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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» обов’язкових
компонент складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти 081 Право (право).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток основних
фізичних якостей та рухових здібностей; виховання зацікавленості і звички до
занять фізичними вправами; формування здорового способу життя; формування
усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні
якості та рухові здібності; виховання морально-вольових і психологічних
якостей особистості.
Міждисциплінарні зв’язки: фізичне виховання інтегрує досягнення
суміжних наук і становить собою систему педагогічних впливів задля
досягнення результатів фізичного виховання. Завдяки комплексному
використанню суміжних наук з’явилися можливості вивчення соціальних
закономірностей розвитку та організації фізичного виховання, особливостей
впливу фізичних вправ на тілесне і психічний розвиток студентів; виявлено
закономірності формування рухових умінь і навичок, форм і методів
педагогічного впливу. Має взаємозв’язок з наступними дисциплінами:
професійна етика та естетика; економічна теорія; культурологія; соціологія;
психологія (загальна та юридична); юридична деонтологія; безпека
життєдіяльності; екологічне право; етика ділового спілкування; соціальна
педагогіка.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Легка атлетика та прискорене пересування.
Тема 2. Гімнастика.
Тема 3. Спеціально-підготовчі вправи.
Тема 4. Спортивні ігри.
Тема 5. Туризм та орієнтування на місцевості.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є
формування всебічно розвинених особистостей, підготовка їх до високоякісної
праці за обраним фахом, спроможність використати фізичну культуру та спорт в
умовах майбутньої професійної діяльності. А також спрямована на практичне і
теоретичне опанування студентами знаннями та вміннями, професійнопедагогічними навичками, необхідними для самостійних систематичних занять
фізичними вправами протягом усього життя.
У процесі практичних занять враховуються: вікові та анатомо-фізіологічні
періоди розвитку та оздоровлення організму; розкривається значення занять
фізичними вправами для здоров’я; розвиваються основні фізичні якості та рухові
здібності; формуються знання, вміння і навички дотримання особистої гігієни;
загартування організму; дотримання правил техніки безпеки; розвиваються
уміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення
постави, зняття втоми. Під час занять реалізуються навчальні, розвивальні,

пізнавальні та виховні цілі.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізичне виховання» є
формування ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовка її до
професійної діяльності, мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури,
орієнтування на здоровий спосіб життя; зміцнення здоров’я, сприяння
правильному формуванню і всебічному розвитку організму, забезпечення
високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду
навчання; набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і
професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну
готовність випускників вищого навчального закладу до життєдіяльності й
обраної професії; оволодіння прийомами рукопашного бою та самозахисту без
зброї; підготовка до виконання державних тестів і нормативів на рівні вимог
освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм
відповідного фахівця.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
Знати:
 мету і завдання фізичного виховання;
 характер і зміст майбутньої професії;
 володіти формами і методами навчання;
 прагнути бути висококваліфікованим фахівцем в галузі фізичної культури і
спорту;
 нормативно-правові документи даної галузі.
Вміти:
 використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності;
 застосовувати фізичні вправи з метою профілактики та оздоровлення;
 пропагувати здоровий спосіб життя; вміти дотримуватися техніки безпеки
при навчанні фізичним вправам;
 методику проведення профілактичної роботи з попередження травматизму;
 самостійно опрацьовувати завдання з фізичного виховання які викладаються;
 проявляти активність, ініціативу та творчість під час навчання;
 приймати активну участь в спортивно-масовій та громадській діяльності
закладу вищого освіти;
 використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та
всебічного з’ясування певних обставин;
 володіти базовими навичками риторики;
 доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно й
зрозуміло;
 пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контекстів;
 належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел
та вторинних джерел, для своєї професійної діяльності;

 вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних;
 демонструвати вміння користування комп’ютерними програмами, потрібними
в професійній діяльності;
 працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 години 12 кредитів ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні
компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування правових доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності
ситуаціях.
(ЗК)
ЗК9 Здатність працювати в команді.
ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Легка атлетика та прискорене пересування.
Заняття з легкої атлетики спрямовані на розвиток швидкості, загальної та
спеціальної витривалості, сили, спритності, координації рухів, виховання
рішучості, сміливості, впевненості у своїх силах.
Зміст занять: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, вправи для бігу на
короткі, середні та довгі дистанції, марш-кидки, контрольні вправи, вправи із
ходьби та бігу рівною та пересіченою місцевістю, естафети, комплексі
тренування та контрольні вправи.
Тема 2. Гімнастика.
Заняття з гімнастики спрямовані на розвиток сили, силової витривалості,
швидкості, спритності, координації рухів, просторової орієнтації, виховання
сміливості, рішучості, вишколу та підтягнутості.
Зміст занять: загально-розвиваючі вправи, спеціальні вправи, стройові
прийоми, комплекси вільних вправ, вправи на рівновагу, комплексно-силові
вправи, вправи з гирями, вправи на гімнастичних снарядах, опорні і безопорні
стрибки, вправи з гімнастичним інвентарем, вправи на тренажерах, вправи в

парах, естафети, комплексні тренування та контрольні вправи.
Тема 3. Спеціально-підготовчі вправи.
Заняття з даної теми спрямовані на формування вмінь та навичок виконання
прийомів страховки, самостраховки, падінь, акробатичних та гімнастичних
вправ, розвиток координації рухів, уміння управляти тілом у просторі,
спритності, швидкості, сили, виховання наполегливості, рішучості, сміливості.
Зміст занять: вивчення спеціально-підготовчих вправ сприяє всебічному
розвитку функціональних систем організму і допоміжні вправи, що формують
спеціальний фундамент для наступного удосконалення специфічної змагальної
діяльності, вони є складовою спеціально-підготовчих рухів в окремих видах
спорту. Спеціально-підготовчі вправи охоплюють коло засобів, що включають
елементи змагальної діяльності і дій, які відповідають за структурою рухів, та
характером прояву якостей діяльності функціональних систем організму
основній змагальній вправі.
Тема 4. Спортивні ігри.
Заняття спрямовані на розвиток зальної та спеціальної витривалості,
швидкості, просторової орієнтації, координації рухів, точності реакції, уваги,
формування умінь і навичок у командних діях, виховання колективізму,
наполегливості, ініціативи, кмітливості, зняття емоційних напружень після
виконання спортивної діяльності.
Зміст занять: баскетбол, волейбол, футбол, рухові ігри. В процесі занять
здійснюється ознайомлення з основними правилами змагань та ігор, оволодіння
елементами техніки і тактики ігор, розвиваються основні та спеціальні якості і
прикладні навички.
Тема 5. Туризм та орієнтування на місцевості.
Заняття спрямовані на розвиток зальної та спеціальної витривалості,
швидкості, просторової орієнтації, координації рухів, точності реакції, уваги,
формування умінь і навичок у командних діях, виховання колективізму,
наполегливості, ініціативи, кмітливості
Зміст занять: туризм, спортивне орієнтування, рухові ігри та естафети. У
процесі занять здійснюється ознайомлення з правилами техніки безпеки при
пересуванні по маршруту і з правилами орієнтування, оволодіння знаннями
застосування туристської техніки й тактики в поході, страхування та
самострахування, формування вмінь і навичок рухатись за вказаним азимутом за
допомогою ігрових методів, де розвиваються спеціальні якості та прикладні
навички.
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3.1.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://sambo.net.ua - сайт федерації самбо України.
2. https://frb.org.ua – сайт федерація рукопашного бою.
3. http://policehortihg.pcma.org.ua – сайт федерації поліцейського хортінгу
України.

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Підсумковий контроль в Сумській філії Харківського національного
університету внутрішніх справ передбачає залік спрямованого на перевірку і
оцінку засвоєння студентами навчальної програми з фізичного виховання
відповідного року навчання. Заліки передбачаються навчальним планом і
робочою навчальною програмою з фізичного виховання та регламентуються
цими документами.
ТЕСТИ І НОРМАТИВИ
для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості
населення України
Здобувачі вищої освіти (16 років)
№
Види тестів
Стать
Нормативи, бали
з/п
5
4
3
1 Рівномірний біг 2000м, хв., ч
7,5
8,5
9,2
1500м, хв.
ж
7,3
8,0
8,48
2 Підтягування на перекладині, разів, ч
12
11
10
або стрибок у довжину з місця, см
240
220
200
Згинання і розгинання рук в упорі ж
20
18
15
лежачи, разів, або стрибок у
190
175
165
довжину з місця, см
3 Біг на 100м, с
ч
14,0
14,6
15,3
ж
16,0
16,5
17,4
4 Човниковий біг 4 х 9м, с
ч
9,4
10,0
10,5
ж
10,8
11,0
11,5
5 Нахил тулуба вперед з положення ч
12
10
8

2
10,0
9,0
9
180
11
155
15,9
18,0
11,0
11,9
5

сидячи, см

ж

19

17

15

8

Здобувачі вищої освіти (17 років)
№
Види тестів
Стать
Нормативи, бали
з/п
5
4
3
2
1 Рівномірний біг 3000м, хв., ч
13,3
13,5
14,3
15,4
2000 м, хв.
ж
9,5
10,45
11,45
12,45
2 Підтягування на перекладині, разів, ч
13
12
11
10
або стрибок у довжину з місця, см
250
230
215
200
Згинання і розгинання рук в упорі ж
22
19
16
12
лежачи, разів, або стрибок у
200
185
170
160
довжину з місця, см
3 Біг на 100м, с
ч
13,6
14,3
15,0
15,5
ж
15,0
16,0
17,0
17,5
4 Човниковий біг 4 х 9м, с
ч
9,1
9,7
10,1
10,4
ж
10,4
10,9
11,3
11,7
5 Нахил тулуба вперед з положення ч
13
11
9
6
сидячи, см
ж
20
18
16
9
Здобувачі вищої освіти (18-20 років)
(крім військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)
№
Види тестів
Стать
Нормативи, бали
з/п
5
4
3
2
1 Рівномірний біг 3000м, хв., ч
13,0
13,3
14,2
15,3
2000 м, хв.
ж
10,3
11,15
11,5
12,3
2 Підтягування на перекладині, разів, ч
14
12
11
10
або стрибок у довжину з місця, см
260
240
235
205
Згинання і розгинання рук в упорі ж
25
21
18
15
лежачи, разів, або стрибок у
210
200
185
165
довжину з місця, см
3 Біг на 100м, с
ч
13,2
14,0
14,3
15,0
ж
14,8
15,5
16,3
17,0
4 Човниковий біг 4 х 9м, с
ч
9,0
9,6
10,0
10,4
ж
10,4
10,8
11,3
11,6
5 Нахил тулуба вперед з положення ч
13
11
9
6
сидячи, см
ж
20
18
16
9

Підсумковий контроль
І семестр
Залік
1. Стрибок у довжину з місця.
2. Біг 100 м.
3. Комплексно-силова вправа.
ІІ семестр
Залік
1. Біг 1000 м.
2. Підйом тулуба із положення лежачи.
3. Човниковий біг 4 х9 м.

ІІІ семестр
Залік
1. Біг на 1500 м (ч), 1000 м (ж).
2. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (ж).
3. Підтягування на високій перекладині (ч).
ІV семестр
Залік
1. Біг 2000 м (ч.), 1000 м (ж.).
2. Комплексно-силова вправа .
3. Подолання єдиної смуги перешкод.
V семестр
Залік
1. Човниковий біг 10м х10 м.
2. Підйом тулуба і з положення лежачи.
3. Підтягування на високій перекладині (ч.) та підтягування на низькій
перекладині (ж).
VІ семестр
Залік
1. Підйом переворотом на високій перекладині (ч.).
2. Підйом тулуба з положення лежачи (ж.).
3. Біг 100м. (ж.)
4. Біг 1000м. (ч, ж.)
5. Подолання єдиної смуги перешкод (ч.)

