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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Кредит ECTS – 6 

Кредит держ .–  6 

Галузь знань 
 Нормативна 

  

Модулів – 5 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

6.010203 «Здоров’я 

людини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 4-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

8-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний ступінь: 

бакалавр 

 8 год. - 

Практичні, семінарські 

 52 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

120 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  – 60/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Легка атлетика та методика її 

викладання» є  забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями, 

ознайомлення з основами техніки і методики навчання легкоатлетичних вправ, 

обґрунтування раціональних режимів занять і тренувань. 

Завдання:   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 засвоїти елементи педагогічної техніки керування навчаючими 

елементами та оволодіти професійно-педагогічною технологією організації та 

проведення різних форм занять та змагань з легкої атлетики. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен:   

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, 

http://lecture.in.ua/perelomi-kistok-persha-dopomoga-pri-perelomah.html
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/metodichni-vkazivki-do-vivchennya-disciplini-obladnannya-nafto.html
http://lecture.in.ua/ippo-ku-imeni-borisa-grinchenka-desho-do-pitane-vivchennya-v-s.html


 

 

  

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.  

 

3. Програма 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. 

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. 

http://lecture.in.ua/o-m-bandurka-operativno-rozshukova-diyaleniste.html


 

 

  

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. 

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. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьог

о  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 180 8 52   90       

       

Змістовий модуль 1.  Загальні принципи викладання легкої атлетики 

Тема 1. Визначення і 

зміст легкої атлетики. 

Тема 2. Техніка 

легкоатлетичних видів. 

 

 2 

 

2 

 

4 

 

4 

  8 

 

8 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 

 4 8   16       

 

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. 

  

 

 

 

 

6 

 

 

   

8 

 

      

Тема 4. Основи техніки 

бар’єрного бігу. 

  4   8       

Тема 5. Основи техніки та 

методика навчання 

естафетного бігу. 

  4   12       

Тема 6. Кросовий біг – як 

вид легкої атлетики. 

  6   12       

Разом за змістовим 

модулем 2 

  

 

 

20 

   

40 

      

 

 



 

 

  

Змістовий модуль 3. Основи техніки стрибків 

Тема 7.  Стрибки у 

довжину. 

  4   16 

 

      

Тема 8. Стрибки у висоту.    4   12       

Тема 9. Основи техніки 

потрійного стрибка. 

  4   12       

Разом за змістовим 

модулем 3 

  

 

 

12 

   

40 

      

Змістовий модуль 4. Основи техніки спортивних  метань 

Тема 10. Основи техніки 

штовхання ядра, метання 

спису та диску. 

  4   8       

Разом за змістовим 

модулем 4 

  4   8       

Змістовий модуль 5. Види підготовки у легкій атлетиці 

Тема 11. Основи 

підготовки легкоатлета. 

 2 4   8       

Тема 12. Система 

спортивної підготовки в 

легкій атлетиці. 

 2 4   8       

Разом за змістовим 

модулем 5 

 4 

 

8   16       

Усього годин  8 52   120       

 

                                                      5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Техніка виконання легкоатлетичних вправ 6 

2 Основи техніки та методики навчання спортивної 

ходьби 

4 

3 Основи техніки та методики навчання бігу на короткі 

дистанції 

6 

4 Основи техніки та методики навчання бігу на середні та 

довгі дистанції 

6 

5 Основи техніки та методики навчання естафетному бігу 6 

6 Основи техніки та методики навчання стрибків у 

довжину 

6 

7 Основи техніки та методики навчання стрибків у висоту 6 

8 Основи техніки та методики навчання потрібному 

стрибку 

4 

9 Основи техніки та методики навчання штовханню ядра 4 



 

 

  

10 Основи техніки та методики навчання метанню списа 4 

 Усього 52 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Легка атлетика у системі фізичного виховання 8 

2 Класифікація видів легкої атлетики 8 

3 Загальна фізична підготовка 8 

4 Біг на короткі дистанції, «низький старт» 8 

5 Техніка  та методика навчання бігу на середні та довгі 

дистанції 

8 

6 Основи техніки штовхання ядра 4 

7 Основи техніки естафетного бігу 8 

8 Техніка  та методика навчання стрибків у довжину  8 

9 Зміст і організація занять з легкої атлетики в школі 8 

10 Організація та методика проведення спортивних змагань 

з легкої  атлетики 

4 

11 Особливості занять легкою атлетикою зі школярами 8 

12 Основи навчання в легкій атлетиці 8 

13 Основи підготовки спортсменів і структура 

багаторічного процесу спортивного удосконалення 

 

8 

14 Види підготовки в легкій атлетиці 8 

15 Побудова і зміст тренування легкоатлета 8 

16 Спеціальні вправи легкоатлета 8 

 Усього 120 

 

 

7. Методи навчання 

Лекційні практичні заняття. Самостійна робота з навчальним посібниками. 

Для активізації навчальної діяльності студентів використовуються тестування.  

 

8. Методи контролю 

Поточні види контролю; підсумковий вид контролю: екзамен у 8 семестрі.



9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

Змістовий модуль  

ІНДЗ 

 

Сума 

балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 

 

Т1. Техніка виконання легкоатлетичних вправ. 

Т2. Основи техніки та методики навчання спортивної ходьби. 

Т3. Основи техніки та методики навчання бігу на короткі дистанції. 

Т4. Основи техніки та методики навчання бігу на середні та довгі дистанції. 

Т5. Основи техніки та методики навчання естафетному бігу. 

Т6. Основи техніки та методики навчання стрибків у довжину. 

Т7. Основи техніки та методики навчання стрибків у висоту.  

Т8. Основи техніки та методики навчання потрібному стрибку. 

Т9. Основи техніки та методики навчання штовханню ядра. 

Т10. Основи техніки та методики навчання метанню списа. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, 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 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 



 

 

  

10. Методичне забезпечення 

      1. Гуменний В.С. Організаційно-методичні та прикладні аспекти побудови 

процесу фізичного виховання студентів політехнічних вищих навчальних 

закладів: навч. посіб. для організаторів занять з фіз. Виховання – Кременчук : 

КрНУ, 2011. – 178 с. 

2. Лошицька Т.І. Спеціалізовані споруди для легкої атлетики / Навчальний 

посібник. – Кременчук : КрНУ, 2010. – 55 с. 

 

 

11. 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. 

       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. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 


