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                                                      ЗАЦВЕРДЖАНА 

                                                      Пастанова 

                                                      Мiнiстэрства адукацыi 

                                                      Рэспублiкi Беларусь 

                                                      29.07.2019 N 123 

 

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"ФIЗIЧНАЯ КУЛЬТУРА I ЗДАРОЎЕ" 

ДЛЯ V КЛАСА ЎСТАНОЎ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

З БЕЛАРУСКАЙ МОВАЙ НАВУЧАННЯ I ВЫХАВАННЯ 

 

ГЛАВА 1 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПIСКА 

 

1. У сiстэме вучэбных прадметаў агульнай сярэдняй адукацыi засваенне 

вучэбнага прадмета "Фiзiчная культура i здароўе" забяспечвае атрыманне вучнямi 

базавай фiзкультурнай адукацыi. 

2. Змест вучэбнага прадмета "Фiзiчная культура i здароўе" дыферэнцаваны з 

улiкам узростава-палавых асаблiвасцяў вучняў i пададзены iнварыянтным i 

варыятыўным кампанентамi. 

Iнварыянтны кампанент зместа вучэбнага прадмета "Фiзiчная культура i 

здароўе" з'яўляецца абавязковым для засваення вучнямi, аднесенымi па стане 

здароўя да асноўнай i падрыхтоўчай медыцынскiх груп. Ён складаецца з двух 
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раздзелаў "Асновы фiзкультурных ведаў" i "Асновы вiдаў спорту", якiя змяшчаюць 

мiнiмальны аб'ѐм вучэбнага матэрыялу, неабходнага для агульнай фiзкультурнай 

адукацыi, агульнакультурнага, духоўнага i фiзiчнага развiцця, аздараўлення, 

маральнага ўдасканалення вучняў, фармiравання здаровага ладу жыцця, актыўнага 

адпачынку з выкарыстаннем сродкаў фiзiчнай культуры. 

Раздзел "Асновы фiзкультурных ведаў" змяшчае тэарэтычны матэрыял, 

неабходны для фармiравання светапогляду здаровага ладу жыцця, самастойнага 

выкарыстання сродкаў фiзiчнай культуры ў мэтах аздараўлення i актыўнага 

адпачынку, вывучэння i практычнага траўмабяспечнага засваення вучэбнага 

прадмета. Зазвычай, настаўнiк пры распрацоўцы паўрочнага планавання вызначае 

вучэбныя заняткi, на якiх вылучаецца неабходная колькасць часу для вывучэння 

тэарэтычнага матэрыялу. 

Раздзел "Асновы вiдаў спорту" уключае практычны i неабходны для яго 

засваення тэарэтычны вучэбны матэрыял, якi засвойваецца на вучэбных занятках 

адначасова з фармiраваннем рухальных уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасцi. 

Змест практычнага вучэбнага матэрыялу прадстаўлены практыкаваннямi, 

комплексамi i элементамi такiх вiдаў спорту, як лѐгкая атлетыка, гiмнастыка, 

акрабатыка, лыжныя гонкi, спартыўныя гульнi (баскетбол, валейбол, гандбол, 

футбол), што адпавядае агульным задачам развiцця каардынацыйных i 

кандыцыйных здольнасцей вучняў. 

Варыятыўны кампанент падаецца вiдамi спорту iнварыянтнага кампанента, а 

таксама практыкаваннямi, комплексамi i гульнявымi элементамi плавання, 

спартыўнай аэробiкi, настольнага тэнiсу, канькабежнага спорту. З агульнага аб'ѐму 

зместу варыятыўнага кампанента настаўнiк выбiрае i выкарыстоўвае ў адукацыйным 

працэсе вучэбны матэрыял з улiкам наяўнасцi адпаведнай фiзкультурна-спартыўнай 

базы, iнтарэсаў вучняў, спартыўных традыцый установы агульнай сярэдняй 

адукацыi. Дапускаецца ў якасцi вучэбнага матэрыялу выкарыстоўваць змест 

вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, якiя адпавядаюць пералiку вiдаў 

спорту варыятыўнага кампанента i зацверджаных ва ўстаноўленым парадку 

Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама электронныя сродкi 

навучання - вучэбна-метадычныя дапаможнiкi для настаўнiкаў фiзiчнай культуры. 

3. Вучэбныя заняткi праводзяцца ў форме ўрокаў фiзiчнай культуры i здароўя. 

Арганiзацыя вучэбных заняткаў павiнна адпавядаць агульнапедагагiчным 

заканамернасцям, прынцыпам i патрабаванням агульнай сярэдняй адукацыi. Формы 

i метады правядзення ўрокаў фiзiчнай культуры i здароўя вызначаюцца настаўнiкам 

пры распрацоўцы дакументаў планавання зместу вучэбнага матэрыялу. 

4. Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета "Фiзiчная культура i здароўе" пры 
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атрыманнi агульнай базавай адукацыi з'яўляецца фармiраванне фiзiчнай культуры 

асобы i аздараўленне вучняў з улiкам iх узростава-палавых асаблiвасцяў. 

5. Указаная мэта дасягаецца ў вынiку фармiравання ў вучняў кампетэнцый ў 

вобласцi фiзкультурнай i спартыўнай дзейнасцi, рашэння асобасна арыентаваных 

адукацыйных, выхаваўчых, аздараўленчых i прыкладных задач. 

Да адукацыйных задач вучэбнага прадмета належаць засваенне i навучанне 

выкарыстанню на практыцы даступных на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi: 

фiзкультурных ведаў, неабходных для бяспечных арганiзаваных i самастойных 

заняткаў; 

рухальных уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасцi, якiя складаюць змест 

вывучаемых вiдаў спорту; 

духоўных каштоўнасцяў алiмпiзму i алiмпiйскага руху як культурных 

гуманiстычных феноменаў сучаснасцi. 

Выхаваўчымi задачамi вучэбнага прадмета з'яўляецца спрыянне станаўленню i 

развiццю: 

стаўлення да ўласнага здароўя i здароўя iншых як да каштоўнасцi; 

станоўчых рысаў характару, такiх як дысцыплiнаваныя паводзiны, 

добразычлiвае стаўленне да таварышаў, калектывiзм, сумленнасць, спагадлiвасць, 

смеласць, настойлiвасць у дасягненнi мэты; 

гарманiчнага спалучэння маральных, фiзiчных i iнтэлектуальных якасцяў 

асобы. 

Аздараўленчымi задачамi фiзiчнага выхавання з'яўляюцца: 

прывiццѐ навыкаў здаровага ладу жыцця; 

павышэнне разумовай працаздольнасцi; 

прафiлактыка стрэсавых станаў i захворванняў сродкамi фiзiчнай культуры; 

садзейнiчанне ўмацаванню здароўя вучняў, фармiраванне правiльнай паставы, 

прафiлактыка мiяпii i плоскаступнѐвасцi. 

Да прыкладных задач вучэбнага прадмета, якiя забяспечваюць паспяховую 

сацыяльную адаптацыю i бяспеку жыццядзейнасцi вучняў, належаць: 

навучанне ўменням i навыкам супрацоўнiцтва з аднагодкамi ў працэсе 
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фiзкультурнай i спартыўнай дзейнасцi; 

засваенне ведаў, уменняў i навыкаў, неабходных для бяспекi падчас 

самастойных фiзкультурных заняткаў; 

фармiраванне ведаў, уменняў i навыкаў, неабходных для бяспекi 

жыццядзейнасцi ў экалагiчна неспрыяльных умовах (для тых, хто пражывае на 

тэрыторыi радыѐактыўнага забруджвання ва ўмовах уздзеяння наступстваў аварыi 

на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыi (ЧАЭС)). 

6. Пры засваеннi зместу вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце "Фiзiчная 

культура i здароўе" (далей - вучэбная праграма) вучнi набываюць кампетэнцыi, якiя 

маюць сацыяльную i асабiстую значнасць. Асобасныя i прадметныя кампетэнцыi 

вучняў, якiя заканчваюць V клас ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi, 

канкрэтызаваныя ў чатырох кiрунках: 

вучнi павiнны ведаць i разумець; 

вучнi павiнны ведаць i выконваць; 

вучнi павiнны ведаць i ўмець; 

вучнi павiнны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыi ў практычнай 

дзейнасцi i паўсядзѐнным жыццi. 

Змест асобасных i прадметных кампетэнцый сфармуляваны ў патрабаваннях да 

вучняў, якiя заканчваюць навучанне ў V класе ўстановы агульнай сярэдняй 

адукацыi. 

7. Змест вучэбнага прадмета "Фiзiчная культура i здароўе" неабходна 

дыферэнцыраваць у залежнасцi ад асаблiвасцей стану здароўя вучняў. 

Пры правядзеннi ўрока фiзiчнай культуры i здароўя для вучняў асноўнай i 

падрыхтоўчай медыцынскiх груп дазiраванне фiзiчнай нагрузкi вызначаецца з 

улiкам частаты сардэчных скарачэнняў (далей - ЧСС). 

Сярэднiя ўзроставыя паказчыкi ЧСС у спакоi складаюць: для вучняў 10 гадоў - 

89 уд/мiн, 11 - 12 гадоў - 85 уд/мiн, 13 - 14 гадоў - 87 уд/мiн, 15 - 16 гадоў - 81 

уд/мiн. <1> 

-------------------------------- 

<1> Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учеб. / А.С.Солодков, Е.Б.Сологуб. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 

2008. - 620 с. 
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Для вызначэння iнтэнсiўнасцi фiзiчнай нагрузкi па ЧСС выкарыстоўваюцца тры 

паказчыкi: парогавая (найменшая), сярэдняя i пiкавая ЧСС, адпаведна вызначаныя 

як 60, 70, 80% ад максiмальнай ЧСС, што адпавядае аэробнай нагрузцы. <2> 

Максiмальная ЧСС разлiчваецца па формуле: ЧССмакс = 200 уд/мiн - узрост. 

-------------------------------- 

<2> Спортивная физиология : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. 

Я.М.Коца. - М. : Физкультура и спорт, 1986. - 240 с. 

 

Парогавая ЧСС (60% ад ЧССмакс) - гэта найменшая ЧСС (iнтэнсiўнасць 

нагрузкi), нiжэй за якую не ўзнiкае эфекту ад уздзеяння фiзiчнай нагрузкi. 

Сярэдняя ЧСС (70% ад ЧССмакс) - гэта ЧСС, якая адпавядае сярэдняй 

iнтэнсiўнасцi нагрузкi асобнага ўрока. 

Пiкавая ЧСС (80% ад ЧССмакс) - гэта найбольшая ЧСС (iнтэнсiўнасць нагрузкi), 

якая можа быць дасягнута, але не павiнна быць перавышана ў працэсе асобнага 

ўрока. 

Рэкамендуецца ў пачатку навучальнага года выкарыстоўваць на ўроках 

фiзiчныя нагрузкi мiнiмальнай i сярэдняй iнтэнсiўнасцi з паступовым павышэннем i 

пераходам да сярэдняй i максiмальнай iнтэнсiўнасцi ў сярэдзiне i да заканчэння 

навучальнага года. 

8. Для эфектыўнага нармiравання фiзiчнай нагрузкi i кiравання ўрокам фiзiчнай 

культуры i здароўя неабходны комплексны медыка-педагагiчны кантроль, на 

падставе якога ацэньваецца эфект нагрузкi i функцыянальны стан арганiзма вучняў. 

Выкарыстоўваюць наступныя вiды кантролю: аператыўны, бягучы i этапны. 

Аператыўны кантроль прызначаны для рэгiстрацыi аднаго практыкавання, 

серыi практыкаванняў i ўрока ў цэлым, а таксама функцыянальных змяненняў 

арганiзма. Аналiз вынiкаў кантролю заснаваны на ацэнцы залежнасцi тыпу "доза - 

эфект", дзе дозай з'яўляецца велiчыня i час нагрузкi, а эфектам - ступень 

выяўленасцi i накiраванасць функцыянальных зрухаў. 

Бягучы кантроль прадугледжвае рэгiстрацыю фiзiчных нагрузак i iх уплыў на 

арганiзм на працягу некалькiх урокаў (5 - 10). 

Этапны кантроль фiзiчнай нагрузкi заключаецца ў рэгiстрацыi яе параметраў i 

iх аналiзе на працягу некалькiх месяцаў i нават усяго навучальнага года. 
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Аб'ѐм i iнтэнсiўнасць выкананай фiзiчнай нагрузкi вучнямi падрыхтоўчай 

медыцынскай групы абмяжоўваюцца знiжаным функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы ў параўнаннi з асобамi асноўнай медыцынскай групы. 

Для вучняў названай медыцынскай групы дазiраванне фiзiчнай нагрузкi праводзiцца 

з улiкам ЧСС i пры неабходнасцi дадаткова вызначаецца функцыянальны стан 

арганiзма з дапамогай правядзення пробы з 20 прысяданнямi ў пачатку кожнай 

чвэрцi i штомесяц - для карэкцыi параметраў фiзiчнай нагрузкi згодна дадатку 1. Для 

правядзення пробы рэкамендуецца выкарыстоўваць групавы метад арганiзацыi 

ўрока. 

Для знiжэння аб'ѐму i iнтэнсiўнасцi фiзiчнай нагрузкi на ўроках па фiзiчнай 

культуры i здароўi абмяжоўваюцца трэнiровачныя практыкаваннi на хуткасць, 

максiмальную вышыню выскоквання i далѐкасць скачкоў, вагу снарадаў для 

кiдання. 

Абмежаваннi па аб'ѐме i iнтэнсiўнасцi выкананай фiзiчнай нагрузкi вучнямi 

падрыхтоўчай медыцынскай групы прадстаўлены ў змесце вучэбнага матэрыялу. 

9. Вынiкi вучэбнай дзейнасцi вучняў i ступень засваення зместу вучэбнай 

праграмы ацэньваюцца па крытэрыях: 

узровень развiцця рухальных здольнасцей вучняў; 

вучэбныя нарматывы па засваеннi уменняў, навыкаў, развiццi рухальных 

здольнасцей вучняў. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў для ацэнкi ўзроўню развiцця 

рухальных якасцей вучняў выкладзены згодна дадатку 2. 

Вучэбная праграма змяшчае вучэбны матэрыял па спартыўных гульнях 

(баскетбол, валейбол, гандбол, футбол), рэкамендаваны для вывучэння ў аб'ѐме 35 

гадзiн на вучэбных занятках "Гадзiна здароўя i спорту", згодна дадатку 3. 

 

ГЛАВА 2 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 

 

РАЗМЕРКАВАННЕ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу па кампанентах, раздзелах i 

тэмах з указаннем колькасцi гадзiн на iх вывучэнне прадстаўлена ў таблiцы 1. 

Вучэбныя заняткi па лѐгкай атлетыцы - кросавай падрыхтоўцы ва ўмовах 

бясснежнай зiмы праводзяцца замест лыжных гонак. 
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Лыжныя гонкi пры адсутнасцi снегу замяняюцца вучэбным матэрыялам iншых 

тэм. 

Вучэбныя заняткi па плаваннi арганiзуюцца пры наяўнасцi ўмоў i магчымасцей 

для iх правядзення. 

Дамашнiя заданнi колькасцю гадзiн не рэгламентуюцца. 

 

Таблiца 1 

 

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу 

 

Кампаненты, раздзелы, тэмы вучэбнага матэрыялу Колькасць гадзiн 

IНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ 50 

Асновы фiзкультурных ведаў 2 

Правiлы бяспечных паводзiн на вучэбных занятках 0,5 

Гiгiенiчныя веды 0,25 

Правiлы самастойных заняткаў, самакантроль 0,5 

Здаровы лад жыцця 0,5 

Алiмпiзм i алiмпiйскi рух 0,25 

Асновы вiдаў спорту 42 

Лѐгкая атлетыка 12 

Лѐгкая атлетыка - кросавая падрыхтоўка 0 (8) 

Гiмнастыка, акрабатыка 12 

Лыжныя гонкi 8 

Спартыўныя гульнi 10 

Тэсцiраванне 6 

Дамашнiя заданнi + 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ 20 
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Аэробiка спартыўная + 

Баскетбол + 

Валейбол + 

Гандбол + 

Гiмнастыка, акрабатыка + 

Канькабежны спорт + 

Лѐгкая атлетыка + 

Лыжныя гонкi + 

Плаванне да 24 

Тэнiс настольны + 

Футбол + 

УСЯГО 70 

 

IНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ 

 

АСНОВЫ ФIЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ 

 

Правiлы бяспечных паводзiн на вучэбных занятках. Правiлы бяспечных 

паводзiн вучняў у пакоях, дзе пераапранаюцца, падчас перамяшчэння да месца 

заняткаў i назад, падчас вучэбных заняткаў. 

Гiгiенiчныя веды. Уплыў заняткаў фiзiчнымi практыкаваннямi на стан здароўя i 

фiзiчнае развiццѐ вучняў. Iндывiдуальныя паказчыкi фiзiчнага развiцця вучня (вага 

цела, акружнасць грудной клеткi, рост). 

Правiлы самастойных заняткаў. Самыя простыя правiлы рэгулявання фiзiчнай 

нагрузкi пры самастойных занятках. Правiлы правядзення не менш за тры рухавых 

гульнi. 

Самакантроль. Паняцце самакантролю пры выкананнi фiзiчных 

практыкаванняў. Правiлы вымярэння вагi цела, росту, частаты сардэчных 

скарачэнняў (ЧСС), частаты дыхання (ЧД). Норма вагi для свайго росту. 

Здаровы лад жыцця. Паняцце здароўя чалавека. Змест здаровага ладу жыцця. 
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Заняткi фiзiчнымi практыкаваннямi i самакантроль - абавязковыя ўмовы здаровага 

ладу жыцця. Уплыў шкодных звычак на здароўе, фiзiчнае развiццѐ, рухальныя 

здольнасцi вучняў. 

Алiмпiзм i алiмпiйскi рух. Легенды i рэальнасць Алiмпii. Алiмпiйскiя iдэалы. 

Алiмпiйскiя гульнi - вялiкае свята старажытнасцi. 

Дзяржаўны фiзкультурна-аздараўленчы комплекс Рэспублiкi Беларусь i яго 

ўплыў на сiстэму фiзiчнага выхавання вучняў. 

 

АСНОВЫ ВIДАЎ СПОРТУ 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных заняткаў на ўроках лѐгкай атлетыкi. Правiлы карыстання 

спартыўным iнвентаром i абсталяваннем. 

 

Практычны матэрыял 

 

Хадзьба звычайная са змяненнямi даўжынi, частаты крокаў, скандынаўская. 

Хадзьба 1500, 2000 м. 

Бег са змяненнямi хуткасцi i напрамку руху, дробны бег на месцы i ў руху, з 

высокiм падыманнем сцягна на месцы i ў руху, скрыжаваным крокам; высокi старт, 

стартавы разгон, бег па прамой; бег 30, 60 м з высокага старту на хуткасць <*>. 

Чаўночны бег 4 x 9 м <*>. Бег 1000 м, 6-хвiлiнны бег. 

Скачкi з месца у вышыню з даставаннем падвешаных прадметаў, з паваротам на 

90°, 180°, у даўжыню штуршком дзвюх ног на зададзеную адлегласць, на далѐкасць 

<*>, праз кароткую скакалку <*>, з нагi на нагу ў кроку, трайны скачок з месца 

штуршком дзвюх ног. 

Скачкi з разгону у даўжыню спосабам "сагнуўшы ногi" <*>, у вышыню 

спосабам "пераступанне" <*>. 

Кiданне тэнiснага мяча з месца на дакладнасць пападання ў гарызантальную 

цэль, на зададзеную адлегласць; мяча 150 г з разгону на далѐкасць <*>; кiдок 

набiўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамi з зыходнага становiшча "седзячы ногi 

паасобку". 

-------------------------------- 
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<*> Адзначаныя практыкаваннi абавязковыя для вывучэння i ацэнкi тэхнiкi iх 

выканання. 

 

Развiццѐ каардынацыйных, сiлавых, хуткасных, хуткасна-сiлавых здольнасцяў, 

гiбкасцi, трываласцi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег: 

выкарыстоўваць у пачатку навучальнага года пераменны бег (у чаргаваннi з 

хадзьбой) 2, 4, 6 мiн, далей паступова ўводзiць раўнамерны бег; 

выключыць бег з высокай iнтэнсiўнасцю. 

Скачкi: 

абмежаваць колькасць i iнтэнсiўнасць выканання скачкоў. 

Кiданне: 

выключыць кiданне з разбегу; 

абмежаваць вагу снарадаў для кiдання. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА - КРОСАВАЯ ПАДРЫХТОЎКА 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных паводзiн на занятках кросавай падрыхтоўкай. 

Падрыхтоўка спартыўнага адзення i абутку да кросавага бегу. Патрабаваннi 

бяспекi пры пераходзе да месца заняткаў i назад. 

 

Практычны матэрыял 

 

Хадзьба паскораным крокам па перасечанай мясцовасцi. Скандынаўская 

хадзьба. Пераадоленне гарызантальных i вертыкальных перашкод, наступаючы i 

пераскокваючы праз iх. Узгадненне руху рук i ног пры пераадоленнi перашкод. 

Паўторны бег 500 - 1000 м. Крос 1500 м <*>. 
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Развiццѐ каардынацыйных здольнасцяў, трываласцi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег: 

выкарыстоўваць у пачатку навучальнага года пераменны бег (у чаргаваннi з 

хадзьбой) 2, 4, 6 мiн, далей паступова ўводзiць раўнамерны бег; 

выключыць бег з высокай iнтэнсiўнасцю, паўторны бег 500 - 1000 м. 

 

ГIМНАСТЫКА, АКРАБАТЫКА 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных паводзiн на вучэбных занятках па гiмнастыцы i 

акрабатыцы. Правiлы карыстання спартыўным iнвентаром i абсталяваннем. 

Патрабаваннi да падрыхтоўкi i прыбiрання месцаў заняткаў. 

 

Практычны матэрыял 

 

Страявыя практыкаваннi: пастраенне ў калону, шарэнгу, круг; павароты на 

месцы; перастраенне <*> з адной шарэнгi ў дзве, тры, чатыры i наадварот. 

Хадзьба на насках са змяненнем напрамку i тэмпу руху; прыстаўным крокам 

улева, управа, уперад па чарзе левай i правай нагой; скрыжаваным крокам у левы i 

правы бок; у паўпрыседзе, у поўным прыседзе; са зменай даўжынi кроку, 

спартыўным крокам. 

Практыкаваннi для фармiравання правiльнай паставы: хадзьба з прадметам на 

галаве па спартыўнай зале, па гiмнастычнай лаўцы, па рэйцы перавернутай 

гiмнастычнай лаўкi; хадзьба, выпады i прысяданнi з гiмнастычнай палкай у руках, за 

спiнай, за галавой. 

Наскокванне i саскокванне: наскокванне на гiмнастычную лаўку штуршком 

дзвюх ног з месца, штуршком адной i махам другой нагi з кроку; саскокванне з 

гiмнастычнай лаўкi з прызямленнем на дзве нагi. 

Практыкаваннi ў раўнавазе: хадзьба прыстаўным крокам па гiмнастычнай 

лаўцы, бервяне, павароты на насках, прысяданнi на дзвюх нагах, стойка на адной 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 
июля 2019 г. N 123 
"Об утверждении учебных программ по ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 980 из 1516 

 

назе "Ластаўка"; камбiнацыя з вывучаных практыкаванняў <*>. 

Вiсы: вiс на сагнутых руках, падцягванне ў вiсе <*> (хлопчыкi), падцягванне ў 

вiсе на нiзкай перакладзiне (дзяўчынкi), падыманне сагнутых у каленях ног да 

грудзей у вiсе на гiмнастычнай сценцы або перакладзiне; размахванне выгiбамi ў 

вiсе на перакладзiне (хлопчыкi), у вiсе на верхняй жэрдцы (дзяўчынкi). 

Упоры: наскокванне ва ўпор на нiзкую перакладзiну (хлопчыкi), наскокванне ва 

ўпор на нiжнюю жэрдку рознавысокiх брусоў (дзяўчынкi); упор прагнуўшыся на 

нiзкай перакладзiне (хлопчыкi) i на нiжняй жэрдцы (дзяўчынкi); з вiсу стоячы з 

сагнутымi рукамi махам адной i штуршком другой нагi пераварот ва ўпор на 

нiжнюю жэрдку <*> (дзяўчынкi), на нiзкую перакладзiну <*> (хлопчыкi); згiнанне i 

разгiнанне рук ва ўпоры лежачы на падлозе. 

Лажанне па нахiленай гiмнастычнай лаўцы, па гiмнастычнай сценцы 

прыстаўным крокам у гарызантальным напрамку з паслядоўным перахоплiваннем 

рук, па гiмнастычнай сценцы ў вертыкальным напрамку з рознаiменнымi i 

аднайменнымi перахоплiваннямi рук; лажанне па канаце ў тры прыѐмы <*> з 

дапамогай ног. 

Акрабатычныя практыкаваннi: групоўка са становiшча лежачы на спiне; 

перакат назад з упору прысеўшы i перакат наперад у групоўцы; кулѐк наперад, два 

кулькi наперад злiтна; стойка на лапатках з сагнутымi i прамымi нагамi; паўшпагат i 

шпагат з апорай на рукi; мост нахiлам назад з дапамогай (дзяўчынкi); камбiнацыя з 

вывучаных практыкаванняў <*>: два кулькi наперад у групоўцы, стойка на лапатках 

з прамымi нагамi, перакат наперад у групоўцы ва ўпор прысеўшы, скачок 

прагнуўшыся ў даскок. 

Комплексы практыкаванняў ранiшняй гiмнастыкi з 5 - 6 практыкаванняў (па 

адным комплексе ў кожнай чвэрцi). 

Развiццѐ хуткасных, хуткасна-сiлавых, сiлавых, каардынацыйных здольнасцяў, 

гiбкасцi, трываласцi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

1. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы: 

абмежаваць колькасць паўтораў практыкаванняў на гiмнастычных снарадах. 

2. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

апорна-рухальнага апарату: 
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абмежаваць колькасць наскокванняў i саскокванняў з гiмнастычнай лаўкi; 

выключыць практыкаванне мост нахiлам назад з дапамогай. 

 

Лыжныя гонкi 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных паводзiн на вучэбных занятках па лыжных гонках. 

Падрыхтоўка лыжнага iнвентару да заняткаў. Правiлы пераходу да месца заняткаў i 

назад. Правiлы папярэджання абмаражэнняў i траўмаў пры перамяшчэннi на лыжах. 

 

Практычны матэрыял 

 

Перамяшчэнне на лыжах папераменным двухкрокавым, адначасовым 

бяскрокавым, адначасовым двухкрокавым ходам; спускi на лыжах у асноўнай, 

высокай i нiзкай стойках; пад'ѐмы ў гару наўкос ступаючым, слiзготным крокам, 

"лесвiчкай"; тармажэнне упорам, "плугам"; павароты пераступаннем. Прымяненне 

вывучаных спосабаў перамяшчэння на дыстанцыi 1 км. 

Развiццѐ каардынацыйных здольнасцяў, агульнай (аэробнай) трываласцi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег на лыжах: 

абмежаваць даўжыню дыстанцыi; 

выключыць бег на лыжах з высокай iнтэнсiўнасцю. 

 

СПАРТЫЎНЫЯ ГУЛЬНI 

(вывучаюцца элементы не менш дзвюх з чатырох спартыўных гульняў) 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных паводзiн на вучэбных занятках па спартыўных гульнях. 

Падрыхтоўка iнвентару, адзення i абутку да заняткаў спартыўнымi гульнямi. 

Правiлы пераходу да месца заняткаў спартыўнымi гульнямi i назад. Правiлы 

спаборнiцтваў па спартыўных гульнях. 
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Практычны матэрыял 

 

Баскетбол. Стойка гульца, перамяшчэннi, спыненне скачком. Перадачы i лоўля 

мяча дзвюма рукамi ад грудзей з месца i ў руху <*>; вядзенне мяча правай i левай 

рукой <*>. Кiдок мяча па кальцу адной рукой з месца <*>. Прымяненне вывучаных 

прыѐмаў ва ўмовах спартыўнай гульнi. 

Футбол. Перамяшчэннi скрыжаваным i прыстаўным крокамi. Удары па 

нерухомым мячы i мячы, якi коцiцца, унутраным бокам ступнi <*> i пярэдняй 

часткай пад'ѐму ступнi <*>. Спыненне мяча, якi коцiцца. Прымяненне вывучаных 

прыѐмаў ва ўмовах спартыўнай гульнi. 

Гандбол. Стойка гульца, перамяшчэнне, спыненне двума крокамi. Лоўля мяча 

дзвюма рукамi i перадача адной i дзвюма рукамi на месцы <*>. Вядзенне мяча <*>. 

Кiдок па варотах адной рукой зверху <*>. Прымяненне вывучаных прыѐмаў ва 

ўмовах спартыўнай гульнi. 

Валейбол. Стойка гульца, перамяшчэннi. Прыѐм i перадача мяча знiзу дзвюма 

рукамi <*>. Нiжняя прамая падача <*>. Прымяненне вывучаных прыѐмаў ва ўмовах 

спартыўнай гульнi. 

Развiццѐ трываласцi, хуткасных i хуткасна-сiлавых здольнасцяў. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

1. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Баскетбол, футбол, гандбол, валейбол: 

абмежаваць перамяшчэннi з высокай iнтэнсiўнасцю. 

2. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэннi дзейнасцi стрававальнай i 

мочапалавой сiстэм. 

Баскетбол, футбол, гандбол, валейбол: 

выключыць практыкаваннi з магчымасцю ўдару мяча ў вобласць жывата. 

 

ТЭСЦIРАВАННЕ ЎЗРОЎНЮ ФIЗIЧНАЙ ПАДРЫХТАВАНАСЦI ВУЧНЯЎ 

 

Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнiкам на пачатак i 

заканчэнне навучальнага года. На працягу аднаго ўрока не рэкамендуецца 
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выконваць больш за два тэставыя практыкаваннi. 

Пералiк тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў: 

бег 30 хвiлiн; 

чаўночны бег 4 x 9 м або скокi праз кароткую скакалку за 1 хвiлiну; 

скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамi; 

падцягванне на перакладзiне або згiнанне i разгiнанне рук ва ўпоры лежачы; 

нахiл уперад са становiшча седзячы на падлозе або нахiл уперад са становiшча 

стоячы на гiмнастычнай лаўцы; 

бег 1000 м, або хадзьба 2000 м, або 6-хвiлiнны бег. 

Пералiк тэставых практыкаванняў для дзяўчынак: 

бег 30 м; 

чаўночны бег 4 x 9 м або скокi праз кароткую скакалку за 1 хвiлiну; 

скачок у даўжыню з месца або кiдок набiўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамi з 

зыходнага становiшча седзячы ногi паасобку; 

падыманне тулава са становiшча лежачы на спiне за 1 хвiлiну або падыманне i 

апусканне прамых ног за 1 хвiлiну; 

нахiл уперад са становiшча седзячы на падлозе або нахiл уперад са становiшча 

стоячы на гiмнастычнай лаўцы; 

бег 1000 м, або хадзьба 1500 м, або 6-хвiлiнны бег. 

Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў дадатку 2. 

Вынiкi, якiя паказваюць вучнi пры выкананнi тэставых практыкаванняў, 

выкарыстоўваюцца для вызначэння ўзроўню фiзiчнай падрыхтаванасцi вучняў, 

планавання i карэкцiроўкi зместу паўрочнага каляндарна-тэматычнага плана, 

распрацоўкi планаў-канспектаў урокаў. 

10-бальная шкала ацэнкi ўзроўню развiцця рухальных якасцей вучняў 

прадстаўлена ў таблiцы 2. 

10-бальная шкала ацэнкi вучэбных нарматываў па засваеннi уменняў, навыкаў, 

развiццi рухальных здольнасцей вучняў прадстаўлена ў таблiцы 3. 
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Таблiца 2 

 

10-БАЛЬНАЯ ШКАЛА АЦЭНКI ЎЗРОЎНЮ РАЗВIЦЦЯ РУХАЛЬНЫХ ЯКАСЦЕЙ 

ВУЧНЯЎ V КЛАСА 

 

Тэставыя 

практыкаваннi 

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Узроўнi фiзiчнай падрыхтаванасцi 

Высокi 
Вышэй за 

сярэднi 
Сярэднi 

Нiжэй за 

сярэднi 
Нiзкi 

Хлопчыкi 

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

боль

ш 

Чаўночны бег 4 x 

9 м (с) або 

10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 11,3 11,7 12,1 12,5 12,9 

i 

боль

ш 

Скачкi праз 

кароткую 

скакалку за 1 хв 

(разоў) 

92 86 79 70 60 48 40 32 20 14 i 

мен

ш 

Скачок у 

даўжыню з месца 

(см) або 

179 174 170 165 160 151 143 133 123 114 i 

мен

ш 

Трайны скачок з 

месца штуршком 

дзвюма нагамi 

(см) 

530 510 500 470 445 415 400 390 380 360 i 

мен

ш 

Падцягванне на 

перакладзiне 

(разоў) або 

5 4 3 2 1 - - - - - 
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Згiнанне i 

разгiнанне рук ва 

ўпоры лежачы 

(разоў) 

22 19 15 13 12 9 7 6 4 2 i 

мен

ш 

Нахiл уперад з 

зыходнага 

становiшча 

седзячы на 

падлозе (см) або 

8 6 5 3 1 -3 -7 -11 -14 -18 i 

мен

ш 

Нахiл уперад з 

зыходнага 

становiшча 

стоячы на 

гiмнастычнай 

лаўцы (см) 

10 8 5 3 2 -3 -6 -9 -11 -12 i 

мен

ш 

Бег 1000 м (хв, с), 

або 

4,16 4,28 4,41 4,53 5,06 5,31 5,56 6,21 6,46 7,11 

i 

боль

ш 

Хадзьба 2000 м 

(хв, с), або 

14,2

0 

14,3

5 

15,0

5 

15,5

0 

16,3

0 

17,1

0 

17,4

5 

18,3

0 

19,4

0 

21,00 

i 

боль

ш 

6-хвiлiнны бег (м) 125

5 

122

0 

118

0 

115

0 

112

5 

110

0 

103

0 

100

0 

950 930 i 

мен

ш 

Дзяўчынкi 

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

боль

ш 

Чаўночны бег 4 x 

9 м (с) або 

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

i 

боль

ш 
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Скачкi праз 

кароткую 

скакалку за 1 хв 

(разоў) 

124 115 104 95 83 75 68 60 57 52 i 

боль

ш 

Скачок у 

даўжыню з месца 

(см) або 

167 162 157 153 148 138 129 120 110 100 i 

мен

ш 

Кiдок набiўнога 

мяча з-за галавы 

дзвюма рукамi з 

зыходнага 

становiшча 

седзячы ногi 

паасобку (см) 

370 350 315 300 290 260 240 205 190 175 i 

мен

ш 

Падыманне 

тулава за 1 хв 

(разоў) або 

47 45 43 41 39 35 31 27 23 19 i 

мен

ш 

Падыманне i 

апусканне 

прамых ног за 1 

хв (разоў) 

33 30 26 22 20 16 12 9 5 1 

Нахiл уперад са 

становiшча 

седзячы на 

падлозе або 

12 11 9 8 6 3 0 -4 -7 -10 i 

мен

ш 

Нахiл уперад са 

становiшча 

стоячы на 

гiмнастычнай 

лаўцы 

14 12 10 9 7 4 1 -1 -3 -4 i 

мен

ш 

Бег 1000 м (хв, с), 

або 

4,55 5,10 5,20 5,33 5,46 6,12 6,39 7,05 7,31 7,58 

i 

боль

ш 
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Хадзьба 1500 м 

(хв, с), або 

11,4

5 

12,0

0 

12,3

0 

12,5

0 

13,1

0 

13,2

5 

13,5

5 

14,4

0 

15,0

0 

15,45 

i 

боль

ш 

6-хвiлiнны бег (м) 125

0 

121

0 

114

0 

108

0 

102

5 

990 950 910 880 845 i 

мен

ш 

 

Таблiца 3 

 

10-БАЛЬНАЯ ШКАЛА АЦЭНКI ВУЧЭБНЫХ НАРМАТЫВАЎ 

ПА ЗАСВАЕННI ЎМЕННЯЎ, НАВЫКАЎ, РАЗВIЦЦЮ РУХАЛЬНЫХ 

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ ВУЧНЯЎ V КЛАСА 

 

Кантрольныя 

практыкаваннi 

Балы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Хлопчыкi 

Бег 60 м (с) 9,8 10,

0 

10,

2 

10,

4 

10,

6 

10,

8 

11,0 11,2 11,4 11,5 

i 

боль

ш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 

353 340 326 313 300 286 273 260 247 246 i 

мен

ш 

Скачок у вышыню з 

разбегу (см) 

110 105 - - 100 95 90 85 80 75 i 

мен

ш 

Кiданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 

37 34 31 29 27 24 22 20 18 17 i 

мен

ш 

Лажанне па канаце з 

дапамогай ног (м) 

5 - 4,5 - 4 3,5 - 3 2 1,5 i 

мен

ш 
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Бег на лыжах 1 км (хв, 

с) 

6,2

0 

6,3

0 

6,4

0 

6,5

0 

7,0

0 

7,1

4 

7,27 7,40 7,53 7,54 

i 

боль

ш 

Плаванне без улiку часу 

(м) 

50 - - - 25 - - 12 - 10 i 

мен

ш 

Крос 1500 м (хв, с) 8,3

7 

8,5

0 

9,0

4 

9,1

7 

9,3

0 

9,4

0 

9,50 10,0

0 

10,1

0 

10,11 

i 

боль

ш 

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 

i 

боль

ш 

Скачок у даўжыню з 

разбегу (см) 

314 300 286 273 260 246 233 220 207 206 i 

мен

ш 

Скачок у вышыню з 

разбегу (см) 

100 95 - - 90 85 - 80 75 70 i 

мен

ш 

Кiданне мяча 150 г з 

разбегу (м) 

22 21 19 18 17 16 15 14 13 12 i 

мен

ш 

Падцягванне на нiзкай 

перакладзiне (разоў) 

17 15 13 11 10 9 - 8 7 6 i 

мен

ш 

Лажанне па канаце з 

дапамогай ног (м) 

5 4,5 4 - 3 - - 2 - 1 i 

мен

ш 

Бег на лыжах 1 км (хв, 

с) 

6,5

0 

7,0

0 

7,1

0 

7,2

0 

7,3

0 

7,4

3 

7,57 8,10 8,23 8,24 

i 
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боль

ш 

Плаванне без улiку часу 

(м) 

50 - - - 25 - - 12 - 10 i 

мен

ш 

Крос 1500 м (хв, с) 8,4

6 

9,0

0 

9,1

4 

9,2

7 

9,4

0 

9,5

7 

10,1

4 

10,3

0 

10,4

6 

10,47 

i 

боль

ш 

 

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ 

 

АЭРОБIКА СПАРТЫЎНАЯ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Аэробiка спартыўная - выкананне практыкаванняў у аэробном рэжыме працы 

пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая i прафiлактычная накiраванасць 

аэробiкi. Аэробiка высокай i нiзкай iнтэнсiўнасцi. Гiгiенiчныя патрабаваннi да 

адзення, у якiм займаюцца аэробiкай. Збалансаванае харчаванне пры занятках 

аэробiкай. Патрабаваннi бяспекi да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання i 

iнвентару. Прафiлактыка траўматызму. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

 

Практычны матэрыял 

 

Разнавiднасцi прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку, скрыжаванага кроку, 

крокаў ногi паасобку - ногi разам. Камбiнацыi з засвоеных крокаў у спалучэннi з 

рухамi рукамi (рукi ў бакi, уверх, наперад, направа, налева, кругi рукамi, кругi 

перадплеччамi, кругi плячыма, згiнаннi i разгiнаннi рук). 

Падскокi нагу ўперад, убок, назад. Падскокi ногi паасобку - ногi разам. 

Падскокi на месцы на дзвюх нагах у спалучэннi з рознымi рухамi рук; папераменна 

на левай, правай i на дзвюх нагах у спалучэннi з рознымi рухамi рук. Спалучэнне 

падскокаў ногi паасобку - ногi разам з розным становiшчам рук. 

Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае падыманне каленяў з 

падскокам. 

Выпады ўперад, убок, з падскокамi. 
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Махi нагамi ўперад, у бакi, уперад i ў бакi з падскокамi. 

Паўшпагат на правую нагу, на левую нагу. Хвалi з зыходнага становiшча 

"стоячы", "седзячы на пятках на падлозе". 

Павароты на 180° i 360° стоячы на адной назе, другая прыцiснута да 

галенастопу. Раўнавага: стоячы на насках, рукi ўверх; стоячы на адной назе, другую 

нагу ўбок, рукi ўверх або ў бакi. Трыманне раўнавагi пасля прызямлення, скачкоў 

або падскокаў. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

1. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы: 

знiзiць iнтэнсiўнасць нагрузкi за кошт частаты рухаў. 

2. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

апорна-рухальнага апарату. 

Падскокi: 

абмежаваць колькасць выкананых падскокаў; 

выключыць пачарговае падыманне каленяў з падскокамi. 

Махi: 

абмежаваць махавыя практыкаваннi з падскокамi. 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Баскетбол - алiмпiйскi вiд спорту. Гiгiенiчныя патрабаваннi да спартыўнага 

адзення i абутку баскетбалiста. Трэнiровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. 

Патрабаваннi бяспекi да месцаў заняткаў, абсталявання i iнвентару. 

Тактыка-тэхнiчныя дзеяннi гульцоў у нападзеннi i абароне. Правiлы спаборнiцтваў 

па баскетболе. Абавязкi i правы гульцоў i суддзяў. 

Урачэбны кантроль i самакантроль на занятках баскетболам. Прафiлактыка 

траўматызму. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

Лепшыя баскетбалiсты свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i iх дасягненнi. 
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Практычны матэрыял 

 

Высокая, сярэдняя i нiзкая стойка баскетбалiста. Скачкi штуршком адной i 

дзвюма нагамi. Спыненне крокам i скачком. Павароты на месцы, развароты. 

Перадачы мяча дзвюма рукамi ад грудзей, дзвюма рукамi зверху, адной рукой 

ад пляча, стоячы на месцы i ў руху. 

Лоўля мяча дзвюма рукамi на ўзроўнi грудзей, дзвюма рукамi пры паралельным 

i сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спалучэннi са спыненнем i паваротамi. 

Спалучэнне прыѐмаў "лоўля-перадача-паварот". 

Вядзенне мяча са змяненнем вышынi адскоку i напрамку, з абвядзеннем 

перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамi, перадачамi па сiгнале. 

Кiдкi мяча па кальцы дзвюма рукамi ад грудзей, адной рукой ад пляча, з 

адскокам i без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта ў руху, штрафныя кiдкi.  

Спалучэнне прыѐмаў "перадача-лоўля-вядзенне-кiдок". 

Захоп мяча-вырыванне. Вырыванне i выбiванне мяча ў гульца, якi спынiўся 

пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахоплiванне мяча ў становiшчы стоячы збоку, 

з-за спiны пры перадачы, выкананай папярок пляцоўкi. Перахоплiванне перадачы, 

выкананай уздоўж пляцоўкi. 

Тактычныя дзеяннi гульца без мяча: выхад на свабоднае месца для атрымання 

мяча насустрач партнѐру, убок ад партнѐра з мячом. 

Вызначэнне гульнявой сiтуацыi, мэтазгоднай для прымянення вядзення, 

перадачы, кiдка па кальцы. Выбар спосабу вядзення мяча i кiдка па кальцы. 

Прымяненне спалучэнняў вывучаных прыѐмаў у гульнявых сiтуацыях. 

 

ВАЛЕЙБОЛ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Валейбол - алiмпiйскi вiд спорту, яго разнавiднасцi: валейбол, валейбол 

пляжны. Гiгiенiчныя патрабаваннi да адзення i абутку валейбалiста. Трэнiровачны 

рэжым. Харчаванне спартсмена. Патрабаваннi бяспекi да месцаў заняткаў, 

абсталявання i iнвентару. Тактыка-тэхнiчныя дзеяннi гульцоў у абароне i 

нападзеннi. Расстаноўка гульцоў, гульня "лiбера". Абавязкi i правы гульцоў i 
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суддзяў. Правiлы спаборнiцтваў па валейболе. 

Урачэбны кантроль i самакантроль на занятках валейболам. Прафiлактыка 

траўматызму. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

Лепшыя валейбалiсты свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i iх дасягненнi. 

 

Практычны матэрыял 

 

Перамяшчэнне прыстаўным, шырокiм i кароткiм крокам, тварам, бокам i спiнай 

уперад, з выскокваннем i прызямленнем на абедзве нагi. Скачок уверх штуршком 

адной i дзвюма нагамi. 

Шматразовыя перадачы мяча зверху i знiзу дзвюма рукамi над сабой, з 

адскокам ад сценкi, у парах i тройках, з пераменай месц, праз сетку ў становiшчы 

стоячы на месцы. 

Прыѐм мяча знiзу дзвюма рукамi пасля падачы. Прыѐм мяча, якi адскочыў ад 

сеткi. Гульня нагой i iншымi часткамi цела. 

Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамi з другой, трэцяй i чацвѐртай 

зон. 

Нiжняя прамая i нiжняя бакавыя падачы з пападаннем у першую, пятую i 

шостую зоны. 

Тактыка нападзення: iндывiдуальныя дзеяннi, падманныя перадачы, выбар 

напрамку перадачы; узаемадзеяннi гульцоў першай i другой лiнiй памiж сабой для 

заканчэння атакi. 

Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкарыстанне ў гульнi 

"лiбера". 

Выкарыстанне вывучаных прыѐмаў у вучэбнай гульнi. 

 

ГАНДБОЛ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Гандбол - алiмпiйскi вiд спорту. Гiгiенiчныя патрабаваннi да адзення i абутку 

гандбалiста. Трэнiровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. Патрабаваннi бяспекi да 

месцаў заняткаў, абсталявання i iнвентару. Тактыка-тэхнiчныя дзеяннi гульцоў у 

нападзеннi i абароне. Тактыка-тэхнiчныя дзеяннi варатара. Абавязкi i правы гульцоў 

i суддзяў. Правiлы спаборнiцтваў па гандболе. 
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Урачэбны кантроль i самакантроль на занятках гандболам. Прафiлактыка 

траўматызму. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

Лепшыя гандбалiсты свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i iх дасягненнi. 

 

Практычны матэрыял 

 

Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокiм i кароткiм крокам, тварам, 

бокам i спiнай уперад. Спыненне адной i дзвюма нагамi. Бег з паскарэннем на 

кароткiх адрэзках, бег з выскокваннем i прызямленнем на адну i абедзве нагi. 

Скачок убок штуршком адной нагой. Падзенне на рукi, на сцягно i тулава з месца i з 

разгону. 

Лоўля мяча дзвюма рукамi збоку (без павароту тулава), стоячы на месцы, у 

руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам i без захопу. Лоўля мяча на 

вялiкай хуткасцi перамяшчэння, у скачку пры непасрэднай блiзкасцi абаронцы. 

Перадачы мяча адной рукой (хлѐстам, штуршком, кiсцевая) на блiзкую 

адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў адзiн, два i тры крокi, у скачку, 

пасля спынення, пасля лоўлi мяча з паўадскоку, пасля лоўлi ў непасрэднай блiзкасцi 

абаронцы. Перадача мяча адной i дзвюма рукамi ў адзiн дотык. Дальняя перадача 

адной рукой хлѐстам партнѐру ў руху. 

Вядзенне мяча: аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шматударнае на высокай 

хуткасцi перамяшчэння з пераследам. Вядзенне на вялiкай хуткасцi з рэзкiм 

спыненнем i змяненнем напрамку руху, з паваротам кругом. 

Кiдкi мяча па варотах адной рукой хлѐстам зверху i збоку, з нахiлам тулава 

ўлева i ўправа, у апорным становiшчы, у скачку, з рознымi спосабамi бегу, з рознай 

траекторыяй (гарызантальнай, сыходзячай, узыходзячай, навеснай) палѐту мяча, з 

далѐкай i блiзкай адлегласцi. 

Тактыка нападзення: iндывiдуальныя дзеяннi, кiдкi з адкрытых i закрытых 

пазiцый, выбар напрамку кiдка; узаемадзеянне гульцоў другой лiнii памiж сабой для 

завяршэння атакi, узаемадзеянне з лiнейным гульцом, з крайнiм гульцом, 

узаемадзеянне крайняга гульца з лiнейным. Камандныя дзеяннi: пазiцыйнае 

нападзенне па сiстэме расстаноўкi 4 : 2, нападзенне 6 : 0 з выхадам. 

Тактыка абароны: зонная абарона па сiстэме расстаноўкi 3 : 3, абарона ў 

меншасцi 5 : 6 i 4 : 6. 

Тактыка гульнi варатара: выбар пазiцыi ў варотах i ў зоне варатара, стойкi 

варатара, узаемадзеянне варатара з абаронцамi i нападальнiкамi. 
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Выкарыстанне вывучаных прыѐмаў у вучэбнай гульнi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

1. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Баскетбол, валейбол, гандбол: 

абмежаваць перамяшчэннi з высокай iнтэнсiўнасцю. 

2. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэннi дзейнасцi стрававальнай i 

мочапалавой сiстэм. 

Баскетбол, валейбол, гандбол: 

выключыць практыкаваннi з магчымасцю ўдару мяча ў вобласць жывата. 

 

ГIМНАСТЫКА АТЛЕТЫЧНАЯ 

 

Правiлы бяспечных паводзiн у трэнажорнай зале, пры выкананнi 

практыкаванняў з абцяжараннямi i на трэнажорах. 

Практыкаваннi для фармiравання правiльнай паставы: хадзьба з прадметам на 

галаве па лiнii на падлозе, па гiмнастычнай лаўцы; хадзьба па гiмнастычнай лаўцы з 

гiмнастычнай палкай за спiнай, за галавой, над галавой, прыстаўнымi крокамi, з 

паваротамi, прысяданнямi на двух i адной назе. 

Практыкаваннi для фармiравання рэльефу розных груп мышцаў: 

для мышцаў галѐнкi: пад'ѐмы на наскi без уцяжарванняў, з гантэлямi ў руках, з 

грыфам ад штангi на плячах; 

для мышцаў спiны: нахiлы наперад са штангай за галавой; у становiшчы 

лежачы цяга штангi да грудзей; цяга Т-падобнай штангi да грудзей у нахiле; 

падцягванне на перакладзiне ў вiсе звычайным, сярэднiм i шырокiм хопам; 

для мышцаў грудзей: згiнанне i разгiнанне рук ва ўпоры лежачы (далонi на 

шырынi плячэй, шырэй плячэй); жым штангi вузкiм хопам; 

развядзенне i звядзенне рук з гантэлямi ў становiшчы лежачы на нахiленай 

лаўцы; жым гантэлей i штангi ў становiшчы лежачы на нахiленай лаўцы; 

для мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей i штангi стоячы i седзячы; цяга 

блочнай прылады дзвюма рукамi стоячы, седзячы i ў нахiле; развядзенне рук з 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 
июля 2019 г. N 123 
"Об утверждении учебных программ по ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 995 из 1516 

 

гантэлямi седзячы на нахiленай лаўцы; пад'ѐм гантэлi па чарзе правай i левай рукой 

у становiшчы седзячы на нахiленай лаўцы; 

для мышцаў рук: згiнанне i разгiнанне рук з гантэлямi седзячы на лаўцы пад 

вуглом 45°; хопам зверху разгiнанне рук са штангай з-за галавы ў становiшчы 

стоячы, лежачы на нахiленай лаўцы; 

для мышцаў брушнога прэса: у вiсе падцягванне каленяў да грудзей; стоячы 

нахiлы тулава ў бакi; кругавыя рухi тулавам з гантэлямi за галавой; 

для мышцаў сцягна: частковыя прысяданнi (практыкаванне выконваецца на 

чвэрць, палову або тры чвэрцi амплiтуды) са змяненнем тэмпу i колькасцi паўтораў. 

Практыкаваннi, комплексы i гульнi для развiцця каардынацыйных i 

кандыцыйных здольнасцяў вучняў: кросавы бег ад 10 да 30 хвiлiн з частатой пульсу 

120 - 140 уд./хв; гульня ў футбол, баскетбол, гандбол; агульнаразвiццѐвыя 

практыкаваннi з уцяжарваннем ўласнага цела, з рознымi эспандарамi; практыкаваннi 

на гiмнастычнай перакладзiне, брусах, трэнажорах; комплексы практыкаванняў 

кругавой трэнiроўкi, якiя ўключаюць да 8 - 12 станцый. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

1. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Практыкаваннi для развiцця каардынацыйных здольнасцей: 

у гульнi ў футбол, баскетбол, гандбол абмежаваць перамяшчэннi з высокай 

iнтэнсiўнасцю; 

абмежаваць iнтэнсiўнасць практыкаванняў кругавой трэнiроўкi. 

2. Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

апорна-рухальнага апарату. 

Практыкаваннi для фармiравання рэльефу розных груп мышцаў: 

абмежаваць вагу абцяжарвання; 

абмежаваць падцягванне на перакладзiне, згiнанне i разгiнанне рук ва ўпоры. 

 

КАНЬКАБЕЖНЫ СПОРТ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 
июля 2019 г. N 123 
"Об утверждении учебных программ по ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 996 из 1516 

 

 

Правiлы бяспекi заняткаў на ўроках па канькабежным спорце. 

Падрыхтоўка канькоў i адзення да заняткаў на лѐдзе. Правiлы папярэджання 

траўм i абмаражэнняў. 

 

Практычны матэрыял 

 

Спосабы перамяшчэння: хадзьба ў каньках па снезе; стаянне на каньках на 

лѐдзе; адштурхоўванне па чарзе правай i левай нагой; слiзганне на двух каньках па 

краi лядовай пляцоўкi; слiзганне на адным каньку з прыстаўленнем другога канька, 

на двух каньках "змейкай"; адштурхоўванне i слiзганне на двух каньках па прамой, 

на павароце ўправа i ўлева. Павароты на двух каньках дугой i прыстаўным крокам. 

Тармажэнне "паўплугам" i "плугам". Старт. Бег па прамой, паварот. Бег з махавымi 

рухамi дзвюх рук. Фiнiшаванне. Бег на каньках 100 - 200 - 300 - 500 м без улiку часу. 

Рухавыя гульнi на лѐдзе. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег на каньках: 

абмежаваць даўжыню дыстанцыi, выключыць бег на каньках 500 м; 

выключыць бег на каньках з высокай iнтэнсiўнасцю. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Разнавiднасцi i дыстанцыi бегу. Разнавiднасцi i спосабы скачкоў. Разнавiднасцi 

кiданняў i штурханняў. Лѐгкаатлетычныя мнагабор'i. Лѐгкая атлетыка ў 

Дзяржаўным фiзкультурна-аздараўленчым комплексе Рэспублiкi Беларусь. 

 

Практычны матэрыял 

 

Бег. Са змяненнем хуткасцi, са зменай напрамку, з павелiчэннем i памяншэннем 

даўжынi кроку, з выскокваннямi ўверх штуршком правай i левай нагой. Эстафетны 

бег з адрэзкамi 30, 60, 100 м. Чаўночны бег 3 x 10 м, 4 x 9 м, 10 x 5 м. Бег з 

раўнамернай i зменнай хуткасцю, кросавы бег. 
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Скачкi. З месца штуршком дзвюма нагамi. Мнагаскокi на дзвюх нагах. 

Выскокванне ўверх з даставаннем рукой прадмета. У даўжыню з разбегу на 

далѐкасць. У вышыню з разбегу вывучаным спосабам. 

Кiданне. Тэнiснага мяча на далѐкасць з месца, з чатырох-шасцi крокаў i з 

поўнага разбегу на далѐкасць, у гарызантальную цэль (гiмнастычны абруч) з 

адлегласцi 10 - 25 м, на далѐкасць адскоку ад сцяны. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег: 

выключыць бег з высокай iнтэнсiўнасцю, эстафетны бег. 

Скачкi: 

абмежаваць колькасць i iнтэнсiўнасць выканання скачкоў, мнагаскокаў, 

выскокванняў. 

Кiданне: 

выключыць кiданне з разбегу. 

 

Лыжныя гонкi 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Умовы захоўвання i асаблiвасцi падрыхтоўкi лыжнага iнвентару, адзення i 

абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абмаражэнняў пры перамяшчэннi на 

лыжах. Аказанне першай дапамогi пры траўмах, абмаражэннях. Уплыў заняткаў 

лыжнымi гонкамi на ўмацаванне здароўя. Гiсторыя развiцця лыжнага спорту ў 

Рэспублiцы Беларусь. 

 

Практычны матэрыял 

 

Класiчны стыль. Папераменны двухкрокавы, адначасовы бяскрокавы, 

адначасовы двухкрокавы i адначасовы аднакрокавы хады. Спосабы пераходу з 

аднаго ходу на другi. 

Свабодны стыль. Каньковы ход без адштурхвання палкамi, адначасовы 
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паўканьковы, адначасовы двухкрокавы i адначасовы аднакрокавы каньковыя хады. 

Спосабы пераходу з аднаго ходу на другi. 

Павароты пераступаннем на месцы i ў руху. Павароты махам правай (левай) 

кругам, павароты махам правай (левай) праз лыжу назад кругам. 

Спускi ў асноўнай, высокай i нiзкай стойках. 

Пад'ѐмы ступаючым крокам, слiзготным крокам, "лесвiчкай", "паўелачкай", 

"елачкай". 

Тармажэнне упорам, "плугам". 

Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамi пераступання, пералажання. 

Пераадоленне бугроў (30 - 50 см вышынѐй) i ўпадзiн пры перамяшчэннi ў асноўнай 

стойцы. 

Праходжанне дыстанцый з выкарыстаннем вывучаных спосабаў перамяшчэння. 

Праходжанне дыстанцый з пераадоленнем спускаў i пад'ѐмаў. 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег на лыжах: 

выключыць бег на лыжах з высокай iнтэнсiўнасцю. 

 

ПЛАВАННЕ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Правiлы бяспечных паводзiн вучняў у басейне. Падрыхтоўка купальных 

прыналежнасцей да заняткаў плаваннем. Правiлы асабiстай i грамадскай гiгiены пры 

наведваннi басейна. Правiлы бяспечнага купання ў адкрытых вадаѐмах. 

Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем на здароўе вучняў. 

Загартоўваючы эфект плавання. Самакантроль падчас заняткаў плаваннем. 

Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i iх дасягненнi. 

 

Практычны матэрыял 
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Практыкаваннi на сушы. Актыўныя i пасiўныя практыкаваннi для развiцця 

рухомасцi ступнi, плечавых, тазабедраных i галѐнкаступнѐвых суставаў. 

Практыкаваннi для развiцця сiлавой трываласцi мышцаў рук, ног, брушнога прэса, 

спiны. Iмiтацыйныя практыкаваннi для развiцця каардынацыi рухаў рук i ног пры 

плаваннi абраным стылем. Спецыяльныя практыкаваннi для адпрацоўкi павароту. 

Практыкаваннi ў вадзе. Практыкаваннi для фармiравання тэхнiкi рухаў рук, ног 

i дыхання пры плаваннi абраным стылем. Плаванне ў поўнай каардынацыi абраным 

стылем. Практыкаваннi для адпрацоўкi тэхнiкi паваротаў пры плаваннi абраным 

стылем. Практыкаваннi для адпрацоўкi тэхнiкi старту. Праплыванне да 100 м любым 

спартыўным спосабам. 

Каардынацыя рухаў рук i ног пры плаваннi спосабам "кроль на грудзях": 

iмiтацыя грабка рукамi на сушы; плаванне з дошкай на нагах, плаванне на руках, 

узгадненне рухаў рук, ног i дыхання; з зыходнага становiшча лежачы на грудзях, 

рукi ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5 - 6 м, выконваючы грабок толькi левай рукой, 

толькi правай рукой, папераменна дзвюма рукамi, выкарыстоўваючы для падтрымкi 

ног плавальныя дошкi, надзiманыя кругi i да т.п.; тое ж, але з актыўнымi рухамi 

нагамi i поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам "кроль на грудзях" у поўнай 

каардынацыi дыхання з рухамi рук i ног. Плаванне 25 м без улiку часу. 

Каардынацыя рухаў рук i ног пры плаваннi спосабам "кроль на спiне": iмiтацыя 

грабка рукамi на сушы; з зыходнага становiшча лежачы на спiне, рукi ўверсе, 

праплыванне адрэзкаў 5 - 6 м, выконваючы грабок толькi левай рукой, толькi правай 

рукой, папераменна дзвюма рукамi, выкарыстоўваючы для падтрымкi ног дошкi, 

надзiманыя кругi i да т.п.; тое ж, але з актыўнымi рухамi нагамi i поўным цыклам 

дыхання; плаванне спосабам "кроль на спiне" ў поўнай каардынацыi дыхання з 

работай рук i ног. Плаванне 25 м без улiку часу. 

Скачкi ў ваду. Скачкi ў ваду з борцiка нагамi ўнiз. Спад галавой унiз з зыходных 

становiшчаў седзячы на борцiку i седзячы на тумбачцы. Стартавы скачок у ваду з 

тумбачкi. 

Развiццѐ хуткасных, хуткасна-сiлавых, сiлавых, каардынацыйных здольнасцяў, 

гiбкасцi, трываласцi з акцэнтам на развiццѐ аэробнай трываласцi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Плаванне: 

абмежаваць праплыванне з высокай iнтэнсiўнасцю адрэзкаў i дыстанцый. 

 

ТЭНIС НАСТОЛЬНЫ 
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Тэарэтычныя звесткi 

 

Тэнiс настольны - алiмпiйскi вiд спорту. Тэнiс настольны ў адзiнай спартыўнай 

класiфiкацыi Рэспублiкi Беларусь. Патрабаваннi бяспекi да месцаў заняткаў, 

абсталявання i iнвентару. Гiгiенiчныя патрабаваннi да адзення i абутку тэнiсiста. 

Харчаванне спартсмена пры занятках тэнiсам. Вiдазмяненне тэхнiкi гульнi ў 

настольны тэнiс. Удасканаленне абсталявання i iнвентару. Правiлы гульнi. Абавязкi 

i правы гульцоў i суддзяў. Лепшыя спартсмены свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i 

iх дасягненнi. 

Прафiлактыка траўматызму. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

 

Практычны матэрыял 

 

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

максiмальнай хуткасцю 5 x 30 м, 10 x 30 м з iнтэрваламi адпачынку да 1 хв. 

Скачкi трайныя i пяцярныя з месца штуршком дзвюма нагамi. Выскокванне 

ўверх з нiзкага прыседу. Прысяданнi па чарзе на правай i левай назе. Скачкi на 

адной назе з паваротамi на 180° у правы i левы бок. Паскарэннi пасля скачкоў з 

паваротамi на 180° i 360°. Скачкi з боку ў бок з пружынiстымi прысяданнямi. 

Пераскокванне праз гiмнастычн ую лаўку правым i левым бокам. Выскокванне 

ўверх з высокiм падыманнем сцѐгнаў ("кенгуру"). 

Выкруты рук назад з гiмнастычнай палкай з паступовым памяншэннем шырынi 

захопу. 

Набiванне тэнiснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы i ў перамяшчэннi 

высока-нiзка, па чарзе тыльным i далоневым бокам, рабром ракеткi, ручкай ракеткi, 

аб сценку, аб сценку з паваротам на 360° (з прысяданнем, з перакладваннем ракеткi 

ў другую руку) у момант адскоку 10 x 5 м; чаўночны бег з вар'iраваннем звычайнага 

бегу з бегам спiнай мяча. 

Iмiтацыя удараў: з ракеткай i без ракеткi з абцяжаральнiкам у руцэ; адзiночных, 

серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем управа i ўлева, наперад i назад; падачы 

мяча з падманным рухам корпуса i рукi з ракеткай; удараў у розным тэмпе перад 

люстэркам; удараў у зададзеным тэмпе з вар'iраваннем ад павольнага да 

максiмальна хуткага ў становiшчы стоячы на месцы i з перамяшчэннем. 

Кiдкi мяча ў сценку i лоўля рознымi спосабамi (правай, левай рукой, з 

дадатковымi скачкамi, прысяданнямi, паваротамi). 
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Кiданне тэнiснага мяча на далѐкасць i ў цэль адной кiсцю, кiсцю i 

перадплеччам, усѐй рукой i корпусам. 

Гульня дзвюма ракеткамi, "негульнявой" рукой. Гульня двума мячамi. Гульня 

аднаго супраць двух чалавек. 

Падача з элементамi вывучаемага ўдару. Удар на стале па дыяганалi. Змяненне 

напрамку палѐту мяча па шырынi стала. Змяненне траекторыi i вышынi палѐту мяча 

над сеткай. Змяненне даўжынi палѐту мяча. Удар па мячы са зменным прыходным 

кручэннем. 

Змяненне тэмпу гульнi. Спаборнiцтва ў працяглым утрыманнi мяча ў гульнi. 

Гульня "трохвугольнiкам" з аднаго пункта ў два пункты процiлеглага боку. Гульня 

вывучаемым ударам з двух пунктаў, трох пунктаў, з адной трэцi стала, з палавiны 

стала, з дзвюх трацей стала. 

Гульня вывучаемым ударам па кароткiх i доўгiх прыходзячых мячах. Гульня i 

спаборнiцтвы на дакладнасць пападання ў абазначаныя на стале зоны. Гульня 

"васьмѐркай" па чарзе па прамой i па дыяганалi. 

Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэннi 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 i штуршка злева. Перамяшчэнне ў левай стойцы пры 

накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамi справа i злева. 

Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкi i накату. Зрэзка справа. 

Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале зоны. 

Спалучэнне зрэзкi справа i зрэзкi злева, зрэзкi i накату. 

Падача плоская i з нязначным кручэннем. Прыѐм падачы. 

Тактыка гульнi ў сучасны настольны тэнiс (на прыкладзе дэманстрацыi запiсу 

гульнi з паказам i разборам асноўных варыянтаў тактычных дзеянняў). 

Прымяненне вывучаных элементаў у вучэбнай гульнi. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 
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Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам 

кардыярэспiраторнай сiстэмы. 

Бег: 

выключыць бег з максiмальнай хуткасцю 5 x 30 м, 10 x 30 м з iнтэрваламi 

адпачынку да 1 мiн; 

Скачкi: 

абмежаваць iнтэнсiўнасць скачкоў, выскокванняў i пераскокванняў. 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэннi дзейнасцi стрававальнай i 

мочапалавой сiстэм: 

выключыць практыкаваннi з магчымасцю ўдару мяча ў вобласць жывата. 

 

ФУТБОЛ 

 

Тэарэтычныя звесткi 

 

Футбол - алiмпiйскi вiд спорту. Разнавiднасцi футбола: футбол, мiнi-футбол, 

футбол у залах, пляжны футбол. Гiгiенiчныя патрабаваннi да адзення i абутку 

футбалiста. Трэнiровачны рэжым. Харчаванне спартсмена. Патрабаваннi бяспекi да 

месцаў заняткаў, абсталяв ання i iнвентару. Тактыка-тэхнiчныя дзеяннi гульцоў у 

нападзеннi, паўабароне, абароне. Тэхнiка-тактытычныя дзеяннi варатара. Абавязкi i 

правы гульцоў i суддзяў. Правiлы спаборнiцтваў па футболе. 

Самакантроль на занятках футболам. Прафiлактыка траўматызму. Аказанне 

першай дапамогi пры траўмах. 

Лепшыя футбалiсты свету, Еўропы, Рэспублiкi Беларусь i iх дасягненнi. 

 

Практычны матэрыял 

 

Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльнападрыхтоўчыя практыкаваннi i эстафеты з 

футбольным мячом. Рухавыя гульнi i эстафеты з вядзеннем мяча, з абводкай стоек, з 

прыѐмам i спыненнем мяча, ўдарамi па варотах, у "лабiрынт" (з мячом i без мяча), на 

зблiжэнне з сапернiкам, з двума i трыма нападальнiкамi на пляцоўцы для 

мiнi-футбола, з абаронай варот (для падрыхтоўкi варатара), шматпланавыя гульнi 

для развiцця каардынацыйных, хуткасных здольнасцяў. Гульня ў футбол па 

спрошчаных правiлах. 
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Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары i прыѐмы мяча нагой i 

галавой, жанглiраванне мячом, гульнi i эстафеты на развiццѐ спрытнасцi, гульнявой 

трываласцi, дакладнасцi ўдараў па варотах i перадач мяча, фармiраванне навыкаў 

тактычных дзеянняў у абароне i нападзеннi, спрошчаныя гульнi 3 на 3, на 4, 5 на 5 

гульцоў, гульнi для каманд з 7 чалавек, тэсты на гульнявыя здольнасцi, гульнi ў 

футбол камандай з 8 чалавек з улiкам падзелу поля на ўчасткi. 

Удары правай i левай нагой па нерухомым мячы i мячы, якi коцiцца, сярэдзiнай 

пад'ѐму, унутраным бокам ступнi, знешняй часткай пад'ѐму, наском. Практыкаваннi 

ў парах, тройках, чацвѐрках з выкарыстаннем тэхнiка-тактычных звязак: 

"вядзенне-перадача", "прыѐм-перадача", "прыѐм-вядзенне-перадача". 

Удары па мячы на далѐкасць i дакладнасць, абвядзенне-адбор мяча, 

абвядзенне-адбор-удар па варотах, перахоплiванне мяча, гульня галавой, камбiнацыi 

ў тройках з мячом, дзеяннi без мяча (адкрыванне, адцягванне, стварэнне колькаснай 

перавагi), узаемадзеянне двух нападальнiкаў супраць аднаго абаронцы, двух 

абаронцаў супраць аднаго нападальнiка, гульнявыя практыкаваннi ў крузе, квадраце, 

прамавугольнiку i да т.п. 

Практыкаваннi з мячом i без мяча, накiраваныя на развiццѐ каардынацыйных 

здольнасцяў, хуткасцi, спрытнасцi, дакладнасцi рухаў. Гульнi з бегам, скачкамi,  

перадачамi мяча. 

Практыкаваннi пераменнай iнтэнсiўнасцi для развiцця гульнявой трываласцi 

(бег з вядзеннем мяча на дыстанцыi да 1 км з паскарэннямi, рыўкамi, скачкамi), 

хуткасна-сiлавых якасцяў, сiлы. 

 

Абмежаванне фiзiчнай нагрузкi 

 

Фiзiчная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэннi дзейнасцi стрававальнай i 

мочапалавой сiстэм. 

Футбол: 

выключыць практыкаваннi з магчымасцю ўдару мяча ў вобласць жывата. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ДАМАШНIЯ ЗАДАННI 

 

Комплекс практыкаванняў ранiшняй гiмнастыкi з 8 - 10 практыкаванняў. 

Падыманне тулава з зыходнага становiшча лежачы на спiне, рукi за галавой. 

Падыманне i апусканне прамых ног з зыходнага становiшча лежачы на спiне з 

дакрананнем наскамi ног падлогi за галавой. З зыходнага становiшча стоячы ўпор 

прысеўшы, упор лежачы, упор прысеўшы, устаць у зыходнае становiшча. Раўнавага 
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на адной назе (стойка "Фламiнга"). Згiнанне i разгiнанне рук ва ўпоры лежачы. 

Падыманне i апусканне, адвядзенне i звядзенне рук з гантэлямi 1 - 2 кг. 

Прысяданнi з гантэлямi ў руках. Прысяданнi з выскокваннем уверх. Скачкi праз 

кароткую скакалку. 

Раўнамерны бег 1 - 2 км (дзяўчынкi) i 2 - 3 км (хлопчыкi). Паўторны бег з 

высокiм падыманнем сцягна i максiмальнай частатой рухаў. 

Язда на веласiпедзе 5 - 10 км. 

Хадзьба на лыжах 3 - 5 км. 

Падрыхтоўка i ўдзел у школьных фiзкультурна-аздараўленчых i 

спартыўна-масавых мерапрыемствах i святах. 

 

ГЛАВА 3 

ПАТРАБАВАННI ДА ВУЧНЯЎ, ЯКIЯ ЗАКАНЧВАЮЦЬ V КЛАС УСТАНОВЫ 

АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

 

Патрабаваннi да вучняў, якiя заканчваюць V клас установы агульнай сярэдняй 

адукацыi, грунтуюцца на асобасным i прадметным кампетэнтнасных падыходах i 

з'яўляюцца крытэрыямi засваення вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы. 

Вучнi павiнны ведаць i разумець: 

змест здаровага ладу жыцця; 

адмоўнае ўздзеянне шкодных звычак на развiццѐ арганiзма; 

станоўчае ўздзеянне рухальнай актыўнасцi на арганiзм чалавека; 

прыкладныя нормы рухальнай актыўнасцi, неабходныя для аптымальнага 

развiцця арганiзма, умацавання здароўя, падтрымання разумовай i фiзiчнай 

працаздольнасцi ў сваiм узросце; 

крытэрыi фiзiчнага развiцця i ўзроўнi фiзiчнай падрыхтаванасцi; 

правiлы самакантролю ў час вучэбных i самастойных заняткаў; 

тэрмiн "Алiмпiйскiя гульнi старажытнасцi"; 

асноўныя каштоўнасцi алiмпiзму, абвешчаныя ў Алiмпiйскай хартыi, iх уплыў 

на фармiраванне ўяўленняў аб гарманiчна развiтай асобе; 

значэнне алiмпiйскiх iдэалаў для фiзiчнага i духоўнага самаўдасканалення. 
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Вучнi павiнны ведаць i выконваць: 

правiлы бяспечных паводзiн у працэсе вучэбных i самастойных заняткаў 

фiзiчнымi практыкаваннямi; 

правiлы асабiстай i грамадскай гiгiены падчас заняткаў фiзiчнай культурай; 

гiгiенiчныя патрабаваннi да адзення, абутку, спартыўнага абсталявання i 

iнвентару; 

крытэрыi ацэнкi велiчынi фiзiчнай нагрузкi; 

iндывiдуальны рухальны рэжым вучэбнага i выхаднога дня; 

правiлы вывучаных спартыўных i рухавых гульняў. 

Вучнi павiнны ведаць i ўмець правiльна выконваць: 

комплексы практыкаванняў ранiшняй гiмнастыкi; 

тэставыя практыкаваннi для вызначэння ўзроўню развiцця рухальнай 

актыўнасцi; 

практыкаваннi для захавання правiльнай паставы. 

Вучнi павiнны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыi ў практычнай 

дзейнасцi i паўсядзѐнным жыццi: 

для захоўвання здаровага ладу жыцця; 

для аказання першай дапамогi пры розных траўмах; 

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

спосабам плавання); 

для ўдзелу ў вывучаных спартыўных i рухавых гульнях; 

для лыжных прагулак з выкарыстаннем вывучаных лыжных хадоў; 

для веласiпедных прагулак; 

для выканання агульнаразвiццѐвых гiмнастычных практыкаванняў з прадметамi 

i без iх; 

для дасягнення iндывiдуальнага максiмальнага вынiку ў тэставых i кантрольных 

практыкаваннях. 
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Дадатак 1 

да вучэбнай праграмы 

па вучэбным прадмеце 

"Фiзiчная культура i здароўе" 

для V класа ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi з беларускай 

мовай навучання i выхавання 

 

МЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ ПРОБЫ З 20 ПРЫСЯДАННЯМI ДЛЯ 

ВЫЗНАЧЭННЯ ФУНКЦЫЯНАЛЬНАГА СТАНУ АРГАНIЗМА I 

ДАЗIРАВАННЯ ПАРАМЕТРАЎ ФIЗIЧНАЙ НАГРУЗКI 

 

Методыка: адпачынак 5 мiн. Падлiк частаты сардэчных скарачэнняў (ЧСС) за 

10 с (пералiк за 1 мiн). Даецца дазiраваная нагрузка ў выглядзе 20 прысяданняў за 30 

с. Пасля нагрузкi падлiчваецца ЧСС за першыя 10 с з кожнай мiнуты аднаўлення 

(пералiк за 1 мiн). 

Для дазiравання параметраў фiзiчнай нагрузкi ажыццяўляецца дзяленне вучняў 

на падгрупы ў залежнасцi ад узроўню прыросту ЧСС на першай мiнуце i часу 

аднаўлення. 

 

Дазiраванне параметраў фiзiчнай нагрузкi 

 

Падгрупы вучняў у залежнасцi ад 

узроўню прыросту ЧСС на першай 

мiнуце i часу аднаўлення 

Аб'ѐм фiзiчнай 

нагрузкi 

Iнтэнсiўнасць 

фiзiчнай 

нагрузкi 

Прырост ЧСС   50% i час 

аднаўлення   3 мiн 

Як у асноўнай 

групе 

Як у асноўнай 

групе 

Прырост ЧСС ад 50 да 75% Як у асноўнай 

групе 

Знiжана на 

20% 

Прырост ЧСС > 75% i час аднаўлення 

ЧСС > 5 мiн 

Знiжаны на 20% Знiжана на 

30% 
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Дадатак 2 

да вучэбнай праграмы 

па вучэбным прадмеце 

"Фiзiчная культура i здароўе" 

для V класа ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi з беларускай 

мовай навучання i выхавання 

 

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ ДЛЯ АЦЭНКI 

ЎЗРОЎНЮ РАЗВIЦЦЯ РУХАЛЬНЫХ ЯКАСЦЕЙ ВУЧНЯЎ 

 

Бег 1000, 1500 метраў выконваецца на бегавой дарожцы стадыѐна з высокага 

старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт - групавы. Вучням, якiя 

парушылi правiлы спаборнiцтваў па бегу, а таксама не фiнiшавалi, у пратакол 

выканання кантрольных прак тыкаванняў выстаўляецца "0" балаў. Вынiк 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 с. 

6-хвiлiнны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыѐна, якая папярэдне 

размячаецца кожныя 10 цi 20 метраў. Рэкамендуецца праводзiць забегi асобна сярод 

хлопчыкаў i дзяўчынак. Група хлоп чыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас 

бегу настаўнiк лiчыць колькасц ь кругоў, якiя пераадолелi вучнi. Па заканчэннi 6 

хвiлiн настаўнiк падае гукавы сiгнал (напрыклад, свiсток), пасля якога вучнi пе 

раходзяць на крок, запомнiўшы месца, дзе iх застаў сiгнал. Затым настаўнiк 

кожнаму вучню iндывiдуальна вылiчвае даўжыню пераадоленай дыстанцыi з улiкам 

колькасцi поўных кругоў i той часткi бегавой дарожкi, дзе ѐн перайшоў на крок. 

Пры выкананнi тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзiць на крок, 

спыняцца для адпачынку або "зразаць" дыстанцыю. Вучням, якiя парушылi 

ўказаныя правiлы, а таксама не фiнiшавалi, у пратакол выканання тэставых 

практыкаванняў выстаўляецца "0" балаў. Вынiк вымяраецца з дакладнасцю да 10 м. 

Хадзьба 1500, 2000 метраў выконваецца на бегавой дарожцы стадыѐна. 

Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна сярод хлопчыкаў i 

дзяўчынак. Пры невялiкай напаўняльнасцi класа дапускаецца выкананне 

практыкавання адначасова ўсiмi вучнямi. Група хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе 

адначасова. Пры выкананнi тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзiць на 

бег, чаргаваць бег з хадзьбой, спыняцца для адпачынку або "зразаць" дыстанцыю. 

Вучням, якiя парушылi ўказаныя правiлы, а таксама тым, якiя не фiнiшавалi, у 
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пратакол выканання тэставых практыкаванняў выстаўляецца "0" балаў. Час 

пераадолення дыстанцыi вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с. 

Падцягванне на перакладзiне выконваецца на гiмнастычнай перакладзiне з 

зыходнага становiшча вiс хопам з верху. Кожнаму вучню даецца адна спроба. 

Падчас выканання практыкавання не дапускаюцца згiнаннi тулава i ног у каленных 

суставах, развядзенне, скрыжаванне i iншыя рухi нагамi, рыўкi, махi i разгойдванне, 

перахоплiваннi рук. Падцягванне залiчваецца, калi падбародак вучня знаходзiцца 

вышэй за ўзровень перакладзiны, а пры апусканнi рукi поўнасцю выпрамляюцца ў 

локцевых суставах. 

Падыманне тулава за 1 хвiлiну выконваецца на гiмнастычным маце з зыходнага 

становiшча лежачы на спiне, рукi скрыжаваны перад грудзьмi, далонi на локцевых 

суставах, ступнi ног зафiксаваны. Вугал у каленным суставе складае 90 градусаў. 

Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не 

дапускаюцца рыўкi рукамi. Залiчваецца колькасць нахiлаў тулава пры дакрананнi 

локцевых i каленных суставаў з наступным апусканнем на спiну i дакрананнем 

лапаткамi да гiмнастычнага мата. 

Падыманне i апусканне прамых ног за 1 хвiлiну выконваецца на гiмнастычным 

маце з зыходнага становiшча лежачы на спiне, рукi за галавой, прамыя ногi разам. 

Настаўнiк цi другi вучань размяшчаецца з боку галавы тэсцiруемага i ўтрымлiвае яго 

за локцевыя суставы. Па сiгнале настаўнiка (адначасова ўключаец ца секундамер) 

вучань падымае прамыя ногi да вугла 90 градусаў да дакранання галѐнкай да 

гiмнастычнай палкi, загадзя замацаванай у нерухомым становiшчы або 

ўтрымлiваемай настаўнiкам. Затым падыспытны апускае ногi да дакранання пяткамi 

да гiмнастычнага мата. Залiчваецца колькасць поўных цыклаў (падыманне i 

апусканне) на працягу 1 хвiлiны. 

Згiнанне i разгiнанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае зыходнае 

становiшча ўпор лежачы, кiсцi рук на шырыне плячэй, ногi разам. Захоўваючы 

прамое становiшча тулава i ног, вучань згiнае рукi ў локцевых суставах да вугла не 

менш за 90 градусаў i, выпрамляючы рукi, вяртаецца ў зыходнае становiшча. Не 

дапускаецца згiнаць ногi i тулава, дакранацца да падлогi каленямi i грудзьмi. 

Залiчваецца колькасць згiнанняў i разгiнанняў рук без парушэння ўказаных 

патрабаванняў. 

Бег 30 метраў праводзiцца на прамой бегавой дарожцы стадыѐна. Дапускаецца 

выкарыстанне высокага цi нiзкага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. 

Вучню, якi парушыў правiлы спаборнiцтваў у бегу (фальстарт), можа быць дадзена 

адна дадатковая спроба. Вынiк бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с. 
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Чаўночны бег 4 x 9 метраў выконваецца ў спартыўнай зале на палавiне 

валейбольнай пляцоўкi. Колькасць удзельнiкаў у адным забегу - не больш за 2 

чалавекi. Кожнаму вучню даецца дзве спробы запар. 

Па камандзе "Падрыхтавацца!" вучнi падыходзяць да лiнii старту (як правiла, 

гэта сярэдзiна валейбольнай пляцоўкi) i прымаюць становiшча высокага старту ў 

напрамку да пярэдняй лiнii, дзе насупраць кожнага вучня ляжаць два брускi 50 x 50 

x 100 мм на адлегласцi 100 мм адзiн ад аднаго. 

 

 

 

Па камандзе "Марш!" вучнi бягуць да пярэдняй лiнii, бяруць кожны па аднаму 

бруску (не закрануўшы другi), паварочваюцца i бягуць назад. Падбегшы да лiнii 

"старт-фiнiш", кладуць на яе (цi за яе) брусок (кiдаць нельга!), разварочваюцца i 

бягуць за бруском, якi застаўся на лiнii. Падбегшы да лiнii, бяруць другi брусок, 

разварочваюцца, бягуць да лiнii "старт-фiнiш" i, не знiжаючы хуткасцi, перасякаюць 

яе з бруском у руках. 

Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фiксуецца з дакладнасцю да 0,1 

с. Залiчваецца лепшы вынiк з двух спроб. 

Скачкi праз кароткую скакалку за 1 хвiлiну выконваюцца на цвѐрдым пакрыццi 

(у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы або бегавой дарожцы стадыѐна). 

Кручэнне скакалкi выконваецца толькi наперад. Скачкi выконваюцца з абавязковай 

апорай на абедзве нагi адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя ска калкi 

прамысловай вытворчасцi або самаробныя (напрыклад, з турысцкага фала). 

Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы ўстаўкi - ўцяжарвальнiкi. Пры памылцы 

ў час скачкоў секундамер не спыняецца, а вучань працягвае выконваць скачкi. 

Залiчваецца сумарная колька сць скачкоў на працягу 30 секунд або 1 хвiлiны. 

Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма нагамi на падлозе 

спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар. Не дапускаецца 

выконваць скачкi ў яму з пяском. Вынiк вымяраецца з дакладнасцю да 1 

сантыметра. Залiчваецца лепшы вынiк з трох спроб. 
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Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамi выконваецца на падлозе 

спартыўнай залы або на дарожцы стадыѐна з прызямленнем пасля трэцяга скачка ў 

скачковую яму. Скачкi выконваюцца штуршком дзвюма нагамi злiтна без затрымак i 

спыненняў. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар. Вынiк вымяраецца з 

дакладнасцю да 1 сантыметра. Залiчваецца лепшы вынiк з трох спроб. 

Кiдок набiўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамi выконваецца ў спартыўнай 

зале з зыходнага становiшча седзячы, ногi паасобку, пяткi на кантрольнай лiнii. 

Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг. Вучань утрымлiвае мяч дзвюма рукамi над 

галавой, затым згiнае рукi ў локцевых суставах, апускае мяч за галаву i рэзкiм рухам 

кiдае яго ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар. Вынiк 

вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залiчваецца лепшы вынiк з трох спроб. 

Нахiл уперад з зыходнага становiшча седзячы на падлозе. Вучань садзiцца на 

падлогу з боку знака "-" (мiнус), пяткi на шырынi таза на лiнii "ОВ" упiраюцца ва 

ўпоры для ног, ступнi вертыкальна. Два партнѐры з двух бакоў прыцiскаюць яго 

каленi да падлогi, не дазваляючы згiнаць ногi ў каленных суставах. 

 

 

 

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далонi, апускае рукi на 

падлогу, выконвае два папярэднiя нахiлы, слiзгаючы далонямi ўздоўж вымяральнай 

лiнейкi па лiнii СД. На трэцiм нахiле вучань максiмальна нахiляецца ўперад i ў 

гэтым становiшчы затрымлiваецца н а тры секунды. Вынiк фiксуецца па метцы, 

дасягнутай кончыкамi самкнутых (!) сярэднiх пальцаў рук, i вызначаецца з 

дакладнасцю да 1 сантыметра. 

Нахiл уперад з зыходнага становiшча стоячы на гiмнастычнай лаўцы. Для 

ацэнкi вынiку выкарыстоўваецца вымяральная лiнейка, прымацаваная вертыкальна 

да гiмнастычнай лаўкi. Вучань прымае зыходнае становiшча, пяткi i наскi ног разам. 

Наскi не выходзяць за край гiмнастычнай лаўкi. Тэсцiруемы кладзе адну далонь на 

тыльны бок другой далонi, выконвае два папярэднiя нахiлы, слiзгаючы далонямi рук 

уздоўж вымяральнай лiнейкi. На трэцiм нахiле вучань максiмальна нахiляецца 

ўперад i ў гэтым становiшчы затрымлiваецца на тры секунды. Не дапускаецца 

згiнанне ног у каленных суставах. Вынiк фiксуецца па метцы, дасягнутай кончыкамi 

самкнутых (!) сярэднiх пальцаў рук, i вызначаецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. 
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Дадатак 3 

да вучэбнай праграмы 

па вучэбным прадмеце 

"Фiзiчная культура i здароўе" 

для V класа ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыi з беларускай 

мовай навучання i выхавання 

 

ВУЧЭБНЫ МАТЭРЫЯЛ ПА СПАРТЫЎНЫХ ГУЛЬНЯХ, ЯКI 

РЭКАМЕНДАВАНЫ ДЛЯ ВЫВУЧЭННЯ НА ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАХ 

"ГАДЗIНА ЗДАРОЎЯ I СПОРТУ" 

(35 гадзiн) 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Папярэджанне траўматызму. Значэнне размiнкi для прафiлактыкi траўматызму. 

Патрабаваннi да захавання дысцыплiны. 

Правiлы абыходжання з мячом. Аказанне першай дапамогi траўмах. 

Правiлы гульнi. Пачатак гульнi i спрэчны мяч. Гульнявы час. Укiдванне мяча 

з-за бакавой i франтальнай лiнiй. Парушэннi правiл: прабежка, падвойнае вядзенне. 

Перамяшчэння гульца: хадзьба, бег, скачкi, павароты. Стойка гатоўнасцi 

(патройнай пагрозы) пасля дробнага бегу, выканання скачкоў, паскарэнняў, лоўлi 

мяча i да т.п. 

Стойкi гульца абароны (ногi паралельныя ыя на адной лiнii; адна нага вылучана 

наперад). Перамяшчэннi ў ахоўнай стойцы баскетбалiста. 

Трыманне мяча: дэманстрацыя трымання мяча ў стойцы гатоўнасцi. 

Лоўля мяча: пасля падкiдвання мяча перад сабой стоячы на месцы; пасля 

выканання воплескаў, прысядання, нахiлу, павароту на 360°; лоўля у скачку пасля 

нiзкага прыседу. 

Перадача мяча дзвюма рукамi ад грудзей на месцы: з ударам аб сцяну па 

паветры i з адскокам ад падлогi; па крузе адным, двума i трыма мячамi. 

Перадача мяча ў руху адзiн аднаму у парах па паветры i з адскокам ад падлогi. 

Вядзенне мяча правай i левай рукой: на месцы з высокiм, сярэднiм i нiзкiм 
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адскокам; седзячы; стоячы на каленях. 

Вядзенне мяча ў руху крокам; пры павольным бегу; з пераводам з правай на 

левую руку перад сабой; з абводкай партнѐра, стоек. 

Спыненне скачком пасля бегу па арыенцiрах, па гукавым сiгнале; спыненне 

скачком пасля вядзення. 

Кiдок адной рукой ад пляча з месца: кiдок з месца справа, злева i па цэнтры 

кальца (дыстанцыя не больш за тры метры). 

 

ВАЛЕЙБОЛ 

 

Папярэджанне траўматызму. Значэнне размiнкi для прафiлактыкi траўматызму. 

Патрабаваннi да захавання гульнявой дысцыплiны. 

Правiлы абыходжання з мячом. Аказанне першай дапамогi пры траўмах. 

Правiлы гульнi. Пачатак гульнi. Колькасць партый. Правiла трох дотыкаў. Лiк 

гульнi. Пераможца i той, хто прайграў. 

Стойкi гатоўнасцi: высокая, сярэдняя, нiзкая. 

Перамяшчэннi гульца: хадзьба, прыстаўны крок, двайны крок, скачок, бег, 

скачкi, прыпынкi пасля перамяшчэнняў. Перамяшчэннi па арыенцiрах, па гукавым 

сiгнале, спалучэнне перамяшчэнняў з прыпынкамi. Перамяшчэння ў стойцы 

валейбалiста. 

Папярэдняя падрыхтоўка, накiраваная на выхаванне "пачуцця мяча": 

практыкаваннi, рухомыя гульнi i эстафеты з кiдкамi, перадачамi, лоўляй, катаннем, 

жанглiраваннем мяча з розных зыходных становiшчаў, на месцы i ў руху. 

Перадача мяча дзвюма рукамi зверху стоячы на месцы з ударам аб сцяну, з 

адскокам ад падлогi; ў пары з адскокам ад падлогi, у пары, над сабой. Перадача мяча 

дзвюма рукамi знiзу стоячы на месцы з ударам аб сцяну, з адскокам ад падлогi; ў 

пары (з адскокам ад падлогi i без), над сабой (з адскокам ад падлогi i без).  

Падача нiжняя прамая (бакавая) у сцяну, у пары, праз сетку за 3 - 6 метраў ад яе, 

паступова павялiчваючы адлегласць, праз сетку за 8 метраў ад яе, з месца падачы. 

Прыѐм мяча дзвюма рукамi знiзустоячы у парах на бакавых лiнiях, прыѐм 

падачы ў парах на адным баку пляцоўкi. 

 

ГАНДБОЛ 
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Гiсторыя ўзнiкнення гандбола. Зараджэнне гандбола як спартыўнай гульнi. 

Першыя правiлы па гандболе. Уключэнне гандбола ў праграму Алiмпiйскiх гульняў. 

Гiсторыя мiжнародных спаборнiцтваў па гандболе. 

Правiлы бяспечных паводзiн падчас вучэбных заняткаў, пры перамяшчэннi да 

месца заняткаў i назад. Прычыны, якiя прыводзяць да траўматызму. Найбольш 

тыповыя траўмы гандбалiстаў. Прафiлактыка траўматызму: размiнка, выкананне 

патрабаванняў да месцаў правядзення заняткаў, iнвентару, адзення i абутку. 

Вядзенне мяча адной рукой па прамой, змейкай, васьмѐркай, чаўнаком; 

вядзенне мяча папераменна правай i левай рукой па прамой, змейкай, васьмѐркай, 

чаўнаком; вядзенне адначасова двух мячоў; 

Перадачы мяча правай i левай рукой; жанглiраванне двума мячамi; спыненне 

мяча, якi коцiцца, правай i левай рукой; лоўля дзвюма рукамiмяча, якi ляцiць; лоўля 

адной рукой мяча, якi ляцiць; кiдкi мяча левай рукой, правай рукой з апорнага 

становiшча па варотах; ўвядзенне мяча ў гульню перадачай адной рукой з-за 

бакавой лiнii. 

 

ФУТБОЛ 

 

Гiсторыя ўзнiкнення футбола. Футбол - адна з самых папулярных камандных 

гульняў у свеце. Геаграфiя гульнi з мячом: краiны Старажытнага Усходу (Егiпет, 

Кiтай), Грэцыя, Рым, Францыя, Iталiя, Англiя. Паходжанне назвы "футбол". Першыя 

правiлы гульнi ў футбол. Стварэнне першых футбольных клубаў. Афiцыйныя 

мiжнародныя правiлы гульнi ў футбол (памер гульнявога поля, памер варот, памер i 

вага мяча i iнш.). Судзейства гульнi, судзейскiя брыгады (суддзя на полi, памочнiкi 

суддзi). 

Гiсторыя мiжнародных сустрэч па футболе. Першыя афiцыйныя мiжнародныя 

турнiры з удзелам футбалiстаў Англii, Шатландыi, Уэльса i Iрландыi. Папулярнасць 

футбола ў Еўропе i Лацiнскай Амерыцы. Стварэнне Мiжнароднай федэрацыi 

футбольных асацыяцый (ФIФА). 

Правiлы бяспечных паводзiн падчас вучэбных заняткаў, пры перамяшчэннi да 

месца вучэбных заняткаў i назад. Прычыны, якiя прыводзяць да траўматызму. 

Найбольш тыповыя траўмы футбалiстаў. 

Прафiлактыка траўматызму: размiнка, выкананне патрабаванняў да месцаў 

правядзення заняткаў, iнвентару, адзення i абутку. 

Правiлы гульнi. Гульнявое поле (памеры, гульнявая паверхня, лiнii на полi, 
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зоны i месцы). Вароты (памеры). Мяч (памеры, вага, стандарты). Удзельнiкi гульнi 

(склад каманды, асноўны склад, запасныя гульцы, капiтан каманды, суддзi). 

Гульнявая форма. Замена гульцоў. Гульнявы час. Перапынкi i затрымкi. Паводзiны 

гульцоў (сумленная гульня, парушэннi i санкцыi). Пераможца i той, хто прайграў у 

гульнi, нiчыйны вынiк. 

Вядзенне мяча адной нагой па прамой, змейкай, васьмѐркай, чаўнаком. 

Вядзенне мяча папераменна правай i левай нагой па прамой, змейкай, васьмѐркай, 

чаўнаком. Вядзенне адначасова двух мячоў. 

Перадачы мяча правай i левай нагой. Жанглiраванне мячом адной нагой, 

папераменна правай i левай нагой. Спыненне мяча, якi ляцiць, правай i левай нагой. 

Спыненне мяча, якi ляцiць, нагой, грудзьмi. 

Удары па нерухомым мячы сярэдзiнай пад'ѐму, унутраным бокам ступнi, 

наском з пападаннем у вароты. 

Гульня варатара: лоўля i адбiванне мяча рукамi стоячы на месцы i ў руху, лоўля 

мяча рукамi ў падзеннi, увядзенне мяча ў гульню кiдком адной рукой, ударам нагой 

па нерухомым мячы i пасля накiдвання, кiдком лзвюма рукамi з-за бакавой лiнii. 

Эстафеты з вядзеннем i перадачамi мяча. Конкурсы з ўдарамi па варотах "Хто 

дакладней"; з ударамi па нерухомым мячы i пасля накiдвання "Хто далей". Гульнi ў 

"Лабiрынт". 

Увядзенне мяча ў гульню кiдком дзвюма рукамi з-за бакавой лiнii. 

Гульня ў футбол па спрошчаных правiлах 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 гульцоў. 
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