 теми по 2 бали) 

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна  необхідна сума балів - 25 

Мінімальна  необхідна сума балів - 5  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 
0-34 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Теми семінарських занять. 

4. Практичні  роботи. 

5. Модульні контрольні роботи. 

6. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

7. Питання для самостійного опрацювання. 

8. Рейтингова система оцінювання. 

    9. Презентації 
 

12. Рекомендована література основна. 

1. Бельский І.В.  Магія культуризму. Мінск; Мога-Н.1994. 

2. ОлежкоВ.Г. Силові види спорту-к:олімпійський спорт1999. 
3. Культуризм  та пауєрліфтинг. Малое предприятие (АБРИС) 

С.А.Черідниченко Донецк  199 



4. КириченкоТ.Г.,ПрокопенкоК.В.ПронтенкоВ.В.Історія гирьового спорту,-

Житомир:(Полісся),2006. 

5. Горбов П.С. Гирьовий спорт,-М,:АСТ;Донецк:Сталкер, 2008. 

6. Дворкин Л.С.Силові види спорту: атлетизм, культуризм, пауєрліфтинг, ги-

рьовий спорт. Серія (хіт зезону).-Ростов на/Д:(фенікс,2003. 

7. КириченкоТ.Г.,ПрокопенкоК.В.ПронтенкоВ.В.Історія гирьового спорту,-

Житомир:(Полісся),2006. 

Горбов П.С.Гирьовий спорт,-М,:АСТ;Донецк:Сталкер,2008. 

8. Дворкин Л.С.Силові види спорту: атлетизм, культуризм, пауєрліфтинг, ги-

рьовий спорт. Серія (хіт зезону).-Ростов на/Д:(фенікс,2003.     

13. Додаткова література 

1. Воробьев А.Н. Важкоатлетичний спорт:М,:Фізкультура і спорт,1987. 

2. Воробьев А.С.,Сорокін, Ю.К.Анатомія сили-М.:Фізкультура і спорт. 

3. Дворкін Л.С.Важка атлетика.М:Советский спорт,2005. 

  4. Живора П.В.Рахматов, А.І.Армспорт: техніка, тактика методика навчання: 

М,: Издательский центр (Академия) 

5. ІвановД.І. Штанга на вагах часу.-2-изд.М,:Фізкультура і спорт. 

6. Класификация методов развития сили физических упражнений в тяжелой 

атлетике, гиревом спорте, силовом троеборье и атлетизме. 

7. Лапутін А.Н. Атлетическая гимнастика.-2е изд.-здоровя.1990. 

8. Платонов В.Н.Гуськов С.И. Олімпійський спорт:К,:Олімпійська літерату-

ра, 1994.-494стр.1997. 

9. ПлеховВ.Н. Атлетизм для вас.,К,:Знание,1990. 

10. Смирнов Ю.А. Атлетизм как средство физического воспитания студентов 

вузов: Санкт-Петербург гос. академия физ. культури им. П.Ф.Лезгафта.-СПБ., 

2000. 

11. Теория спорта/ под ред. В.Н.Платонова.-К,:Вища школа.,1987 424 стр. 

12. Тяжелая атлетика: Учебник для институтов физкультуры. А.Н.Воробьев.-

М., Физкультура и спорт,1988. 

13. Тяжелая атлетика и методы преподавания : Учебник для институтов физ-

культуры. А.С.Медведев -М,:Физкультура и спорт 1986. 

14. Укран И.Л. Атлетична гімнастика-2-е изд. Физкультура и спорт ,1998 

15. Хартман Ю., Тюнеман Х. Современная тренировка.-Берлин: Шпортфер-

лаг, 1988. 

16.  Шубов В.М. Краса сили.-М,: Вища школа 1990. 

 

13. Інформаційні ресурси 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 



3. Теми семінарських занять. 

4. Практичні роботи. 

5. Питання для самостійного опрацювання. 

6. Рейтингова система оцінювання. 

7. Презентації. 

 

Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби пото-

чного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується 

заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 

 
 

 
 

 


