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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Легка атлетика з методикою 

навчання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму  014 середня освіта 

(фізична культура). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  вивчення теорії і методики 

викладання легкої атлетики, освоєння техніки основних видів легкоатлетичних 

вправ, придбання необхідних знань, умінь і навичок для самостійної 

педагогічної роботи в школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: основою наукової бази  дисципліни «Легка 

атлетика з методикою навчання» є теорія і методика фізичного виховання. 

Дисципліна ґрунтується на фізіології  та біомеханіці фізичних вправ, тісно  

взаємодіє з педагогікою та психологією. 

 

 

1. Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

 

1 курс 

Змістовий модуль 1. Основи техніки та методики навчання спортивної ходьби. 

Змістовий модуль 2. Основи техніки та методики навчання бігу. 

Змістовий модуль 3. Спеціальна фізична підготовка легкоатлета (спринтера). 

2 курс. 

Змістовий модуль 1.  Основи техніки стрибка у висоту. 

Змістовий модуль 2.  Основи техніки стрибків стрибка у довжину   

Змістовий модуль 3.  Послідовна методика  навчання. техніки бар’єрного бігу 

  

3 курс 

Змістовий модуль 1.  Основи техніки та методики навчання метань. 

Змістовий модуль 2.  Удосконалення техніки метпнь. 



4 курс. 

Змістовий модуль 1.  Основи технік  метання  списа. 

Змістовий модуль 2.  Загальні положення  підготовки у багатоборстві 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Легка атлетика з 

методикою навчання» є формування цілісної системи теоретичних і 

методичних знань, практичних умінь проведення комплексів загально-

розвиваючих вправ та надання допомоги в організації навчально-тренувального 

процесу на одному з видів легкої атлетики, розвиток професійного мислення та 

професійно значущих особистісних якостей, а також оволодіння практичним 

програмним матеріалом. 

2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Легка атлетика з 

методикою навчання» є: 

 1.    Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до 

професійної діяльності вчителя фізичної культури. 

 

2.  Сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню 

педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних 

спеціальних знань. 

 

Конкретні завдання навчального курсу : 

 ознайомити зі структурою основної форми проведення занять фізичної 

 культури у школі  – уроку, а також з іншими формами занять фізичною 

 культурою; 

 навчити добирати фізичні вправи для  вирішення поставлених на уроці  

завдань з урахуванням вікових особливостей,  статі, фізичної підготовки 

учнів; 

 навчити  користуватися   технічними   засобами   під   час   проведення   

уроків  фізичної культури; 



 навчити    добирати    та   використовувати    методичні    прийоми   для 

розвитку фізичних якостй; 

 ознайомити з комплексами загальнорозвивальних вправ  із різних 

вихідних положень для формування  і відчуття  правильної постави,  

культури  рухів,  виховання фізичних  якостей, набуття рухових умінь і 

навичок; 

 навчити методіці викладання та техніці  виконання різних 

легкоатлетичних видів; 

 ознайомити   з   методами   педагогічного   контролю   на   заняттях   з 

легкої атлетики.  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні 

бути сформовані такі компетентності: 

загальні: 

 володіти термінологію вправ і вихідних положень, формами, методами, 

засобами для організації та проведення занять з легкої атлетики; 

 володіти основами техніки виконання вправ та методику їх викладання;        

 володіти методикию  проведення  окремих  частин  уроку   та уроку в 

цілому фізичної культури  з легкої атлетики з дітьми шкільного віку; 

 володіти методами   педагогічного   контролю   на   уроках   фізичної   

культури   з  легкої атлетики.  

спеціальні : 

 добирати фізичні вправи для  вирішення поставлених на уроці  завдань з 

урахуванням вікових особливостей,  статі, фізичної підготовки учнів; 

 користуватися   технічними   засобами   під   час   проведення   уроків 

 фізичної культури; 

 подавати команди на місці та в русі; 

 самостійно складати та проводити комплекси  фізичних вправ із різних 

вихідних положень; 



 самостійно складати конспекти уроку з легкої атлетики  та проводити  

його. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 480 годин  /16 кредитів. 

ECTS 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1 курс 

Змістовий модуль 1. Основи техніки та методики навчання спортивної ходьби. 

Тема 1. Історичний розвиток легкої атлетики, 

Тема 2.  Техніка та методика навчання спортивної ходьби. 

 

Змістовий модуль 2. Основи техніки та методики навчання бігу. 

Тема 3.  Техніка бігу на короткі дистанції. 

Тема 4.  Техніки та методика навчання  стартам. 

Тема 5.  Техніки бігу по повороту ( біг 200 м. та 400м.) 

Тема 6.  Техніка  естафетного бігу. 

 

Змістовий модуль 3. Спеціальна фізична підготовка легкоатлета (спринтера). 

Тема 7. Спеціальна фізична підготовка легкоатлета (бігуна спринтера). 

Тема 8.Закріплення вивченого за курс матеріалу 

 

2 курс. 

Змістовий модуль 1. Основи техніки стрибка у висоту. 

Тема 1. Техніки стрибків у висоту способом  "переступанням",  "перекедний" 

та “фосбюрі-флоп”. 

 

Змістовий модуль 2.   Основи техніки стрибків стрибка у довжину   

 Тема 2. Техніка стрибка у довжину  способом "зігнув ноги" та 

"прогнувшись" 

Тема 3.     Техніка стрибка у довжину способом "ножиці". 

Тема 4. Удосконалення техніки  стрибків у довжину вивченими способами/ 



 

Змістовий модуль 3. Послідовна методика  навчання. техніки бар’єрного бігу 

Тема 5.  Техніка бар’єрного бігу 

Тема 6.  Удосконалення техніки  бігу на короткі дистанції 

3 курс 

Змістовий модуль 1. Основи техніки та методики навчання метань. 

Тема 1. Техніка метання малого м'яча. 

Тема 2. Методика навчання техніці  метання малого м'яча. 

Тема 3. Техніка  штовхання ядра. 

Тема 4. Методика навчання техніці штовхання ядра. 

Тема 5.  Техніка метання  метання диску  . 

Тема 6. Методика навчання техніки метання диску. 

 

Змістовий модуль 2. Удосконалення техніки метань. 

Тема 7. Удосконалення техніки  метання малого м'яча. 

Тема 8. Удосконалення техніки штовхання ядра. 

Тема 9.  Удосконалення техніки метання  метання диску   

4 курс. 

Змістовий модуль 1. Основи технік  метання  списа. 

Тема 1. Техніка  метання  списа. 

Тема 2. Методика навчвння метанню  списа. 

 

Змістовий модуль 2. Загальні положення  підготовки у багатоборстві 

Тема 3. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції 

Тема 4.. Удосконалення техніки штовхання ядра 

Тема 5 .Удосконалення техніки бігу на середні дистанції 

Тема 6 .Удосконалення техніки метання диску. 

Тема 7.Удосконалення техніки стрибка у довжину обраним способом. 

Тема 8. Удосконалення техніки  видів багатоборства 
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4.Форма підсумкового контролю результатів навчання 

Підсумковий контроль  проводиться  у 2, 4, 6 семестрах у вигляді заліку. 

Остаточний контроль  проводиться  у 7 семестрі у вигляді екзамену. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Складання практичних  нормативів згідно програмного матеріалу,   усна 

відповідь за результатами навчання згідно питань до заліку. 

 

 


