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ВСТУП 

     Принцип оздоровчої спрямованості  фізичного виховання конкретизується у 

фізкультурно-оздоровчих технологіях, які на даний час інтенсивно 

розвиваються. Поняття фізкультурно-оздоровча технологія об’єднує процес 

використання засобів фізичного виховання із оздоровчою метою та навчальну 

дисципліну, яка розвиває та вдосконалює основи методики побудови 

фізкультурно-оздоровчого процесу.  

     Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 

вихованні є різноманітні фітнес-програми, які складають основний зміст 

діяльності фізкультурно-оздоровчих груп, що створюються на базі 

фізкультурно-спортивних організацій, а також персональних фітнес-занять. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  бакалавра спеціальності   014.11 – Середня освіта (фізична 

культура). 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні основи 

використання новітніх технологій у системі фізичного виховання школярів.  

     Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія і методика фізичного виховання», 

«Валеологія рухової активності та оздоровчий фітнес», «Теорія і методика 

фітнес-тренування», «Основи медичних знань», «Гігієна», «Загальна теорія 

здоровя», «Фізіологія спорту», «Біохімія», «Історія фізичної культури» тощо.  

     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.  

2. Характеристика та зміст фітнес-програм із різним фізичним навантаженням. 

3. Організація занять та профілактика травматизму.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні» є формування у студентів уміння використовувати 

елементи сучасних рухових програм на уроках фізкультури для вирішення 
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завдань розвитку фізичних якостей та оздоровлення в процесі фізичного 

виховання у школі. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні» є: засвоєння принципів, методів, засобів, форм 

організації сучасних напрямів фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами; 

здобуття навичок планування, організації та проведення занять із фітнесу.  

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

знати: 

˗ сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, їх класифікацію, зміст та 

спрямованість;  

˗ механізми енергозабезпечення та фізіологічний вплив конкретних рухових 

програм на організм людини;   

˗ методичні прийоми впровадження елементів різноманітних фітнес-програм 

у шкільні уроки фізкультури; 

˗ правила складання та запису комплексів;  

˗ методи оцінки різних компонентів фізичного стану. 

вміти :  

˗ застосовувати набуті теоретичні знання у розв’язанні оздоровчих та  

освітніх завдань; 

˗ використовувати фітнес-технології та їх елементи на уроках фізкультури і в 

позаурочний час;  

˗ підбирати музичний супровід; 

˗ користуватися фітнес-інвентарем та обладнанням,  

˗ записувати вправи за показом і виконувати за записом;  

˗ самостійно складати і проводити комплекси вправ різних рухових програм з 

групою; 

˗ володіти фітнес-термінологією. 

 

 

 



5 

 

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

     Змістовий модуль 1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у 

фізичному вихованні 

      Тема 1.  Загальна характеристика та особливості сучасних рухових програм.  

Фітнес-програми як сучасні форми рухової активності. Характеристика поняття 

«фітнес». Взаємозв’язок рухової активності і фізичного здоров’я. «Новітні 

технології у фізичному вихованні»  як навчальна дисципліна циклу підготовки 

учителя фізкультури . Загальна характеристика новітніх видів фітнесу. 

     Тема 2. Класифікація, зміст та спрямування фітнес-програм. Сучасні 

фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. Класифікація і 

спрямованість фітнес-програм. Структура і зміст фітнес-програм.  

     Тема 3. Загальна характеристика програм силового спрямування. 

Характеристика навантаження Показання та протипоказання до занять.  

Рекомендації щодо організації занять. Способи контролю досягнень. 

     Тема 4. Загальна характеристика програм кардіологічного спрямування. 

Характеристика навантаження та прийоми його дозування. Показання та 

протипоказання до занять.  Рекомендації щодо організації занять. Способи 

контролю досягнень. 

     Тема 5. Загальна характеристика програм із багатовекторним спрямуванням 

навантаження. Характеристика та види навантажувальних вправ. Показання та 

протипоказання до занять.  Рекомендації щодо організації занять. Способи 

контролю досягнень. 

     Тема 6. Характеристика сучасних програм, заснованих на йога-практиках. 

Флаййога. Пілатес. Бодіфлекс. Показання та протипоказання до занять. 

Характеристика впливу на організм. Підготовка місць занять. Контроль та 

самоконтроль  на заняттях.  

    Змістовий модуль 2. Використання новітніх оздоровчих технологій у 

процесі фізичного виховання школярів                   

    Тема 7. Використання фітнес-технологій як засіб підвищення мотивації до 

занять фізичними вправами школярів. Поняття мотивації. Гендерні особливості 
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мотивації у школярів. Нові рухові вправи та музичний супровід на уроках 

фізкультури. 

     Тема 8. Використання фітнес-програм для розвитку фізичних якостей. Нові 

рухові програми, що сприяють розвитку витривалості та способи їх 

використання на уроці. Рухові програми, що сприяють розвитку силових 

здібностей та їх впровадження в урок фізкультури. Нові рухові програми, що 

сприяють розвитку спритності. Їх використання на уроках фізкультури.   

    Змістовий модуль 3. Матеріально технічне забезпечення та безпека 

занять 

     Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення  сучасних фітнес-технологій та 

програм. Сучасний фітнес-інвентар та обладнання. Технології їх розташування 

та експлуатації. Обслуговування фітнес-приміщень та обладнання. 

Розташування,  експлуатація та зберігання сучасного  фітнес-обладнання  у 

шкільній спортивній залі.  

    Тема 10. Загальні вимоги щодо безпеки занять та профілактики травматизму 

у фітнес-індустрії. Первинне опитування та анамнез. Загальні протипоказання. 

Законодавчі документи, що регулюють діяльність у фітнес-індустрії.  

 

3. Рекомендована література 

     Основна:  

1. Роджер В. Эрл Основы персональной тренировки / Роджер В. Эрл, Томас 

Р. Бехль. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 724 с. 

2. Хоули Э. Т.. Оздоровительный фитнес: пер. с англ / Э. Т. Хоули, Б. Д  

Френкс. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 480 с.  

Допоміжна:  

1. Алтер Дж. Наука о гибкости / Дж. Алтер – К. : Олимпийская литература, 

2001. – 424 с. 

2. Макатун М. В. Атлетична гімнастика для жінок / М. В. Макатун, С. А. 

Мазуренко. – М. : Знання, 1990. – 173 с.  
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3. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю. В. 

Менхин, А. В. Менхин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 215 с. 

 

     Методи навчання: словесні, наочні, практичні методи розучування вправ.  

     Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

     Методи та засоби діагностики успішності навчання: контрольні 

опитування, тестові завдання, тестування, практичні заняття у фітнес-залах, 

індивідуальні завдання щодо складання комплексів вправ конкретної фітнес-

програми, самостійні роботи, педагогічна практика в форматі практичних 

занять, іспит.  

 

 


