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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Зміст навчальної дисципліни.    «ФСС»  – це предмет, в завдання якого 

входить  вивчати: 

 матеріальну базу  ФС та спортивно оздоровчого  руху; 

 основні спортивно-технологічні та санітарно-гігієнічні правила 

будівництва;  

 правила технічної експлуатації СС, вміння вірно доглядати за цими 

спорудами та підтримувати їх в нормальному експлуатаційному стані. 

Мета навчальної дисципліни:  

1. Сформувати у студентів загальну уяву про спортивні споруди  

(якими вони повинні бути, як перевірити їх перед експлуатацією  

тощо). 

2. Сформувати навички розмітки ігрових майданчиків ( ця частина 

роботи виконуватиметься на семінарських заняттях)  

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі.  Предмет ФСС 

відноситься до гуманітарно-технічних наук, об’єктом дослідження яких є всі 

спортивні споруди, приміщення, спортивний інвентар, необхідний для 

проведення занять, тренувань, змагань з усіх видів спорту. 

Міжпредметні зв’язки. Зміст курсу базується на теоретичних відомостях 

інших дисциплін, таких, як гігієна, історія фізичної культури та спорту, ОБЖ та 

ін. 

Гігієна: спортивні споруди повинні відповідати гігієнічним вимогам 

відносно розташування, освітлення, опалення, тощо. 

Охорона та безпека життєдіяльності: спортивні споруди та інвентар 

повинні відповідати вимогам техніки безпеки. 

Спортивна педагогіка, теорія  фізичного виховання: спортивні споруди 

повинні відповідати вимогам навчального процесу, правилам змагань, 

особливостям організації навчального процесу. 

Історія фізичної культури: теоретичні відомості про еволюцію  
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спортивних споруд.  

Види занять з дисципліни. Програмою передбачено наступні види занять з 

дисципліни «ФСС»: лекційні, практичні. 

У результаті вивчення дисципліни «Фізкультурно-спортивні споруди»  

фахівець професійного спрямування 6.010201 – «Фізичне виховання»  повинен 

буде  знати: класифікацію фізкультурно-спортивних споруд, організаційно-

методичні основи експлуатації фізкультурно-спортивних споруд, 

функціональні основи розміщення обладнання та інвентарю у фізкультурно-

спортивних спорудах. 

  Фахівець   повинен буде вміти: 

 планувати процес фізичного виховання з урахуванням наявних 

фізкультурно-спортивних споруд та обладнання, безпечно експлуатувати 

спортивний інвентар;  

 вести необхідну документацію (паспорт споруди, тощо), застосовувати у 

практичній діяльності одержані знання щодо методики   застосування 

тренажерів та обладнання для оптимізації тренувального (навчального) 

процесу;   

 мати  навички розмітки майданчиків для ігрових видів спорту. 

     На вивчення дисципліни передбачено: 20 лекційних годин, 40 – практичних 

та 120 годин самостійної роботи. 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  

КУРСУ «СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ» 

 

Модуль 1. Відкриті спортивні споруди  

Тема 1. «Спортивні споруди» як навчальна дисципліна. Спортивні 

споруди стародавнього світу. Короткі історичні відомості про спортивні 

споруди. Еволюція спортивних споруд. 

Тема 2. Сучасні спортивні споруди.  Найбільші спортивні споруди 

України. Водні палаци, стадіони, льодові палаци та ін. Матеріальна база 

сучасного спортивного та олімпійського руху України.  

Тема 3. Поняття «спортивна споруда», її склад. Класифікація спортивних 

споруд. 

Спортивні майданчики та ігрові поля. Майданчики для ігрових видів 

спорту. Майданчики для гімнастики, акробатики, загальної фізичної 

підготовки. Планування, конструкція покриття, розмітка, обладнання. 

Експлуатація спортивних майданчиків  

Тема 4. Відкриті споруди для легкої атлетики. Бігові доріжки (розміри, 

покриття, експлуатація та догляд). Місця для легкоатлетичних стрибків та 

метань. Спортивне ядро. Склад. Будівництво. Розмітка. Експлуатація.  

Тема 5. Споруди для зимових видів спорту. Лижні та гірсько-лижні бази 

та комплекси. Санні траси. Майданчики та поля для хокею, фігурного катання, 

ковзанярського спорту. 

Тема 6.Споруди для кінного спорту. Особливості розташування. 

Обладнання. Основні та допоміжні споруди 

Тема 7. Споруди для вело-, мото-, автоспорту. Специфіка. Вибір місця. 

Особливості та конструкція покриття. 

 

Модуль 2 

Криті спортивні споруди 

Тема 8. Визначення, класифікація та гігієнічні вимоги до  експлуатації 

критих спортивних споруд. 
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Тема 9.   Сучасні спортивні зали (універсальні спеціалізовані та ін.). 

пропускна здібність, Допоміжні споруди. Інвентарні кімнати. Гігієнічний стан.    

Тема 10  Спортивні манежі (легкоатлетичні, футбольні). Спортивні 

корпуси. Палаци спорту. Пропускні можливості. Склад споруди. Гігієнічні 

вимоги. Правила поведінки. Техніка безпеки. 

Тема 11. Особливості залів важкої  атлетики. Особливості планування та 

розташування. Вимоги до покриття, вентиляції, шумоізоляції. Розташування 

тренажерів. 

Тема 12. Споруди для водних видів спорту. Басейни. Яхт-клуби. Споруди 

для греблі. Класифікація. Правила експлуатації та безпеки життєдіяльності. 

Тема 13. Споруди для  стрілкових видів спорту. 

Тема 14. Допоміжні спортивні споруди та споруди для глядачів. Загальні 

відомості та нормативні дані. Класифікація допоміжних споруд. Вимоги до їх 

санітарного та технічного стану.  

Модуль 3 

Спортивні комплекси 

Тема 15 Стадіон як комплексна спортивна споруда. Складові частини. 

Особливості експлуатації. Розрахункові норми. 

Тема 16 Спортивні комплекси у навчальних закладах. Види. СС шкіл, 

ВНЗ та ПТУ. СС ДЮСШ. Організація діяльності. Правила поведінки та 

експлуатації. Гігієнічні вимоги до місць занять. 

Тема 17. Спортивні комплекси у містах та сільській місцевості. 

Розрахунок та планування. Особливості розташування.  

Тема 18. Основні положення організації проектування, будівництва та 

експлуатації  спортивних споруд. Поняття про ДБН та нормалі.   Планування 

діяльності.   Матеріально-технічне забезпечення.  

Тема 19. Сучасні фітнес-центри як комплексні спортивні споруди. 

Особливості проектування. Правила розташування залів. Дотримання ДБН як 

умова безпеки. СПА центри. 

Тема 20. Інвентар та обладнання сучасних фітнес-центрів. Правила його 
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експлуатації. Безпека занять. Вимоги до збереження інвентарю. Гігієнічні 

вимоги. 
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