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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета. У сістэме 

вучэбных прадметаў агульнай сярэдняй адукацыі засваенне вучэбнага 

прадмета «Фізічная культура і здароўе» забяспечвае атрыманне вучнямі 

базавай фізкультурнай адукацыі. 

Змест вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе» 

дыферэнцаваны з улікам узростава-палавых асаблівасцяў вучняў і 

пададзены інварыянтным і варыятыўным кампанентамі. 

Інварыянтны кампанент зместа вучэбнага прадмета «Фізічная 

культура і здароўе», з’яўляецца абавязковым для засваення вучнямі, 

аднесенымі па стане здароўя да асноўнай і падрыхтоўчай медыцынскіх 

груп. Ён складаецца з двух раздзелаў «Асновы фізкультурных ведаў» і 

«Асновы відаў спорту», якія змяшчаюць мінімальны аб’ём вучэбнага 

матэрыялу, неабходнага для агульнай фізкультурнай адукацыі, 

агульнакультурнага, духоўнага і фізічнага развіцця, аздараўлення, 

маральнага ўдасканалення вучняў, фарміравання здаровага ладу жыцця, 

актыўнага адпачынку з выкарыстаннем сродкаў фізічнай культуры. 

Раздзел «Асновы фізкультурных ведаў» змяшчае тэарэтычны 

матэрыял, неабходны для фарміравання светапогляду здаровага ладу 

жыцця, самастойнага выкарыстання сродкаў фізічнай культуры ў мэтах 

аздараўлення і актыўнага адпачынку, вывучэння і практычнага 

траўмабяспечнага засваення вучэбнага прадмета. Зазвычай, настаўнік 

пры распрацоўцы паўрочнага планавання вызначае вучэбныя заняткі, на 

якіх вылучаецца неабходная колькасць часу для вывучэння тэарэтычнага 

матэрыялу.  

Раздзел «Асновы відаў спорту» уключае практычны і неабходны 

для яго засваення тэарэтычны вучэбны матэрыял, які засвойваецца на 

вучэбных занятках адначасова з фарміраваннем рухальных уменняў, 

навыкаў, спосабаў дзейнасці. Змест практычнага вучэбнага матэрыялу 

ўяўлены практыкаваннямі, комплексамі і элементамі такіх відаў спорту, 

як лёгкая атлетыка, гімнастыка, акрабатыка,  лыжныя гонкі, спартыўныя 

гульні (баскетбол, валейбол, гандбол, футбол), што адпавядае агульным 

задачам развіцця каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцяў вучняў.  

Варыятыўны кампанент падаецца відамі спорту інварыянтнага 

кампанента, а таксама практыкаваннямі, комплексамі і гульнявымі 

элементамі плавання, спартыўнай аэробікі, настольнага тэнісу, 

канькабежнага спорту. З агульнага аб'ёму зместу варыятыўнага 

кампанента настаўнік, з улікам наяўнасці адпаведнай фізкультурна-

спартыўнай базы, інтарэсаў вучняў, спартыўных традыцый установы 

агульнай сярэдняй адукацыі, выбірае і выкарыстоўвае ў адукацыйным 

працэсе навучальны матэрыял для кожнага з V-IX класаў. Дапускаецца 



3 
 

ў якасці навучальнага матэрыялу выкарыстоўваць змест вучэбных 

праграм факультатыўных заняткаў, якія адпавядаюць пераліку відаў 

спорту варыятыўнага кампанента і зацверджаных ва ўстаноўленым 

парадку Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама 

электронныя сродкі навучання - вучэбна-метадычныя дапаможнікі для 

настаўнікаў фізічнай культуры.  

Размеркаванне вучэбнага матэрыялу па кампанентах, раздзелах і 

тэмах з указаннем колькасці гадзін на іх вывучэнне ў кожным з V – IX 

класаў падаецца ў таблічным варыянце.  

Вучэбныя заняткі праводзяцца ў форме ўрокаў фізічнай культуры і 

здароўя. 

Арганізацыя вучэбных заняткаў павінна адпавядаць 

агульнапедагагічным заканамернасцям, прынцыпам і патрабаванням 

агульнай сярэдняй адукацыі. Формы і метады правядзення ўрокаў 

фізічнай культуры і здароўя вызначаюцца настаўнікам пры 

распрацоўцы дакументаў планавання зместу вучэбнага матэрыялу.  

Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Фізічная культура і 

здароўе» пры атрыманні агульнай базавай адукацыі з’яўляецца 

фарміраванне фізічнай культуры асобы і аздараўленне вучняў з улікам 

іх узростава-палавых асаблівасцяў.  

Указаная мэта дасягаецца ў выніку фарміравання ў вучняў 

кампетэнцый ў вобласці фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці, 

рашэння асобасна арыентаваных адукацыйных, выхаваўчых, 

аздараўленчых і прыкладны́х задач. 
Да адукацыйных задач вучэбнага прадмета належаць засваенне і 

навучанне выкарыстанню на практыцы даступных у сярэднім 

школьным узросце: 

– фізкультурных ведаў, неабходных для бяспечных арганізаваных і 
самастойных заняткаў; 

– рухальных уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці, якія 

складаюць змест вывучаемых відаў спорту; 

– духоўных каштоўнасцяў алімпізму і алімпійскага руху як 

культурных гуманістычных феноменаў сучаснасці. 
Выхаваўчымі задачамі вучэбнага прадмета з’яўляецца спрыянне 

станаўленню і развіццю: 

– стаўлення да ўласнага здароўя і здароўя іншых як да 

каштоўнасці; 

– станоўчых рысаў характару, такіх як дысцыплінаваныя 

паводзіны, добразычлівае стаўленне да таварышаў, калектывізм, 

сумленнасць, спагадлівасць, смеласць, настойлівасць у дасягненні мэты; 

– гарманічнага спалучэння маральных, фізічных і інтэлектуальных 
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якасцяў асобы  
Аздараўленчымі задачамі фізічнага выхавання з’яўляюцца: 

– прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця; 

– павышэнне разумовай працаздольнасці; 

– прафілактыка стрэсавых станаў і замінорванняў сродкамі 

фізічнай культуры; 

– садзейнічанне ўмацаванню здароўя вучняў, фарміраванне 

правільнай паставы, прафілактыка міяпіі і плоскаступнёвасці. 
Да прыкладны́х задач вучэбнага прадмета, якія забяспечваюць 

паспяховую сацыяльную адаптацыю і бяспеку жыццядзейнасці вучняў, 

належаць: 

– навучанне ўменням і навыкам супрацоўніцтва з аднагодкамі ў 

працэсе фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці;  

– засваенне ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для бяспекі 

падчас самастойных фізкультурных заняткаў; 

– фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для бяспекі 

жыццядзейнасці ў экалагічна неспрыяльных умовах (для тых, хто 

пражывае на тэрыторыі радыёактыўнага забруджвання ва ўмовах 

уздзеяння наступстваў аварыі на ЧАЭС). 

Пры засваенні зместу вучэбнай праграмы вучні набываюць 

кампетэнцыі, якія маюць сацыяльную і асабістую значнасць. Асобасныя 

і прадметныя кампетэнцыі вучняў, якія заканчваюць V-IX класы 

установы агульнай сярэдняй адукацыі, канкрэтызаваныя ў чатырох 

кірунках: 

– вучні павінны ведаць і разумець;  

– вучні павінны ведаць і выконваць; 

– вучні павінны ведаць і ўмець; 

– вучні павінны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыі ў 

практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці. 

Змест асобасных і прадметных кампетэнцый сфармуляваны ў 

патрабаваннях да вучняў, якія заканчваюць навучанне ў кожным з V-IX 

класаў установы агульнай сярэдняй адукацыі. 

Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў і ступень засваення зместу 

вучэбнай праграмы «Фізічная культура і здароўе» ацэньваюцца па 

крытэрыях і ў адпаведнасці з правіламі правядзення атэстацыі вучняў, 

якія зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па 

вучэбным прадмеце “Фізічная культура і здароўе” падаецца ў Дадатку 1. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў для ацэнкі ўзроўню 

развіцця рухальных якасцяў вучняў выкладзены ў Дадатку 2. 

Вучэбная праграма “Фізічная культура і здароўе” змяшчае 
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вучэбны матэрыял па спартыўных гульнях (баскетбол, валейбол, 

гандбол, футбол), рэкамендаваны для вывучэння ў аб’ёме 35 гадзін на 

вучэбных занятках «Гадзіна здароўя і спорту» (Дадатак 3).  
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V класс  

 

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу 

Кампаненты, раздзелы,  

тэмы вучэбнага матэрыялу 

Колькасць 

гадзін 

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ  50 

Асновы фізкультурных ведаў 2 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках  0,5 

Гігіенічныя веды  0,25 

Правілы самастойных заняткаў, самакантроль 0,5 

Здаровы лад жыцця  0,5 

Алімпізм і алімпійскі рух 0,25 

Асновы відаў спорту 42 

Легкая атлетыка 12 

Легкая атлетыка – кросавая падрыхтоўка1 0 (8) 

Гімнастыка, акрабатыка 12  

Лыжныя гонкі2  8  

Спартыўныя гульні 10  

Тэсціраванне 6 

Дамашнія заданні 3 + 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ  20 

Аэробіка спартыўная + 

Баскетбол + 

Валейбол + 

Гандбол + 

Гімнастыка, акрабатыка + 

Канькабежны спорт + 

                                                                 
1
 Ва ўмовах бясснежнай зімы замест лыжных гонак. 

2 При бесснежной зиме заменяется учебным материалом других тем. 
3
 Колькасць гадзін не рэгламентуецца. 
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Кампаненты, раздзелы,  

тэмы вучэбнага матэрыялу 

Колькасць 

гадзін 

Легкая атлетыка + 

Лыжныя гонкі  + 

Плаванне4  да 24  

Тэніс настольны + 

Футбол + 

Усяго 70 

 

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ 

 

АСНОВЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ 

 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках. Правілы 

бяспечных паводзін вучняў у пакоях, дзе пераапранаюцца, падчас 

перамяшчэння да месца заняткаў і назад, падчас вучэбных заняткаў.  

Гігіенічныя веды. Уплыў заняткаў фізічнымі практыкаваннямі на 

стан здароўя і фізічнае развіццё вучняў. Індывідуальныя паказчыкі 

фізічнага развіцця вучня (вага цела, акружнасць грудной клеткі, рост).  

Правілы самастойных заняткаў. Самыя простыя правілы 

рэгулявання фізічнай нагрузкі пры самастойных занятках. Правілы 

правядзення не менш за тры рухавых гульні. 

Самакантроль. Паняцце самакантролю пры выкананні фізічных 

практыкаванняў. Правілы вымярэння вагі цела, росту, частаты 

сардэчных скарачэнняў (ЧСС), частаты дыхання (ЧД). Норма вагі для 

свайго росту. 

Здаровы лад жыцця. Паняцце здароўя чалавека. Змест здаровага 

ладу жыцця. Заняткі фізічнымі практыкаваннямі і самакантроль – 

абавязковыя ўмовы здаровага ладу жыцця. Уплыў шкодных звычак на 

здароўе, фізічнае развіццё, рухальныя здольнасці навучэнцаў. 

Алімпізм і алімпійскі рух. Легенды і рэальнасць Алімпіі. 

Алімпійскія ідэалы. Алімпійскія гульні – вялікае свята старажытнасці. 

Дзяржаўны фізкультурна-аздараўленчы комплекс Рэспублікі 

Беларусь і яго ўплыў на сістэму фізічнага выхавання навучэнцаў. 

 

АСНОВЫ ВІДАЎ СПОРТУ 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 
                                                                 

4 Пры наяўнасці  ўмоў і магчымасцей  для вучэбных заняткаў па плаванню. 
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Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных заняткаў на ўроках лёгкай атлетыкі. Правілы 

карыстання спартыўным інвентаром і абсталяваннем. 

Практычны матэрыял 

Хадзьба звычайная са змяненнямі даўжыні, частаты крокаў, 

скандынаўская. Хадзьба 1500, 2000 м. 

Бег са змяненнямі хуткасці і напрамку руху, дробны бег на месцы і 

ў руху, з высокім падыманнем сцягна на месцы і ў руху, скрыжаваным 

крокам; высокі старт, стартавы разгон, бег па прамой; бег 30, 60 м з 

высокага старту на хуткасць*5. Чаўночны бег 4x9 м*. Бег 1000 м, 6-

хвілінны бег. 

Скачкі з месца у вышыню з даставаннем падвешаных прадметаў, 

з паваротам на 90°, 180°, у даўжыню штуршком дзвюх ног на 

зададзеную адлегласць, на далёкасць*, праз кароткую скакалку*,  з нагі 

на нагу ў кроку, трайны скачок з месца штуршком дзвюх ног. 

Скачкі з разгону у даўжыню спосабам “сагнуўшы ногі”*, у 

вышыню спосабам “пераступанне”*. 

Кіданне тэніснага мяча з месца на дакладнасць пападання ў 

гарызантальную цэль, на зададзеную адлегласць; мяча 150 г з разгону на 

далёкасць*; кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі з зыходнага 

становішча “седзячы ногі паасобку”. 
Развіццё каардынацыйных, сілавых, хуткасных, хуткасна-сілавых 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці.  

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА — КРОСАВАЯ ПАДРЫХТОЎКА 
Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на занятках кросавай падрыхтоўкай. 

Падрыхтоўка спартыўнага адзення і абутку да кросавага бегу. 

Патрабаванні бяспекі пры пераходзе да месца заняткаў і назад.  

Практычны матэрыял 

Хадзьба паскораным крокам па перасечанай мясцовасці. 

Скандынаўская хадзьба. Пераадоленне гарызантальных і вертыкальных 

перашкод, наступаючы і пераскокваючы праз іх. Узгадненне руху рук і 

ног пры пераадоленні перашкод. Паўторны бег 500-1000 м. Крос 1500 

м*. 
Развіццё каардынацыйных здольнасцяў, трываласці. 

 

ГІМНАСТЫКА, АКРАБАТЫКА 

Тэарэтычныя звесткі 

                                                                 
5 Тут і далей зорачкай (*) адзначаны практыкаванні, абавязковыя для вывучэння і ацэнкі тэхнікі іх 
выканання. 
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Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках па гімнастыцы 

і акрабатыцы. Правілы карыстання спартыўным інвентаром і 

абсталяваннем. Патрабаванні да падрыхтоўкі і прыбірання месцаў 

заняткаў. 

Практычны матэрыял 

Страявыя практыкаванні: пастраенне ў калону, шарэнгу, круг; 

павароты на месцы; перастраенне* з адной шарэнгі ў дзве, тры, чатыры і 

наадварот. 

Хадзьба на насках са змяненнем напрамку і тэмпу руху; 

прыстаўным крокам улева, управа, уперад па чарзе левай і правай нагой; 

скрыжаваным крокам улевы і правы бок; у паўпрыседзе, у поўным 

прыседзе; са зменай даўжыні кроку, спартыўным крокам. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: 

хадзьба з прадметам на галаве па спартыўнай зале, па гімнастычнай 

лаўцы, па рэйцы перавернутай гімнастычнай лаўкі; хадзьба, выпады і 

прысяданні з гімнастычнай палкай у руках, за спінай, за галавой. 
Наскокванне і саскокванне: наскокванне на гімнастычную лаўку 

штуршком дзвюх ног з месца, штуршком адной і махам другой нагі з 

кроку; саскокванне з гімнастычнай лаўкі з прызямленнем на дзве нагі. 
Практыкаванні ў раўнавазе: хадзьба прыстаўным крокам па 

гімнастычнай лаўцы, бервяне, павароты на насках, прысяданні на 

дзвюх нагах, стойка на адной назе «Ластаўка»; камбінацыя з 

вывучаных практыкаванняў*. 

Вісы: віс на сагнутых руках, падцягванне ў вісе* (хлопчыкі), 

падцягванне ў вісе на нізкай перакладзіне (дзяўчынкі), падыманне 

сагнутых у каленях ног да грудзей у вісе на гімнастычнай сценцы або 

перакладзіне; размахванне выгібамі ў вісе на перакладзіне (хлопчыкі), у 

вісе на верхняй жэрдцы (дзяўчынкі). 

Упоры: наскокванне ва ўпор на нізкую перакладзіну (хлопчыкі), 

наскокванне ва ўпор на ніжнюю жэрдку рознавысокіх брусоў 

(дзяўчынкі); упор прагнуўшыся на нізкай перакладзіне (хлопчыкі) і на 

ніжняй жэрдцы (дзяўчынкі); з вісу стоячы з сагнутымі рукамі махам 

адной і штуршком другой нагі пераварот ва ўпор на ніжнюю жэрдку* 

(дзяўчынкі), на нізкую перакладзіну* (хлопчыкі); згінанне і разгінанне 

рук ва ўпоры лежачы на падлозе. 

Лажанне па нахіленай гімнастычнай лаўцы, па гімнастычнай 

сценцы прыстаўным крокам у гарызантальным напрамку з 

паслядоўным перахопліваннем рук, па гімнастычнай сценцы ў 

вертыкальным напрамку з рознаіменнымі і аднайменнымі 

перахопліваннямі рук; лажанне па канаце ў тры прыёмы* з дапамогай 

ног. 
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Акрабатычныя практыкаванні: групоўка са становішча лежачы 

на спіне; перакат назад з упору прысеўшы і перакат наперад у 

групоўцы; кулёк наперад, два кулькі наперад злітна; стойка на 

лапатках з сагнутымі і прамымі нагамі; паўшпагат і шпагат з апорай 

на рукі; мост нахілам назад з дапамогай (дзяўчынкі); камбінацыя з 

вывучаных практыкаванняў*: два кулькі наперад у групоўцы, стойка на 

лапатках з прамымі нагамі, перакат наперад у групоўцы ва ўпор 

прысеўшы, скачок прагнуўшыся ў даскок. 

Комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 5-6 

практыкаванняў (па адным комплексе ў кожнай чвэрці). 
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацыйных 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці. 
 

ЛЫЖНЫЯ ГОНКІ 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках па лыжным 

гонкам. Падрыхтоўка лыжнага інвентару да заняткаў. Правілы 

пераходу да месца заняткаў і назад. Правілы папярэджання 

абмаражэнняў і траўмаў пры перамяшчэнні на лыжах. 

Практычны матэрыял 

Перамяшчэнне на лыжах адначасовым бяскрокавым ходам*, 

папераменным двухкрокавым ходам*, адначасовым двухкрокавым 

ходам*; пад’ём у гару наўскос «паўелачкай»*; тармажэнне «плугам»*; 

павароты пераступаннем. Бег на лыжах 1 км. 
Развіццё каардынацыйных здольнасцяў, агульнай (аэробнай) 

трываласці. 

СПАРТЫЎНЫЯ ГУЛЬНІ 

(вывучаюцца элементы дзвюх з чатырох спартыўных гульняў) 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках па спартыўных 

гульнях. Падрыхтоўка інвентару, адзення і абутку да заняткаў 

спартыўнымі гульнямі. Правілы пераходу да месца заняткаў 

спартыўнымі гульнямі і назад. Правілы спаборніцтваў па спартыўных 

гульнях. 

Практычны матэрыял 

Баскетбол. Стойка гульца, перамяшчэнні, спыненне скачком. 

Перадачы і лоўля мяча дзвюма рукамі ад грудзей з месца і ў руху*; 

вядзенне мяча правай і левай рукой*. Кідок мяча па кальцу адной рукой з 

месца*. Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах спартыўнай гульні. 

Футбол. Перамяшчэнні скрыжаваным і прыстаўным крокамі. 
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Удары па нерухомым мячы і мячы, які коціцца, унутраным бокам 

ступні* і пярэдняй часткай пад’ёму ступні*. Спыненне мяча, які 

коціцца. Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах спартыўнай гульні. 

Гандбол. Стойка гульца, перамяшчэнне, спыненне двума крокамі. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі і перадача адной і дзвюма рукамі на месцы*. 

Вядзенне мяча*. Кідок па варотах адной рукой зверху*. Прымяненне 

вывучаных прыёмаў ва ўмовах спартыўнай гульні. 
Валейбол. Стойка гульца, перамяшчэнні. Прыём і перадача мяча 

знізу дзвюма рукамі*. Ніжняя прамая падача*. Прымяненне вывучаных 

прыёмаў ва ўмовах спартыўнай гульні. 
Развіццё трываласці, хуткасных і хуткасна-сілавых здольнасцяў.  

 

ТЭСЦІРАВАННЕ ЎЗРОЎНЮ 

ФІЗІЧНАЙ ПАДРЫХТАВАНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнікам на 

пачатак і заканчэнне навучальнага года. На працягу аднаго ўрока не 

рэкамендуецца выконваць больш за два тэставыя практыкаванні. 

Вынікі, якія паказваюць навучэнцы пры выкананні тэставых 

практыкаванняў, выкарыстоўваюцца для вызначэння ўзроўню фізічнай 

падрыхтаванасці вучняў, планавання і карэкціроўкі зместу паўрочнага 

каляндарна-тэматычнага плана, распрацоўкі планаў-канспектаў 

урокаў. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў 

Дадатку 2. 
Пералік тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў: 

1) бег 30 хвілін; 

2) чаўночны бег 4x9 м або скокі праз кароткую скакалку за 1 хвіліну; 

3) скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца штуршком 

дзвюма нагамі;  
4) падцягванне на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук ва ўпоры 

лежачы; 

5) нахіл уперад са становішча седзячы на падлозе або нахіл уперад са 

становішча стоячы на гімнастычнай лаўцы; 

6) бег 1000 м або хадзьба 2000 м або 6-хвілінны бег. 
Пералік тэставых практыкаванняў для дзяўчынак: 

1) бег 30 м; 

2) чаўночны бег 4x9 м або скокі праз кароткую скакалку за 1 хвіліну; 

3) скачок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за галавы 

дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы ногі паасобку;  

4) падыманне тулава са становішча лежачы на спіне за 1 хвіліну або 

падыманне і апусканне прамых ног за 1хвіліну; 
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5) нахіл уперад са становішча седзячы на падлозе або нахіл уперад са 

становішча стоячы на гімнастычнай лаўцы; 

6) бег 1000 м або хадзьба 1500 м або 6-хвілінны бег.  

 

ПАТРАБАВАННІ ДА НАВУЧЭНЦАЎ, ЯКІЯ ЗАКАНЧВАЮЦЬ V  

КЛАС УСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

Патрабаванні да навучэнцаў, якія заканчваюць V клас установы 

агульнай сярэдняй адукацыі, грунтуюцца на асобасным і прадметным 

кампетэнтнасных падыходах і з'яўляюцца крытэрыямі засваення 

вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы.  
Вучні павінны в е д а ц ь і р а з у м е ц ь: 

♦ змест здаровага ладу жыцця; 

♦ адмоўнае ўздзеянне шкодных звычак на развіццё арганізма; 

♦ станоўчае ўздзеянне рухальнай актыўнасці на арганізм чалавека;  

♦ прыкладныя нормы рухальнай актыўнасці, неабходныя для 

аптымальнага развіцця арганізма, умацавання здароўя, 

падтрымання разумовай і фізічнай працаздольнасці ў сваім 

узросце; 

♦ крытэрыі фізічнага развіцця і ўзроўні фізічнай падрыхтаванасці; 

♦ правілы самакантролю ў час вучэбных і самастойных заняткаў; 

♦ тэрмін «Алімпійскія гульні старажытнасці»; 

♦ асноўныя каштоўнасці алімпізму, абвешчаныя ў Алімпійскай 

хартыі, іх уплыў на фарміраванне ўяўленняў аб гарманічна 

развітай асобе; 

♦ значэнне алімпійскіх ідэалаў для фізічнага і духоўнага 

самаўдасканалення. 
Вучні павінны в е д а ц ь і выконваць: 

♦ правілы бяспечных паводзін у працэсе вучэбных і самастойных 

заняткаў фізічнымі практыкаваннямі; 

♦ правілы асабістай і грамадскай гігіены падчас заняткаў фізічнай 

культурай; 

♦ санітарна-гігіенічныя патрабаванні да адзення, абутку, 

спартыўнага абсталявання і інвентару; 

♦ крытэрыі ацэнкі велічыні фізічнай нагрузкі; 

♦ індывідуальны рухальны рэжым вучэбнага і выхаднога дня; 

♦ правілы вывучаных спартыўных і рухавых гульняў. 
Вучні павінны ведаць і  ў м е ц ь правільна выконваць: 

♦ комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі; 

♦ тэставыя практыкаванні для вызначэння ўзроўню развіцця 

рухальнай актыўнасці; 

♦ практыкаванні для захавання правільнай паставы. 
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Вучні павінны ў м е ц ь  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь набытыя 

кампетэнцыі ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці: 

♦ для захоўвання здаровага ладу жыцця; 

♦ для аказання першай даўрачэбнай дапамогі пры розных траўмах; 

♦ для заняткаў плаваннем (праплываць не менш за 25 м любым 

спартыўным спосабам плавання); 

♦ для ўдзелу ў вывучаных спартыўных і рухавых гульнях; 

♦ для лыжных прагулак з выкарыстаннем вывучаных лыжных хадоў; 

♦ для веласіпедных прагулак;  

♦ для выканання агульнаразвіццёвых гімнастычных практыкаванняў 

з прадметамі і без іх; 

♦ для дасягнення індывідуальнага максімальнага выніку ў тэставых і 

кантрольных практыкаваннях 
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10-БАЛЬНЫЯ ШКАЛЫ АЦЭНКІ ЎЗРОЎНЮ РАЗВІЦЦЯ 

РУХАЛЬНЫХ ЯКАСЦЯЎ ВУЧНЯЎ V  КЛАСА 

 

Тэставыя практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці  

Высокі  

Вышэй 

за  

сярэдні  

Сярэдні  

Ніжэй 

за 

сярэдні  
Нізкі  

Хлопчыкі  

Бег 30 м (с) 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 7,0 
7,2  

і больш 

Чаўночны бег 4×9 м (с) або 

Скачкі праз кароткую 

скакалку за 1 хв (разоў) 

10,

1 

10,

3 

10,

5 

10,

7 

10,

9 

11,

3 

11,

7 

12,

1 

12,

5 

12,9  

і больш 

92 86 79 70 60 48 40 32 20 
14  

і менш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або  

Трайны скачок з месца 

штуршком дзвюма нагамі (см) 

179 174 170 165 160 151 143 133 123 
114  

і менш 

530 510 500 470 445 415 400 390 380 
360  

і менш 

Падцягванне на перакладзіне 
(разоў) або  

Згінанне і разгінанне рук ва 

ўпоры лежачы (разоў) 

5 4 3 2 1 — — — — — 

22 19 15 13 12 9 7 6 4 
2  

і менш 

Нахіл уперад з зыходнага 
становішча седзячы на 

падлозе (см) або  

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча стоячы на 

гімнастычнай лаўцы (см) 

8 6 5 3 1 –3 –7 –11 –14 
–18  

і менш 

10 8 5 3 2 –3 –6 –9 –11 
–12  

і менш 

Бег 1000 м (хв, с),  

або 

Хадзьба 2000 м (хв, с), 

 або  

6-хвілінны бег (м) 

4,1

6 

4,2

8 

4,4

1 

4,5

3 

5,0

6 

5,3

1 

5,5

6 

6,2

1 

6,4

6 

7,11  

і больш 

14,20 14,35 15,05 15,50 16,30 17,10 17,45 18,30 19,40 
21,00  

і больш 

1255 1220 1180 1150 1125 1100 1030 1000 950 
930  

і менш 
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Тэставыя практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці  

Высокі  

Вышэй 

за  

сярэдні  

Сярэдні  

Ніжэй 

за 

сярэдні  
Нізкі  

Дзяўчынкі  

Бег 30 м (с) 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 
7,1  

і больш 

Чаўночны бег 4×9 м (с) або 

Скачкі праз кароткую 

скакалку за 1 хв (разоў) 

10,

4 

10,

7 

10,

9 

11,

1 

11,

3 

11,

8 

12,

3 

12,

7 

13,

2 

13,6  

і больш 

124 115 104 95 83 75 68 60 57 
52  

і больш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або  

Кідок набіўнога мяча з-за 

галавы дзвюма рукамі з 

зыходнага становішча 

седзячы ногі паасобку (см) 

167 162 157 153 148 138 129 120 110 
100  

і менш 

370 350 315 300 290 260 240 205 190 
175  

і менш 

Падыманне тулава за 1 хв 

(разоў) або 

Падыманне і апусканне 

прамых ног за 1 хв (разоў) 

47 45 43 41 39 35 31 27 23 
19  

і менш  

33 30 26 22 20 16 12 9 5 1 

Нахіл уперад са становішча 

седзячы на падлозе або  

Нахіл уперад са становішча 

стоячы на гімнастычнай 

лаўцы 

12 11 9 8 6 3 0 –4 –7 
–10  

і менш 

14 12 10 9 7 4 1 –1 –3 
–4  

і менш 

Бег 1000 м (хв, с), 

 або  

Хадзьба 1500 м (хв, с),  

або 

6-хвілінны бег (м) 

4,5
5 

5,1
0 

5,2
0 

5,3
3 

5,4
6 

6,1
2 

6,3
9 

7,0
5 

7,3
1 

7,58  
і больш 

11,4

5 

12,0

0 

12,3

0 

12,5

0 

13,1

0 

13,2

5 

13,5

5 

14,4

0 
15,00 

15,45  

і больш 

125

0 

121

0 

114

0 

108

0 

102

5 
990 950 910 880 

845  

і менш 
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10-БАЛЬНЫЯ ШКАЛЫ АЦЭНКІ ВУЧЭБНЫХ НАРМАТЫВАЎ  

ПА ЗАСВАЕННІ ЎМЕННЯЎ, НАВЫКАЎ, РАЗВІЦЦЮ 

РУХАЛЬНЫХ ЗДОЛЬНАСЦЯЎ ВУЧНЯЎ V КЛАСА 

 

Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Хлопчыкі  

Бег 60 м (с) 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 
11,5  

і больш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 
353 340 326 313 300 286 273 260 247 

246  

і менш 

Скачок у вышыню з 

разбегу (см) 
110 105 — — 100 95 90 85 80 

75  

і менш 

Кіданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 
37 34 31 29 27 24 22 20 18 

17  

і менш 

Лажанне па канаце 

з дапамогай ног (м) 
5 — 4,5 — 4 3,5 — 3 2 

1,5  

і менш 

Бег на лыжах 1 км  

(хв, с) 
6,20 6,30 6,40 6,50 7,00 7,14 7,27 7,40 7,53 

7,54  

і больш 

Плаванне без уліку 
часу (м) 

50 — — — 25 — — 12 — 
10  

і менш 

Крос 1500 м (хв, с) 8,37 8,50 9,04 9,17 9,30 9,40 9,50 
10,0

0 

10,1

0 

10,11  

і больш 

Дзяўчаты 

Бег 60 м (с) 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 
11,7  

і больш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 
314 300 286 273 260 246 233 220 207 

206 

і менш 

Скачок у вышыню з 

разбегу (см) 
100 95 — — 90 85 — 80 75 

70  

і менш 

Кіданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 
22 21 19 18 17 16 15 14 13 

12  

і менш 

Падцягванне на 

нізкай перакладзіне 
17 15 13 11 10 9 — 8 7 

6  

і менш 
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Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

(разоў) 

Лажанне па канаце 

з дапамогай ног (м) 
5 4,5 4 — 3 — — 2 — 

1  

і менш 

Бег на лыжах 1 км 

(хв, с) 
6,50 7,00 7,10 7,20 7,30 7,43 7,57 8,10 8,23 

8,24  

і больш 

Плаванне без уліку 

часу (м) 
50 — — — 25 — — 12 — 

10  

і менш 

Крос 1500 м (хв, с) 8,46 9,00 9,14 9,27 9,40 9,57 
10,1

4 
10,3

0 
10,4

6 
10,47  

і больш 

 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ 

 (навучальны матэрыял для V–IX класаў) 

 АЭРОБІКА СПАРТЫЎНАЯ 

 Тэарэтычныя звесткі 

Аэробіка спартыўная — выкананне практыкаванняў у аэробном 

рэжыме працы пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая і 

прафілактычная накіраванасць аэробікі. Аэробіка высокай і нізкай 
інтэнсіўнасці. Гігіенічныя патрабаванні да адзення, у якім займаюцца 

аэробікай. Збалансаванае харчаванне пры занятках аэробікай. 

Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання і 

інвентару. Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай 

дапамогі пры траўмах. 

Практычны матэрыял 

Разнавіднасці прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку, 

скрыжаванага кроку, крокаў ногі паасобку — ногі разам. Камбінацыі з 

засвоеных крокаў у спалучэнні з рухамі рукамі (рукі ў бакі, уверх, 

наперад, направа, налева, кругі рукамі, кругі перадплеччамі, кругі 

плячыма, згінанні і разгінанні рук). 

Падскокі нагу ўперад, убок, назад. Падскокі ногі паасобку — ногі 

разам. Падскокі на месцы на дзвюх нагах у спалучэнні з рознымі рухамі 

рук; папераменна на левай, правай і на дзвюх нагах у спалучэнні з 

рознымі рухамі рук. Спалучэнне падскокаў ногі паасобку — ногі разам з 

розным становішчам рук. 

Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае 
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падыманне каленяў з падскокам. 

Выпады ўперад, убок, з падскокамі. 

Махі нагамі ўперад, у бакі, уперад і ў бакі з падскокамі. 

Паўшпагат на правую нагу, на левую нагу. Хвалі з зыходнага 

становішча “стоячы”, “седзячы на пятках на падлозе”. 

Павароты на 180° і 360° стоячы на адной назе, другая прыціснута 

да галенастопу. Раўнавага: стоячы на насках, рукі ўверх; стоячы на 

адной назе, другую нагу ўбок, рукі ўверх або ў бакі. Трыманне раўнавагі 

пасля прызямлення, скачкоў або падскокаў. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Баскетбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 

спартыўнага адзення і абутку баскетбаліста. Трэніровачны рэжым. 

Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, 

абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у 

нападзенні і абароне. Правілы спаборніцтваў па баскетболе. Абавязкі і 
правы гульцоў і суддзяў. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках баскетболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі 

пры траўмах. 

Лепшыя баскетбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Высокая, сярэдняя і нізкая стойка баскетбаліста. Скачкі штуршком 

адной і дзвюма нагамі. Спыненне крокам і скачком. Павароты на месцы, 

развароты. 

Перадачы мяча дзвюма рукамі ад грудзей, дзвюма рукамі зверху, 

адной рукой ад пляча, стоячы на месцы і ў руху. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі на ўзроўні грудзей, дзвюма рукамі пры 

паралельным і сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спалучэнні са 

спыненнем і паваротамі. 

Спалучэнне прыёмаў «лоўля-перадача-паварот». 

Вядзенне мяча са змяненнем вышыні адскоку і напрамку, з 
абвядзеннем перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамі, перадачамі 

па сігнале. 

Кідкі мяча па кальцы дзвюма рукамі ад грудзей, адной рукой ад 

пляча, з адскокам і без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта ў руху, 
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штрафныя кідкі. 

Спалучэнне прыёмаў «перадача-лоўля-вядзенне-кідок». 

Захоп мяча-вырыванне. Вырыванне і выбіванне мяча ў гульца, які 

спыніўся пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахопліванне мяча ў 

становішчы стоячы збоку, з-за спіны пры перадачы, выкананай папярок 

пляцоўкі. Перахопліванне перадачы, выкананай уздоўж пляцоўкі. 

Тактычныя дзеянні гульца без мяча: выхад на свабоднае месца для 

атрымання мяча насустрач партнёру, убок ад партнёра з мячом. 

Вызначэнне гульнявой сітуацыі, мэтазгоднай для прымянення 

вядзення, перадачы, кідка па кальцы. Выбар спосабу вядзення мяча і 

кідка па кальцы. 

Прымяненне спалучэнняў вывучаных прыёмаў у гульнявых 

сітуацыях. 

ВАЛЕЙБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Валейбол — алімпійскі від спорту, яго разнавіднасці: валейбол, 
валейбол пляжны. Гігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку 

валейбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. 

Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у абароне і нападзенні. Расстаноўка 

гульцоў, гульня «лібера». Абавязкі і правы гульцоў і суддзяў. Правілы 

спаборніцтваў па валейболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках валейболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя валейбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Перамяшчэнне прыстаўным, шырокім і кароткім крокам, тварам, 

бокам і спінай уперад, з выскокваннем і прызямленнем на абедзве нагі. 

Скачок уверх штуршком адной і дзвюма нагамі. 

Шматразовыя перадачы мяча зверху і знізу дзвюма рукамі над 

сабой, з адскокам ад сценкі, у парах і тройках, з пераменай месц, праз 

сетку ў становішчы стоячы на месцы. 

Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Прыём мяча, які 

адскочыў ад сеткі. Гульня нагой і іншымі часткамі цела. 

Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамі з другой, 
трэцяй і чацвёртай зон.  
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Ніжняя прамая і ніжняя бакавыя падачы з пападаннем у першую, 

пятую і шостую зоны. 

Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, падманныя 
перадачы, выбар напрамку перадачы; узаемадзеянні гульцоў першай і 

другой ліній паміж сабой для заканчэння атакі. 

Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкарыстанне 

ў гульні «лібера».  

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 

ГАНДБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Гандбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 
адзення і абутку гандбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у нападзенні і абароне. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы гульцоў і 

суддзяў. Правілы спаборніцтваў па гандболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках гандболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя гандбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 
дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокім і кароткім 

крокам, тварам, бокам і спінай уперад. Спыненне адной і дзвюма нагамі. 

Бег з паскарэннем на кароткіх адрэзках, бег з выскокваннем і 

прызямленнем на адну і абедзве нагі. Скачок убок штуршком адной 

нагой. Падзенне на рукі, на сцягно і тулава з месца і з разгону. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі збоку (без павароту тулава), стоячы на 

месцы, у руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам і без захопу. 

Лоўля мяча на вялікай хуткасці перамяшчэння, у скачку пры 

непасрэднай блізкасці абаронцы. 

Перадачы мяча адной рукой (хлёстам, штуршком, кісцевая) на 

блізкую адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў адзін, два і 

тры крокі, у скачку, пасля спынення, пасля лоўлі мяча з паўадскоку, 

пасля лоўлі ў непасрэднай блізкасці абаронцы. Перадача мяча адной і 

дзвюма рукамі ў адзін дотык. Дальняя перадача адной рукой хлёстам 

партнёру ў руху. 

Вядзенне мяча: аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шматударнае 
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на высокай хуткасці перамяшчэння з пераследам. Вядзенне на вялікай 

хуткасці з рэзкім спыненнем і змяненнем напрамку руху, з паваротам 

кругом. 

Кідкі мяча па варотах адной рукой хлёстам зверху і збоку, з 
нахілам тулава ўлева і ўправа, у апорным становішчы, у скачку, з 

рознымі спосабамі бегу, з рознай траекторыяй (гарызантальнай, 

сыходзячай, узыходзячай, навеснай) палёту мяча, з далёкай і блізкай 

адлегласці. 

Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, кідкі з адкрытых і 

закрытых пазіцый, выбар напрамку кідка; узаемадзеянне гульцоў 

другой лініі паміж сабой для завяршэння атакі, узаемадзеянне з 

лінейным гульцом, з крайнім гульцом, узаемадзеянне крайняга гульца з 

лінейным. Камандныя дзеянні: пазіцыйнае нападзенне па сістэме 

расстаноўкі 4 : 2, нападзенне 6 : 0 з выхадам. 

Тактыка абароны: зонная абарона па сістэме расстаноўкі 3 : 3, 

абарона ў меншасці 5 : 6 і 4 : 6. 

Тактыка гульні варатара: выбар пазіцыі ў варотах і ў зоне 

варатара, стойкі варатара, узаемадзеянне варатара з абаронцамі і 

нападальнікамі. 

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 

 

ГІМНАСТЫКА АТЛЕТЫЧНАЯ 

Правілы бяспечных паводзін у трэнажорнай зале, пры выкананні 
практыкаванняў з абцяжараннямі і на трэнажорах. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: 

хадзьба з прадметам на галаве па лініі на падлозе, па гімнастычнай 

лаўцы; хадзьба па гімнастычнай лаўцы з гімнастычнай палкай за спінай, 

за галавой, над галавой, прыстаўнымі крокамі, з паваротамі, 

прысяданнямі на двух і адной назе. 

Практыкаванні для фарміравання рэльефу розных груп 

мышцаў: 

для мышцаў галёнкі: пад’ёмы на наскі без уцяжарванняў, з 

гантэлямі ў руках, з грыфам ад штангі на плячах; 

для мышцаў спіны: нахілы наперад са штангай за галавой; у 

становішчы лежачы цяга штангі да грудзей; цяга Т-падобнай штангі да 

грудзей у нахіле; падцягванне на перакладзіне ў вісе звычайным, 

сярэднім і шырокім хопам; 

для мышцаў грудзей: згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы 

(далоні на шырыні плячэй, шырэй плячэй); жым штангі вузкім хопам; 
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развядзенне і звядзенне рук з гантэлямі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; жым гантэлей і штангі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; 

для мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей і штангі стоячы і 
седзячы; цяга блочнай прылады дзвюма рукамі стоячы, седзячы і ў 

нахіле; развядзенне рук з гантэлямі седзячы на нахіленай лаўцы; пад’ём 

гантэлі па чарзе правай і левай рукой у становішчы седзячы на 

нахіленай лаўцы; 

для мышцаў рук: згінанне і разгінанне рук з гантэлямі седзячы на 

лаўцы пад вуглом 45°; хопам зверху разгінанне рук са штангай з-за 

галавы ў становішчы стоячы, лежачы на нахіленай лаўцы; 

для мышцаў брушнога прэса: у вісе падцягванне каленяў да 

грудзей; стоячы нахілы тулава ў бакі; кругавыя рухі тулавам з гантэлямі 

за галавой; 

для мышцаў сцягна: частковыя прысяданні (практыкаванне 

выконваецца на чвэрць, палову або тры чвэрці амплітуды) са змяненнем 

тэмпу і колькасці паўтораў. 

Практыкаванні, комплексы і гульні для развіцця 

каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцяў вучняў: кросавы бег 

ад 10 да 30 хвілін з частатой пульсу 120-140 уд./хв; гульня ў футбол, 

баскетбол, гандбол; агульнаразвіццёвыя практыкаванні з уцяжарваннем 

ўласнага цела, з рознымі эспандарамі; практыкаванні на гімнастычнай 

перакладзіне, брусах, трэнажорах; комплексы практыкаванняў кругавой 

трэніроўкі, якія ўключаюць да 8-12 станцый. 

 

КАНЬКАБЕЖНЫ СПОРТ 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспекі заняткаў на ўроках па канькабежным спорце. 

Падрыхтоўка канькоў і адзення да заняткаў на лёдзе. Правілы 

папярэджання траўм і абмаражэнняў. 

Практычны матэрыял 

Спосабы перамяшчэння: хадзьба ў каньках па снезе; стаянне на 

каньках на лёдзе; адштурхоўванне па чарзе правай і левай нагой; 

слізганне на двух каньках па краі лядовай пляцоўкі; слізганне на  адным 

каньку з прыстаўленнем другога канька, на двух каньках «змейкай»; 

адштурхоўванне і слізганне на двух каньках па прамой, на павароце 

ўправа і ўлева. Павароты на двух каньках дугой і прыстаўным крокам. 

Тармажэнне «паўплугам» і «плугам». Старт. Бег па прамой, паварот. Бег 

з махавымі рухамі дзвюх рук. Фінішаванне. Бег на каньках 100—200—
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300—500 м без уліку часу. Рухавыя гульні на лёдзе. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 

Тэарэтычныя звесткі 

Разнавіднасці і дыстанцыі бегу. Разнавіднасці і спосабы скачкоў. 

Разнавіднасці кіданняў і штурханняў. Лёгкаатлетычныя мнагабор’і. 

Лёгкая атлетыка ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 

Рэспублікі Беларусь. 

Практычны матэрыял 

Бег. Са змяненнем хуткасці, са зменай напрамку, з павелічэннем і 

памяншэннем даўжыні кроку, з выскокваннямі ўверх штуршком правай 

і левай нагой. Эстафетны бег з адрэзкамі 30, 60, 100 м. Чаўночны бег 3 х 

10 м, 4 х 9 м, 10 х 5 м. Бег з раўнамернай і зменнай хуткасцю, кросавы 

бег. 

Скачкі. З месца штуршком дзвюма нагамі. Мнагаскокі на дзвюх 

нагах. Выскокванне ўверх з даставаннем рукой прадмета. У даўжыню з 

разбегу на далёкасць. У вышыню з разбегу вывучаным спосабам. 

Кіданне. Тэніснага мяча на далёкасць з месца, з чатырох-шасці 
крокаў і з поўнага разбегу на далёкасць, у гарызантальную цэль 

(гімнастычны абруч) з адлегласці 10—25 м, на далёкасць адскоку ад 

сцяны. 

 

ЛЫЖНЫЯ ГОНКІ 

Тэарэтычныя звесткі 

Умовы захоўвання і асаблівасці падрыхтоўкі лыжнага інвентару, 

адзення і абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абмаражэнняў пры 

перамяшчэнні на лыжах. Аказанне першай дапамогі пры траўмах, 

абмаражэннях. Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі на ўмацаванне 

здароўя. Гісторыя развіцця лыжнага спорту ў Рэспубліцы Беларусь. 

Лыжныя гонкі ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 

Рэспублікі Беларусь. 

Практычны матэрыял 

Павароты пераступаннем на месцы і ў руху. Павароты махам на 

месцы праз лыжу ўперад і праз лыжу назад. 

Папераменны двухкрокавы і адначасовы аднакрокавы ход. 

Пераход з папераменнага ходу на адначасовы. Чаргаванне 

папераменнага двухкрокавага з адначасовым аднакрокавым ходам. 

Адначасовы двухкрокавы і папераменны чатырохкрокавы ход. 
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Чаргаванне папераменных і адначасовых хадоў. Каньковы ход. 

Чаргаванне каньковага ходу з адначасовым і папераменным лыжным 

хадамі. Бяскрокавы ход. Перамяшчэнне па слабаперасечанай мясцовасці 

з чаргаваннем адначасовых, папераменных і бяскрокавага хадоў. 

Пад’ём «паўелачкай», «елачкай» і «лесвічкай». Спуск прама і 
наўскос у асноўнай стойцы. Спуск прама ў нізкай стойцы. 

Тармажэнне «плугам», «упорам». Тармажэнне бакавым 

саслізгваннем. 

Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамі пераступанне, 

пераскокванне, пералажанне. Пераадоленне бугроў (30-50 см вышынёй) 

і упадзін пры перамяшчэнні ў нізкай стойцы. 

Праходжанне вучэбных дыстанцый з выкарыстаннем вывучаных 

спосабаў перамяшчэння. Праходжанне вучэбных дыстанцый з 

пераадоленнем спускаў і пад’ёмаў. 

 

ПЛАВАННЕ 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін вучняў у басейне. Падрыхтоўка 
купальных прыналежнасцей да заняткаў плаваннем. Правілы асабістай і 

грамадскай гігіены пры наведванні басейна. Правілы бяспечнага 

купання ў адкрытых вадаёмах. 

Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем на 

здароўе вучняў. Загартоўваючы эфект плавання. Самакантроль падчас 

заняткаў плаваннем. 

Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Практыкаванні на сушы. Актыўныя і пасіўныя практыкаванні 

для развіцця рухомасці ступні, плечавых, тазабедраных і 

галёнкаступнёвых суставаў. Практыкаванні для развіцця сілавой 

трываласці мышцаў рук, ног, брушнога прэса, спіны. Імітацыйныя 

практыкаванні для развіцця каардынацыі рухаў рук і ног пры плаванні 

абраным стылем. Спецыяльныя практыкаванні для адпрацоўкі павароту. 

Практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні для фарміравання тэхнікі 

рухаў рук, ног і дыхання пры плаванні абраным стылем. Плаванне ў 

поўнай каардынацыі абраным стылем. Практыкаванні для адпрацоўкі 

тэхнікі паваротаў пры плаванні абраным стылем. Практыкаванні для 

адпрацоўкі тэхнікі старту. Праплыванне да 100 м любым спартыўным 

спосабам. 
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Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 

грудзях»: імітацыя грабка рукамі на сушы; плаванне з дошкай на нагах, 

плаванне на руках, узгадненне рухаў рук, ног і дыхання; з зыходнага 

становішча лежачы на грудзях, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 

м, выконваючы грабок толькі левай рукой, толькі правай рукой, 

папераменна дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы для падтрымкі ног 

плавальныя дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі 

рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам «кроль на 

грудзях» у поўнай каар- дынацыі дыхання з рухамі рук і ног. Плаванне 

25 м без уліку часу. 

Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 
спіне»: імітацыя грабка рукамі на сушы; з зыходнага становішча лежачы 

на спіне, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 м, выконваючы грабок 

толькі левай рукой, толькі правай рукой, папераменна дзвюма рукамі, 

выкарыстоўваючы для падтрымкі ног дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; 

тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; 

плаванне спосабам «кроль на спіне» ў поўнай каардынацыі дыхання з 

работай рук і ног. Плаванне 25 м без уліку часу. 

Скачкі ў ваду. Скачкі ў ваду з борціка нагамі ўніз. Спад галавой 

уніз з зыходных становішчаў седзячы на борціку і седзячы на тумбачцы. 

Стартавы скачок у ваду з тумбачкі. 

Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацыйных 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці з акцэнтам на развіццё аэробнай 

трываласці. 

 

ТЭНІС НАСТОЛЬНЫ 

Тэарэтычныя звесткі 

Тэніс настольны — алімпійскі від спорту. Тэніс настольны ў 

адзінай спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Патрабаванні 

бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. Санітарна-

гігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку тэнісіста. Харчаванне 

спартсмена пры занятках тэнісам. Відазмяненне тэхнікі гульні ў 

настольны тэніс. Удасканаленне абсталявання і інвентару. Правілы 

гульні. Абавязкі і правы гульцоў і суддзяў. Лепшыя спартсмены свету, 

Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх дасягненні. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 
траўмах. 

Практычны матэрыял 

Бег: 10, 30, 60 м, бег з паскарэннем; чаўночны бег 4 х 9 м, 6 х 20 м, 
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10 х 5 м; чаўночны бег з вар’іраваннем звычайнага бегу з бегам спінай 

уперад; бег з максімальнай хуткасцю 5 х 30 м, 10 х 30 м з інтэрваламі 

адпачынку да 1 хв. 

Скачкі трайныя і пяцярныя з месца штуршком дзвюма нагамі. 
Выскокванне ўверх з нізкага прыседу. Прысяданні  па чарзе на правай і 

левай назе. Скачкі на адной назе з паваротамі на 180° у правы і левы 

бок. Паскарэнні пасля скачкоў з паваротамі на 180° і 360°. Скачкі з боку 

ў бок з пружыністымі прысяданнямі. Пераскокванне праз гімнастычную 

лаўку правым і левым бокам. Выскокванне ўверх з высокім падыманнем 

сцёгнаў («кенгуру»). 

Выкруты рук назад з гімнастычнай палкай з паступовым 

памяншэннем шырыні захопу. 

Набіванне тэніснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы і ў 

перамяшчэнні высока-нізка, па чарзе тыльным і далоневым бокам, 

рабром ракеткі, ручкай ракеткі, аб сценку, аб сценку з паваротам на 360° 

(з прысяданнем, з перакладваннем ракеткі ў другую руку) у момант 

адскоку мяча. 

Імітацыя удараў: з ракеткай і без ракеткі з абцяжаральнікам у 

руцэ; адзіночных, серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем управа і 

ўлева, наперад і назад; падачы мяча з падманным рухам корпуса і рукі з 

ракеткай; удараў у розным тэмпе перад люстэркам; удараў у зададзеным 

тэмпе з вар’іраваннем ад павольнага да максімальна хуткага ў 

становішчы стоячы на месцы і з перамяшчэннем. 

Кідкі мяча ў сценку і лоўля рознымі спосабамі (правай, левай 

рукой, з дадатковымі скачкамі, прысяданнямі, паваротамі). 

Кіданне тэніснага мяча на далёкасць і ў цэль адной кісцю, кісцю і 

перадплеччам, усёй рукой і корпусам. 

Гульня дзвюма ракеткамі, «негульнявой» рукой. Гульня двума 

мячамі. Гульня аднаго супраць двух чалавек. 

Падача з элементамі вывучаемага ўдару. Удар на стале па 
дыяганалі. Змяненне напрамку палёту мяча па шырыні стала. Змяненне 

траекторыі і вышыні палёту мяча над сеткай. Змяненне даўжыні палёту 

мяча. Удар па мячы са зменным прыходным кручэннем. 

Змяненне тэмпу гульні. Спаборніцтва ў працяглым утрыманні 

мяча ў гульні. Гульня «трохвугольнікам» з аднаго пункта ў два пункты 

процілеглага боку. Гульня вывучаемым ударам з двух пунктаў, трох 

пунктаў, з адной трэці стала, з палавіны стала, з дзвюх трацей стала.  

Гульня вывучаемым ударам па кароткіх і доўгіх прыходзячых 

мячах. Гульня і спаборніцтвы на дакладнасць пападання ў абазначаныя 
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на стале зоны. Гульня «васьмёркай» па чарзе па прамой і па дыяганалі. 

Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэнні ўправа-ўлева, 
наперад-назад. Гульня штуршком злева доўга-коратка. Гульня па 

ўзыходзячым, сыходзячым мячы, у вышэйшым пункце адскоку мяча. 

Падача штуршком злева ў абазначаныя на стале зоны. 

Удар накатам справа. Перамяшчэнне пры ўдары накатам справа. 

Хуткая падача накатам справа ў абазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне накату справа і штуршка злева. Перамяшчэнне ў левай 

стойцы пры накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамі справа і злева.  

Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкі і накату. 

Зрэзка справа. Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне зрэзкі справа і зрэзкі злева, зрэзкі і накату. 

Падача плоская і з нязначным кручэннем. Прыём падачы. 

Тактыка гульні ў сучасны настольны тэніс (на прыкладзе 

дэманстрацыі запісу гульні з паказам і разборам асноўных варыянтаў 

тактычных дзеянняў). 

Прымяненне вывучаных элементаў у вучэбнай гульні. 

 

ФУТБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Футбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці футбола: футбол, 

міні-футбол, футбол у залах, пляжны футбол. Гігіенічныя патрабаванні 

да адзення і абутку футбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у нападзенні, 

паўабароне, абароне. Тэхніка-тактытычныя дзеянні варатара. Абавязкі і 

правы гульцоў і суддзяў. Правілы спаборніцтваў па футболе. 

Самакантроль на занятках футболам. Прафілактыка траўматызму. 

Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры траўмах. 

Лепшыя футбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльнападрыхтоўчыя практыкаванні і 

эстафеты з футбольным мячом. Рухавыя гульні і эстафеты з вядзеннем 

мяча, з абводкай стоек, з прыёмам і спыненнем мяча, ўдарамі па 

варотах, у «лабірынт» (з мячом і без мяча), на збліжэнне з сапернікам, з 

двума і трыма нападальнікамі на пляцоўцы для міні-футбола, з абаронай 

варот (для падрыхтоўкі варатара), шматпланавыя гульні для развіцця 
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каардынацыйных, хуткасных здольнасцяў. Гульня ў футбол па 

спрошчаных правілах. 

Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары і прыёмы 
мяча нагой і галавой, жангліраванне мячом, гульні і эстафеты на 

развіццё спрытнасці, гульнявой трываласці, дакладнасці ўдараў па 

варотах і перадач мяча, фарміраванне навыкаў тактычных дзеянняў у 

абароне і нападзенні, спрошчаныя гульні 3 на 3, на 4, 5 на 5 гульцоў, 

гульні для каманд з 7 чалавек, тэсты на гульнявыя здольнасці, гульні ў 

футбол камандай з 8 чалавек з улікам падзелу поля на ўчасткі. 

Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які 

коціцца, сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй часткай 

пад’ёму, наском. Практыкаванні ў парах, тройках, чацвёрках з 

выкарыстаннем тэхніка-тактычных звязак: «вядзенне-перадача», 

«прыём-перадача», «прыём-вядзенне-перадача». 

Удары па мячы на далёкасць і дакладнасць, абвядзенне-адбор 

мяча, абвядзенне-адбор-удар па варотах, перахопліванне мяча, гульня 

галавой, камбінацыі ў тройках з мячом, дзеянні без мяча (адкрыванне, 

адцягванне, стварэнне колькаснай перавагі), узаемадзеянне двух 

нападальнікаў супраць аднаго абаронцы, двух абаронцаў супраць аднаго 

нападальніка, гульнявыя практыкаванні ў крузе, квадраце, 

прамавугольніку і да т. п. 

Практыкаванні з мячом і без мяча, накіраваныя на развіццё 

каардынацыйных здольнасцяў, хуткасці, спрытнасці, дакладнасці рухаў. 

Гульні з бегам, скачкамі, перадачамі мяча. 

Практыкаванні пераменнай інтэнсіўнасці для развіцця гульнявой 

трываласці (бег з вядзеннем мяча на дыстанцыі да 1 км з паскарэннямі, 

рыўкамі, скачкамі), хуткасна-сілавых якасцяў, сілы. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ДАМАШНІЯ ЗАДАННІ 

Для вучняў V–VII класаў.  

Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8-10 прак- 

тыкаванняў. Падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на 

спіне, рукі за галавой. Падыманне і апусканне прамых ног з зыходнага 

становішча лежачы на спіне з дакрананнем наскамі ног падлогі за 

галавой. З зыходнага становішча стоячы ўпор прысеўшы, упор лежачы, 

упор прысеўшы, устаць у зыходнае становішча. Раўнавага на адной назе 

«фламінга». Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. 

Падыманне і апусканне, адвядзенне і звядзенне рук з гантэлямі 1-2 

кг. Прысяданні з гантэлямі ў руках. Прысяданні з выскокваннем уверх. 
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Скачкі праз кароткую скакалку. 

Раўнамерны бег 1-2 км (дзяўчынкі) і 2-3 км (хлопчыкі). Паўторны 
бег з высокім падыманнем сцягна і максімальнай частатой рухаў. 

Язда на веласіпедзе 5-10 км. 

Хадзьба на лыжах 3-5 км. 

Падрыхтоўка і ўдзел у школьных фізкультурна-аздараўленчых і 

спартыўна-масавых мерапрыемствах і святах 



30 
 

Дадатак 1 

 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА 

ПРАЦЭСУ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ  

«ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ» 

 

Перечень и нормы обеспечения спортивным инвентарем 

и оборудованием, необходимыми для организации физического 

воспитания обучающихся при получении ими общего среднего, 

специального, профессионально-технического и среднего 

специального образования, проведения с ними физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий6 

 

Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

1 Аптечка штука 

1 штука в каждом 

спортивном зале 
и помещении, 

приспособленном для 

занятий физической 

культурой и спортом 

— 

2 Бревно гимнастическое штука — 1 1 1 — 

3 
Брусья гимнастические 

универсальные 
штука 1 1 1 2 — 

4 
Гантели переменной 

массы (0,5–5 кг) 
пара 10 20 40 40 — 

5 Гриф для штанги штука 1 1 2 2 
масса  

до 10 кг 

6 Гиря штука 2 4 4 6 16 кг, 24 кг 

7 Диски для штанги пара 8 8 16 16 

от 1 до 15 кг  

каждого 

веса 

8 Жерди для штука 1 2 3 4 — 

                                                                 
6
 К постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 14.07.2014 № 105. 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

гимнастических брусьев 

9 
Канат для лазания 

диаметром 30 мм 
штука 1 1 2 3 — 

10 Канат для перетягивания штука 1 1 1 1 — 

11 Кегли штука 6 8 10 12 — 

12 Козел гимнастический штука 1 1 1 2 — 

13 Конь гимнастический штука 1 1 1 2 — 

14 Коврик туристский штука 12 12 24 24 

для занятий 

спецмедгруп

п 

15 Мат гимнастический штука 10 20 30 40 — 

16 Мостик гимнастический штука 2 2 2 4 — 

17 Мяч малый резиновый штука 10 16 16 20 — 

18 Обруч гимнастический штука 15 20 30 40 — 

19 Палка гимнастическая штука 10 20 40 40 — 

20 
Перекладина 

гимнастическая 
штука 1 1 1 2 — 

21 Перекладина навесная штука 5 10 10 10 — 

22 Скакалка гимнастическая штука 20 20 40 40 — 

23 Скакалка гимнастическая штука 2 2 3 3 длина 5 м 

24 Скамейка гимнастическая штука 6 8 10 15 — 

25 Стенка гимнастическая штука 6 10 10 16 — 

26 Флажок штука 10 15 20 20 — 

27 Эспандер штука 6 10 10 20 — 

Легкоатлетический спортивный инвентарь 

28 
Брусок деревянный 5Х5Х10 

см 
пара 4 8 10 16 — 

29 
Канат оградительный  
с флажками 

метр 100 100 100 200 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

30 Колодки стартовые пара 2 4 6 8 — 

31 
Комплект нагрудных 

номеров 
комплект 1 1 1 2 от 1 до 100 

32 
Комплект указателей 

метража 
комплект 1 1 1 2 

от 10 до 60 

м 

33 Мяч:       

33.1 набивной медбол 1 кг штука 5 10 15 20 — 

33.2 набивной медбол 2 кг штука 5 10 15 20 — 

33.3 набивной медбол 3 кг штука 5 8 10 15 — 

33.4 набивной медбол 5 кг штука 5 8 8 10 — 

33.5 для метания (150 г) штука 12 15 20 30 — 

34 Планка:       

34.1 для прыжков в высоту штука 1 1 2 3 — 

34.2 
измерительная для 
прыжков в высоту 

штука 1 1 2 3 — 

35 Рулетка измерительная штука 1 1 2 4 — 

36 Секундомер штука 2 3 5 10 — 

37 
Стойки для прыжков 

в высоту 
пара 1 1 2 3 — 

38 
Транспарант «Старт», 

«Финиш» 
штука 1 1 2 2 — 

39 Туфли беговые с шипами пара 10 20 30 60 — 

40 Эстафетная палочка штука 8 10 16 20 — 

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта 

41 Ботинки лыжные пара 30 60 100 150 — 

42 Коньки пара 10 20 30 50 
разных 

размеров 

43 Клюшка хоккейная штука 12 20 30 50 — 

44 Лыжи беговые пара 30 60 100 150 — 

45 Лыжные крепления пара 30 60 100 150 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

46 Мазь лыжная комплект — — — — 

приобретает

ся по мере 

необходимо

сти 

47 Палки лыжные пара 30 60 100 150 — 

48 Санки штука 10 10 10 10 — 

49 Шайба хоккейная штука 8 12 12 18 — 

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 

50 Бита для городков штука 4 4 8 8 — 

51 Волан штука — — — — 

приобретаю

тся по мере 

необходимо

сти 

52 Ворота:       

52.1 гандбольные пара 1 1 1 2 — 

52.2 футбольные пара 1 1 1 2 — 

53 Городки комплект 2 3 4 6 — 

54 Кольцо баскетбольное пара 4 6 8 14 — 

55 
Комплект для 

настольного тенниса 
комплект 2 4 6 6 — 

56 Мяч:       

56.1 баскетбольный штука 10 20 30 60 — 

56.2 волейбольный штука 10 20 30 60 — 

56.3 гандбольный штука 4 6 10 20 — 

56.4 малый резиновый штука 10 20 30 60 — 

56.5 настольного тенниса штука — — — — 

приобретают

ся по мере 

необходимос

ти 

56.6 теннисный штука — — —  

приобретают

ся по мере 

необходимос
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

ти 

56.7 футбольный штука 5 10 15 30 — 

57 Насос штука 1 2 2 4 — 

58 Ракетка:       

58.1 бадминтонная пара 10 15 20 30 — 

58.2 настольного тенниса пара 6 12 18 24 — 

58.3 теннисная пара 5 10 15 20 — 

59 Свисток судейский штука 2 3 4 6 — 

60 Сетка:       

60.1 для бадминтона штука 1 1 2 3 — 

60.2 для баскетбольных колец пара 6 10 15 30 — 

60.3 волейбольная пара 1 2 3 4 — 

60.4 для гандбольных ворот пара 1 1 1 2 — 

60.5 теннисная штука 2 2 3 4 — 

60.6 футбольная пара 1 1 1 2 — 

61 Стойки:       

61.1 баскетбольные пара 1 1 2 3 — 

61.2 волейбольные пара 1 1 2 3 — 

61.3 для обводки штука 8 10 15 20 — 

62 
Стол для настольного 

тенниса 
штука 2 3 4 6 — 

63 Флажок судейский штука 6 6 8 8 — 

64 Часы шахматные штука 2 4 4 6 — 

65 Шашки комплект 6 8 12 20 — 

66 Шахматы комплект 6 8 12 20 — 

67 Щит баскетбольный пара 2 4 6 10 — 

Спортивный туристский инвентарь 

68 Аптечка походная штука 2 2 4 4 — 

69 Карабин туристский штука 10 15 20 30 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

70 Компас штука 6 8 12 20 — 

71 Коврик туристский штука 20 30 40 60 — 

72 Комплект:       

72.1 
костровых 

принадлежностей 
штука 2 4 6 10 — 

72.2 
посуды для приготовления 

пищи 
штука 2 4 6 10 — 

73 Мешок спальный штука 20 30 40 60 — 

74 Палатка туристская штука 6 10 10 20 — 

75 Рюкзак туристский штука 20 30 40 60 — 

76 Топорик туристский штука 2 4 6 10 — 

77 Фал капроновый:       

77.1 диаметром 8–10 мм метр 40 80 100 150 — 

77.2 диаметром 12–14 мм метр 40 40 50 50 — 

Спортивный инвентарь для многоборий Государственного физкультурно -

оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

85 
Винтовка 

пневматическая 
штука 2 4 6 10  

86 
Патроны для винтовки 

пневматической 
штука — — — — 

приобретают

ся по мере 

необходимос

ти 

 

 

Дополнительный спортивный инвентарь и оборудование, приобретаемый 

за счет средств приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) 

помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

Технические средства обучения 

87 Видеокамера штука 1 1 1 1 — 

88 Компьютер штука 1 1 1 1 — 

89 Мегафон штука 1 1 2 3 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

90 Микрофон штука 1 1 1 2 — 

91 Музыкальный центр штука 1 1 1 1 — 

92 
Проектор 

мультимедийный 
штука 1 1 1 1 — 

93 Телевизор штука 1 1 1 1 — 

94 Усилитель с колонками штука 1 1 1 1 — 

95 
Шнур (удлинитель) 

электрический 
штука 1 1 1 1 до 50 м 

96 Экран переносной штука 1 1 1 1 — 

Спортивный гимнастический инвентарь и оборудование 

97 Веревочка с грузом штука 2 3 4 6 до 5 м 

98 

Тренажер (операционный 

или 

многофункциональный) 

штука 2 4 4 6 — 

99 Штанга штука 1 2 2 3 — 

100 Эспандер штука 6 8 10 15 — 

101 Гантели разборные пара 4 8 10 12 до 10 кг 

Спортивная экипировка для сборных команд учреждения образования 

102 Костюм спортивный штука 10 18 20 20 — 

103 
Майка, полурукавка, 

футболка спортивная 
штука 10 18 20 20 — 

104 Трусы спортивные штука 10 18 20 20 — 

105 Кроссовки спортивные пара 10 18 20 30 — 
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Дадатак 2 

 

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ 

 

Бег 1000, 1500 метраў выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна 

з высокага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт – групавы. 

Вучням, якія парушылі правілы спаборніцтваў па бегу, а таксама не 

фінішавалі, у пратакол выканання кантрольных практыкаванняў 

выстаўляецца «0» балаў. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 с. 

6-хвілінны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая 

папярэдне размячаецца кожныя 10 ці 20 метраў. Рэкамендуецца 

праводзіць забегі асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Група хлопчыкаў 

(дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас бегу настаўнік лічыць колькасць 

кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні 6 хвілін настаўнік падае 

гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля якога вучні пераходзяць на 

крок, запомніўшы месца, дзе іх застаў сігнал. Затым настаўнік кожнаму 

вучню індывідуальна вылічвае даўжыню пераадоленай дыстанцыі з 

улікам колькасці поўных кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе ён 

перайшоў на крок. 

Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца 

пераходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. 

Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама не фінішавалі, у 

пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. 

Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 10 м. 

Хадзьба 1500, 2000 метраў выконваецца на бегавой дарожцы 

стадыёна. Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна 

сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры невялікай напаўняльнасці класа 

дапускаецца выкананне практыкавання адначасова ўсімі вучнямі. Група 

хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Пры выкананні тэставага 

практыкавання не дапускаецца пераходзіць на бег, чаргаваць бег з 

хадзьбой, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, 

якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама тым, якія не фінішавалі, у 

пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. 

Час пераадолення ды- станцыі вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с. 

Падцягванне на перакладзіне выконваецца на гімнастычнай 

перакладзіне з зыходнага становішча віс хопам зверху. Кожнаму вучню 

даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не дапускаюцца 

згінанні тулава і ног у каленных суставах, развядзенне, скрыжаванне і 

іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне, перахопліванні рук. 

Падцягванне залічваецца, калі падбародак вучня знаходзіцца вышэй за 
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ўзровень перакладзіны, а пры апусканні рукі поўнасцю выпрамляюцца ў 

локцевых суставах. 

Падыманне тулава за 1 хвіліну выконваецца на гімнастычным 

маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі скрыжаваны перад 

грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваны. Вугал у 

каленным суставе складае 90 градусаў. 

Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання 

практыкавання не дапускаюцца рыўкі рукамі. Залічваецца колькасць 

нахілаў тулава пры дакрананні локцевых і каленных суставаў з 

наступным апусканнем на спіну і дакрананнем лапаткамі да 

гімнастычнага мата. 

Падыманне і апусканне прамых ног за 1 хвіліну выконваецца на 

гімнастычным маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі за 

галавой, прамыя ногі разам. Настаўнік ці другі вучань размяшчаецца з 

боку галавы тэсціруемага і ўтрымлівае яго за локцевыя суставы. Па 

сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца секундамер) вучань падымае 

прамыя ногі да вугла 90 градусаў да дакранання галёнкай да 

гімнастычнай палкі, загадзя замацаванай у нерухомым становішчы або 

ўтрымліваемай настаўнікам. Затым падыспытны апускае ногі да 

дакранання пяткамі да гімнастычнага мата. Залічваецца колькасць 

поўных цыклаў (падыманне і апусканне) на працягу 1 хвіліны. 

Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае 

зыходнае становішча ўпор лежачы, кісці рук на шырыне плячэй, ногі 

разам. Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань згінае рукі ў 

локцевых суставах да вугла не менш за 90 градусаў і, выпрамляючы рукі, 

вяртаецца ў зыходнае становішча. Не дапускаецца згінаць ногі і тулава, 

дакранацца да падлогі каленямі і грудзьмі. Залічваецца колькасць 

згінанняў і разгінанняў рук без парушэння ўказаных патрабаванняў. 

Бег 30 метраў праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыёна. 

Дапускаецца выкарыстанне высокага ці нізкага старту. Кожнаму вучню 

даецца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы спаборніцтваў у бегу 

(фальстарт), можа быць дадзена адна дадатковая спроба. Вынік бегу 

вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с.  

Чаўночны бег 4 х 9 метраў выконваецца ў спартыўнай зале на 

палавіне валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным забегу 

— не больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню даецца дзве спробы запар. 

Па камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да лініі старту (як 

правіла, гэта сярэдзіна валейбольнай пляцоўкі) і прымаюць становішча 

высокага старту ў напрамку да пярэдняй лініі, дзе насупраць кожнага 

вучня ляжаць два брускі 50 х 50 х 100 мм на адлегласці 100 мм адзін ад 
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аднаго. 

 

 

Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, бяруць 

кожны па аднаму бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і бягуць 

назад. Падбегшы да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (ці за яе) брусок 

(кідаць нельга!), разварочваюцца і бягуць за бруском, які застаўся на 

лініі. Падбегшы да лініі, бяруць другі брусок, разварочваюцца, бягуць 

да лініі «старт-фініш» і, не зніжаючы хуткасці, перасякаюць яе з 

бруском у руках. 

Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца з 
дакладнасцю да 0,1 с. Залічваецца лепшы вынік з двух спроб. 

Скачкі праз кароткую скакалку за 1 хвіліну выконваюцца на 

цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы або 

бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваецца толькі 

наперад. Скачкі выконваюцца з абавязковай апорай на абедзве нагі 

адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя скакалкі прамысловай 

вытворчасці або самаробныя (напрыклад, з турысцкага фала). 

Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. 

Пры памылцы ў час скачкоў секундамер не спыняецца, а вучань 

працягвае выконваць скачкі. Залічваецца сумарная колькасць скачкоў на 

працягу 30 секунд або 1 хвіліны. 

Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма 

нагамі на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца тры спробы 

запар. Не дапускаецца выконваць скачкі ў яму з пяском. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца лепшы вынік з 

трох спроб. 

Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі выконваецца 

на падлозе спартыўнай залы або на дарожцы стадыёна з прызямленнем 

пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконваюцца штуршком 

дзвюма нагамі злітна без затрымак і спыненняў. Кожнаму вучню даецца 
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тры спробы запар. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. 

Залічваецца лепшы вынік з трох спроб. 

Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі выконваецца ў 

спартыўнай зале з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку, пяткі 

на кантрольнай лініі. Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг. Вучань 

утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае рукі ў 

локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам кідае яго 

ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца лепшы вынік з 

трох спроб. 

Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе. 

Вучань садзіцца на падлогу з боку знака «-» (мінус), пяткі на шырыні 

таза на лініі «ОВ» упіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вертыкальна. Два 

партнёры з двух бакоў прыціскаюць яго калені да падлогі, не 

дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах. 

 

 

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апускае 

рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі 

ўздоўж вымяральнай лінейкі па лініі СД. На трэцім нахіле вучань 

максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на 

тры секунды. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі 

самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 

сантыметра. 

Нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай 
лаўцы. Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная лінейка, 

прымацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі. Вучань прымае 

зыходнае становішча, пяткі і наскі ног разам. Наскі не выходзяць за 

край гімнастычнай лаўкі. Тэсціруемы кладзе адну далонь на тыльны бок 

другой далоні, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі рук 

уздоўж вымяральнай лінейкі. На трэцім нахіле вучань максімальна 

нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на тры 

секунды. Не дапускаецца згінанне ног у каленных суставах. Вынік 

фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх 

пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. 
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VI класс  

 

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу 

 

Кампаненты, раздзелы, тэмы  

вучэбнага матэрыялу 

Колькасць 

гадзін 

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ 50 

Асновы фізкультурных ведаў 2 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках  0,5 

Гігіенічныя веды  0,25 

Правілы самастойных заняткаў, самакантроль 0,5 

Здаровы лад жыцця  0,5 

Алімпізм і алімпійскі рух 0,25 

Асновы відаў спорту 42 

Легкая атлетыка 12 

Легкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка7 0 (8) 

Гімнастыка, акрабатыкы 12 

Лыжныя гонкі8 8 

Спартыўныя гульні 10 

Тэсціраванне 6 

Дамашнія заданні 9 + 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ  20 

Аэробіка спартыўная + 

Баскетбол + 

Валейбол + 

Гандбол + 

Гімнастыка, акрабатыка + 

                                                                 
7  Ва ўмовах бясснежнай зімы замест лыжных гонак. 
8  Пры адсутнасці снега дапускаецца замена вучэбным матэрыялам іншых тэм. 
9  Колькасць гадзін не рэгламентуецца. 
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Кампаненты, раздзелы, тэмы  

вучэбнага матэрыялу 

Колькасць 

гадзін 

Канькабежны спорт + 

Легкая атлетыка + 

Лыжныя гонкі  + 

Плаванне10  да 24 

Тэніс настольны + 

Футбол + 

Усяго 70 

 

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ 

 

АСНОВЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ 

 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках. Правілы 

бяспечных паводзін на ўроках і факультатыўных занятках. Правілы 

аказання першай даўрачэбнай дапамогі пацярпеламу. 

Гігіенічныя веды. Уплыў фізкультурных і спартыўных заняткаў 

на стан здароўя і разумовую працаздольнасць. Паняцце і значэнне 

загартоўвання для здароўя вучняў. 

Правілы самастойных заняткаў. Правілы дыхання пры 

выкананні фізічных практыкаванняў. Правілы адной са спартыўных 

гульняў, вывучаемых на ўроках. 

Самакантроль. Норма вагі і акружнасці грудной клеткі для 

свайго росту. Аптымальныя паказчыкі ЧСС і ЧД у стане спакою і пасля 

фізічнай нагрузкі. 

Здаровы лад жыцця. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні да 

здаровага ладу жыцця. Месца фізічных практыкаванняў у рэжыме дня 

шасцікласніка ў розныя перыяды года. 

Алімпізм і алімпійскі рух. П’ер дэ Кубертэн — заснавальнік 
сучасных Алімпійскіх гульняў і алімпійскага руху. Першыя Алімпійскія 

гульні ў Афінах у 1896 г. Першыя зімовыя Алімпійскія гульні (1924). 

Роля і месца Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага комплексу 

Рэспублікі Беларусь у сістэме фізічнага выхавання вучняў. 

                                                                 
10 Пры наяўнасці  ўмоў і магчымасцей  для вучэбных заняткаў па плаванню. 
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АСНОВЫ ВІДАЎ СПОРТУ 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 

 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на занятках лёгкай атлетыкай. 

Патрабаванні да бяспечнага выкарыстання спартыўнага інвентару і 

абсталявання. 

Практычны матэрыял 

 

Хадзьба з розным становішчам рук на насках, скрыжаваным 
крокам, з высокім падыманнем сцягна, на знешнім боку ступні, у 

паўпрыседзе, са зменай даўжыні і частаты крокаў, па лініях і разметках; 

скандынаўская хадзьба. 

Бег паўторны бег з паскарэннем на 20-30 м, бег па інерцыі пасля 

паскарэння; паўторны бег з максімальнай хуткасцю. Старт з апорай на 

адну руку. Нізкі старт, стартавы разбег. Бег 30, 60 м на хуткасць*. 

Раўнамерны бег на зададзены час: 2, 4, 6 мін. Чаўночны бег 4 х 9 м*. 

Скачкі з месца ўверх штуршком дзвюма нагамі з падцягваннем 

каленяў без перамяшчэння ўперад, з перамяшчэннем уперад; на месцы 

на адной назе з падцягваннем каленяў без перамяшчэння ўперад, з 

перамяшчэннем уперад (3-5-7 скачкоў). 

Скачкі ў даўжыню спосабам «сагнуўшы ногі» з кароткага 

разбегу, з доўгага разбегу *; у вышыню спосабам «пераступанне» з 

кароткага (3-5 крокаў) і з доўгага (10-14 крокаў) разбегу*. 

Кіданне мяча 150 г з трох крокаў разбегу на зададзеную 

адлегласць, на далёкасць па калідоры 10 м*. Кідкі набіўнога мяча з-за 

галавы дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы ногі паасобку. 

Лоўля набіўнога мяча дзвюма рукамі пасля кідка ўверх з двума 

воплескамі далонямі. 

Развіццё каардынацыйных, сілавых, хуткасных, хуткасна-сілавых 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА — КРОСАВАЯ ПАДРЫХТОЎКА 

 

Тэарэтычныя звесткі 
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Правілы бяспечных паводзін на занятках кросавай падрыхтоўкай. 

Патрабаванні да спартыўнага адзення і абутку. Правілы пераходу да 

месца заняткаў і назад. Правілы папярэджання траўм пры пераадоленні 

перашкод. 

Практычны матэрыял 

Хадзьба ў чаргаванні з бегам па перасечанай мясцовасці. 

Пераадоленне гарызантальных і вертыкальных перашкод крокам, 

скачком у кроку, скачком сагнуўшыся, наступаючы, пераскокваючы. 

Узгадненне руху рук і ног пры пераадоленні перашкод. Паўторны бег 

500–1000–1500 м. Крос 1500 м*. 

Развіццё каардынацыйных здольнасцяў, трываласці. 

 

ГІМНАСТЫКА, АКРАБАТЫКА 

 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на занятках па гімнастыцы і 

акрабатыцы. Правілы карыстання фізкультурным і спартыўным 
інвентаром і абсталяваннем. Падрыхтоўка і прыбіранне абсталявання і 

інвентару. 

 

Практычны матэрыял 

Страявыя практыкаванні: хадзьба спартыўным крокам, 

перастраенне з адной шарэнгі ў дзве, перастраенне ў руху з калоны па 

адным у калону па два, тры, чатыры паваротам у руху; хадзьба па 

дыяганалях і разметках. 

Хадзьба на насках са зменай даўжыні крокаў, звычайная, з 

запаволеннем і паскарэннем тэмпу рухаў, у зададзеным тэмпе, 

выпадамі, на пятках, на знешняй частцы ступні. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: 

хадзьба з прадметам на галаве па падлозе, лаўцы, рэйцы перавернутай 

гімнастычнай лаўкі, з гімнастычнай палкай за спіной, за галавой. 

Наскокванні і саскокванні: наскокванне на гімнастычную лаўку 

штуршком дзвюма нагамі з месца, штуршком адной і махам другой 

нагой з кроку, на гімнастычнага каня ці казла ва ўпор прысеўшы; 

саскокванне з гімнастычнай лаўкі, гімнастычнага каня або казла 

(вышыня да 100 см) у прысед на мяккасць прызямлення, скачкі ў 

глыбіню. 

Апорныя скачкі: ногі паасобку праз гімнастычнага казла 
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вышынёй 100 см у шырыню* (хлопчыкі, дзяўчынкі). 

Практыкаванні на гімнастычным бервяне 11 (дзяўчынкі): 
перамяшчэнне на насках наперад, назад, прыстаўным крокам налева і 

направа (нізкая апора); пачарговыя скачкі на адной і дзвюх нагах з 

нязначным перамяшчэннем уперад; са стойкі падоўжна прыняць 

становішча ўпору прысеўшы на адной назе, другая наперад-убок; са 

стойкі папярок апусканне ў сед на сцягно; са стойкі правая (левая) нага 

спераду павароты на 90° і 180°. 

Вісы: на сагнутых руках з падыманнем і апусканнем сагнутых у 

каленях ног; падцягванне на перакладзіне ў вісе* (хлопчыкі), у вісе 

лежачы* (дзяўчынкі); у вісе на прамых руках падцягванне сагнутых у 

каленях ног з наступным іх выпростваннем і павольным апусканнем; у 

вісе на перакладзіне размахванне выгібамі (хлопчыкі); на нізкай 

перакладзіне віс сагнуўшыся, віс прагнуўшыся. 

Упоры: на нізкай перакладзіне з вісу стоячы на сагнутых руках 

махам адной і штуршком другой нагой пераварот ва ўпор, упор 

прагнуўшыся, саскок з паваротам налева (направа)* (хлопчыкі); з вісу 

стоячы на сагнутых руках махам адной і штуршком другой нагой 

пераварот ва ўпор на ніжнюю жэрдку рознавысокіх брусоў, упор 

прагнуўшыся, саскок з паваротам улева (управа)* (дзяўчынкі); хадзьба 

на руках ва ўпоры на нізкіх паралельных брусах (хлопчыкі); ва ўпоры на 

паралельных брусах падцягванне сагнутых у каленях ног да грудзей з 

далейшым выпростваннем і апусканнем (хлопчыкі). 

Лажанне па канаце ў два прыёмы*. 

Акрабатычныя практыкаванні: са стойкі на каленях перакат 

наперад прагнуўшыся; з упору прысеўшы кулёк назад ва ўпор 

прысеўшы, кулёк назад у паўшпагат (дзяўчынкі), кулёк назад ва ўпор 

стоячы, ногі паасобку (хлопчыкі); штуршком дзвюма нагамі з упору 

прысеўшы стойка на галаве і руках з сагнутымі нагамі* (хлопчыкі); 

мост нахілам назад з дапамогай* (дзяўчынкі); камбінацыя з трох 

вывучаных практыкаванняў*. 

Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8—10 прак- 

тыкаванняў (па адным комплексе ў кожнай чвэрці). 

Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацыйных 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці. 

 

ЛЫЖНЫЯ ГОНКІ 

 

                                                                 
11
 Пры адсутнасці гімнастычнага бервяна практыкаванне выконваецца на рэйцы перавернутай гімнастычнай лаўкі. 
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Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на занятках лыжнымі гонкамі. 
Патрабаванні да лыжнага інвентару. Правілы пераходу да месца 

заняткаў і назад. Правілы папярэджання абмаражэнняў і траўм пры 

перамяшчэнні на лыжах. 

Практычны матэрыял 

Спосабы перамяшчэння. Адначасовы бяскрокавы ход, 

адначасовы і папераменны двухкрокавы ход*; пад’ём «елачкай»; 

тармажэнне «плугам»*, паварот упорам дзвюма лыжамі. Прымяненне 

вывучаных спосабаў перамяшчэння на дыстанцыі ад 1 да 2 км. 

Развіццё каардынацыйных здольнасцяў, трываласці. 

 

СПАРТЫЎНЫЯ ГУЛЬНІ 

(вывучаюцца элементы дзвюх з чатырох спартыўных гульняў) 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін на занятках спартыўнымі гульнямі. 
Патрабаванні да фізкультурнага і спартыўнага інвентару, спартыўнай 

вопраткі і абутку пры занятках спартыўнымі гульнямі. Правілы 

спаборніцтваў па спартыўных гульнях. 

 

Практычны матэрыял 

Баскетбол. Спыненне крокам і скачком; перадача мяча ад пляча ў 

руху*, вядзенне мяча са зменай напрамку і хуткасці*, абвядзенне 

перашкод, кідкі мяча з месца ў скачку штуршком дзвюма нагамі*. 

Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні. 

Футбол. Удар па мячы, які коціцца, унутранай часткай пад’ёму*, 

па нерухомым мячы знешняй часткай пад’ёму*, перадачы мяча ў 

квадратах, у парах з перамяшчэннем, жангліраванне мячом*. 

Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах гульні. 

Гандбол. Перадача мяча ў руху рознымі спосабамі*, кідкі мяча 

зверху, знізу і збоку сагнутай і прамой рукой*, лоўля мяча, які коціцца, 

вядзенне мяча з нізкім адскокам, персанальная абарона. Прымяненне 

вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні. 

Валейбол. Стойка гульца, перамяшчэнні прыстаўнымі крокамі 

управа, улева, уперад, назад, прыём мяча знізу дзвюма рукамі на месцы 

і пасля перамяшчэння ўперад, перадача мяча знізу дзвюма рукамі*, 

ніжняя прамая падача з крокам уперад*. Прымяненне вывучаных 

прыёмаў ва ўмовах гульні. 
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Развіццё трываласці, хуткасна-сілавых здольнасцяў мышцаў-

разгінальнікаў ног, частаты рухаў нагамі, здольнасці хутка набіраць 

хуткасць ва ўмовах змены напрамку рухаў пры дэфіцыце часу і 

прасторы. 

 

ТЭСЦІРАВАННЕ ЎЗРОЎНЮ 

ФІЗІЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ 

Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнікам на 

пачатак і заканчэнне вучэбнага года. На працягу аднаго ўрока не 

рэкамендуецца выконваць больш за два тэставыя практыкаванні. 

Вынікі тэставых практыкаванняў выкарыстоўваюцца для 

вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці вучняў, планавання і 

карэкціроўкі зместу паўрочнага каляндарна-тэматычнага плана, 

распрацоўкі планаў-канспектаў урокаў. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў 

Дадатку 2. 

 

Пералік тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў: 

1) бег 30 м; 

2) чаўночны бег 4 х 9 м або скачкі праз кароткую скакалку за 1 хв; 

3) скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца штуршком 

дзвюма нагамі; 

4) падцягванне на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук ва 

ўпоры лежачы; 

5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе або 

нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай 

лаўцы; 

6) бег 1000 м, або хадзьба 2000 м, або 6-хвілінны бег. 

 

Пералік тэставых практыкаванняў для дзяўчынак: 

1) бег 30 м; 

2) чаўночны бег 4 х 9 м або скачкі праз кароткую скакалку за 1 хв; 

3) скачок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за галавы 

дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы ногі паасобку; 

4) падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на спіне за 1 

хв або падыманне і апусканне прамых ног за 1 хв; 

5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе або 

нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай 

лаўцы; 

6) бег 1000 м, або хадзьба 1500 м, або 6-хвілінны бег. 
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ПАТРАБАВАННІ ДА НАВУЧЭНЦАЎ, ЯКІЯ ЗАКАНЧВАЮЦЬ 

VІ  КЛАС УСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

Патрабаванні да вучняў, якія заканчваюць VI клас установы 
агульнай сярэдняй адукацыі, грунтуюцца на асобасным і прадметным 

кампетэнтнасных падыходах і з’яўляюцца крытэрыямі засваення 

вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы. 

Вучні павінны ведаць і разумець: 

 змест здаровага ладу жыцця; 

 адмоўнае ўздзеянне шкодных звычак на развіццё арганізма; 

 станоўчае ўздзеянне рухальнай актыўнасці на арганізм чалавека; 

 прыкладныя нормы рухальнай актыўнасці, неабходныя для 

аптымальнага развіцця арганізма, умацавання здароўя, 

падтрымкі разумовай і фізічнай працаздольнасці ў сваім 

узросце; 

 крытэрыі фізічнага развіцця і ўзроўні фізічнай падрыхтаванасці; 

 правілы самакантролю падчас вучэбных і самастойных 
заняткаў; 

 тэрмін «Алімпійскія гульні старажытнасці»; 

 ролю і месца Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага 
комплесу Рэспублікі Беларусь у сістэме фізічнага выхавання 

вучняў; 

 асноўныя каштоўнасці алімпізму, абвешчаныя ў Алімпійскай 
хартыі, іх уплыў на фарміраванне ўяўленняў пра гарманічна 

развітую асобу; 

 значэнне алімпійскіх ідэалаў для фізічнага і духоўнага са- 

маўдасканалення. 

 

 

Вучні павінны ведаць і выконваць: 

 правілы бяспечных паводзін на вучэбных і самастойных 
занятках фізічнымі практыкаваннямі; 

 правілы асабістай і грамадскай гігіены падчас заняткаў фізічнай 

культурай;  

 санітарна-гігіенічныя патрабаванні да адзення, абутку, 
спартыўнага абсталявання і інвентару; 

 крытэрыі ацэнкі велічыні фізічнай нагрузкі; 

 індывідуальны рухальны рэжым вучэбнага і выхаднога дня; 

 правілы вывучаных спартыўных і рухомых гульняў. 

Вучні павінны ведаць і ўмець правільна выконваць: 
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 комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі; 

 тэставыя практыкаванні для вызначэння ўзроўню развіцця 
рухальных якасцяў; 

 практыкаванні для захавання правільнай паставы. 

Вучні павінны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыі 
ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці: 

 для захавання здаровага ладу жыцця; 

 для аказання першай даўрачэбнай дапамогі пры розных траўмах; 

 для заняткаў плаваннем (праплываць не менш за 25 м любым 
спартыўным спосабам плавання); 

 для ўдзелу ў вывучаных спартыўных і рухомых гульнях; 

 для лыжных прагулак з выкарыстаннем вывучаных лыжных 
хадоў; 

 для веласіпедных прагулак; 

 для выканання агульнаразвіццёвых гімнастычных практыкаван- 

няў з прадметамі і без прадметаў; 

 для дасягнення індывідуальна максімальнага выніку ў тэставых і 
кантрольных практыкаваннях. 
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10-БАЛЬНЫЯ ШКАЛЫ АЦЭНКІ ЎЗРОЎНЮ РАЗВІЦЦЯ 

РУХАЛЬНЫХ ЯКАСЦЯЎ ВУЧНЯЎ VI КЛАСА 

 

Тэставыя практыкаванні 

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці  

Высокі 

Вышэй 

за 

сярэдні  

Сярэдні 
Ніжэй за 

сярэдні Нізкі 

Хлопчыкі  

Бег 30 м (с) 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 

6,6  

і 
больш 

Чаўночны бег 4×9 м (с) або 

 

Скачкі праз кароткую скакалку 

за 1 хв (разоў) 

9,6 9,8 10 
10,

2 

10,

4 

10,

8 

11,

2 

11,

6 

12,

0 

12,3 і 

больш 

96 90 82 77 74 65 53 44 32 
26  

і менш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або  

Трайны скачок з месца 

штуршком дзвюма нагамі (см) 

189 184 179 174 169 160 150 140 130 
120 і 

менш 

555 530 510 500 490 470 445 420 405 
390 і 

менш 

Падцягванне на перакладзіне 

(разоў) або 

 Згінанне і разгінанне рук ва 

ўпоры лежачы (разоў) 

6 5 4 3 2 1 — — — — 

28 26 22 20 17 14 11 7 4 
2  

і менш 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча седзячы на падлозе 

(см)  

або Нахіл уперад з зыходнага 

становішча стоячы на 

гімнастычнай лаўцы (см) 

9 7 5 3 2 –2 –5 –9 –12 
–16 і 

менш 

10 8 6 4 2 –3 –5 –8 –10 
–11 і 

менш 

Бег 1000 м (хв, с) 

  

або Хадзьба 2000 м (хв, с)  
 

або 6-хвілінны бег 

4,10 4,20 4,32 4,45 4,57 5,22 5,46 6,11 6,36 
7,00 і 

больш 

14,35 15,00 15,40 16,25 17,00 17,45 18,10 19,00 20,00 
20,30 і 
больш 

1320 1290 1250 1200 1190 1140 1100 1030 1000 
990 і 
менш 
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Тэставыя практыкаванні 

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці  

Высокі 

Вышэй 

за 

сярэдні  

Сярэдні 
Ніжэй за 

сярэдні Нізкі 

Дзяўчаты 

Бег 30 м (с) 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 

7,0  

і 

больш 

Чаўночны бег 4×9 м (с) або 

Скачкі праз кароткую скакалку 
за 1 хв (разоў) 

10,3 
10,

5 

10,

7 

10,

9 

11,

1 

11,

5 

11,

9 

12,

3 

12,

7 

13,1  

і 

больш 

132 125 115 108 102 91 80 72 64 
57  

і менш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або  

Кідок набіўнога мяча з-за 

галавы двума рукамі з 

зыходнага становішча седзячы 

ногі паасобку (см) 

174 169 165 160 156 146 137 128 119 
110 і 

менш 

400 380 360 340 325 300 290 260 240 
215 і 
менш 

Падыманне тулава за 1 хв 

(разоў) або  

Падыманне і апусканне 

прамых ног за 1 хв (разоў) 

50 48 46 43 41 37 32 28 23 
19  

і менш 

31 28 25 23 21 18 15 11 8 
6  

і менш 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча седзячы на падлозе 

(см) або  

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча стоячы на 

гімнастычнай лаўцы (см) 

15 13 11 10 8 4 1 –3 –6 
–10 і 

менш 

14 12 11 10 8 5 3 1 0 
–2 і 

менш 

Бег 1000 м (хв, с)  

 

або Хадзьба 1500 м (хв, с)  

 

або 6-хвілінны бег (м) 

4,47 
5,0

0 

5,1

4 

5,2

7 

5,4

1 

6,1

0 

6,3

4 

7,0

0 

7,2

8 

7,55 і 

больш 

12,00 12,45 13,10 13,50 14,00 14,25 14,55 15,15 15,50 
16,00 і 
больш 

1240 1200 1130 1110 1095 1055 1000 960 925 
890 і 

менш 
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10-БАЛЬНЫЯ ШКАЛЫ АЦЭНКІ ВУЧЭБНЫХ НАРМАТЫВАЎ ПА 

ЗАСВАЕННІ ЎМЕННЯЎ, НАВЫКАЎ, РАЗВІЦЦЮ РУХАЛЬНЫХ 

ЗДОЛЬНАСЦЯЎ ВУЧНЯЎ VI КЛАСА 

 

Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Хлопчыкі  

Бег 60 м (с) 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 11,2 11,4 
11,5 і 

больш 

Бег 1500 м (хв, с) 7,30 7,36 7,42 7,49 7,56 8,03 8,10 8,17 8,23 
8,24 і 

больш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 
362 350 338 327 315 298 282 265 249 

248 і 

менш 

Скачок у вышыню з 
разбегу (см) 

115 110 105 — 100 95 90 85 80 
75 і 

менш 

Кіданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 
37 35 33 30 28 25 22 20 18 

17 і 

менш 

Бег на лыжах 1,5 км 

(хв, с) 
10,00 10,15 10,28 10,42 10,55 11,04 11,12 11,20 11,28 

11,29 і 

больш 

Плаванне 25 м (хв, 

с);  

50, 25 м — без уліку 
часу 

1,00 50 м — — 25 м — — 12 м — 
10 м і 

менш 

Крос 1500 м (хв, с) 8,14 8,25 8,37 8,49 9,00 9,09 9,17 9,25 9,30 
9,31 і 

больш 

Дзяўчаты 

Бег 60 м (с) 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 
11,6 і 

больш 

Бег 1500 м (хв, с) 7,35 7,45 8,00 8,10 8,15 8,20 8,30 8,40 8,50 
8,51 і 

больш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 
317 305 293 282 270 255 240 225 211 

210 і 

менш 

Скачок у вышыню з 
разбегу (см) 

105 100 95 — 90 85 — 80 75 
70 і 

менш 
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Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кіданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 
24 22 20 19 18 17 16 15 14 

13 і 

менш 

Падцягванне на 
нізкай перакладзіне 

(разоў) 
17 16 15 13 12 11 9 8 7 6 і менш 

Бег на лыжах 1,5 км 
(хв, с) 

10,35 10,45 10,55 11,05 11,15 11,27 11,39 11,50 12,02 
12,03 і 
больш 

Плаванне 25 м (хв, 

с);  

50, 25 м — без уліку 
часу 

1,10 50 м   25 м   12 м  
10 м і 

менш 

Крос 1500 м  
(хв, с) 

8,28 8,40 8,52 9,04 9,15 9,34 9,52 10,10 10,28 
10,29 і 
больш 

 

 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ 

 (навучальны матэрыял для V–IX класаў) 

 АЭРОБІКА СПАРТЫЎНАЯ 

 Тэарэтычныя звесткі 

Аэробіка спартыўная — выкананне практыкаванняў у аэробном 
рэжыме працы пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая і 

прафілактычная накіраванасць аэробікі. Аэробіка высокай і нізкай 

інтэнсіўнасці. Гігіенічныя патрабаванні да адзення, у якім займаюцца 

аэробікай. Збалансаванае харчаванне пры занятках аэробікай. 

Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання і 

інвентару. Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай 

дапамогі пры траўмах. 

Практычны матэрыял 

Разнавіднасці прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку, 
скрыжаванага кроку, крокаў ногі паасобку — ногі разам. Камбінацыі з 

засвоеных крокаў у спалучэнні з рухамі рукамі (рукі ў бакі, уверх, 

наперад, направа, налева, кругі рукамі, кругі перадплеччамі, кругі 

плячыма, згінанні і разгінанні рук). 

Падскокі нагу ўперад, убок, назад. Падскокі ногі паасобку — ногі 
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разам. Падскокі на месцы на дзвюх нагах у спалучэнні з рознымі рухамі 

рук; папераменна на левай, правай і на дзвюх нагах у спалучэнні з 

рознымі рухамі рук. Спалучэнне падскокаў ногі паасобку — ногі разам з 

розным становішчам рук. 

Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае 
падыманне каленяў з падскокам. 

Выпады ўперад, убок, з падскокамі. 

Махі нагамі ўперад, у бакі, уперад і ў бакі з падскокамі. 

Паўшпагат на правую нагу, на левую нагу. Хвалі з зыходнага 

становішча “стоячы”, “седзячы на пятках на падлозе”. 

Павароты на 180° і 360° стоячы на адной назе, другая прыціснута 

да галенастопу. Раўнавага: стоячы на насках, рукі ўверх; стоячы на 

адной назе, другую нагу ўбок, рукі ўверх або ў бакі. Трыманне раўнавагі 

пасля прызямлення, скачкоў або падскокаў. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Баскетбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 

спартыўнага адзення і абутку баскетбаліста. Трэніровачны рэжым. 

Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, 

абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у 

нападзенні і абароне. Правілы спаборніцтваў па баскетболе. Абавязкі і 

правы гульцоў і суддзяў. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках баскетболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі 

пры траўмах. 

Лепшыя баскетбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Высокая, сярэдняя і нізкая стойка баскетбаліста. Скачкі штуршком 

адной і дзвюма нагамі. Спыненне крокам і скачком. Павароты на месцы, 

развароты. 

Перадачы мяча дзвюма рукамі ад грудзей, дзвюма рукамі зверху, 

адной рукой ад пляча, стоячы на месцы і ў руху. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі на ўзроўні грудзей, дзвюма рукамі пры 

паралельным і сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спалучэнні са 

спыненнем і паваротамі. 

Спалучэнне прыёмаў «лоўля-перадача-паварот». 
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Вядзенне мяча са змяненнем вышыні адскоку і напрамку, з 

абвядзеннем перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамі, перадачамі 

па сігнале. 

Кідкі мяча па кальцы дзвюма рукамі ад грудзей, адной рукой ад 
пляча, з адскокам і без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта ў руху, 

штрафныя кідкі. 

Спалучэнне прыёмаў «перадача-лоўля-вядзенне-кідок». 

Захоп мяча-вырыванне. Вырыванне і выбіванне мяча ў гульца, які 

спыніўся пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахопліванне мяча ў 

становішчы стоячы збоку, з-за спіны пры перадачы, выкананай папярок 

пляцоўкі. Перахопліванне перадачы, выкананай уздоўж пляцоўкі. 

Тактычныя дзеянні гульца без мяча: выхад на свабоднае месца для 

атрымання мяча насустрач партнёру, убок ад партнёра з мячом. 

Вызначэнне гульнявой сітуацыі, мэтазгоднай для прымянення 

вядзення, перадачы, кідка па кальцы. Выбар спосабу вядзення мяча і 

кідка па кальцы. 

Прымяненне спалучэнняў вывучаных прыёмаў у гульнявых 

сітуацыях. 

 

ВАЛЕЙБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Валейбол — алімпійскі від спорту, яго разнавіднасці: валейбол, 
валейбол пляжны. Гігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку 

валейбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. 

Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у абароне і нападзенні. Расстаноўка 

гульцоў, гульня «лібера». Абавязкі і правы гульцоў і суддзяў. Правілы 

спаборніцтваў па валейболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках валейболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя валейбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Перамяшчэнне прыстаўным, шырокім і кароткім крокам, тварам, 

бокам і спінай уперад, з выскокваннем і прызямленнем на абедзве нагі. 

Скачок уверх штуршком адной і дзвюма нагамі. 
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Шматразовыя перадачы мяча зверху і знізу дзвюма рукамі над 

сабой, з адскокам ад сценкі, у парах і тройках, з пераменай месц, праз 

сетку ў становішчы стоячы на месцы. 

Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Прыём мяча, які 
адскочыў ад сеткі. Гульня нагой і іншымі часткамі цела. 

Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамі з другой, 

трэцяй і чацвёртай зон.  

Ніжняя прамая і ніжняя бакавыя падачы з пападаннем у першую, 

пятую і шостую зоны. 

Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, падманныя 

перадачы, выбар напрамку перадачы; узаемадзеянні гульцоў першай і 

другой ліній паміж сабой для заканчэння атакі. 

Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкарыстанне 

ў гульні «лібера».  

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 

ГАНДБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Гандбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 
адзення і абутку гандбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у нападзенні і абароне. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы гульцоў і 

суддзяў. Правілы спаборніцтваў па гандболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках гандболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя гандбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокім і кароткім 

крокам, тварам, бокам і спінай уперад. Спыненне адной і дзвюма нагамі. 

Бег з паскарэннем на кароткіх адрэзках, бег з выскокваннем і 

прызямленнем на адну і абедзве нагі. Скачок убок штуршком адной 

нагой. Падзенне на рукі, на сцягно і тулава з месца і з разгону. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі збоку (без павароту тулава), стоячы на 

месцы, у руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам і без захопу. 

Лоўля мяча на вялікай хуткасці перамяшчэння, у скачку пры 

непасрэднай блізкасці абаронцы. 
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Перадачы мяча адной рукой (хлёстам, штуршком, кісцевая) на 

блізкую адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў адзін, два і 

тры крокі, у скачку, пасля спынення, пасля лоўлі мяча з паўадскоку, 

пасля лоўлі ў непасрэднай блізкасці абаронцы. Перадача мяча адной і 

дзвюма рукамі ў адзін дотык. Дальняя перадача адной рукой хлёстам 

партнёру ў руху. 

Вядзенне мяча: аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шматударнае 
на высокай хуткасці перамяшчэння з пераследам. Вядзенне на вялікай 

хуткасці з рэзкім спыненнем і змяненнем напрамку руху, з паваротам 

кругом. 

Кідкі мяча па варотах адной рукой хлёстам зверху і збоку, з 

нахілам тулава ўлева і ўправа, у апорным становішчы, у скачку, з 

рознымі спосабамі бегу, з рознай траекторыяй (гарызантальнай, 

сыходзячай, узыходзячай, навеснай) палёту мяча, з далёкай і блізкай 

адлегласці. 

Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, кідкі з адкрытых і 

закрытых пазіцый, выбар напрамку кідка; узаемадзеянне гульцоў 

другой лініі паміж сабой для завяршэння атакі, узаемадзеянне з 

лінейным гульцом, з крайнім гульцом, узаемадзеянне крайняга гульца з 

лінейным. Камандныя дзеянні: пазіцыйнае нападзенне па сістэме 

расстаноўкі 4 : 2, нападзенне 6 : 0 з выхадам. 

Тактыка абароны: зонная абарона па сістэме расстаноўкі 3 : 3, 

абарона ў меншасці 5 : 6 і 4 : 6. 

Тактыка гульні варатара: выбар пазіцыі ў варотах і ў зоне 

варатара, стойкі варатара, узаемадзеянне варатара з абаронцамі і 

нападальнікамі. 

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 

ГІМНАСТЫКА АТЛЕТЫЧНАЯ 

Правілы бяспечных паводзін у трэнажорнай зале, пры выкананні 
практыкаванняў з абцяжараннямі і на трэнажорах. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: 

хадзьба з прадметам на галаве па лініі на падлозе, па гімнастычнай 

лаўцы; хадзьба па гімнастычнай лаўцы з гімнастычнай палкай за спінай, 

за галавой, над галавой, прыстаўнымі крокамі, з паваротамі, 

прысяданнямі на двух і адной назе. 

Практыкаванні для фарміравання рэльефу розных груп 

мышцаў: 

для мышцаў галёнкі: пад’ёмы на наскі без уцяжарванняў, з 

гантэлямі ў руках, з грыфам ад штангі на плячах; 
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для мышцаў спіны: нахілы наперад са штангай за галавой; у 

становішчы лежачы цяга штангі да грудзей; цяга Т-падобнай штангі да 

грудзей у нахіле; падцягванне на перакладзіне ў вісе звычайным, 

сярэднім і шырокім хопам; 

для мышцаў грудзей: згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы 
(далоні на шырыні плячэй, шырэй плячэй); жым штангі вузкім хопам; 

развядзенне і звядзенне рук з гантэлямі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; жым гантэлей і штангі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; 

для мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей і штангі стоячы і 

седзячы; цяга блочнай прылады дзвюма рукамі стоячы, седзячы і ў 

нахіле; развядзенне рук з гантэлямі седзячы на нахіленай лаўцы; пад’ём 

гантэлі па чарзе правай і левай рукой у становішчы седзячы на 

нахіленай лаўцы; 

для мышцаў рук: згінанне і разгінанне рук з гантэлямі седзячы на 

лаўцы пад вуглом 45°; хопам зверху разгінанне рук са штангай з-за 

галавы ў становішчы стоячы, лежачы на нахіленай лаўцы; 

для мышцаў брушнога прэса: у вісе падцягванне каленяў да 

грудзей; стоячы нахілы тулава ў бакі; кругавыя рухі тулавам з гантэлямі 

за галавой; 

для мышцаў сцягна: частковыя прысяданні (практыкаванне 

выконваецца на чвэрць, палову або тры чвэрці амплітуды) са змяненнем 

тэмпу і колькасці паўтораў. 

Практыкаванні, комплексы і гульні для развіцця 

каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцяў вучняў: кросавы бег 

ад 10 да 30 хвілін з частатой пульсу 120-140 уд./хв; гульня ў футбол, 

баскетбол, гандбол; агульнаразвіццёвыя практыкаванні з уцяжарваннем 

ўласнага цела, з рознымі эспандарамі; практыкаванні на гімнастычнай 

перакладзіне, брусах, трэнажорах; комплексы практыкаванняў кругавой 

трэніроўкі, якія ўключаюць да 8-12 станцый. 

 

КАНЬКАБЕЖНЫ СПОРТ 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспекі заняткаў на ўроках па канькабежным спорце. 

Падрыхтоўка канькоў і адзення да заняткаў на лёдзе. Правілы 

папярэджання траўм і абмаражэнняў. 

Практычны матэрыял 

Спосабы перамяшчэння: хадзьба ў каньках па снезе; стаянне на 

каньках на лёдзе; адштурхоўванне па чарзе правай і левай нагой; 
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слізганне на двух каньках па краі лядовай пляцоўкі; слізганне на  адным 

каньку з прыстаўленнем другога канька, на двух каньках «змейкай»; 

адштурхоўванне і слізганне на двух каньках па прамой, на павароце 

ўправа і ўлева. Павароты на двух каньках дугой і прыстаўным крокам. 

Тармажэнне «паўплугам» і «плугам». Старт. Бег па прамой, паварот. Бег 

з махавымі рухамі дзвюх рук. Фінішаванне. Бег на каньках 100—200—

300—500 м без уліку часу. Рухавыя гульні на лёдзе. 

 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 

Тэарэтычныя звесткі 

Разнавіднасці і дыстанцыі бегу. Разнавіднасці і спосабы скачкоў. 

Разнавіднасці кіданняў і штурханняў. Лёгкаатлетычныя мнагабор’і. 

Лёгкая атлетыка ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 

Рэспублікі Беларусь. 

Практычны матэрыял 

Бег. Са змяненнем хуткасці, са зменай напрамку, з павелічэннем і 

памяншэннем даўжыні кроку, з выскокваннямі ўверх штуршком правай 

і левай нагой. Эстафетны бег з адрэзкамі 30, 60, 100 м. Чаўночны бег 3 х 

10 м, 4 х 9 м, 10 х 5 м. Бег з раўнамернай і зменнай хуткасцю, кросавы 

бег. 

Скачкі. З месца штуршком дзвюма нагамі. Мнагаскокі на дзвюх 
нагах. Выскокванне ўверх з даставаннем рукой прадмета. У даўжыню з 

разбегу на далёкасць. У вышыню з разбегу вывучаным спосабам. 

Кіданне. Тэніснага мяча на далёкасць з месца, з чатырох-шасці 

крокаў і з поўнага разбегу на далёкасць, у гарызантальную цэль 

(гімнастычны абруч) з адлегласці 10—25 м, на далёкасць адскоку ад 

сцяны. 

ЛЫЖНЫЯ ГОНКІ 

Тэарэтычныя звесткі 

Умовы захоўвання і асаблівасці падрыхтоўкі лыжнага інвентару, 

адзення і абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абмаражэнняў пры 

перамяшчэнні на лыжах. Аказанне першай дапамогі пры траўмах, 

абмаражэннях. Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі на ўмацаванне 

здароўя. Гісторыя развіцця лыжнага спорту ў Рэспубліцы Беларусь. 

Лыжныя гонкі ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 

Рэспублікі Беларусь. 

Практычны матэрыял 
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Павароты пераступаннем на месцы і ў руху. Павароты махам на 

месцы праз лыжу ўперад і праз лыжу назад. 

Папераменны двухкрокавы і адначасовы аднакрокавы ход. 
Пераход з папераменнага ходу на адначасовы. Чаргаванне 

папераменнага двухкрокавага з адначасовым аднакрокавым ходам. 

Адначасовы двухкрокавы і папераменны чатырохкрокавы ход. 

Чаргаванне папераменных і адначасовых хадоў. Каньковы ход. 

Чаргаванне каньковага ходу з адначасовым і папераменным лыжным 

хадамі. Бяскрокавы ход. Перамяшчэнне па слабаперасечанай мясцовасці 

з чаргаваннем адначасовых, папераменных і бяскрокавага хадоў. 

Пад’ём «паўелачкай», «елачкай» і «лесвічкай». Спуск прама і 

наўскос у асноўнай стойцы. Спуск прама ў нізкай стойцы. 

Тармажэнне «плугам», «упорам». Тармажэнне бакавым 

саслізгваннем. 

Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамі пераступанне, 

пераскокванне, пералажанне. Пераадоленне бугроў (30-50 см вышынёй) 

і упадзін пры перамяшчэнні ў нізкай стойцы. 

Праходжанне вучэбных дыстанцый з выкарыстаннем вывучаных 

спосабаў перамяшчэння. Праходжанне вучэбных дыстанцый з 

пераадоленнем спускаў і пад’ёмаў. 

ПЛАВАННЕ 

Тэарэтычныя звесткі 

Правілы бяспечных паводзін вучняў у басейне. Падрыхтоўка 
купальных прыналежнасцей да заняткаў плаваннем. Правілы асабістай і 

грамадскай гігіены пры наведванні басейна. Правілы бяспечнага 

купання ў адкрытых вадаёмах. 

Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем на 

здароўе вучняў. Загартоўваючы эфект плавання. Самакантроль падчас 

заняткаў плаваннем. 

Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Практыкаванні на сушы. Актыўныя і пасіўныя практыкаванні 

для развіцця рухомасці ступні, плечавых, тазабедраных і 

галёнкаступнёвых суставаў. Практыкаванні для развіцця сілавой 

трываласці мышцаў рук, ног, брушнога прэса, спіны. Імітацыйныя 

практыкаванні для развіцця каардынацыі рухаў рук і ног пры плаванні 

абраным стылем. Спецыяльныя практыкаванні для адпрацоўкі павароту.  

Практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні для фарміравання тэхнікі 
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рухаў рук, ног і дыхання пры плаванні абраным стылем. Плаванне ў 

поўнай каардынацыі абраным стылем. Практыкаванні для адпрацоўкі 

тэхнікі паваротаў пры плаванні абраным стылем. Практыкаванні для 

адпрацоўкі тэхнікі старту. Праплыванне да 100 м любым спартыўным 

спосабам. 

Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 
грудзях»: імітацыя грабка рукамі на сушы; плаванне з дошкай на нагах, 

плаванне на руках, узгадненне рухаў рук, ног і дыхання; з зыходнага 

становішча лежачы на грудзях, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 

м, выконваючы грабок толькі левай рукой, толькі правай рукой, 

папераменна дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы для падтрымкі ног 

плавальныя дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі 

рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам «кроль на 

грудзях» у поўнай каар- дынацыі дыхання з рухамі рук і ног. Плаванне 

25 м без уліку часу. 

Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 

спіне»: імітацыя грабка рукамі на сушы; з зыходнага становішча лежачы 

на спіне, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 м, выконваючы грабок 

толькі левай рукой, толькі правай рукой, папераменна дзвюма рукамі, 

выкарыстоўваючы для падтрымкі ног дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; 

тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; 

плаванне спосабам «кроль на спіне» ў поўнай каардынацыі дыхання з 

работай рук і ног. Плаванне 25 м без уліку часу. 

Скачкі ў ваду. Скачкі ў ваду з борціка нагамі ўніз. Спад галавой 

уніз з зыходных становішчаў седзячы на борціку і седзячы на тумбачцы. 

Стартавы скачок у ваду з тумбачкі. 

Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацыйных 

здольнасцяў, гібкасці, трываласці з акцэнтам на развіццё аэробнай 

трываласці. 

ТЭНІС НАСТОЛЬНЫ 

Тэарэтычныя звесткі 

Тэніс настольны — алімпійскі від спорту. Тэніс настольны ў 

адзінай спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Патрабаванні 

бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. Санітарна-

гігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку тэнісіста. Харчаванне 

спартсмена пры занятках тэнісам. Відазмяненне тэхнікі гульні ў 

настольны тэніс. Удасканаленне абсталявання і інвентару. Правілы 

гульні. Абавязкі і правы гульцоў і суддзяў. Лепшыя спартсмены свету, 

Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх дасягненні. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 
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траўмах. 

Практычны матэрыял 

Бег: 10, 30, 60 м, бег з паскарэннем; чаўночны бег 4 х 9 м, 6 х 20 м, 

10 х 5 м; чаўночны бег з вар’іраваннем звычайнага бегу з бегам спінай 

уперад; бег з максімальнай хуткасцю 5 х 30 м, 10 х 30 м з інтэрваламі 

адпачынку да 1 хв. 

Скачкі трайныя і пяцярныя з месца штуршком дзвюма нагамі. 

Выскокванне ўверх з нізкага прыседу. Прысяданні па чарзе на правай і 

левай назе. Скачкі на адной назе з паваротамі на 180° у правы і левы 

бок. Паскарэнні пасля скачкоў з паваротамі на 180° і 360°. Скачкі з боку 

ў бок з пружыністымі прысяданнямі. Пераскокванне праз гімнастычную 

лаўку правым і левым бокам. Выскокванне ўверх з высокім падыманнем 

сцёгнаў («кенгуру»). 

Выкруты рук назад з гімнастычнай палкай з паступовым 

памяншэннем шырыні захопу. 

Набіванне тэніснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы і ў 

перамяшчэнні высока-нізка, па чарзе тыльным і далоневым бокам, 

рабром ракеткі, ручкай ракеткі, аб сценку, аб сценку з паваротам на 360° 

(з прысяданнем, з перакладваннем ракеткі ў другую руку) у момант 

адскоку мяча. 

Імітацыя удараў: з ракеткай і без ракеткі з абцяжаральнікам у 

руцэ; адзіночных, серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем управа і 

ўлева, наперад і назад; падачы мяча з падманным рухам корпуса і рукі з 

ракеткай; удараў у розным тэмпе перад люстэркам; удараў у зададзеным 

тэмпе з вар’іраваннем ад павольнага да максімальна хуткага ў 

становішчы стоячы на месцы і з перамяшчэннем. 

Кідкі мяча ў сценку і лоўля рознымі спосабамі (правай, левай 

рукой, з дадатковымі скачкамі, прысяданнямі, паваротамі). 

Кіданне тэніснага мяча на далёкасць і ў цэль адной кісцю, кісцю і 
перадплеччам, усёй рукой і корпусам. 

Гульня дзвюма ракеткамі, «негульнявой» рукой. Гульня двума 

мячамі. Гульня аднаго супраць двух чалавек. 

Падача з элементамі вывучаемага ўдару. Удар на стале па 

дыяганалі. Змяненне напрамку палёту мяча па шырыні стала. Змяненне 

траекторыі і вышыні палёту мяча над сеткай. Змяненне даўжыні палёту 

мяча. Удар па мячы са зменным прыходным кручэннем. 

Змяненне тэмпу гульні. Спаборніцтва ў працяглым утрыманні 

мяча ў гульні. Гульня «трохвугольнікам» з аднаго пункта ў два пункты 

процілеглага боку. Гульня вывучаемым ударам з двух пунктаў, трох 
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пунктаў, з адной трэці стала, з палавіны стала, з дзвюх трацей стала.  

Гульня вывучаемым ударам па кароткіх і доўгіх прыходзячых 
мячах. Гульня і спаборніцтвы на дакладнасць пападання ў абазначаныя 

на стале зоны. Гульня «васьмёркай» па чарзе па прамой і па дыяганалі. 

Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэнні ўправа-ўлева, 

наперад-назад. Гульня штуршком злева доўга-коратка. Гульня па 

ўзыходзячым, сыходзячым мячы, у вышэйшым пункце адскоку мяча. 

Падача штуршком злева ў абазначаныя на стале зоны. 

Удар накатам справа. Перамяшчэнне пры ўдары накатам справа. 

Хуткая падача накатам справа ў абазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне накату справа і штуршка злева. Перамяшчэнне ў левай 

стойцы пры накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамі справа і злева. 

Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкі і накату.  

Зрэзка справа. Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне зрэзкі справа і зрэзкі злева, зрэзкі і накату. 

Падача плоская і з нязначным кручэннем. Прыём падачы. 

Тактыка гульні ў сучасны настольны тэніс (на прыкладзе 
дэманстрацыі запісу гульні з паказам і разборам асноўных варыянтаў 

тактычных дзеянняў). 

Прымяненне вывучаных элементаў у вучэбнай гульні. 

 

ФУТБОЛ 

Тэарэтычныя звесткі 

Футбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці футбола: футбол, 

міні-футбол, футбол у залах, пляжны футбол. Гігіенічныя патрабаванні 

да адзення і абутку футбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні гульцоў у нападзенні, 

паўабароне, абароне. Тэхніка-тактытычныя дзеянні варатара. Абавязкі і 

правы гульцоў і суддзяў. Правілы спаборніцтваў па футболе. 

Самакантроль на занятках футболам. Прафілактыка траўматызму. 

Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры траўмах. 

Лепшыя футбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 
дасягненні. 

Практычны матэрыял 

Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльнападрыхтоўчыя практыкаванні і 

эстафеты з футбольным мячом. Рухавыя гульні і эстафеты з вядзеннем 

мяча, з абводкай стоек, з прыёмам і спыненнем мяча, ўдарамі па 



64 
 

варотах, у «лабірынт» (з мячом і без мяча), на збліжэнне з сапернікам, з 

двума і трыма нападальнікамі на пляцоўцы для міні-футбола, з абаронай 

варот (для падрыхтоўкі варатара), шматпланавыя гульні для развіцця 

каардынацыйных, хуткасных здольнасцяў. Гульня ў футбол па 

спрошчаных правілах. 

Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары і прыёмы 
мяча нагой і галавой, жангліраванне мячом, гульні і эстафеты на 

развіццё спрытнасці, гульнявой трываласці, дакладнасці ўдараў па 

варотах і перадач мяча, фарміраванне навыкаў тактычных дзеянняў у 

абароне і нападзенні, спрошчаныя гульні 3 на 3, на 4, 5 на 5 гульцоў, 

гульні для каманд з 7 чалавек, тэсты на гульнявыя здольнасці, гульні ў 

футбол камандай з 8 чалавек з улікам падзелу поля на ўчасткі. 

Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які 

коціцца, сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй часткай 

пад’ёму, наском. Практыкаванні ў парах, тройках, чацвёрках з 

выкарыстаннем тэхніка-тактычных звязак: «вядзенне-перадача», 

«прыём-перадача», «прыём-вядзенне-перадача». 

Удары па мячы на далёкасць і дакладнасць, абвядзенне-адбор 

мяча, абвядзенне-адбор-удар па варотах, перахопліванне мяча, гульня 

галавой, камбінацыі ў тройках з мячом, дзеянні  без мяча (адкрыванне, 

адцягванне, стварэнне колькаснай перавагі), узаемадзеянне двух 

нападальнікаў супраць аднаго абаронцы, двух абаронцаў супраць аднаго 

нападальніка, гульнявыя практыкаванні ў крузе, квадраце, 

прамавугольніку і да т. п. 

Практыкаванні з мячом і без мяча, накіраваныя на развіццё 

каардынацыйных здольнасцяў, хуткасці, спрытнасці, дакладнасці рухаў. 

Гульні з бегам, скачкамі, перадачамі мяча. 

Практыкаванні пераменнай інтэнсіўнасці для развіцця гульнявой 

трываласці (бег з вядзеннем мяча на дыстанцыі да 1 км з паскарэннямі, 

рыўкамі, скачкамі), хуткасна-сілавых якасцяў, сілы. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ДАМАШНІЯ ЗАДАННІ 

Для вучняў V–VII класаў.  

Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8-10 прак- 

тыкаванняў. Падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на 

спіне, рукі за галавой. Падыманне і апусканне прамых ног з зыходнага 

становішча лежачы на спіне з дакрананнем наскамі ног падлогі за 

галавой. З зыходнага становішча стоячы ўпор прысеўшы, упор лежачы, 

упор прысеўшы, устаць у зыходнае становішча. Раўнавага на адной назе 

«флахвга». Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. 
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Падыманне і апусканне, адвядзенне і звядзенне рук з гантэлямі 1-2 

кг. Прысяданні з гантэлямі ў руках. Прысяданні з выскокваннем уверх. 

Скачкі праз кароткую скакалку. 

Раўнамерны бег 1-2 км (дзяўчынкі) і 2-3 км (хлопчыкі). Паўторны 
бег з высокім падыманнем сцягна і максімальнай частатой рухаў. 

Язда на веласіпедзе 5-10 км. 

Хадзьба на лыжах 3-5 км. 

Падрыхтоўка і ўдзел у школьных фізкультурна-аздараўленчых і 

спартыўна-масавых мерапрыемствах і святах 
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Дадатак 1 

 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА 

ПРАЦЭСУ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ  

«ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ» 

Перечень и нормы обеспечения спортивным инвентарем 
и оборудованием, необходимыми для организации физического 

воспитания обучающихся при получении ими общего среднего, 

специального, профессионально-технического и среднего 

специального образования, проведения с ними физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий12 

Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

1 Аптечка штука 

1 штука в каждом 

спортивном зале 

и помещении, 

приспособленном для 

занятий физической 

культурой и спортом 

— 

2 Бревно гимнастическое штука — 1 1 1 — 

3 
Брусья гимнастические 

универсальные 
штука 1 1 1 2 — 

4 
Гантели переменной 

массы (0,5–5 кг) 
пара 10 20 40 40 — 

5 Гриф для штанги штука 1 1 2 2 
масса  

до 10 кг 

6 Гиря штука 2 4 4 6 16 кг, 24 кг 

7 Диски для штанги пара 8 8 16 16 

от 1 до 15 кг  

каждого 
веса 

8 
Жерди для 

гимнастических брусьев 
штука 1 2 3 4 — 

                                                                 
12
 К постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 14.07.2014 № 105. 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

9 
Канат для лазания 

диаметром 30 мм 
штука 1 1 2 3 — 

10 Канат для перетягивания штука 1 1 1 1 — 

11 Кегли штука 6 8 10 12 — 

12 Козел гимнастический штука 1 1 1 2 — 

13 Конь гимнастический штука 1 1 1 2 — 

14 Коврик туристский штука 12 12 24 24 

для занятий 

спецмедгруп

п 

15 Мат гимнастический штука 10 20 30 40 — 

16 Мостик гимнастический штука 2 2 2 4 — 

17 Мяч малый резиновый штука 10 16 16 20 — 

18 Обруч гимнастический штука 15 20 30 40 — 

19 Палка гимнастическая штука 10 20 40 40 — 

20 
Перекладина 

гимнастическая 
штука 1 1 1 2 — 

21 Перекладина навесная штука 5 10 10 10 — 

22 Скакалка гимнастическая штука 20 20 40 40 — 

23 Скакалка гимнастическая штука 2 2 3 3 длина 5 м 

24 Скамейка гимнастическая штука 6 8 10 15 — 

25 Стенка гимнастическая штука 6 10 10 16 — 

26 Флажок штука 10 15 20 20 — 

27 Эспандер штука 6 10 10 20 — 

Легкоатлетический спортивный инвентарь 

28 
Брусок деревянный 5 5 10 

см 
пара 4 8 10 16 — 

29 
Канат оградительный  

с флажками 
метр 100 100 100 200 — 

30 Колодки стартовые пара 2 4 6 8 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

31 
Комплект нагрудных 

номеров 
комплект 1 1 1 2 от 1 до 100 

32 
Комплект указателей 

метража 
комплект 1 1 1 2 

от 10 до 60 

м 

33 Мяч:       

33.1 набивной медбол 1 кг штука 5 10 15 20 — 

33.2 набивной медбол 2 кг штука 5 10 15 20 — 

33.3 набивной медбол 3 кг штука 5 8 10 15 — 

33.4 набивной медбол 5 кг штука 5 8 8 10 — 

33.5 для метания (150 г) штука 12 15 20 30 — 

34 Планка:       

34.1 для прыжков в высоту штука 1 1 2 3 — 

34.2 
измерительная для 

прыжков в высоту 
штука 1 1 2 3 — 

35 Рулетка измерительная штука 1 1 2 4 — 

36 Секундомер штука 2 3 5 10 — 

37 
Стойки для прыжков 

в высоту 
пара 1 1 2 3 — 

38 
Транспарант «Старт», 

«Финиш» 
штука 1 1 2 2 — 

39 Туфли беговые с шипами пара 10 20 30 60 — 

40 Эстафетная палочка штука 8 10 16 20 — 

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта 

41 Ботинки лыжные пара 30 60 100 150 — 

42 Коньки пара 10 20 30 50 
разных 

размеров 

43 Клюшка хоккейная штука 12 20 30 50 — 

44 Лыжи беговые пара 30 60 100 150 — 

45 Лыжные крепления пара 30 60 100 150 — 

46 Мазь лыжная комплект — — — — приобретает
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

ся по мере 

необходимо

сти 

47 Палки лыжные пара 30 60 100 150 — 

48 Санки штука 10 10 10 10 — 

49 Шайба хоккейная штука 8 12 12 18 — 

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 

50 Бита для городков штука 4 4 8 8 — 

51 Волан штука — — — — 

приобретаю

тся по мере 

необходимо

сти 

52 Ворота:       

52.1 гандбольные пара 1 1 1 2 — 

52.2 футбольные пара 1 1 1 2 — 

53 Городки комплект 2 3 4 6 — 

54 Кольцо баскетбольное пара 4 6 8 14 — 

55 
Комплект для 

настольного тенниса 
комплект 2 4 6 6 — 

56 Мяч:       

56.1 баскетбольный штука 10 20 30 60 — 

56.2 волейбольный штука 10 20 30 60 — 

56.3 гандбольный штука 4 6 10 20 — 

56.4 малый резиновый штука 10 20 30 60 — 

56.5 настольного тенниса штука — — — — 

приобретают

ся по мере 

необходимос

ти 

56.6 теннисный штука — — —  

приобретают

ся по мере 

необходимос

ти 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

56.7 футбольный штука 5 10 15 30 — 

57 Насос штука 1 2 2 4 — 

58 Ракетка:       

58.1 бадминтонная пара 10 15 20 30 — 

58.2 настольного тенниса пара 6 12 18 24 — 

58.3 теннисная пара 5 10 15 20 — 

59 Свисток судейский штука 2 3 4 6 — 

60 Сетка:       

60.1 для бадминтона штука 1 1 2 3 — 

60.2 для баскетбольных колец пара 6 10 15 30 — 

60.3 волейбольная пара 1 2 3 4 — 

60.4 для гандбольных ворот пара 1 1 1 2 — 

60.5 теннисная штука 2 2 3 4 — 

60.6 футбольная пара 1 1 1 2 — 

61 Стойки:       

61.1 баскетбольные пара 1 1 2 3 — 

61.2 волейбольные пара 1 1 2 3 — 

61.3 для обводки штука 8 10 15 20 — 

62 
Стол для настольного 

тенниса 
штука 2 3 4 6 — 

63 Флажок судейский штука 6 6 8 8 — 

64 Часы шахматные штука 2 4 4 6 — 

65 Шашки комплект 6 8 12 20 — 

66 Шахматы комплект 6 8 12 20 — 

67 Щит баскетбольный пара 2 4 6 10 — 

Спортивный туристский инвентарь 

68 Аптечка походная штука 2 2 4 4 — 

69 Карабин туристский штука 10 15 20 30 — 

70 Компас штука 6 8 12 20 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

71 Коврик туристский штука 20 30 40 60 — 

72 Комплект:       

72.1 
костровых 

принадлежностей 
штука 2 4 6 10 — 

72.2 
посуды для приготовления 

пищи 
штука 2 4 6 10 — 

73 Мешок спальный штука 20 30 40 60 — 

74 Палатка туристская штука 6 10 10 20 — 

75 Рюкзак туристский штука 20 30 40 60 — 

76 Топорик туристский штука 2 4 6 10 — 

77 Фал капроновый:       

77.1 диаметром 8–10 мм метр 40 80 100 150 — 

77.2 диаметром 12–14 мм метр 40 40 50 50 — 

Спортивный инвентарь для многоборий Государственного физкультурно -

оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

85 
Винтовка 

пневматическая 
штука 2 4 6 10  

86 
Патроны для винтовки 

пневматической 
штука — — — — 

приобретают
ся по мере 

необходимос

ти 

 

 

Дополнительный спортивный инвентарь и оборудование, приобретаемый 

за счет средств приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) 

помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

Технические средства обучения 

87 Видеокамера штука 1 1 1 1 — 

88 Компьютер штука 1 1 1 1 — 

89 Мегафон штука 1 1 2 3 — 

90 Микрофон штука 1 1 1 2 — 
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Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики 

и атлетической гимнастики 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): Примечани

я 

до 220 до 440 до 880 
свыш

е 880 

91 Музыкальный центр штука 1 1 1 1 — 

92 
Проектор 

мультимедийный 
штука 1 1 1 1 — 

93 Телевизор штука 1 1 1 1 — 

94 Усилитель с колонками штука 1 1 1 1 — 

95 
Шнур (удлинитель) 

электрический 
штука 1 1 1 1 до 50 м 

96 Экран переносной штука 1 1 1 1 — 

Спортивный гимнастический инвентарь и оборудование 

97 Веревочка с грузом штука 2 3 4 6 до 5 м 

98 

Тренажер (операционный 

или 

многофункциональный) 

штука 2 4 4 6 — 

99 Штанга штука 1 2 2 3 — 

100 Эспандер штука 6 8 10 15 — 

101 Гантели разборные пара 4 8 10 12 до 10 кг 

Спортивная экипировка для сборных команд учреждения образования 

102 Костюм спортивный штука 10 18 20 20 — 

103 
Майка, полурукавка, 

футболка спортивная 
штука 10 18 20 20 — 

104 Трусы спортивные штука 10 18 20 20 — 

105 Кроссовки спортивные пара 10 18 20 30 — 
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Дадатак 2 

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ 

 

Бег 1000, 1500 метраў выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна 

з высокага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт – групавы. 

Вучням, якія парушылі правілы спаборніцтваў па бегу, а таксама не 

фінішавалі, у пратакол выканання кантрольных практыкаванняў 

выстаўляецца «0» балаў. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 с. 

6-хвілінны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая 

папярэдне размячаецца кожныя 10 ці 20 метраў. Рэкамендуецца 

праводзіць забегі асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Група хлопчыкаў 

(дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас бегу настаўнік лічыць колькасць 

кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні 6 хвілін настаўнік падае 

гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля якога вучні пераходзяць на 

крок, запомніўшы месца, дзе іх застаў сігнал. Затым настаўнік кожнаму 

вучню індывідуальна вылічвае даўжыню пераадоленай дыстанцыі з 

улікам колькасці поўных кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе ён 

перайшоў на крок. 

Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца 

пераходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. 

Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама не фінішавалі, у 

пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. 

Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 10 м. 

Хадзьба 1500, 2000 метраў выконваецца на бегавой дарожцы 

стадыёна. Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна 

сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры невялікай напаўняльнасці класа 

дапускаецца выкананне практыкавання адначасова ўсімі вучнямі. Група 

хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Пры выкананні тэставага 

практыкавання не дапускаецца пераходзіць на бег, чаргаваць бег з 

хадзьбой, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, 

якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама тым, якія не фінішавалі, у 

пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. 

Час пераадолення ды- станцыі вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с. 

Падцягванне на перакладзіне выконваецца на гімнастычнай 

перакладзіне з зыходнага становішча віс хватам зверху. Кожнаму вучню 

даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не дапускаюцца 

згінанні тулава і ног у каленных суставах, развядзенне, скрыжаванне і 

іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне, перахопліванні рук. 

Падцягванне залічваецца, калі падбародак вучня знаходзіцца вышэй за 

ўзровень перакладзіны, а пры апусканні рукі поўнасцю выпрамляюцца ў 
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локцевых суставах. 

Падыманне тулава за 1 хвіліну выконваецца на гімнастычным 

маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі скрыжаваны перад 

грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваны. Вугал у 

каленным суставе складае 90 градусаў. 

Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання 

практыкавання не дапускаюцца рыўкі рукамі. Залічваецца колькасць 

нахілаў тулава пры дакрананні локцевых і каленных суставаў з 

наступным апусканнем на спіну і дакрананнем лапаткамі да 

гімнастычнага мата. 

Падыманне і апусканне прамых ног за 1 хвіліну выконваецца на 

гімнастычным маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі за 

галавой, прамыя ногі разам. Настаўнік ці другі вучань размяшчаецца з 

боку галавы тэсціруемага і ўтрымлівае яго за локцевыя суставы. Па 

сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца секундамер) вучань падымае 

прамыя ногі да вугла 90 градусаў да дакранання галёнкай да 

гімнастычнай палкі, загадзя замацаванай у нерухомым становішчы або 

ўтрымліваемай настаўнікам. Затым падыспытны апускае ногі да 

дакранання пяткамі да гімнастычнага мата. Залічваецца колькасць 

поўных цыклаў (падыманне і апусканне) на працягу 1 хвіліны. 

Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае 

зыходнае становішча ўпор лежачы, кісці рук на шырыне плячэй, ногі 

разам. Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань згінае рукі ў 

локцевых суставах да вугла не менш за 90 градусаў і, выпрамляючы рукі, 

вяртаецца ў зыходнае становішча. Не дапускаецца згінаць ногі і тулава, 

дакранацца да падлогі каленямі і грудзьмі. Залічваецца колькасць 

згінанняў і разгінанняў рук без парушэння ўказаных патрабаванняў. 

Бег 30 метраў праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыёна. 

Дапускаецца выкарыстанне высокага ці нізкага старту. Кожнаму вучню 

даецца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы спа- борніцтваў у бегу 

(фальстарт), можа быць дадзена адна дадатковая спроба. Вынік бегу 

вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с  

Чаўночны бег 4 х 9 метраў выконваецца ў спартыўнай зале на 

палавіне валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным забегу 

— не больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню даецца дзве спробы запар. 

Па камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да лініі старту (як 

правіла, гэта сярэдзіна валейбольнай пляцоўкі) і прымаюць становішча 

высокага старту ў напрамку да пярэдняй лініі, дзе насупраць кожнага 

вучня ляжаць два брускі 50 х 50 х 100 мм на адлегласці 100 мм адзін ад 

аднаго. 
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Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, бяруць 
кожны па аднаму бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і бягуць 

назад. Падбегшы да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (ці за яе) брусок 

(кідаць нельга!), разварочваюцца і бягуць за бруском, які застаўся на 

лініі. Падбегшы да лініі, бяруць другі брусок, разварочваюцца, бягуць 

да лініі «старт-фініш» і, не зніжаючы хуткасці, перасякаюць яе з 

бруском у руках. 

Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца з 

дакладнасцю да 0,1 с. Залічваецца лепшы вынік з двух спроб. 

Скачкі праз кароткую скакалку за 1 хвіліну выконваюцца на 

цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы або 

бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваецца толькі  

наперад. Скачкі выконваюцца з абавязковай апорай на абедзве нагі 

адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя скакалкі прамысловай 

вытворчасці або самаробныя (напрыклад, з турысцкага фала). 

Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. 

Пры памылцы ў час скачкоў секундамер не спыняецца, а вучань 

працягвае выконваць скачкі. Залічваецца сумарная колькасць скачкоў на 

працягу 30 секунд або 1 хвіліны. 

Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма 

нагамі на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца тры спробы 

запар. Не дапускаецца выконваць скачкі ў яму з пяском. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца лепшы вынік з 

трох спроб. 

Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі выконваецца 

на падлозе спартыўнай залы або на дарожцы стадыёна з прызямленнем 

пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконваюцца штуршком 

дзвюма нагамі злітна без затрымак і спыненняў. Кожнаму вучню даецца 

тры спробы запар. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. 

Залічваецца лепшы вынік з трох спроб. 

Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі выконваецца ў 

спартыўнай зале з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку, пяткі 
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на кантрольнай лініі. Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг. Вучань 

утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае рукі ў 

локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам кідае яго 

ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца лепшы вынік з 

трох спроб. 

Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе. 

Вучань садзіцца на падлогу з боку знака «-» (мінус), пяткі на шырыні 

таза на лініі «ОВ» упіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вертыкальна. Два 

партнёры з двух бакоў прыціскаюць яго калені да падлогі, не 

дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах. 

 

 

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апускае 
рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі 

ўздоўж вымяральнай лінейкі па лініі СД. На трэцім нахіле вучань 

максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на 

тры секунды. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі 

самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 

сантыметра. 

Нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай 

лаўцы. Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная лінейка, 

прымацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі. Вучань прымае 

зыходнае становішча, пяткі і наскі ног разам. Наскі не выходзяць за 

край гімнастычнай лаўкі. Тэсціруемы кладзе адну далонь на тыльны бок 

другой далоні, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі рук 

уздоўж вымяральнай лінейкі. На трэцім нахіле вучань максімальна 

нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на тры 

секунды. Не дапускаецца згінанне ног у каленных суставах. Вынік 

фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх 

пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 сантыметра 
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Дадатак 3 
ГАДЗІНА ЗДАРОУЯ І СПОРТУ 

(35 вучэбных гадзін) 

VI класс  

БАСКЕТБОЛ 

Вучэбны матэрыял 

Абсталяванне, інвентар, форма баскетбаліста. Патрабаванні да 

пляцовак для гульняў у баскетбол, іх максімальныя і мінімальныя памеры. 

Памеры баскетбольнага мяча, кальца, шчыта. Прызначэнне зон пляцоўкі. 

Тэхнічнае абсталяванне для правядзення спаборніцтваў (гульнявыя 

гадзіны, табло рахунку, паказальнікі фолаў і г. д.). Патрабаванні да формы 

гульца.  

Правілы гульні. Камплектаванне каманды. Размяшчэнне гульцоў 

на пляцоўцы. Перапынкі ў гульні. Замены гульцоў. Закінуты мяч і яго 

кошт. Парушэнні (правілы: 5 секунд, 8 секунд). Фалы (асабістыя і 

камандныя).  

Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: стойка гульца; трыманне і 

лоўля мяча; перамяшчэння ў ахоўнай стойцы; спыненне скачком; 

перадача мяча дзвюма рукамі ад грудзей на месцы і ў руху; вядзенне мяча 

правай і левай рукой; кідок адной рукой ад пляча з месца.  

Прыпынак крокам: пасля бегу, па сігнале настаўніка, на названых 

разметках; пасля лоўлі, вядзення мяча.  

Перадача мяча адной рукой ад пляча на месцы і ў руху: у парах, у 
тройках, у крузе, у крузе, які рухаецца.  

Вядзенне мяча на месцы: седзячы, стоячы на каленях, са змяненнем 

вышыні адскоку, пад выстаўленай наперад нагой і т.д.  

Вядзенне мяча: са змяненнем хуткасці, напрамку, у «калідоры» са 

змяненнем напрамку і перакладам мяча з рукі на руку; абвядзенне стоек.  

Кідок мяча адной рукой зверху ў руху (пасля двайнога кроку): кідок 

пасля вядзення і двух крокаў, пасля двух крокаў сходу (з правага і левага 

боку, па цэнтры кальца).  

Кідок з месца адной рукой ад пляча: у парах з адлегласці 3-4 м. 

ВАЛЕЙБОЛ 

Вучэбны матэрыял 

Абсталяванне, інвентар, форма валейбаліста. Патрабаванні да 

пляцовак для гульняў у валейбол.  Памеры валейбольнага мяча, сеткі 

(жаночай, мужчынскай). Зоны пляцоўкі. Тэхнічнае абсталяванне для 

правядзення спаборніцтваў (абмежавальныя антэны, табло рахунку і г. д.). 

Патрабаванні да формы гульцоў.  
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Правілы гульні. Камплектаванне каманды (склад каманды, 

запасныя гульцы, капітан каманды). Расстаноўка гульцоў на пляцоўцы. 

Перапынкі ў гульні, змена пляцовак. Замены гульцоў. Выйгрыш ачка. 

Парадак падачы. Выкананне падачы.  

Папярэдняя падрыхтоўка, накіраваная на выхаванне пачуцця мяча: 
практыкаванні, рухавыя гульні і эстафеты з жангляваннем, кідкамі, 

перадачамі, лоўляй, катаннем мяча з розных зыходных палажэнняў, на 

месцы і ў руху.  

Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: стойкі; перамяшчэння гульца 

(хада, прыстаўныя крокі, двайны крок, скачок, бег, скачкі, прыпынкі пасля 

перасоўванняў); перамяшчэнні па арыенцірах, па гукавым сігнале, 

спалучэнне перамяшчэнняў з прыпынкамі; перамяшчэнні ў стойцы 

валейболіста.  

Перадача мяча дзвюма рукамі зверху на месцы: пасля розных 

практыкаванняў (нахілы, прыседы, хлапкі), з ударам аб сцяну, у пары, над 

сабой.  

Перадача мяча дзвюма рукамі зверху пасля перасоўванняў: з ударам 

аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам ад падлогі, над 

сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя практыкаванні: з пераменай 

месцаў. 

 Перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы: пасля розных 

практыкаванняў (нахілы, прыседы, хлапкі), з ударам аб сцяну, у пары, над 

сабой.  

Перадача мяча дзвюма рукамі знізу пасля перасоўванняў: з ударам 

аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам ад падлогі, над 

сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя практыкаванні: з пераменай 

месцаў. 

 Падача верхняя прамая: у сцяну, у пары, праз сетку ў 5 -6 метрах ад 

яе, паступова павялічваючы адлегласць, праз сетку ў 8 метрах ад яе, з 

месца падачы.  

Падача ніжняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноўленай 
выкладчыкам колькасці падач, падачы ў блізкую частку пляцоўкі, падачы 

ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую частку пляцоўкі, падачы ў 

правую частку пляцоўкі, падачы на дакладнасць у зону, спаборніцтвы на 

дакладнасць траплення ў вызначаны квадрат.  

Прыём мяча з падачы: у парах на бакавых лініях, прыём падачы, 

пары размешчаны праз сетку ў трох метрах ад яе, у шасці метрах ад яе.  

Падача ва ўстаноўлены квадрат, у пэўную зону пляцоўкі: падачы на 

дакладнасць у зону, спаборніцтвы на дакладнасць траплення ў вызначаны 
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квадрат.  

Выбар месца пры прыёме падачы: выхад пад мяч у залежнасці ад 
кірунку палёту мяча.  

Выбар спосабу прыёму падачы: у залежнасці ад траекторыі і 

хуткасці палёту мяча прыём падачы выконваць двума рукамі зверху, альбо 

двума рукамі знізу.  

Пры правядзенні навучальных гульняў ўжываць вывучаных тэхніка-

тактычныя дзеянні. 

ГАНДБОЛ 

Вучэбны матэрыял 

Гісторыя развіцця гандбола ў Беларусі. Першыя беларускія 

майстры спорту СССР па гандболе. Беларускія гандбалісты – чэмпіёны 

свету і Алімпійскіх гульняў.  

Правілы гульні ў гандбол. Гульнявое поле, мячы (памеры, 

стандарты), гульнявая форма. Склад і размяшчэнне каманды. Гульнявое 

поле, перапынкі і затрымкі. Змена бакоў гульнявога поля. Замена 

гульцоў падчас гульні, выключная замена пры траўмах. Выйгрыш 

матчу. Няяўка і не поўная каманда. Структура гульні: жараб’ёўка, 

расстаноўка гульцоў на пляцоўцы, размінка.  

Вядзенне мяча адной рукой у высокім тэмпе і з паскарэннямі па 

прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком; вядзенне мяча папераменна 

правай і левай рукой у высокім тэмпе і з паскарэннямі па прамой, 

змейкай, васьмёркай, чаўнаком; перадача мяча правай і левай рукой на 

сярэднюю і далёкую дыстанцыі; жангліраванне двума мячамі адной 

рукой, папераменна правай і левай рукой; прыпынак мяча, які коціцца, 

правай і левай рукой з наступнай перадачай; прыпынак рукой мяча, які 

ляціць, з наступным кідком; лоўля мяча дзвюма рукамі; кідкі па 

нерухомым мячы правай рукой, левай рукой пападаннем у вароты з 

сярэдняй і далёкай дыстанцыі; увядзенне мяча ў гульню перадачай 

адной рукой з-за бакавой лініі. 

ФУТБОЛ 

Вучэбны матэрыял 

Гісторыя развіцця футбола. Стварэнне рэспубліканскіх 
федэрацый футбола. Пашырэнне членства Міжнароднай федэрацыі 

футбольных асацыяцый (ФІФА). Арганізацыя ўнутраных чэмпіянатаў 

краін. Правядзенне міжнародных матчаў і турніраў. Правядзенне 

чэмпіянатаў кантынентаў. Ўключэнне футбола ў праграму Алімпійскіх 

гульняў. Будаўніцтва футбольных стадыёнаў. Футбол – народная 

гульня. Футбол у вучэбнай праграме па вучэбным прадмеце «Фізічная 
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культура і здароўе». Удасканаленне правілаў гульні ў футбол.  

Правілы бяспекі ў час заняткаў юных футбалістаў. 
Падрыхтоўка абсталявання і інвентара да факультатыўным заняткам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі 

пры ўдарах, ранках і іншых найбольш тыповых траўмах футбалістаў.  

Правілы гульні. Гульнявое поле, мячы, гульнявая форма. Склад і 

размяшчэнне каманды. Кіраўнік каманды, капітан, трэнер, памочнік 

трэнера. Гульнявы час, перапынкі і затрымкі. Змена бакоў гульнявога 

поля. Замена гульцоў падчас гульні, выключная замена пры траўмах. 

Выйгрыш матчу. Няяўка і няпоўная каманда. Структура гульні: 

жараб’ёўка, расстаноўка гульцоў у полі, размінка.  

Гульнявыя дзеянні: мяч у гульні, і мяч па-за гульнёй, памылкі пры 

гульні з мячом, штрафны і вольны ўдар, дазвол на ўвядзенне мяча ў 

гульню. Перасячэнне мячом бакавой і пярэдняй ліній гульнявога поля. 

Становішча «па-за гульні».  

Паводзіны гульцоў: спартыўныя паводзіны, сумленная гульня, 

парушэнні правілаў гульні і санкцыі, жоўтая і чырвоная судзейскія 

карткі. 

 Вядзенне мяча адной нагой у высокім тэмпе і з паскарэннямі па 

прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком.  

Вядзенне мяча папераменна правай і левай нагой у высокім тэмпе і 

з паскарэннямі па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком.  

Перадачы мяча правай і левай нагой на сярэднюю і далёкую 

дыстанцыі.  

Жангліраванне мячом адной нагой, папераменна правай і левай 
нагамі, па чарзе нагой і галавой.  

Прыпынак мяча, які коціцца, правай і левай нагой з наступнай 

перадачай.  

Прыпынак нагой мяча, які ляціць, з наступным ударам.  

Прыпынак грудзьмі мяча, які ляціць.  

Удары па нерухомым мячы сярэдзінай пад'ёму, унутраным бокам 

ступні, наском з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай дыстанцыі.  

Гульня варатара: лоўля і адбіванне мяча рукамі стоячы на месцы і 

ў руху, лоўля мяча рукамі ў падзенні, увядзенне мяча ў гульню  кідком 

адной рукой, ударам нагой па нерухомым мячы і пасля накідвання. 

Эстафеты з вядзеннем і перадачамі мяча ў максімальна хуткім 

тэмпе. 

Конкурсы: з ударамі па варотах «Хто дакладней»; з ударамі па 
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нерухомым мячы і пасля накідвання «Хто далей».  

Гульні ў «Лабірынт».  

Увядзенне мяча ў гульню кідком дзвюма рукамі з-за бакавой лініі.  

Гульня ў футбол па спрошчаных правілах 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 

ігракоў.  
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VII класс  

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу 

 

Кампаненты, раздзелы,  тэмы вучэбнага матэрыялу Колькасць 

гадзін 

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ  48 

Асновы фізкультурных ведаў 2 

Забеспячэнне бяспекі заняткаў 0,5 

Гігіенічныя веды  0,25 

Правілы самастойных заняткаў, самакантроль 0,5 

Здаровы лад жыцця  0,5 

Алімпізм і алімпійскі рух 0,25 

Асновы відаў спорту 40 

Лёгкая атлетыка 10 

Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка13 0 (8) 

Гімнастыка, акрабатыка 12 

Лыжныя гонкі2  8 

Спартыўныя гульні 10 

Тэсціраванне 6 

Дамашнія заданні3 + 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ  22 

Аэробіка спартыўная + 

Баскетбол + 

Валейбол + 

Гандбол + 

Гімнастыка, акрабатыка + 

Канькабежны спорт + 

                                                                 
13 Ва ўмовах бясснежнай зімы замест лыжных гонак. 
2  Пры адсутнасці снега замяняецца вучэбным матэрыялам іншых тэм .  
3  Колькасцю гадзін не рэгламентуюцца. 
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Кампаненты, раздзелы,  тэмы вучэбнага матэрыялу Колькасць 

гадзін 

Лёгкая атлетыка + 

Лыжныя гонкі  + 

Плаванне14  до 24 

Тэніс настольны + 

Футбол + 

Ус яг о 70 

 

 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 

 

І Н В А Р Ы Я Н Т Н Ы  К А М П А Н Е Н Т 

 

АСНОВЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ 

 

Забеспячэнне бяспекі заняткаў. Правілы бяспечных паводзін 

вучняў на вучэбных занятках. Папярэджанне магчымага траўматызму 

падчас самастойных заняткаў фізічнымі практыкаваннямі ў спартыўных 

залах і на адкрытых пляцоўках. Правілы аказання першай даўрачэбнай 

дапамогі пацярпеламу. 

Гігіенічныя веды. Загартоўванне паветранымі і воднымі 

працэдурамі ў розныя поры года. Асабістая гігіена вучня на 

фізкультурных і спартыўных занятках.  

Правілы самастойных заняткаў. Паняцце і задачы фізічнай 

падрыхтоўкі. Паняцце вучэбнага задання.  

Самакантроль. Паняцце папярэдняга і этапнага самакантролю 

ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці. Суб’ектыўныя і аб’ектыўныя 

паказчыкі самакантролю. Самаацэнка ўзроўню фізічнай 

падрыхтаванасці. 

Здаровы лад жыцця. Структурныя кампаненты здаровага ладу 

жыцця. Рухальны рэжым дня вучня ў розныя поры года. Фізкультурныя 

заняткі ў рэжыме вучэбнага і выхаднога дня. Паняцце і ўплыў агульнай 

фізічнай падрыхтоўкі на фізічную і разумовую працаздольнасць вучня.  

Алімпізм і алімпійскі рух. Дэбют беларускіх алімпійцаў у Хельсінкі 

(1952). Беларускія спартсмены на Алімпійскіх гульнях 1960—1990 гг.  

                                                                 
14 Пры наяўнасці ўмоў і магчымасцей для вучэбных заняткаў па плаванні. 
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Дзяржаўны фізкультурна-аздараўленчы комплекс Рэспублікі 

Беларусь — аснова сістэмы фізічнага выхавання падрастаючага 

пакалення. 

 

АСНОВЫ ВІДАЎ СПОРТУ 

 

Лёгкая атлетыка 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на ўроках лёгкай атлетыкі. Правілы 

карыстання спартыўным інвентаром і абсталяваннем. 

 

Практычны матэрыял  

 

Хадзьба. З перакочваннем з пяткі на насок; з высокім падыманнем 

бядра, скандынаўская хадзьба.  

Бег. Высокі старт з апорай адной рукой, нізкі старт, стартавы разгон; 

бег з нізкага старту з максімальнай хуткасцю; дробны бег; бег 

скарочаным крокам з максімальнай частатой рухаў; бег з максімальнай 

хуткасцю 30, 60 м*15; бег з пераменнай хуткасцю: 20 м павольна, 20 м 

хутка, 20 м з максімальнай хуткасцю; бег на месцы з высокім 

падыманнем бядра, па чарзе згінаючы назад правую і левую нагу; 

чаўночны бег 4 9 м; эстафетны бег. Эстафеты: сустрэчная і па крузе; 

«эстафета-сараканожка».  

Скачкі з месца. Трайны, пяцярны, уверх штуршком дзвюма нагамі з 

падцягваннем каленяў (без перамяшчэння і з перамяшчэннем наперад), з 

нагі на нагу з перамяшчэннем наперад. Скачкі цераз кароткую скакалку.  

Скачкі з разгону. У даўжыню сагнуўшы ногі з кароткага і доўгага 

разгону*; у вышыню з разгону спосабам «пераступанне»*; з двух-трох 

крокаў разбегу з даставаннем рукой і нагой падвешанага мяча. 

Кіданне. Кіданне мяча 150 г і тэніснага мяча з чатырох крокаў 

разгону па калідоры 10 м на зададзеную адлегласць і далёкасць*, з 

месца ў гарызантальную і вертыкальную цэль (гімнастычны абруч) з 

адлегласці 6-8 м. 
Развіццё каардынацыйных, хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых 

здольнасцей, гібкасці, вынослівасці. 

                                                                 
15 Тут і далей зорачкай (*) пазначаны практыкаванні, абавязковыя для 

вывучэння і ацэнкі тэхнікі выканання. 
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Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на ўроках кросавай падрыхтоўкі. 

Папярэджанне траўматызму пры бегу па перасечанай мясцовасці.  

 

Практычны матэрыял 

 

Бег у чаргаванні з хадзьбой па перасечанай мясцовасці. Групавы 

старт. Перамяшчэнне па цвёрдым і мяккім грунце, пяску і траве. Бег са 

змяненнем даўжыні і частаты бегавых крокаў. Крос 1500 м*.  
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, вынослівасці. 

 

Гімнастыка, акрабатыка 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках па гімнастыцы і 

акрабатыцы. Падрыхтоўка вучняў да заняткаў гімнастыкай і 

акрабатыкай. Правілы змянення месцаў заняткаў, карыстання 

спартыўным інвентаром і абсталяваннем. Падрыхтоўка і прыбіранне 

месцаў заняткаў. 

 

Практычны матэрыял  

 

Страявыя практыкаванні. Пастраенне ў адну і дзве шарэнгі, 

калоны, два кругі, перастраенне ўступам з адной шарэнгі ў тры, чатыры.  
Агульнаразвіццёвыя практыкаванні16. Без прадметаў, са 

скакалкай, з гімнастычнай палкай, з набіўнымі мячамі ў зыходным 

становішчы седзячы і лежачы на гімнастычных матах, на гімнастычнай 

лаўцы, каля гімнастычнай сценкі і на гімнастычнай сценцы.  

Хадзьба. З розным становішчам рук, на насках прыстаўнымі крокамі 

наперад, спінай наперад, у прыседзе («гусіным» крокам), на пятках, на 

знешняй частцы ступні. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы. Хадзьба 

на насках з гімнастычнай палкай за спінай, над галавой, на насках 

                                                                 
16 Рэкамендуецца выкарыстоўваць у падрыхтоўчай частцы ўрока. 
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прыстаўнымі крокамі з паваротамі і прысяданнямі, па гімнастычнай 

лаўцы. 

Апорныя скачкі. Ногі паасобку цераз гімнастычнага казла вышынёй 

110 см у даўжыню* (х), у шырыню* (дз). 

Практыкаванні на гімнастычным бервяне 17 (дз). Перамяшчэнне 

на насках скарочанымі і прыстаўнымі крокамі; спалучэнне скачкоў на 

адной і дзвюх нагах на месцы, з нязначным прасоўваннем наперад: 

скачок на левую, правая назад, скачок на правую, левая ўперад, скачок 

на левую, правая назад; скачкі з прасоўваннем наперад: махам правай 

скачок на дзве нагі, на правую, левая назад, на левую, правая назад; 

махам правай скачок на дзве нагі; павароты* на 180° махам адной нагі 

назад, рукі праз бакі ўверх і ўніз у бакі; саскок* прагнуўшыся з паўседу 

штуршком дзвюма нагамі з паваротам на 90°. 

Вісы. Падцягванне ў вісе на перакладзіне*, са скачка (х), у вісе 

лежачы* (дз); размахванне выгібамі ў вісе на перакладзіне  (х); у вісе (на 

перакладзіне, гімнастычнай сценцы, верхняй жэрдцы рознавысокіх 

брусоў) падыманне сагнутых у каленях ног з наступным іх 

выпростваннем і апусканнем. 

Упоры (дз). З вісу стоячы на сагнутых руках махам адной нагі і 

штуршком другой пераварот ва ўпор на руках на ніжнюю жэрдку (з 

дапамогай), махам назад саскок з паваротам на 90°; з седу на правым 

(левым) бядры, трымаючыся правай (левай) рукой за верхнюю жэрдку, 

левая (правая) рука ўбок, сед вуглом — трымаць; перахоп левай 

(правай) рукой з паваротам направа (налева) за верхнюю жэрдку, 

апускаючы ногі, перахоп правай (левай) рукой за ніжнюю жэрдку з 

паваротам направа саскок у стойку правым (левым) бокам да ніжняй 

жэрдкі.  

Пры адсутнасці рознавысокіх брусоў (дз): на нізкай перакладзіне з 

вісу стоячы на сагнутых руках штуршком дзвюма нагамі пераварот ва 

ўпор на руках прагнуўшыся (з дапамогай), перамах левай (правай) нагой 

ва ўпор верхам; перахоп левай (правай) рукой у захоп знізу, перамах 

правай (левай) нагой з паваротам налева ў саскок.  

Упоры (х). На нізкай перакладзіне з вісу стоячы на сагнутых руках 

штуршком дзвюма нагамі пераварот ва ўпор на руках прагнуўшыся, 

перамах левай (правай) нагой ва ўпор верхам; перахоп левай (правай) 

рукой у захоп знізу, перамах правай (левай) нагой з паваротам налева 

(направа) ва ўпор; з упору на нізкай перакладзіне махам назад саскок з 

паваротам плячом назад на 90 ; перамяшчэнне на брусах ва ўпоры з 

сагнутымі нагамі; размахванне ва ўпоры на нізкіх паралельных брусах з 

                                                                 
17 Пры адсутнасці гімнастычнага бервяна практыкаванне выконваецца на рэйцы 

перавернутай гімнастычнай лаўкі. 
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развядзеннем ног на маху спераду (х); сед ногі паасобку на нізкіх 

паралельных брусах, перахоп левай (правай) рукой у захоп знізу, 

перамах правай (левай) нагой з паваротам налева (направа) на 180 . 

Лажанне. Па канаце з дапамогай ног у два прыёмы (х), у тры прыёмы 

(дз). 

Акрабатычныя практыкаванні. З упору прысеўшы стойка на 

галаве і руках штуршком дзвюма нагамі* (х); стойка на руках махам 

адной і штуршком другой нагі з дапамогай (х); апусканне ў мост і 

падыманне з моста з дапамогай* (дз); камбінацыя з 3-4 раней 

вывучаных практыкаванняў*. 

Комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 10-12 

практыкаванняў (па адным комплексе ў кожнай чвэрці). 
Развіццё каардынацыйных, хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых 

здольнасцей, гібкасці, вынослівасці. 
 

Лыжныя гонкі 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на ўроках па лыжным гонкам. 

Падрыхтоўка лыжнага інвентару, спартыўнага адзення і абутку да 

заняткаў. Правілы пераходу да месца заняткаў і назад. Правілы 

папярэджання абмаражэнняў і траўм пры перамяшчэнні на лыжах. 

Умовы захоўвання лыжнага інвентару і абутку ў зімовых і  летніх 

умовах. 

Практычны матэрыял  

 

Спосабы перамяшчэння. Адначасовы бяскрокавы ход; пераход ад 

папераменнага двухкрокавага ходу да адначасовых хадоў, пераадоленне 

бугроў і лагчын; пад’ём «елачкай»; паварот упорам дзвюма лыжамі. 

Праходжанне вывучанымі спосабамі дыстанцыі 2 км*. 
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, вынослівасці. 

 

Спартыўныя гульні 

(вывучаюцца элементы дзвюх з чатырох спартыўных гульняў)  

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на ўроках спартыўных гульняў. 

Падрыхтоўка інвентару, адзення і абутку да заняткаў спартыўнымі 

гульнямі. Правілы спаборніцтваў па спартыўных гульнях.  
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Практычны матэрыял  

 

Баскетбол. Вядзенне мяча са змяненнем напрамку i хуткасцi, 

абвядзенне перашкод, перадача мяча ад пляча ў руху, спыненне ў два 

крокi, выкананне двайнога кроку, кiдкi мяча ў руху пасля двайнога 

кроку*. Вядзенне мяча без зрокавага кантролю, са змяненнем хуткасці і 

напрамку, вядзенне папераменна правай і левай рукой, атакуючыя 

дзеянні з перахопам мяча падчас вядзення, кідкі мяча з месца па кальцы 

дзвюма рукамі ад грудзей. Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах 

вучэбнай гульні. 

Футбол. Удар па мячы, якi коцiцца, унутранай часткай пад’ёму*, па 

нерухомым мячы знешняй часткай пад’ёму*, перадачы мяча ў 

квадратах, у парах з перамяшчэннем. Укідванне мяча з-за бакавой лініі, 

спыненне мяча грудзьмі, падманныя рухі з тармажэннем і змяненнем 

напрамку руху без мяча. Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах 

вучэбнай гульні. 

Гандбол. Перадача мяча ў руху адной рукой збоку, кiдкi мяча 

зверху*, знiзу* i збоку* сагнутай i прамой рукой, лоўля мяча, якi 

коцiцца, вядзенне мяча з нiзкiм адскокам, персанальная абарона. 

Перадача мяча ад пляча сагнутай рукой, без замаху. Вядзенне са 

змяненнем хуткасці перамяшчэння. Індывідуальныя дзеянні ў абароне, 

нападзенні. Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай 

гульні. 

Валейбол. Перамяшчэнне прыстаўнымі крокамі ўправа, улева, 

наперад, назад; перадачы мяча зверху дзвюма рукамі над сабой, у парах, 

цераз сетку*. Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля перамяшчэння 

наперад; знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Перадача мяча знізу дзвюма 

рукамі над сабой і ў парах*; ніжняя прамая падача з крокам наперад*. 

Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні. 
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых і каардынацыйных 

здольнасцей, вынослівасці. 

 

ТЭСЦІРАВАННЕ ЎЗРОЎНЮ  

ФIЗIЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКI ВУЧНЯЎ 

 

Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнікам на 

пачатак і заканчэнне навучальнага года. На працягу аднаго ўрока не 

рэкамендуецца выкарыстоўваць больш за два тэставыя практыкаванні. 

Вынікі тэставых практыкаванняў (табл. 2) выкарыстоўваюцца для 

вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці вучняў, планавання і 
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карэкціроўкі зместу паўрочнага каляндарна-тэматычнага плана, 

распрацоўка планаў-канспектаў урокаў. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў Дадатку 

2. 

 

Пералік тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў: 

1) бег 30 м;  
2) чаўночны бег 4 9 м або скокі цераз кароткую скакалку за    1 мін;  

3) скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца штуршком 

дзвюма нагамі;  
4) падцягванне на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук ва ўпоры 

лежачы;  
5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе або нахіл 

уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай лаўцы; 
6) бег 1000 м, або хадзьба 2000 м, або 6-мінутны бег. 

 

Пералік тэставых практыкаванняў для дзяўчынак: 

1) бег 30 м;  
2) чаўночны бег 4 9 м або скокі цераз кароткую скакалку за    1 мін;  

3) скачок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за галавы 

дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы ногі паасобку;  

4) падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на спіне за 1 мін 

або падыманне і апусканне прамых ног за 1 мін;  

5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе або нахіл 

уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай лаўцы; 
6) бег 1000 м, або хадзьба 1500 м, або 6-мінутны бег. 

 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  

ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

 

Патрабаванні, што прад’яўляюцца да вучняў, якія заканчваюць VII 

клас установы агульнай сярэдняй адукацыі, грунтуюцца на асобасным і 

прадметным кампетэнтнасных падыходах і з’яўляюцца крытэрыямі 

засваення вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы. 

Вучні павінны  в е д а ц ь  і  р а з у м е ц ь: 

асноўныя кампаненты здаровага ладу жыцця; 

адмоўнае ўздзеянне шкодных звычак на развіццё арганізма; 

нормы рухальнай актыўнасці для свайго ўзросту, неабходныя для 

аптымальнага развіцця арганізма, умацавання здароўя, падтрымкі 

разумовай і фізічнай працаздольнасці ў сваім узросце; 

крытэрыі фізічнага развіцця і ўзроўні фізічнай падрыхтаванасці; 
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правілы самакантролю падчас вучэбных і самастойных заняткаў; 

значэнне алімпійскіх ідэалаў для фізічнага і духоўнага 

самаўдасканалення. 

Вучні павінны  в е д а ц ь  і  в ы к о н в а ц ь: 

правілы бяспечных паводзін на вучэбных і самастойных занятках 

фізічнымі практыкаваннямі; 

правілы асабістай і грамадскай гігіены падчас заняткаў фізічнай 

культурай; 

патрабаванні да адзення, абутку, спартыўнага абсталявання і 

інвентару; 

спосабы вызначэння ацэнкі велічыні фізічнай нагрузкі; 

індывідуальны рухальны рэжым вучэбнага і выхаднога дня; 

правілы вывучаных спартыўных і рухомых гульняў. 

Вучні павінны  в е д а ц ь  і  ў м е ц ь  правільна выкарыстоўваць:  

комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі; 

тэставыя практыкаванні для вызначэння ўзроўню развіцця рухальных 

якасцей; 

практыкаванні для захавання правільнай паставы. 

Вучні  павінны  ў м е ц ь  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  набытыя 

кампетэнцыі ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці:  

для захавання здаровага ладу жыцця; 

аказання першай даўрачэбнай дапамогі пры розных траўмах; 

заняткаў плаваннем (праплываць не менш за 25 м любым 

спартыўным спосабам плавання); 

удзелу ў вывучаных спартыўных і рухомых гульнях; 

лыжных прагулак з выкарыстаннем вывучаных лыжных хадоў; 

дасягнення індывідуальнага максімальнага выніку ў тэставых і 

кантрольных практыкаваннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

Табліца 2 
 

10-бальная шкала ацэнкі ўзроўню развіцця рухальных якасцей 

вучняў 

 

Тэставыя практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці  

высокі  

Вышэй-

шы за 

сярэдні  

сярэдні  

Ніжэй-

шы за 

сярэдні  

нізкі  

Хлопчыкі  

Бег 30 м (с) 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4  і 
больш 

Чаўночны бег 4 9 м (с) або 

Скокі цераз кароткую 

скакалку за 1 мін (разоў) 

9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,7  і 

больш 

118 110 105 97 85 74 63 50 44 36  і 

менш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або 

 

Трайны скачок з месца 

штуршком дзвюма нагамі 

(см) 

206 201 195 19

0 

185 174 164 153 143 132  і 

менш 

580 560 540 520 500 470 440 410 400 390  і 

менш 

Падцягванне на перакладзіне 

(разоў) або  
Згінанне і разгінанне рук ва 

ўпоры лежачы (разоў) 

7 6 5 4 3 2 1 — — — 

30 28 25 23 21 17 14 12 10 5  і 

менш 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча седзячы на 

падлозе (см) або 

 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча стоячы на 

гімнастычнай лаўцы (см) 

11 9 8 6 5 1 –2 –5 –8 –11  і  
менш 

10 9 7 5 4 2 0 –2 – 4 –6  і 

менш 

Бег 1000 м (мін, с), або  3.57 4.09 4.20 4.32 4.43 5.06 5.28 5.51 6.14 6.37  
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Хадзьба 1500 м (мін, с), або  

 

 
 

6-мінутны бег (мін, с) 

і 

боль

ш 

14.4

0 

15.0

0 

15.5

0 

16.3

0 

17.1

5 

18.0

0 

18.5

0 

19.3

0 

20.2

0 

21.00  

і 

больш 

1310 1290 124
0 

121
0 

119
5 

115
0 

111
0 

108
0 

105
0 

1020  і 
менш 

Дзяўчынкі  

Бег 30 м (с) 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 і 

боль

ш 

4Чаўночны бег 4 9 м (с) або  

 

 

 

Скокі цераз кароткую 

скакалку за 1 мін (разоў) 

10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 11,1 11,4 11,7 12,

0 

12,3 

і 

боль

ш 

127 120 114 107 102 91 83 78 71 65 і 

менш 

Скачок у даўжыню з месца 

(см) або 

 
Кідок набіўнога мяча з-за 

галавы дзвюма рукамі з 

зыходнага становішча 

седзячы ногі паасобку (см) 

183 178 174 169 164 155 146 137 128 119  

і 

мен
ш 

450 430 400 390 370 350 330 310 300 280  і 

менш 

Падыманне тулава за 1 мін 

(разоў) або 

 

Падыманне і апусканне 

прамых ног за 1 мін (разоў) 

51 49 47 45 43 40 36 32 29 25  і 

мен

ш 

31 29 25 23 20 17 14 12 10 6 і 

менш 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча седзячы на 

падлозе (см) або 

 

Нахіл уперад з зыходнага 

становішча стоячы на 

гімнастычнай лаўцы (см) 

15 14 12 11 10 7 4 2 –1 –4  і 

мен

ш 

17 15 13 11 10 8 5 2 0 –1  і 

менш  

Бег 1000 м (мін, с), або  

 

4.37 4.48 4.59 5.09 5.20 5.41 6.02 6.23 6.44 7.06  

і 
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Хадзьба 1500 м (мін, с), або  

 

 

 

6-мінутны бег (м) 

боль

ш 

12.3

0 

12.5

5 

13.2

0 

14.0

0 

14.3

0 

15.0

5 

15.4

5 

16.0

0 

16.2

0 

16.40  

і 

больш 

1200 1180 111

0 

109

0 

107

5 

103

0 

980 940 900 880  і 

менш 

 

 

Табліца 3  

 

10-бальная шкала ацэнкі вучэбных нарматываў па засваенні 

ўменняў, навыкаў,  

развіцці рухальных якасцей вучняў  

 

Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Хлопчыкі  

Бег 60 м (с) 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,1 11,3 11,4  

і больш 

Бег 1500 м (мін, с) 7.00 7.10 7.20 7.30 7.35 7.45 7.50 8.00 8.05 8.06  

і больш 

Скачок у даўжыню з 

разгону (см) 

370 360 350 340 330 310 290 270 250 249 і 

менш 

Скачок у вышыню з 

разгону (см) 

115 110 — — 105 100 95 90 85 80 і 

менш 

Кіданне мяча 150 г з 

разгону (м) 

38 36 34 31 29 26 23 21 18 17 і 

менш 

Бег на лыжах 2 км (мін, 
с) 

13.4
3 

14.0
0 

14.1
6 

14.3
3 

14.5
0 

14.5
3 

14.5
6 

15.0
0 

15.0
3 

15.04  і 
больш 

Плаванне 25 м (мін, с);  

50, 25 м — без уліку часу 

55.0 1.00 — — 50 

м — — 

25 

м — 

10 м і 

менш 

Крос 1500 м (мін, с) 7.50 8.00 8.10 8.20 8.30 8.37 8.43 8.50 8.57 8.58  

і больш 

Дзяўчынкі  
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Кантрольныя 

практыкаванні  

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

??? 60 ? (?)Бег 60 м (с) 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,5  
і больш 

Бег 1500 м (мін, с) 7.05 7.15 7.30 7.45 7.55 8.10 8.20 8.30 8.40 8.41  

і больш 

Скачок у даўжыню з 

разгону (см) 

320 310 300 290 280 263 246 230 214 213  і 

менш 

Скачок у вышыню з 

разгону (см) 

110 100 — — 95 90 85 80 75 70  і 

менш 

Кіданне мяча 150 г з 

разгону (м) 

25 23 21 19 18 17 16 15 14 13  і 

менш 

Падцягванне на нізкай 
перакладзіне (разоў) 

18 17 16 15 14 12 10 9 8 7  і менш 

Бег на лыжах 2 км (мін, 

с) 

14.2

0 

14.3

0 

14.4

0 

14.5

0 

15.0

0 

15.1

0 

15.2

0 

15.3

0 

15.4

0 

15.41  і 

больш 

Плаванне 25 м (мін, с);  

50, 25 м — без уліку часу 

1.05 1.10 — — 50 

м — — 

25 

м — 

10 м і 

менш 

Крос 1500 м (мін, с) 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 9.10 9.30 9.50 10.1

0 

10.11  і 

больш 
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В А Р Ы Я Т Ы Ў Н Ы  К А М П А Н Е Н Т 

 

Аэробіка спартыўная 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Аэробіка спартыўная — выкананне практыкаванняў у аэробным 

рэжыме пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая і прафілактычная 

накіраванасць аэробікі. Аэробіка высокай і нізкай інтэнсіўнасці. 

Гігіенічныя патрабаванні да адзення вучняў, якія займаюцца. 

Збалансаванае харчаванне пры занятках аэробікай. Патрабаванні бяспекі 

да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання і  інвентару. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі 

пры траўмах. 

 

Практычны матэрыял 

 

Разнавіднасці прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку, 

скрыжаванага кроку, крокаў ногі паасобку — ногі разам. Камбінацыі з 

асвоеных крокаў у спалучэнні з рухамі рукамі (рукі ў бакі, уверх, 

наперад, направа, налева, кругі рукамі, кругі перадплеччамі, кругі 

плячыма, згінанні і разгінанні рук). 

Падскокі: нагу ўперад, убок, назад; ногі паасобку — ногі разам; на 

месцы на дзвюх нагах у спалучэнні з рознымі  рухамі рук; папераменна 

на левай, правай і на дзвюх нагах у спалучэнні з рознымі рухамі рук. 

Спалучэнне падскокаў ногі паасобку — ногі разам з розным 

становішчам рук. 

Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае падыманне 

каленяў з падскокам. 

Выпады ўперад, убок, з падскокамі. 

Махі нагамі ўперад, у бакі, уперад і ў бакі з падскокамі. 

Паўшпагат на правую нагу, на левую нагу. Хвалі з зыходнага 

становішча стоячы, седзячы на пятках на падлозе. 

Павароты на 180  і 360  стоячы на адной назе, другая прыціснута да 

галенастопу. Раўнавага: стоячы на насках, рукі ўверх; стоячы на адной 

назе, другую нагу ўбок, рукі ўверх або ў бакі. Трыманне раўнавагі пасля 

прызямлення, скачкоў або падскокаў. 
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Баскетбол 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Баскетбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 

спартыўнага адзення і абутку баскетбаліста. Трэніровачны рэжым. 

Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, 

абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у 

нападзенні і абароне. Правілы спаборніцтваў па баскетболе. Абавязкі і 

правы ігракоў і суддзяў. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках баскетболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі 

пры траўмах. 

Лепшыя баскетбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Высокая, сярэдняя і нізкая стойка баскетбаліста. Скачкі штуршком 

адной і дзвюма нагамі. Спыненне крокам і скачком. Павароты на месцы, 

развароты. 

Перадачы мяча дзвюма рукамі ад грудзей, дзвюма рукамі зверху, 

адной рукой ад пляча, стоячы на месцы і ў руху. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі на ўзроўні грудзей, дзвюма рукамі пры 

паралельным і сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спалучэнні са 

спыненнем і паваротамі. 

Спалучэнне прыёмаў «лоўля — перадача — паварот». 

Вядзенне мяча са змяненнем вышыні адскоку і напрамку, з 

абвядзеннем перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамі, перадачамі 

па сігнале. 

Кідкі мяча па кальцы дзвюма рукамі ад грудзей, адной рукой ад 

пляча, з адскокам і без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта ў руху, 

штрафныя кідкі. 

Спалучэнне прыёмаў «перадача — лоўля — вядзенне — кідок». 

Захоп мяча — вырыванне. Вырыванне і выбіванне мяча ў іграка, які 

спыніўся пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахопліванне мяча: 

стоячы збоку, з-за спіны пры перадачы, выкананай уздоўж пляцоўкі. 

Перахопліванне перадачы, выкананай уздоўж пляцоўкі. 

Тактычныя дзеянні іграка без мяча: выхад на свабоднае месца для 

атрымання мяча насустрач партнёру, убок ад партнёра з мячом. 

Вызначэнне гульнявой сітуацыі, мэтазгоднай для прымянення 
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вядзення, перадачы, кідка па кальцы. Выбар спосабу вядзення мяча і 

кідка па кальцы. 

Прымяненне спалучэнняў вывучаных прыёмаў у гульнявых 

сітуацыях. 

 

Валейбол 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Валейбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці валейбола: 

валейбол, валейбол пляжны. Гігіенічныя патрабаванні да адзення і 

абутку валейбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. 

Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у абароне і нападзенні. Расстаноўка 

ігракоў, гульня «лібера». Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. Правілы 

спаборніцтваў па валейболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках валейболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя валейбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Перамяшчэнне прыстаўным, шырокім і кароткім крокам, тварам, 

бокам і спінай уперад, з выскокваннем і прызямленнем на абедзве нагі. 

Скачок уверх штуршком адной і дзвюма нагамі. 

Шматразовыя перадачы мяча зверху і знізу дзвюма рукамі над сабой, 

з адскокам ад сценкі, у парах і тройках, з пераменай месцаў, праз сетку 

ў становішчы стоячы на месцы. 

Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Прыём мяча, які 

адскочыў ад сеткі. Гульня нагой і іншымі часткамі цела. 

Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамі з зоны 2,     3 і 4. 

Ніжняя прамая і ніжняя бакавая падача з пападаннем у зону 1, 5 і 6.  

Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, падманныя перадачы, 

выбар напрамку перадачы; узаемадзеянні ігракоў першай і другой ліній 

паміж сабой для заканчэння атакі. 

Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкарыстанне ў 

гульні «лібера». 

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 
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Гандбол 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Гандбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да 

адзення і абутку гандбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у нападзенні і абароне. 

Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. 

Правілы спаборніцтваў па гандболе. 

Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках гандболам. 

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя гандбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокім і кароткім 

крокам, тварам, бокам і спінай уперад. Спыненне адной і дзвюма нагамі. 

Бег з паскарэннем на кароткіх адрэзках, бег з выскокваннем і 

прызямленнем на адну і абедзве нагі. Скачок убок штуршком  адной 

нагой. Падзенне на рукі, на бядро і тулава з месца і з разгону. 

Лоўля мяча дзвюма рукамі збоку (без павароту тулава), стоячы на 

месцы, у руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам і без захопу. 

Лоўля мяча на вялікай хуткасці перамяшчэння, у скачку пры 

непасрэднай блізкасці абаронцы. 

Перадачы мяча адной рукой (хлёстам, штуршком, кісцевая) на 

блізкую адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў адзін, два і 

тры крокі, у скачку, пасля спынення, пасля лоўлі мяча з паўадскоку, 

пасля лоўлі ў непасрэднай блізкасці абаронцы. Перадача мяча адной і 

дзвюма рукамі ў адзін дотык. Дальняя перадача адной рукой хлёстам 

партнёру ў руху. 

Вядзенне мяча: аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шматударнае на 

высокай хуткасці перамяшчэння з праследаваннем. Вядзенне на вялікай 

хуткасці з рэзкім спыненнем і змяненнем напрамку руху, з паваротам 

кругом. 

Кідкі мяча па варотах адной рукой хлёстам зверху і збоку, з нахілам 

тулава ўлева і ўправа, у апорным становішчы, у скачку, з рознымі 

спосабамі бегу, з рознай траекторыяй (гарызантальнай, сыходзячай, 

узыходзячай, навеснай) палёту мяча, з далёкай і блізкай адлегласці.  
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Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, кідкі з адкрытых і 

закрытых пазіцый, выбар напрамку кідка; узаемадзеянне ігракоў другой 

лініі паміж сабой для завяршэння атакі, узаемадзеянне з лінейным 

іграком, крайнім іграком, узаемадзеянне крайняга іграка з лінейным. 

Камандныя дзеянні: пазіцыйнае нападзенне па сістэме расстаноўкі 4 : 2, 

нападзенне 6 : 0 з выхадам. 

Тактыка абароны: зонная абарона па сістэме расстаноўкі 3 : 3, 

абарона ў меншасці 5 : 6 і 4 : 6. 

Тактыка гульні варатара: выбар пазіцыі ў варотах і зоне варатара, 

стойкі варатара, узаемадзеянне варатара з абаронцамі і нападаючымі.  

Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні. 

 

Гімнастыка, акрабатыка 

 

Правілы бяспечных паводзін у трэнажорнай зале, пры выкананні 

практыкаванняў з уцяжарваннямі і на трэнажорах. 

Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: хадзьба з 

прадметам на галаве па лініі на падлозе, па гімнастычнай лаўцы; 

хадзьба па гімнастычнай лаўцы з гімнастычнай палкай за спінай, за 

галавой, над галавой, прыстаўнымі крокамі, з паваротамі, прысяданнямі 

на двух і адной назе. 

Практыкаванні для фарміравання рэльефу розных груп 

мышцаў: 

для мышцаў галёнкі: пад’ёмы на наскі без уцяжарвання,  з гантэлямі ў 

руках, з грыфам ад штангі на плячах; 

мышцаў спіны: нахілы наперад са штангай за галавой; у становішчы 

лежачы цяга штангі да грудзей; цяга Т-падобнай штангі да грудзей 

у нахіле; падцягванне на перакладзіне ў вісе звычайным, сярэднім і 

шырокім хватам;  

мышцаў грудзей: згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы (далоні 

на шырыні плячэй, шырэй плячэй); жым штангі вузкім хватам; 

развядзенне і звядзенне рук з гантэлямі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; жым гантэлей і штангі ў становішчы лежачы на 

нахіленай лаўцы; 

мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей і штангі стоячы і седзячы; 

цяга блочнай прылады дзвюма рукамі стоячы, седзячы і ў нахіле; 

развядзенне рук з гантэлямі седзячы на нахіленай лаўцы; пад’ём 

гантэлі па чарзе правай і левай рукой у становішчы седзячы на 

нахіленай лаўцы; 

мышцаў рук: згінанне і разгінанне рук з гантэлямі седзячы на лаўцы 

пад вуглом 45 ; хватам зверху разгінанне рук са штангай з-за 
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галавы ў становішчы стоячы, лежачы на нахіленай лаўцы; 

мышцаў брушнога прэса: у вісе падцягванне каленяў да грудзей; 

стоячы нахілы тулава ў бакі; кругавыя рухі тулавам з гантэлямі за 

галавой; 

мышцаў бядра: частковыя прысяданні (практыкаванне выконваецца 

на чвэрць, палову або тры чвэрці амплітуды) са змяненнем тэмпу і 

колькасці паўтораў. 

Практыкаванні, комплексы і гульні для развіцця 

каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцей вучняў: кросавы бег 

ад 10 да 30 мін з частатой пульсу 120—140 уд./мін; гульня ў футбол, 

баскетбол, гандбол; агульнаразвіццёвыя практыкаванні з уцяжарваннем 

уласнага цела, з рознымі эспандарамі; практыкаванні на гімнастычнай  

перакладзіне, брусах, трэнажорах; комплексы практыкаванняў кругавой 

трэніроўкі, якія ўключаюць да 8-12 станцый. 

 

Канькабежны спорт  

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін на ўроках па канькабежным спорце. 

Падрыхтоўка канькоў і адзення да заняткаў на лёдзе. Правілы 

папярэджання траўм і абмаражэнняў. 

 

Практычны матэрыял 

 

Спосабы перамяшчэння. Хадзьба ў каньках па снезе. Стаянне на 

каньках на лёдзе. Адштурхоўванне па чарзе правай і левай нагой. 

Слізганне на двух каньках па краі лядовай пляцоўкі. Слізганне на адным 

каньку з прыстаўленнем другога канька, на двух каньках «змейкай». 

Адштурхоўванне і слізганне на двух каньках па прамой, па павароце 

ўправа і ўлева. Павароты на двух каньках дугой і прыстаўным крокам. 

Тармажэнне «паўплугам» і «плугам». Старт. Бег па прамой і паварот. 

Бег з махавымі рухамі дзвюх рук. Фінішаванне. Бег на каньках 100—

200—300—500 м без уліку часу. Рухавыя гульні на лёдзе. 

Лёгкая атлетыка 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Разнавіднасці і дыстанцыі бегу. Разнавіднасці і спосабы скачкоў. 

Разнавіднасці кіданняў і штурханняў. Лёгкаатлетычныя мнагабор’і. 

Лёгкая атлетыка ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 
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Рэспублікі Беларусь. 

 

Практычны матэрыял 

 

Бег. Са змяненнем хуткасці, са змяненнем напрамку, з павелічэннем і 

памяншэннем даўжыні кроку, з выскокваннямі ўверх штуршком правай 

і левай нагой. Эстафетны бег з адрэзкамі 30, 60, 100 м. Чаўночны бег 

3 10 м, 4 9 м, 10 5 м. Бег з раўнамернай і зменнай хуткасцю, кросавы 

бег. 

Скачкі. З месца штуршком дзвюма нагамі. Мнагаскокі на дзвюх 

нагах. Выскокванні ўверх з даставаннем рукой прадмета. У даўжыню з 

разбегу на далёкасць. У вышыню з разбегу вывучаным спосабам. 

Кіданне. Тэніснага мяча на далёкасць з месца, з чатырох-шасці 

крокаў і з поўнага разбегу на далёкасць, у гарызантальную цэль 

(гімнастычны абруч) з адлегласці 10—25 м, на далёкасць адскоку ад 

сцяны. 

 

Лыжныя гонкі 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Умовы захоўвання і асаблівасці падрыхтоўкі лыжнага інвентару, 

адзення і абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абмаражэнняў пры 

перамяшчэнні на лыжах. Аказанне першай дапамогі пры траўмах, 

абмаражэннях. Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі на ўмацаванне 

здароўя. Гісторыя развіцця лыжнага спорту ў Рэспубліцы Беларусь. 

Лыжныя гонкі ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараўленчым комплексе 

Рэспублікі Беларусь. 

 

Практычны матэрыял 

 

Павароты пераступаннем на месцы і ў руху. Павароты махам на 

месцы праз лыжу ўперад і праз лыжу назад. 

Папераменны двухкрокавы і адначасовы аднакрокавы ход. Пераход з 

папераменнага ходу на адначасовы. Чаргаванне папераменнага 

двухкрокавага з адначасовым аднакрокавым ходам. Адначасовы 

двухкрокавы і папераменны чатырохкрокавы ход. Чаргаванне 

папераменных і адначасовых хадоў. Каньковы ход. Чаргаванне 

каньковага ходу з адначасовым і папераменным лыжнымі хадамі. 

Бяскрокавы ход. Перамяшчэнне па слабаперасечанай мясцовасці з 

чаргаваннем адначасовых, папераменных і бяскрокавага хадоў. 
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Пад’ём «паўелачкай», «елачкай» і «лесвічкай». Спуск прама і наўскос 

у асноўнай стойцы. Спуск прама ў нізкай стойцы. 

Тармажэнне «плугам», «упорам». Тармажэнне бакавым 

саслізгваннем. 

Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамі «пераступанне», 

«пераскокванне», «пералазванне». Пераадоленне бугроў (30—50 см 

вышынёй) і ўпадзін пры перамяшчэнні ў нізкай стойцы. 

Праходжанне вучэбных дыстанцый з выкарыстаннем вывучаных 

спосабаў перамяшчэння. Праходжанне вучэбных дыстанцый з 

пераадоленнем спускаў і пад’ёмаў. 

 

Плаванне 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Правілы бяспечных паводзін вучняў у басейне. Падрыхтоўка рэчаў 

для купання да заняткаў плаваннем. Правілы асабістай і грамадскай 

гігіены пры наведванні басейна. Правілы бяспечнага купання ў 

адкрытых вадаёмах. 

Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем на 

здароўе вучняў. Загартоўваючы эфект плавання. Самакантроль падчас 

заняткаў плаваннем. 

Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Практыкаванні на сушы. Актыўныя і пасіўныя практыкаванні для 

развіцця рухомасці ступні, плечавых, тазабедраных і галёнкаступнёвых 

суставаў. Практыкаванні для развіцця сілавой вынослівасці мышцаў 

рук, ног, брушнога прэса, спіны. Імітацыйныя практыкаванні для 

развіцця каардынацыі рухаў рук і ног пры плаванні абраным стылем . 

Спецыяльныя практыкаванні для адпрацоўкі павароту. 

Практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні для фарміравання тэхнікі 

рухаў рук, ног і дыхання пры плаванні абраным стылем. Плаванне ў 

поўнай каардынацыі абраным стылем. Практыкаванні для адпрацоўкі 

тэхнікі паваротаў пры плаванні абраным стылем. Практыкаванні для 

адпрацоўкі тэхнікі старту. Праплыванне да 100 м любым спартыўным 

спосабам. 

Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 

грудзях»: імітацыя грабка рукамі на сушы; плаванне з дошкай на нагах, 

на руках, узгадненне рухаў рук, ног і дыхання; з зыходнага становішча 
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лежачы на грудзях, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 м, 

выконваючы грабок толькі левай рукой, толькі правай рукой, 

папераменна дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы для падтрымкі ног 

плавальныя дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі 

рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам «кроль на 

грудзях» у поўнай каардынацыі дыхання з рухамі рук і ног. Плаванне 25 

м без уліку часу. 

Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на 

спіне»: імітацыя грабка рукамі на сушы; з зыходнага становішча лежачы 

на спіне, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 м, выконваючы грабок 

толькі левай рукой, толькі правай рукой, папераменна дзвюма рукамі, 

выкарыстоўваючы для падтрымкі ног дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.; 

тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання; 

плаванне спосабам «кроль на спіне» ў поўнай каардынацыі дыхання з 

работай рук і ног. Плаванне 25 м без уліку часу. 

Скачкі ў ваду. Скачкі ў ваду з борціка нагамі ўніз. Спад галавой уніз 

з зыходных становішчаў седзячы на борціку і седзячы на тумбачцы. 

Стартавы скачок у ваду з тумбачкі. 
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацыйных 

здольнасцей, гібкасці, вынослівасці з акцэнтам на развіццё аэробнай 

вынослівасці. 

 

Тэніс настольны 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Тэніс настольны — алімпійскі від спорту. Тэніс настольны ў адзінай 

спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Патрабаванні бяспекі да 

месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. Санітарна-гігіенічныя 

патрабаванні да адзення і абутку тэнісіста. Харчаванне спартсмена пры 

занятках тэнісам. Відазмяненне тэхнікі гульні ў настольны тэніс. 

Удасканаленне абсталявання і інвентару. Правілы гульні. Абавязкі і 

правы ігракоў і суддзяў.  

Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры 

траўмах. 

Лепшыя спартсмены свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Бег 10, 30, 60 м, бег з паскарэннем, чаўночны бег 4 9 м, 6 20 м, 
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10 5 м. Чаўночны бег з вар’іраваннем звычайнага бегу з бегам спінай 

уперад. Бег з максімальнай хуткасцю 5 30 м, 10 30 м з інтэрваламі 

адпачынку да 1 мін. 

Скачкі трайныя і пяцярныя з месца штуршком дзвюма нагамі. 

Выскокванне ўверх з нізкага прыседу. Прысяданні па чарзе на правай і 

левай назе. Скачкі на адной назе з паваротамі на 180  у правы і левы 

бок. Паскарэнні пасля скачкоў з паваротамі на 180  і 360 . Скачкі з 

боку ў бок з пружыністымі прысяданнямі. Пераскокванне праз 

гімнастычную лаўку правым і левым бокам. Выскокванне ўверх з 

высокім падыманнем бёдраў («кенгуру»). 

Выкруты рук назад з гімнастычнай палкай з паступовым 

памяншэннем шырыні захопу. 

Набіванне тэніснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы і ў 

перамяшчэнні высока-нізка, па чарзе тыльным і далоневым бокам, 

рабром ракеткі, ручкай ракеткі, аб сценку, аб сценку з паваротам на 

360  (з прысяданнем, з перакладваннем ракеткі ў другую руку) у 

момант адскоку мяча. 

Імітацыя ўдараў: з ракеткай і без ракеткі з уцяжарвальнікам у руцэ; 

адзіночных, серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем управа і ўлева, 

наперад і назад; падачы мяча з падманным рухам корпуса і рукі з 

ракеткай; удараў у розным тэмпе перад люстэркам; удараў у зададзеным 

тэмпе з вар’іраваннем ад павольнага да максімальна хуткага ў 

становішчы стоячы на месцы і з перамяшчэннем. 

Кідкі мяча аб сценку і лоўля рознымі спосабамі (правай, левай рукой, 

з дадатковымі скачкамі, прысяданнямі, паваротамі). 

Кіданне тэніснага мяча на далёкасць і ў цэль адной кісцю, кісцю і 

перадплеччам, усёй рукой і корпусам. 

Гульня: дзвюма ракеткамі, «негульнявой» рукой. Гульня двума 

мячамі. Гульня аднаго супраць двух чалавек. 

Падача з элементамі вывучаемага ўдару. Удар на стале па дыяганалі. 

Змяненне напрамку палёту мяча па шырыні стала. Змяненне траекторыі 

і вышыні палёту мяча над сеткай. Змяненне даўжыні палёту мяча. Удар 

па мячы са зменным прыходзячым кручэннем. 

Змяненне тэмпу гульні. Спаборніцтва ў працяглым утрыманні мяча ў 

гульні. Гульня «трохвугольнікам» з аднаго пункта ў два пункты 

процілеглага боку. Гульня вывучаемым ударам з двух пунктаў, трох 

пунктаў, з адной трэці стала, палавіны стала, дзвюх трацей стала.  

Гульня вывучаемым ударам па кароткіх і доўгіх прыходзячых мячах. 

Гульня і спаборніцтвы на дакладнасць пападання ў абазначаныя на 

стале зоны. Гульня «васьмёркай» па чарзе па прамой і па дыяганалі. 

Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэнні ўправа-ўлева, 
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наперад-назад. Гульня штуршком злева доўга-коратка. Гульня па 

ўзыходзячым, сыходзячым мячы, у вышэйшым пункце адскоку мяча. 

Падача штуршком злева ў абазначаныя на стале зоны. 

Удар накатам справа. Перамяшчэнне пры ўдары накатам справа. 

Хуткая падача накатам справа ў абазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне накату справа і штуршка злева. Перамяшчэнне ў левай 

стойцы пры накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамі справа і злева.  

Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкі і накату.  

Зрэзка справа. Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне зрэзкі справа і зрэзкі злева, зрэзкі і накату. 

Падача плоская і з нязначным кручэннем. Прыём падачы. 

Тактыка гульні ў сучасны настольны тэніс (на прыкладзе 

дэманстрацыі запісу гульні з паказам і разборам асноўных варыянтаў  

тактычных дзеянняў). 

Прымяненне вывучаных элементаў у вучэбнай гульні. 

 

Футбол 

 

Тэарэтычныя звесткі 

 

Футбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці футбола: футбол, 

міні-футбол, футбол у залах, пляжны футбол. Гігіенічныя патрабаванні 

да адзення і абутку футбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне 

спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і 

інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у нападзенні, паўабароне, 

абароне. Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы ігракоў і 

суддзяў. Правілы спаборніцтваў па футболе. 

Самакантроль на занятках футболам. Прафілактыка траўматызму. 

Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры траўмах. 

Лепшыя футбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх 

дасягненні. 

 

Практычны матэрыял 

 

Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльна-падрыхтоўчыя практыкаванні і 

эстафеты з футбольным мячом. Рухавыя гульні і эстафеты з вядзеннем 

мяча, абводкай стоек, прыёмам і спыненнем мяча,  ударамі па варотах, у 

«лабірынт» (з мячом і без мяча), на збліжэнне з сапернікам, з двума і 

трыма нападаючымі на пляцоўцы для міні-футбола, з абаронай варот 

(для падрыхтоўкі варатара), шматпланавыя гульні для развіцця 

каардынацыйных, хуткасных здольнасцей. Гульня ў футбол па 
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спрошчаных правілах. 

Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары і прыёмы 

мяча нагой і галавой, жангліраванне мячом, гульні і эстафеты на 

развіццё спрытнасці, гульнявой вынослівасці, дакладнасці ўдараў па 

варотах і перадач мяча, фарміраванне навыкаў тактычных дзеянняў у 

абароне і нападзенні, спрошчаныя гульні 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 ігракоў, 

гульні для каманд з 7 чалавек, тэсты на гульнявыя здольнасці, гульні ў 

футбол камандай з 8 чалавек з улікам падзелу поля на ўчасткі. 

Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які коціцца, 

сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй часткай пад’ёму, 

наском. Практыкаванні ў парах, тройках, чацвёрках з выкарыстаннем 

тэхніка-тактычных звязак: «вядзенне — перадача», «прыём — 

перадача», «прыём — вядзенне — перадача». 

Удары па мячы на далёкасць і дакладнасць, абвядзенне — адбор 

мяча, абвядзенне  — адбор — удар па варотах, перахопліванне мяча, 

гульня галавой, камбінацыі ў тройках з мячом, дзеянні без мяча 

(адкрыванне, адцягванне, стварэнне колькаснай перавагі), 

узаемадзеянне двух нападаючых супраць аднаго абаронцы, двух 

абаронцаў супраць аднаго нападаючага, гульнявыя практыкаванні ў 

крузе, квадраце, прамавугольніку і да т. п. 

Практыкаванні з мячом і без мяча, накіраваныя на развіццё 

каардынацыйных здольнасцей, хуткасці, спрытнасці, дакладнасці рухаў. 

Гульні з бегам, скачкамі, перадачамі мяча. 

Практыкаванні пераменнай інтэнсіўнасці для развіцця гульнявой 

вынослівасці (бег з вядзеннем мяча на дыстанцыі да 1 км з 

паскарэннямі, рыўкамі, скачкамі), хуткасна-сілавых якасцей, сілы. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ДАМАШНІЯ ЗАДАННІ 

 

Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8-10 

практыкаванняў. Падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на 

спіне, рукі за галавой. Падыманне і апусканне прамых ног з зыходнага 

становішча лежачы на спіне з дакрананнем наскамі ног падлогі за 

галавой. З зыходнага становішча стоячы ўпор прысеўшы, упор лежачы, 

упор прысеўшы, устаць у зыходнае становішча. Раўнавага на адной назе 

«фламінга». Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. 

Падыманне і апусканне, адвядзенне і звядзенне рук з гантэлямі 1-2 кг. 

Прысяданні з гантэлямі ў руках. Прысяданні з выскокваннем уверх. 

Скачкі праз кароткую скакалку. 

Раўнамерны бег 1-2 км (дз) і 2-3 км (х). Паўторны бег з высокім 

падыманнем бядра і максімальнай частатой рухаў. 
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Язда на веласіпедзе 5-10 км. 

Хадзьба на лыжах 3-5 км. 

Падрыхтоўка і ўдзел у школьных фізкультурна-аздараўленчых і 

спартыўна-масавых мерапрыемствах і святах. 
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Дадатак 1  

 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ  

«ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ» 

 

Перечень и нормы обеспечения спортивным инвентарем и  

оборудованием, необходимыми для организации физического 

воспитания обучающихся при получении ими общего среднего, 

специального, профессионально-технического и среднего 

специального образования, проведения с ними физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий1 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единиц

а 

измере

ния 

Количество в учреждении 

образования с числом 

учащихся (чел.): 
Примечания 

до 

220 

до 

440 

до 

880 

свыше 

880 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, 

аэробики  и атлетической гимнастики 

1 Аптечка штука 1 штука в каждом 
спортивном зале и 

помещении, 

приспособленном для 

занятий физической 

культурой 

и спортом 

— 

2 Бревно 

гимнастическое 

штука — 1 1 1 — 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Брусья гимнастические 

универсальные 

штука 1 1 1 2 — 

4 Гантели переменной 

массы (0,5—5 кг) 

пара 10 20 40 40 — 

5 Гриф для штанги штука 1 1 2 2 масса до 10 кг 

6 Гиря штука 2 4 4 6 16 кг, 24 кг 
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7 Диски для штанги пара 8 8 16 16 от 1 до 15 кг 

каждого веса 

8 Жерди для 

гимнастических 
брусьев 

штука 1 2 3 4 — 

9 Канат для лазанья 

диаметром 30 мм 

штука 1 1 2 3 — 

10 Канат для 

перетягивания 

штука 1 1 1 1 — 

11 Кегли штука 6 8 10 12 — 

12 Козел гимнастический штука 1 1 1 2 — 

13 Конь гимнастический штука 1 1 1 2 — 

14 Коврик туристский штука 12 12 24 24 для занятий  

спецмедгрупп 

15 Мат гимнастический штука 10 20 30 40 — 

16 Мостик 

гимнастический 

штука 2 2 2 4 — 

17 Мяч малый резиновый штука 10 16 16 20 — 

18 Обруч гимнастический штука 15 20 30 40 — 

19 Палка гимнастическая штука 10 20 40 40 — 

20 Перекладина 

гимнастическая 

штука 1 1 1 2 — 

21 Перекладина навесная штука 5 10 10 10 — 

22 Скакалка 

гимнастическая 

штука 20 20 40 40 — 

23 Скакалка 

гимнастическая 

штука 2 2 3 3 длина 5 м 

24 Скамейка 

гимнастическая 

штука 6 8 10 15 — 

25 Стенка гимнастическая штука 6 10 10 16 — 

26 Флажок штука 10 15 20 20 — 
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27 Эспандер штука 6 10 10 20 — 

Легкоатлетический спортивный инвентарь 

28 Брусок деревянный 5  
5  10 см 

пара 4 8 10 16 — 

29 Канат оградительный с 

флажками 

метр 100 100 100 200 — 

30 Колодки стартовые пара 2 4 6 8 — 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 Комплект нагрудных 

номеров 

компле

кт 

1 1 1 2 от 1 до 100 

32 Комплект указателей 

метража 

компле

кт 

1 1 1 2 от 10 до 60 м 

33 Мяч:       

33.

1 

набивной медбол 1 кг штука 5 10 15 20 — 

33.

2 

набивной медбол 2 кг штука 5 10 15 20 — 

33.

3 

набивной медбол 3 кг штука 5 8 10 15 — 

33.

4 

набивной медбол 5 кг штука 5 8 8 10 — 

33.

5 

для метания (150 г) штука 12 15 20 30 — 

34 Планка:       

34.

1 

для прыжков в высоту штука 1 1 2 3 — 

34.

2 

измерительная для 

прыжков в  высоту 

штука 1 1 2 3 — 

35 Рулетка измерительная штука 1 1 2 4 — 

36 Секундомер штука 2 3 5 10 — 

37 Стойки для прыжков в 

высоту 

пара 1 1 2 3 — 
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38 Транспарант «Старт», 

«Финиш» 

штука 1 1 2 2 — 

39 Туфли беговые с шипами пара 10 20 30 60 — 

40 Эстафетная палочка штука 8 10 16 20 — 

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта 

41 Ботинки лыжные пара 30 60 100 150 — 

42 Коньки пара 10 20 30 50 разных 

размеров 

43 Клюшка хоккейная штука 12 20 30 50 — 

44 Лыжи беговые пара 30 60 100 150 — 

45 Лыжные крепления пара 30 60 100 150 — 

46 Мазь лыжная комплек

т 

— — — — приобретаетс

я по мере 

необходимост

и 

47 Палки лыжные пара 30 60 100 150 — 

48 Санки штука 10 10 10 10 — 

49 Шайба хоккейная штука 8 12 12 18 — 

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 

50 Бита для городков штука 4 4 8 8 — 

51 Волан штука — — — — приобретаютс

я  по мере 

необходимост
и 

52 Ворота:       

1 2 3 4 5 6 7 8 

52.1 гандбольные пара 1 1 1 2 — 

52.2 футбольные пара 1 1 1 2 — 

53 Городки комплек

т 

2 3 4 6 — 

54 Кольцо баскетбольное пара 4 6 8 14 — 
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55 Комплект для 
настольного  тенниса 

комплек
т 

2 4 6 6 — 

56 Мяч:       

56.1 баскетбольный штука 10 20 30 60 — 

56.2 волейбольный штука 10 20 30 60 — 

56.3 гандбольный штука 4 6 10 20 — 

56.4 малый резиновый штука 10 20 30 60 — 

56.5 для настольного тенниса штука — — — — приобретаютс

я  по мере 

необходимост

и 

56.6 теннисный штука — — — — приобретаютс

я  по мере 

необходимост

и 

56.7 футбольный  5 10 15 30 — 

57  Насос штука 1 2 2 4 — 

58 Ракетка:       

58.1 бадминтонная пара 10 15 20 30 — 

58.2 настольного тенниса пара 6 12 18 24 — 

58.3 теннисная пара 5 10 15 20 — 

59 Свисток судейский штука 2 3 4 6 — 

60 Сетка:       

60.1 для бадминтона штука 1 1 2 3 — 

60.2 для баскетбольных колец пара 6 10 15 30 — 

60.3 волейбольная пара 1 2 3 4 — 

60.4 для гандбольных ворот пара 1 1 1 2 — 

60.5 теннисная штука 2 2 3 4 — 

60.6 футбольная пара 1 1 1 2 — 

61 Стойки:       
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61.1 баскетбольные пара 1 1 2 3 — 

61.2 волейбольные пара 1 1 2 3 — 

61.3 для обводки штука 8 10 15 20 — 

62 Стол для настольного 

тенниса 

штука 2 3 4 6 — 

63 Флажок судейский штука 6 6 8 8 — 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 Часы шахматные штука 2 4 4 6 — 

65 Шашки компле

кт 

6 8 12 20 — 

66 Шахматы компле

кт 

6 8 12 20 — 

67 Щит баскетбольный пара 2 4 6 10 — 

Спортивный туристский инвентарь 

68 Аптечка походная штука 2 2 4 4 — 

69 Карабин туристский штука 10 15 20 30 — 

70 Компас штука 6 8 12 20 — 

71 Коврик туристский штука 20 30 40 60 — 

72 Комплект:       

72.

1 

костровых 

принадлежностей 

штука 2 4 6 10 — 

72.

2 

посуды для 

приготовления пищи 

штука 2 4 6 10 — 

73 Мешок спальный штука 20 30 40 60 — 

74 Палатка туристская штука 6 10 10 20 — 

75 Рюкзак туристский штука 20 30 40 60 — 

76 Топорик туристский штука 2 4 6 10 — 

77 Фал капроновый:       

77. диаметром 8—10 мм метр 40 80 100 150 — 
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1 

77.

2 

диаметром 12—14 мм метр 40 40 50 50 — 

Спортивный инвентарь для многоборий Государственного физкультурно -

оздоровительного комплекса Республики Беларусь 

85 Винтовка 

пневматическая 

штука 2 4 6 10 — 

86 Патроны для винтовки 

пневматической 

штука — — — — приобретаютс

я по мере 

необходимост

и 

Дополнительный спортивный инвентарь и оборудование, приобретаемые за 

счет средств приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) 

помощи юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей  

Технические средства обучения 

87 Видеокамера штука 1 1 1 1 — 

88 Компьютер штука 1 1 1 1 — 

89 Мегафон штука 1 1 2 3 — 

90 Микрофон штука 1 1 1 2 — 

91 Музыкальный центр штука 1 1 1 1 — 

92 Проектор 

мультимедийный 

штука 1 1 1 1 — 

1 2 3 4 5 6 7 8 

93 Телевизор штука 1 1 1 1 — 

94 Усилитель с колонками штука 1 1 1 1 — 

95 Шнур (удлинитель) 

электрический 

штука 1 1 1 1 до 50 м 

96 Экран переносной штука 1 1 1 1 — 

Спортивный гимнастический инвентарь и оборудование  

97 Веревочка с грузом штука 2 3 4 6 до 5 м 

98 Тренажер 

(операционный или 

штука 2 4 4 6 — 
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многофункциональный) 

99 Штанга штука 1 2 2 3 — 

100 Эспандер штука 6 8 10 15 — 

101 Гантели разборные пара 4 8 10 12 до 10 кг 

Спортивная экипировка для сборных команд учреждения образования 

102 Костюм спортивный штука 10 18 20 20 — 

103 Майка, полурукавка, 

футболка спортивная 

штука 10 18 20 20 — 

104 Трусы спортивные штука 10 18 20 20 — 

105 Кроссовки спортивные пара 10 18 20 30 — 

 

Дадатак 2 

 

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ 

 

Бег 1000, 1500 м выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна з 

высокага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт — групавы. 

Вучням, якія парушылі правілы спаборніцтваў па бегу,  а таксама не 

фінішавалі, у пратакол выканання кантрольных практыкаванняў 

выстаўляецца 0 балаў. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 с. 

6-мінутны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая 

папярэдне размячаецца кожныя 10 або 20 м. Рэкамендуецца праводзіць 

забегі асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Група хлопчыкаў 

(дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас бегу настаўнік лічыць 

колькасць кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні 6 мін настаўнік 

падае гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля якога вучні пераходзяць 

на крок, запомніўшы месца, дзе іх застаў сігнал. Затым настаўнік 

кожнаму вучню індывідуальна вылічвае даўжыню пераадоленай 

дыстанцыі з улікам колькасці поўных кругоў і той часткі бегавой 

дарожкі, дзе вучань перайшоў на крок. 

Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзіць 

на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, 

якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама не фінішавалі, у пратакол 

выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца 0 балаў. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 10 м. 

Хадзьба 1500, 2000 м выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна. 

Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна сярод 
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хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры невялікай напаўняльнасці класа 

дапускаецца выкананне практыкавання адначасова ўсімі вучнямі. Група 

хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. 

Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзіць 

на бег, чаргаваць бег з хадзьбой, спыняцца для адпачынку або «зразаць» 

дыстанцыю. Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама тым, 

якія не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў 

выстаўляецца 0 балаў. Час пераадолення дыстанцыі вымяраецца з 

дакладнасцю да 0,1 с. 

Падцягванне на перакладзіне  выконваецца на гімнастычнай 

перакладзіне з зыходнага становішча віс хватам зверху. Кожнаму вучню 

даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не дапускаюцца 

згінанні тулава і ног у каленных суставах, развядзенне, скрыжаванне і 

іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне, перахопліванні рук. 

Падцягванне залічваецца, калі падбародак вучня знаходзіцца вышэй за 

ўзровень перакладзіны, а пры апусканні рукі поўнасцю выпрамляюцца ў 

локцевых суставах. 

Падыманне тулава за 1 мін выконваецца на гімнастычнай маце з 

зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі скрыжаваны перад 

грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваны. Вугал у 

каленным суставе складае 90 градусаў. 

Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання 

практыкавання не дапускаюцца рыўкі рукамі. Залічваецца колькасць 

нахілаў тулава пры дакрананні локцевых і каленных суставаў з 

наступным апусканнем на спіну і дакрананнем лапаткамі да 

гімнастычнай маты. 

Падыманне і апусканне прамых ног за 1 мін выконваецца на 

гімнастычнай маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі за 

галавой, прамыя ногі разам. Настаўнік або другі вучань размяшчаецца з 

боку галавы тэсціруемага і ўтрымлівае яго за локцевыя суставы. Па 

сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца секундамер) вучань падымае 

прамыя ногі да вугла 90  да дакранання галёнкай да гімнастычнай 

палкі, загадзя замацаванай у нерухомым становішчы або ўтрымліваемай 

настаўнікам. Затым тэсціруемы апускае ногі да дакранання пяткамі да 

гімнастычнай маты. Залічваецца колькасць поўных цыклаў (падыманне 

і апусканне) на працягу        1 мін. 

Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае 

зыходнае становішча ўпор лежачы, кісці рук на шырыне плячэй, ногі 

разам. Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань згінае рукі ў 

локцевых суставах да вугла не менш за 90  і, выпрамляючы рукі, 

вяртаецца ў зыходнае становішча. Не дапускаецца згінаць ногі і тулава, 
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дакранацца да падлогі каленямі і грудзьмі. Залічваецца колькасць  

згінанняў і разгінанняў рук без парушэння ўказаных патрабаванняў.  

Бег 30 м праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыёна. 

Дапускаецца выкарыстанне высокага або нізкага старту. Кожнаму 

вучню даецца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы спаборніцтваў 

у бегу (фальстарт), можа быць дадзена адна дадатковая спроба. Вынік 

бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с. 

Чаўночны бег 4 9 м выконваецца ў спартыўнай зале на палавіне 

валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным забегу — не 

больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню даецца дзве спробы запар. Па 

камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да лініі старту (як 

правіла, гэта сярэдзіна валейбольнай пляцоўкі) і прымаюць становішча 

высокага старту ў напрамку да пярэдняй лініі, дзе насупраць кожнага 

вучня ляжаць два брускі 50 50 100 мм на адлегласці 100 мм адзін ад 

аднаго (рыс. 1). 

 

 

Рыс. 1 

 

Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, бяруць кожны 

па аднаму бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і бягуць назад. 

Падбегшы да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (ці за яе) брусок (кідаць 

нельга!), разварочваюцца і бягуць за бруском, які застаўся на лініі. 

Падбегшы да лініі, бяруць другі брусок, разварочваюцца, бягуць да лініі 

«старт-фініш» і, не зніжаючы хуткасці, перасякаюць яе з бруском у 

руках. 

Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца з 

дакладнасцю да 0,1 с. Залічваецца лепшы вынік з двух спроб. 

Скачкі цераз кароткую скакалку за 1 мін выконваюцца на 

цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы або 

бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваецца толькі 

наперад. Скачкі выконваюцца з абавязковай апорай на абедзве нагі 

адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя скакалкі прамысловай 

вытворчасці або самаробныя (напрыклад, з турысцкага фала). 

Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. 

Пры памылцы ў час скачкоў секундамер не спыняецца, а вучань 
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працягвае выконваць скачкі. Залічваецца сумарная колькасць скачкоў на 

працягу 30 с або 1 мін. 

Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма нагамі 

на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца 3 спробы запар. Не 

дапускаецца выконваць скачкі ў яму з пяском. Вынік вымяраецца з 

дакладнасцю да 1 см. Залічваецца лепшы вынік з трох спроб. 

Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі выконваецца на 

падлозе спартыўнай залы або на дарожцы стадыёна з прызямленнем 

пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконваюцца штуршком 

дзвюма нагамі злітна без затрымак і спыненняў. Кожнаму вучню даецца 

3 спробы запар. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 см. Залічваецца 

лепшы вынік з трох спроб. 

Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі выконваецца ў 

спартыўнай зале з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку, пяткі 

на кантрольнай лініі. Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг. Вучань 

утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае рукі ў 

локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам кідае яго 

ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца 3 спробы запар. Вынік 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 см. Залічваецца лепшы вынік з трох 

спроб. 

Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе. Вучань 

садзіцца на падлогу з боку знака «–» (мінус), пяткі на шырыні таза на 

лініі ОВ упіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вертыкальна (рыс. 2). Два 

партнёры з двух бакоў прыціскаюць яго калені да падлогі, не 

дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах. 

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апускае 

рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі 

ўздоўж вымяральнай лінейкі па лініі СД. На трэцім нахіле вучань 

максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на 

3 с. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) 

сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з дакладнасцю да 1 см. 

 

 

 

Рыс. 2 

 

Нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай 

лаўцы. Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная лінейка, 

прымацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі. Вучань прымае 

зыходнае становішча, пяткі і наскі ног разам. Наскі не выходзяць за 
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край гімнастычнай лаўкі. Тэсціруемы кладзе адну далонь на тыльны бок 

другой далоні, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы далонямі рук 

уздоўж вымяральнай лінейкі. На трэцім нахіле вучань максімальна 

нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы затрымліваецца на 3 с. Не 

дапускаецца згінанне ног у каленных суставах. Вынік фіксуецца па 

метцы, дасягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і 

вызначаецца з дакладнасцю да 1 см. 

 

 

Дадатак 3 

 

ГАДЗІНА ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ 

(35 гадзін) 
 

Баскетбол 

 

Вучэбны матэрыял 

 

Правілы гульні. Жэсты суддзяў. Правілы 3, 24 секунд. Жэсты 

суддзяў. Правілы гульні ў стрытбол. 

Развіццё баскетбола ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе. 

Развіццё школьнага, студэнцкага і прафесійнага баскетбола ў 

Рэспубліцы Беларусь. Алімпійскія чэмпіёны — ураджэнцы Рэспублікі 

Беларусь. Вядучыя каманды краіны. 

Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: перамяшчэнні іграка (хадзьба, 

бег, скачкі, павароты, спыненні); лоўля мяча адной і дзвюма рукамі; 

вядзенне мяча са змяненнем напрамку і хуткасці; абводка перашкод; 

перадачы адной і дзвюма рукамі на месцы і ў руху; выкананне кідка 

адной рукой ад пляча на месцы; адной рукой зверху ў руху. 

Перадачы мяча адной і дзвюма рукамі на месцы і ў руху: у парах і 

тройках з рознымі спалучэннямі (з паваротамі, спыненнем скачком і 

крокам). 

Вядзенне на месцы: без зрокавага кантролю з выкарыстаннем 

практыкавання «маятнік», вядзенне мяча з ударам паміж ног па 

васьмёрцы. 

Вядзенне мяча без зрокавага кантролю, са змяненнем хуткасці і 

напрамку, абводка перашкод. 

Кідкі адной рукой з месца і ў руху: у парах з 3-4 м з розных пунктаў. 

Кідкі адной рукой у руху пасля вядзення і 2 крокаў у калонах, пасля 

перадачы і 2 крокаў з ходу. 

Апека іграка без мяча і іграка, які валодае мячом. 
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Валейбол  

 

Вучэбны матэрыял 

 

Правілы гульні. Жэсты суддзяў. Памылкі пры гульні з мячом. 

Кантакт іграка з сеткай. Перасячэнне цэнтральнай лініі іграком. Жэсты 

суддзяў. 

Развіццё валейбола ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе. 

Развіццё школьнага, студэнцкага і прафесійнага валейбола ў Рэспубліцы 

Беларусь. Вядучыя каманды краіны. 

Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: практыкаванні, рухомыя гульні і 

эстафеты з жангліраваннем, кідкамі, перадачамі, лоўляй, катаннем мяча 

з розных зыходных становішчаў — практыкаванні выконваюцца на 

месцы і ў руху; стойкі; перамяшчэнні (хадзьба, прыстаўныя крокі, 

двайны крок, скачок, бег, скачкі, спыненне пасля перамяшчэнняў); 

перадача мяча дзвюма рукамі зверху на месцы і пасля перамяшчэнняў; 

перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы і пасля перамяшчэнняў; 

падача ніжняя прамая; падача верхняя прамая з месца падачы ў межы 

пляцоўкі. 

Перадача мяча дзвюма рукамі зверху на месцы: з розных зыходных 

становішчаў (седзячы, з прыседу), пасля розных практыкаванняў (упор 

прысеўшы — упор лежачы — выскачыць), з ударам аб сцяну, у пары, 

над сабой. 

Перадача мяча дзвюма рукамі зверху пасля перамяшчэнняў: з ударам 

аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам ад падлогі, 

над сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя практыкаванні: з 

пераменай месцаў. 

Перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы: з розных зыходных 

становішчаў (седзячы, з прыседу), пасля розных практыкаванняў 

(паварот на 360 ), з ударам аб сцяну, у пары, над сабой. 

Перадача мяча дзвюма рукамі знізу пасля перамяшчэнняў: з ударам 

аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам ад падлогі, 

над сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя практыкаванні: з 

пераменай месцаў. 

Перадача мяча дзвюма рукамі зверху са змяненнем напрамку: 

перадача ў тройках, чацвёрках, па зонах (напрыклад, з зоны 5 у зону 3, з 

3 у 4, з 4 назад у 5). 

Перадача мяча дзвюма рукамі знізу са змяненнем напрамку: перадача 

ў тройках, чацвёрках, па зонах (напрыклад, з зоны 5 у зону 3, з 3 у 4, з 4 

назад у 5). 
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Падача верхняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноўленай 

настаўнікам колькасці падач, падачы ў блізкую частку пляцоўкі, падачы 

ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую частку пляцоўкі, падачы ў 

правую частку пляцоўкі, падачы на дакладнасць у зону, спаборніцтвы 

на дакладнасць пападання ва ўстаноўлены квадрат. 

Падача ніжняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноўленай 

настаўнікам колькасці падач, падачы ў блізкую частку пляцоўкі, падачы 

ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую частку пляцоўкі, падачы ў 

правую частку пляцоўкі, падачы на дакладнасць у зону, спаборніцтвы 

на дакладнасць пападання ва ўстаноўлены квадрат. 

Прыём мяча з падачы: у парах на бакавых лініях, прыём падачы, 

пары размешчаны праз сетку за 3 м ад сеткі, за 6 м ад сеткі, прыём мяча 

ў парах, адзін размешчаны на задняй лініі, насупраць выконваецца 

падача з 8 м ад сеткі, па магчымасці, з месца падачы. 

Змяненне напрамку перадач: перадача ў тройках па зонах 

(напрыклад, з зоны 5 у зону 3, з 3 у 4, з 4 назад у 5). 

Падача ва ўстаноўлены квадрат, у пэўную зону пляцоўкі: падачы на 

дакладнасць у зону, спаборніцтвы на дакладнасць пападання ва 

ўстаноўлены квадрат. 

Узаемадзеянне паміж ігракамі пярэдняй лініі: ігрок зоны 3 выконвае 

перадачу ў зону 4 або 2, калі сувязны будзе знаходзіцца ў зоне 2. 

Узаемадзеянне паміж ігракамі пярэдняй і задняй лініі: той, хто 

прымае падачу (нападаючы ўдар), накіроўвае мяч іграку ў зону 3, які 

выконвае перадачу ў зону 4 або 2. 

Выбар месца пры прыёме падачы: выхад пад мяч у залежнасці ад 

напрамку палёту мяча. 

Выбар спосабу прыёму падачы: у залежнасці ад траекторыі і хуткасці 

палёту мяча прыём падачы выконваць дзвюма рукамі зверху альбо 

дзвюма рукамі знізу. 

Пры правядзенні вучэбных гульняў прымяняць вывучаныя тэхніка-

тактычныя дзеянні. 

 

Гандбол 

 

Вучэбны матэрыял 

 

Правілы гульні ў гандбол. Суддзі і іх абавязкі: склад судзейскай 

брыгады, размяшчэнне суддзяў на пляцоўцы, абавязкі і паўнамоцтвы 

членаў судзейскай брыгады, афіцыйныя жэсты суддзяў. Форма адзення 

суддзі ў полі. Месцазнаходжанне суддзяў падчас гульні. Жэсты суддзі 

на пляцоўцы. Паўнамоцтвы суддзі на пляцоўцы. 
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Паводзіны ігракоў: спартыўныя паводзіны, сумленная гульня, 

парушэнні правіл гульні і санкцыі, жоўтая і чырвоная судзейскія карткі. 

Гульнявыя дзеянні: мяч у гульні, памылкі пры гульні з мячом, штрафны 

і сяміметровы кідок, дазвол на ўвядзенне мяча ў гульню. Перасячэнне 

мячом бакавой і пярэдняй ліній гульнявой пляцоўкі. 

Гісторыя развіцця гандбола ў Беларусі. Спартыўныя дасягненні 

гандбольнай каманды «СКА-Мінск». Поспехі беларускіх гандбалістаў 

на міжнароднай арэне. 

Жангліраванне мячом адной рукой, папераменна правай і левай 

рукой; вядзенне мяча папераменна правай і левай рукой у высокім 

тэмпе і з паскарэннямі па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком; 

перадача мяча правай і левай рукой на сярэднюю і далёкую дыстанцыі; 

перадачы мяча ў скачку левай і правай рукой; спыненне мяча, які 

коціцца, правай і левай рукой з наступнай перадачай; лоўля мяча ў руху 

з наступным кідком па варотах; лоўля мяча адной рукой; кідкі правай і 

левай рукой па нерухомым мячы і мячы, які коціцца; кідкі па варотах з 

сярэдняй і далёкай дыстанцыі. 

 

Футбол 

 

Вучэбны матэрыял  

 

Правілы бяспекі падчас заняткаў юных футбалістаў. 

Падрыхтоўка абсталявання і інвентару да факультатыўных заняткаў. 

Аказанне першай даўрачэбнай дапамогі пры ўдарах, ранках і іншых 

найбольш тыповых траўмах футбалістаў. 

Дзеянні суддзі ў полі і бакавых суддзяў. Форма адзення суддзі ў 

полі і бакавых суддзяў. Месцазнаходжанне суддзяў падчас гульні, 

падчас прабівання вуглавога ўдару, штрафнога і свабоднага ўдараў, 

пенальці. Жэсты суддзі ў полі і бакавых суддзяў. Правы і абавязкі суддзі 

ў полі, бакавых суддзяў, памочніка суддзі ў полі. 

Правілы гульні. Суддзі і іх абавязкі: склад судзейскай брыгады, 

размяшчэнне суддзяў на полі, абавязкі і паўнамоцтвы членаў судзейскай 

брыгады, афіцыйныя жэсты суддзяў. 

Гісторыя развіцця футбола ў Беларусі. Узнікненне і развіццё 

гульні ў футбол у Беларусі ў перыяд 1906—1941 гг. Стварэнне 

футбольных каманд у розных гарадах краіны. Развіццё футбола ў 

пасляваенны перыяд: стварэнне добраахвотных спартыўных 

таварыстваў і дзіцячых спартыўных школ, арганізацыя і правядзенне 

рэгіянальных першынстваў і чэмпіянатаў рэспублікі, удзел ва 

ўсесаюзных дзіцячых, юнацкіх і дарослых чэмпіянатах. Папулярызацыя 
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гульні ў футбол сярод моладзі, якая вучыцца, правядзеннем турніру 

«Скураны мяч», чэмпіянатаў Рэспублікі Беларусь сярод ДЮСШ і 

ведамстваў. Футбол у рамках урокаў фізкультуры ва ўстанове адукацыі. 

Дасягненні беларускіх футбалістаў у чэмпіянатах СССР. Удзел 

беларускіх футбалістаў у складзе зборнай каманды СССР у чэмпіянатах 

Еўропы і свету. 

Паводзіны ігракоў: спартыўныя паводзіны, сумленная гульня, 

парушэнні правіл гульні і санкцыі, жоўтая і чырвоная судзейскія карткі. 

Гульнявыя дзеянні: мяч у гульні і мяч па-за гульнёй, памылкі пры 

гульні з мячом, штрафны і свабодны ўдар, дазвол на ўвядзенне мяча ў 

гульню. Перасячэнне мяча бакавой і пярэдняй ліній гульнявога поля. 

Становішча «па-за гульнёй». 

Жангліраванне мячом адной нагой, папераменна правай і левай 

нагой, па чарзе нагой і галавой. 

Вядзенне мяча папераменна правай і левай нагой у высокім тэмпе і з 

паскарэннямі па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком. 

Перадачы мяча правай і левай нагой на сярэднюю і далёкую 

дыстанцыі. 

Перадачы мяча, які ляціць, галавой. 

Спыненне мяча, які коціцца, правай і левай нагой з наступнай 

перадачай. 

Спыненне нагой мяча, які ляціць, з наступным ударам па варотах. 

Спыненне грудзьмі мяча, які ляціць. 

Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які коціцца, 

сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй часткай пад’ёму, 

наском з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай дыстанцыі. 

Тэхніка-тактычныя звязкі: вядзенне — перадача, прыём — перадача, 

прыём — вядзенне — перадача, вядзенне — удар па варотах, прыём — 

удар па варотах, спыненне — перадача. 

Гульня варатара: лоўля і адбіванне мяча рукамі стоячы на месцы і ў 

руху, лоўля мяча рукамі ў падзенні, увядзенне мяча ў гульню кідком 

адной рукой, ударам нагой па нерухомым мячы і пасля накідвання. 

Эстафеты з вядзеннем і перадачамі мяча ў максімальна хуткім тэмпе.  

Увядзенне мяча ў гульню кідком дзвюма рукамі з-за бакавой лініі. 

Гульня ў футбол па спрошчаных правілах 3 на 3, 4 на 4, 5 на     5 

ігракоў. 

 
 

 

 

 


