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 ВСТУП 

                                                                                                                                                

     Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Валеологія 

рухової активності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра  напряму 6.010203 – «Здоров’я людини».   

     Валеологія  рухової активності  (ВРА) є навчальною дисципліною, що 

охоплює систему емпіричних та теоретичних знань про сутність і вплив різних  

оптимальних  форм і видів рухової активності на організм людини та форми 

організації і методику проведення рекреаційно-оздоровчих занять. 

     Предметом вивчення  навчальної дисципліни  виступає організована рухова 

активність різних груп населення під час дозвілля задля відновлення 

працездатності, збереження здоров’я та покращання якості життя людини.      

     Об’єктом вивчення дисципліни є процес спеціально організованої 

(фізкультурної) рухової активності різних верств населення України. 

     Міждисциплінарні зв’язки: «Валеологія рухової активності» як навчальна 

та наукова дисципліна тісно пов’язана з рядом інших дисциплін навчального 

плану, а саме: теорією і методикою фізичного виховання, видами рекреаційно-

оздоровчої рухової активності, гімнастикою і методикою її викладання, легкою 

атлетикою і методикою її викладання, атлетизмом, методикою навчання основ 

здоров’я, загальною педагогікою, загальною і віковою психологією, анатомією, 

фізіологією, біомеханікою, біохімією, математичною статистикою, біометрією і 

т.д. Вона також знаходиться в діалектичній взаємодії із загальнонауковими 

теоріями: теорією системного підходу, теорією функціональних систем, 

теорією діяльності ін.  

     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Фізіологічні основи рухової активності.       

2. Особливості змісту, функцій та організації рухової активності для різних 

вікових категорій. 

3. Рухова активність при різних нозологіях. 



 

 

  

4. Теорія та технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності для 

здорових людей. 

5. Організаційні аспекти оздоровчої діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

     1.1. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань 

про різновиди програм рухової активності оздоровчого спрямування та системи 

практичних навичок щодо їх впровадження у рухову активність людей різних 

верств населення та з різними нозологіями.  

     1.2. Завдання дисципліни: 

˗ ознайомити студентів із різноманіттям сучасних оздоровчо-рекреаційних 

технологій; 

˗ вивчити оздоровчий ефект фізичних вправ та вміти його пропагувати; 

˗ засвоїти методичні прийоми організації занять для людей різних вікових 

категорій з різними рівнями фізичного здоровя (різними нозологіями); 

˗ засвоїти способи планування індивідуальних фітнес-програм оздоровчого 

спрямування; 

˗ ознайомитися із принципами дозування навантаження для індивідуальних 

занять руховою активністю; 

˗ засвоїти методику викладання обраного виду рухової активності 

(фітнесу). 

      1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

˗ фізіологічні основи оздоровчого впливу  рухової активності на організм 

людей різного віку та стану здоров’я; 

˗ сучасні фітнес- та оздоровчі технології у рекреації різних верств 

населення; 

˗ принципи підбору та дозування оздоровчих вправ; 

˗ прийоми розрахунку повторного мінімуму та повторного максимуму у 

оздоровчому тренуванні; 



 

 

  

˗ прийоми контролю та самоконтролю на заняттях фізичними вправами 

оздоровчо-рекреаційного спрямування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти: 

˗ підбирати види оздоровчих вправ відповідно до віку, стану здоров’я та 

мотивації; 

˗ планувати групові та індивідуальні заняття; 

˗ дозувати навантаження оздоровчого характеру; 

˗ володіти прийомами контролю за фізичним станом у процесі оздоровчих 

занять фізичними вправами. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

     Змістовий модуль 1.  Фізіологічні основи рухової активності.       

Тема 1.  Рухова активність (РА)  як чинник фізичного здоров’я людини.   

Тема 2.  Оздоровчі основи фізичних вправ.   

     Змістовий модуль 2.   Особливості змісту, функцій та організації  рухової 

активності для різних вікових категорій. 

Тема 3. Рухова активність і фізичне здоров’я дітей.   

Тема  4. Рухова активність та здоров’я людей зрілого та літнього віку.   

Змістовий модуль 3.  Рухова активність при різних нозологіях. 

Тема 5. Рухова активність та дитячі хвороби.   

Тема 6. Рухова активність при захворюваннях серцево-судинної системи (ССС).  

Тема 7.  РА при  захворюваннях органів дихання.   

Тема 8. Рухова активність при  ендокринних та онкологічних хворобах.  

Тема 9. РА при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи.   

Тема 10. РА при захворюваннях, пов’язаних із порушеннями прийому їжі.   

Модуль 2 

     Змістовий модуль 4. Теорія та технології рекреаційно-оздоровчої рухової 

активності для здорових людей. 



 

 

  

    Тема 11. Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як соціальне 

явище.   

    Тема 12. Фізичний стан як основа програмування занять в оздоровчому 

фітнесі.    

    Тема 13. Основи програмування занять в оздоровчому фітнесі.        

    Тема 14. Йога як  класична технологія оздоровчої рухової активності.        

    Тема 15. Технології рухової активності аеробної спрямованості.   

    Тема 16. Фітнес-програми аеробної спрямованості з використанням 

технічних пристроїв.      

    Тема 17. Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики.    

    Тема 18. Аквафітнес та СПА-технології у системі оздоровчих занять.   

      Змістовий модуль 5. Організаційні аспекти оздоровчої діяльності 

     Тема 19. Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого 

фітнесу. 

     Тема 20. Фітнес-тренер як дослідник та організатор здорового способу життя.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от 

физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор,                 

Т. Роуланд; пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олимпийская литература, 2009. 

– 528 с. 

2. Грибан В. Г. Валеологія. Грибан  В. Г. Валеологія : навч. посіб.  /  В. Г. 

Грибан.  – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 6 – 29.  

3. Міхеєнко О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини: 

навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університет. книга, 2010. – 448 с.  

4. Товт В. А. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

/ Товт В. А., Маріонда І. І., Сивохоп  Е. М., Сусла В. Я.: навчальний 

посібник для викладачів і студентів. – Ужгород:  ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 

88 с. 



 

 

  

5. Хоули Э. Оздоровительный фитнесс: пер. с англ. / Б. Френкс, Э. Хоули.  – 

К.: Олимпийская литература, 2000. – 368 с. 

Допоміжна 

1. Дубогай О.М. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за 

станом здоров’я до спеціальної медичної групи / О. М. Дубогай,               

В. І. Завацький, Ю. О. Короп: Навч. посібник для студент. вищих і серед. 

спец. навч. закладів. – Луцьк: Надстир’я, 

1995. – 220 с. 

2. Гордон Н. Инсульт и двигательная активность. – К.: Олимпийская 

литература, 1999. – 128 с. 

3. Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е.А. Тренировочные программы 

для здоровья. – Киев: Здоров’я, 1985. – 32 с. 

4. Кузнецова Т.Д., Левитский П.М., Язловецкий В.С. Дыхательные 

упражнения в физическом воспитании. – К.: Здоровья, 1989. – 136 с. 

5. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / 

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. – К.: Олімп л-ра, 2010. – 248 с.    

6.  Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність. – 

Львів, 1993 – 132 с. 

                                              4. Інформаційні ресурси 

1. Електронні варіанти лекцій, інтернет-ресурси. 

5.Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит, 4 сем. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 



 

 

  

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання  –  тестування, опитування. 

 


