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 ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

здорового способу життя» складена   відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавр з усіх спеціальностей. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є знання щодо зміцнення 

здоров’я та працездатності населення. 

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія, гігієна, фізіологія людини, біохімія. 

Курс має сугубо професійну спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

  1. Основи здорового способу життя як навчальна дисципліна у підготовці 

бакалавра. 

          Мета та завдання навчальної дисципліни.  

1.1. Метою вивчення дисципліни «Основи здорового способу життя» є 

набуття знань та системного мислення щодо формування у студентів потреби 

до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. 

        1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи здорового 

способу життя» є засвоїти науково обґрунтовані рекомендації Всесвітньої 

організації охорони здоров’я щодо здорового способу життя; сформувати у 

студентів потребу у регулярній руховій активності як у основному чиннику 

фізичного здоров’я; оволодіти технікою виконання рухових дій обраної     

програми оздоровчого спрямування (із списку запропонованих кафедрою 

ЗЛФК);  засвоїти правила безпеки виконання спортивних рухів; засвоїти 

прийоми контролю та самоконтролю фізичного стану в процесі організованої 

рухової активності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

  – складові здорового способу життя; 

– теоретичні основи оздоровчого тренування (вимоги до вибору вправ, 

пульсовий режим, питний режим тощо); 

  – основи методики проведення оздоровчого тренування (співвідношення 

періодів навантаження та відпочинку; спрямування на розвиток необхідних 

для професійної діяльності фізичних якостей тощо);  

  – основні технічні елементи обраної програми рухової активності; 

– засоби та методи контролю фізичної підготовленості; 

вміти:  

  – використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички задля 

підвищення професійної працездатності, збереження соматичного здоров’я, 

подовження тривалості та якості життя; 

– засвоїти обрану програму оздоровчої рухової активності, оволодіти її 

основними елементами, та тренувальним інвентарем з дотриманням вимог 

безпеки фізичних рухів;  

– оцінювати власний функціональний та фізичний стан відповідно засвоєним 

методикам. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

          Змістовний модуль 1. Основи здорового способу життя як навчальна 

дисципліна у підготовці бакалавра. 

        Тема № 1  Складові здорового способу життя за визначенням ВООЗ. 

Рухова активність як основний чинник соматичного здоров’я. 

         Тема № 2  Безпека спортивних рухів. Прийоми контролю та 

самоконтролю. 

        Тема №  3-4  Основи методики організації оздоровчого тренування за 

обраною програмою рухової активності.  Структура та зміст частин 

оздоровчого тренування. 

        Тема № 5-9  Засвоєння техніки виконання основних рухових дій обраної 

оздоровчої програми.  

        Тема № 10-11  Розвиток силових якостей. Засвоєння   техніки виконання 

блоку вправ силового спрямування у обраному виді рухової активності. 

        Тема № 12-13  Розвиток швидкісних якостей. Засвоєння блоку вправ 

швидкісного та швидкісно-силового спрямування. Кардіологічний блок у 

оздоровчому тренуванні. 

         Тема № 14  Розвиток гнучкості хребта та рухливості суглобів засобами 

обраного виду рухової активності.   

      Тема № 15  Комплексний контроль показників фізичної підготовленості 

студентів та оцінка їх динаміки за семестр. 

3. Рекомендована література 

Основна: 

1. Веселовський А. П. Спортивні ігри з методикою іх викладання. Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. 216 с. 

2. Горбуля В. Б., Горбуля В. О., Єсіонова Г. О. Баскетбол: техніка гри в нападі 

та методика навчання. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 96 с. 

3. Горбуля В. Б., Горбуля В. О., Бессарабов М. С Баскетбол: техніка гри в 

захисті та методика навчання. ЗНУ, 2010. 48 с. 

4. Йосипчук В.В. Наука з початкового навчання плаванню учнів молодших та 

старших класів.  Львів, 2004. 145 с. 

5. Корягин В. М. Баскетбол для всех. Настольная книга любителей баскетбола.  

Физкультура и спорт, 2006. 173 с. 

6. Морган Вуден. Как добиться успеха в подготовке баскетболистов. ТВТ 

Дивизион, 2008. 400 с. 

7. Нестеровский Д. И. Баскетбол: теория и методика обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2007. 336 с. 

8. Поплавский Л. Ю. Баскетбол. К. : Олімпійська література, 2004. 446 с. 

9. Хапко В. Е., Маслов В. Н. Совершенствование мастерства волейболистов. К.: 

Здоров’я,1990. 

Допоміжна: 

10. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимпийская литература, 

2004. С. 167–523. 
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11.Теория и методика физического воспитания. В 2 томах. Под ред. 

Круцевич Т.Ю. К.: Олимпийская литература, 2003. Том 1. С. 76–188. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік.  

5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– участь у практичних заняттях 50%. 

– самостійна робота (реферат) 50%. 
 


