
 

 

 

 

Форма № Н-3.03 

                                  

 

 
                      

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легка атлетика та методика її  викладання 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

                                        підготовки          бакалавра 
                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

                               напряму  6.010203 «Здоров’я людини» 

 
(шифр і назва спеціальності) 

 

 (Шифр за ОПП – ВВПП 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук  2018 рік



2 

 

  

 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцький національний університет імені 

                   Михайла Остроградського 
                                                       (повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к. фіз. вих., доцент Гуменний В. С.                           

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання комісією Науково-методичної комісії  

з   напряму  6.010203 «Здоров’я людини» 

 

 

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__



3 

 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Легка атлетика та 

методика її  викладання»  складена    відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки          бакалавра   з    напряму  6.010203 «Здоров’я людини» 

 

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є: техніка і методика навчання 

легкоатлетичним вправам. 

 

  Міждисциплінарні зв’язки:   

1. Теорія і методика фізичного виховання. 

2. Олімпійський і професійний спорт. 

3.  Загальна теорія спорту для всіх. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні принципи викладання легкої атлетики. 

2. Спринтерський біг. Біг на середні та довгі дистанції.  

3. Основи техніки стрибків. 

4. Основи техніки спортивних  метань. 

5. Види підготовки у легкій атлетиці.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Легка атлетика та методика її 

викладання» є оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, придбання 

необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаторської 

роботи з легкої атлетики в школі та ДЮСШ. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Легка атлетика та методика її 

викладання» є: оволодіння сучасною технікою видів легкоатлетичних вправ: 

спортивної ходьби, гладкого бігу на короткі, середні та довгі дистанції; бігу в 

природних умовах (кросу); бігу з перешкодами на 100 м, 110 м, 400 м, 3000 м; 

естафетного бігу на короткі, середні та змішані дистанції; стрибків: з місця, у висоту, у 

довжину, потрійним; з розбігу у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; метань: 

малого м’яча, гранати, списа, штовхання ядра, диска, молота. Студент повинен 

http://lecture.in.ua/rozporyadjennya-pravami-intelektualenoyi-vlasnosti-ta-yih-zahi.html
http://lecture.in.ua/rozporyadjennya-pravami-intelektualenoyi-vlasnosti-ta-yih-zahi.html
http://lecture.in.ua/perelomi-kistok-persha-dopomoga-pri-perelomah.html
http://lecture.in.ua/perelomi-kistok-persha-dopomoga-pri-perelomah.html
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засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими елементами та 

оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та проведення різних 

форм занять та змагань з легкої атлетики. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    теорію    та    методику    викладання    вивчених    методів     легкої 

атлетики; теоретичний матеріал для вирішення завдань пов’язаних з визначенням 

навантаження на опорно-руховий апарат та інші системи органів людини, в процесі 

занять легкоатлетичними вправами; як формувати навички для проведення уроку та 

секційного заняття ЗОШ, а також тренувального заняття у ДЮСШ; будівництво 

спортивних споруд для занять легкою атлетикою, їх обладнання, експлуатація та 

догляд; правила змагань з видів легкої атлетики.  

  уміти: володіти методикою викладання легкої атлетики в ЗОШ, спортивно- 

оздоровчому таборі та ДЮСШ; самостійно скласти навчальний план-графік з фізичної 

культури для класу на навчальний рік, тематичний план, робочий план з легкої 

атлетики для окремого класу в школі, конспект уроку; робити методичний розбір 

(аналіз) уроку з легкої атлетики; контролювати та навчити учнів самоконтролю за 

фізичним навантаження на організм людини; скласти документацію для організації і 

проведення змагань з легкої атлетики в колективі фізкультури ЗОШ; судити змагання з 

різних видів легкої атлетики на посаді судді, рефері, головного секретаря, керівника 

змагань, тощо; провести  розмітку для занять та змагань бігової доріжки та секторів 

для стрибків і метань; підібрати та скласти комплекси підвідних вправ для навчання 

техніки видів легкої атлетики.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальні принципи викладання легкої атлетики.  

Тема 1. Визначення і зміст легкої атлетики. 

Визначення і зміст легкої атлетики, класифікація і характеристика 

легкоатлетичних вправ. Спортивні легкоатлетичні споруди, їх застосування та 

експлуатація. Спортивна ходьба.  

  Тема 2. Техніка легкоатлетичних видів. 

http://lecture.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-dlya-samopidgotovki-do-praktichnih-za.html
http://lecture.in.ua/metodichni-vkazivki-do-vivchennya-disciplini-obladnannya-nafto.html
http://lecture.in.ua/ippo-ku-imeni-borisa-grinchenka-desho-do-pitane-vivchennya-v-s.html
http://lecture.in.ua/o-m-bandurka-operativno-rozshukova-diyaleniste.html
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Техніка різноманітних видів легкої атлетики: фазова структура, рушійні сили, 

режим роботи м’язів. Еволюція техніки легкоатлетичних видів. Техніка видатних 

спортсменів, «школа» та «стиль» у техніці виду. 

Змістовий модуль 2. Спринтерський біг. Біг на середні та довгі дистанції.  

Тема 3. Основи техніки та методика навчання бігу на короткі, середні та довгі 

дистанції. 

Коротка історична довідка про стаєрський біг як вид легкої атлетики. Правила 

змагань, характерні риси та методика навчання. Основи техніки та методика навчання 

високого старту та стартового прискорення.  Коротка історична довідка про 

спринтерський біг як вид легкої атлетики, правила змагань, характерні риси та 

методика навчання. Характеристика бігу, особливості техніки, методика навчання та 

правила змагань. Основи техніки та методика . 

Тема 4. Основи техніки бар’єрного бігу. 

Історія розвитку бар’єрного бігу. Характерні риси та методика навчання. 

Методика навчання. Вивчення бар’єрного бігу.  

Тема 5. Основи техніки та методика навчання естафетного бігу. 

Естафетний біг. Рівень досягнень у цьому виді легкої атлетики. Характеристика 

бігу, особливості техніки, методика навчання та правила змагань. Вивчення 

естафетного бігу в цілому.  

Тема 6. Кросовий біг – як вид легкої атлетики. 

 Коротка історична довідка про кросовий біг як вид легкої атлетики. Правила 

змагань, характерні риси та методика навчання. Характеристика бігу по пересічній 

місцевості, особливості техніки, методика навчання та правила змагань. Вивчення 

кросового бігу в цілому.  

Змістовий модуль 3. Основи техніки стрибків. 

Тема 7.  Стрибки у довжину. 

Різновиди стрибків у довжину. Правила змагань зі стрибків. Вивчення техніки 

стрибка у довжину в цілому.  

Тема 8. Стрибки у висоту. 

 Вивчення техніки стрибка у висоту в цілому. 

Тема 9. Основи техніки потрійного стрибка. 
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Характеристика потрійного стрибка як легкоатлетичної вправи. Методика 

навчання. Правила змагань. 

Змістовий модуль 4. Основи техніки спортивних метань. 

Тема 10. Основи техніки штовхання ядра, метання спису та диску. 

 Різновиди метань. Правила змагань. Характеристика різновидів 

легкоатлетичних метань.  

Основи техніки штовхання ядра. Правила змагань. Характеристика різновидів 

способів штовхання ядра, техніка виконання. Методика навчання. Основи техніки 

метання спису. Правила змагань. Характеристика метання спису, техніка виконання 

метання. Методика навчання. 

 Основи техніки метання диску. 

Змістовий модуль 5. Види підготовки у легкій атлетиці.  

Тема 11. Основи підготовки легкоатлета. 

Фізичні якості та види підготовки у легкій атлетиці. Фізична, технічна, тактична, 

морально-вольова, теоретична, інтергальна підготовки.  

Тема 12. Система спортивної підготовки в легкій атлетиці. 

       Відбір і орієнтація у видах легкої атлетики. Багаторічна підготовка спортсменів в 

легкій атлетиці. Адаптація та навантаження в легкій атлетиці. Основи управління в 

системі спортивної підготовки легкоатлетів. Педагогічний контроль у спортивному 

тренуванні легкоатлетів. Прогнозування і моделювання в легкій атлетиці. Побудова 

системи тренування у зв’язку з факторами навколишнього середовища. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.   Артюшенко О.  Ф.  Легка  атлетика.   Теорія  і   методика   викладання   : 

навчальний посібник / О. Ф. Артюшенко. – Черкаси : Брасма-Україна. – 2008. – 632 с. 

       2. Артюшенко О. Ф. Легка атлетика / О. Ф. Артюшенко, А. І. Стеценко. – 

Черкаси : вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 424 с.  

       3. Бобровник В. Перспективи удосконалення технічної майстерності у стрибках у 

висоту / В. Бобровник, О. Козлова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005, № 24. – С. 19–28. 
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       4. Гогін О. В.   Легка   атлетика    / О. В. Гогін //  Курс  лекцій  для  студ.      ф-тів  

фіз. виховання пед. навч. закл. – Х. : ОВС, 2001. – 112 с. 

  5. Гогін О. В. Легка атлетика / О. В. Гогін // Навч. посібник. – Харків : ОВС, 

2005. – 345 с. 

  6. Криличенко О. В.  Історія розвитку  та методика  викладання видів легкої  

атлетики [Текст]  / О. В. Кириленко // Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К. : 

Олімп. л-ра, 2012. – 108 с. 

            7. Єднак В. Д. Легка атлетика. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу  

факультету фізичного виховання / В. Д. Єднак, В. М. Кучеренко. – Тернопіль : 

ТДПУ, 2000. – 124 с. 

            8.  Максименко   Г.   М.   Спортивно-педагогічне   вдосконалювання.    Легка 

атлетика  / Г. М. Максименко // Навч. посіб. для студ. фак. фіз. культури. – К. : Вища 

шк., 1992. – 294 с. 

      9. Тер-Ованесян  И.  А.  Подготовка   легкоатлета.   Современный   вигляд   / 

 И. А. Тер-Ованесян. – М. : Терра спорт, 2000. – 187 с. 

 

Допоміжна 

1. Иванов В.  В.   Комплексный   контроль   в   подготовке   спортсменов   /  

В. В. Иванов. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 

2. Келлер В. С. Тактическая подготовка / В. С. Келлер, В. Н. Платонов / Теория 

спорта. – К. : Вища школа, 1987. – С. 187–196.  

3. Келлер В. С. Техническая подготовка / В. С. Келлер, В. Н. Платонов // 

Теория спорта. – К. : Вища школа, 1987. – С. 174–186.  

4. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в  

Україні / Проект Державного комітету з фізичної культури і спорту в Україні. – К., 

1997. – 16 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання Екзамен, 8 семестр  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 5.  Засоби діагностики успішності навчання    

Облік успішності ведеться у формі екзамену (8 семестр). Екзамен  виставляється 

студентам, що повністю виконали програму курсу «Легка атлетика та методика її  

викладання». Облік і контроль освоєння навчального матеріалу здійснюється за 

допомогою оцінки: 

 творчо використовувати отриманні знання з теорії і методики спортивного  

тренування при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних 

завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;   

  планувати, організовувати і здійснювати роботу зі спортивного тренування, 

проведення навчальних і тренувальних заходів та спортивних змагань;  

 організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в різних 

ланках фізичного виховання; формувати в учнів систему знань і свідому потребу в 

систематичних заняттях фізичною культурою і спортом. 

 Оцінка успішності здійснюється по стобальній системі. 


