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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Кредит ECTS – 6 

Кредит держ. –  

Галузь знань 

01 Освіта / педагогіка  
Нормативна 

 

Спеціальність  

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура)  

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування):  

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й, 4-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

6-й, 7-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний ступень: 

бакалавр 

 30 год. – 

Практичні, семінарські 

 30год.  – 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

120 год.  – 

Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

і індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання – ½ 
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 2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчі технології у 

фізичному вихованні школярів» є формування у студентів цілісної системи 

фундаментальних знань і практичних навичок з організації та проведення 

позаурочних форм занять до яких відносяться рекреаційно-оздоровчі, 

фізкультурно-масові, спортивні заходи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оздоровчі технології 

у фізичному вихованні школярів» є:    

  – оволодіння науковими теоріями процесу застосування фізичних вправ 

з різними цільовими установками (розвивальною, кондиційною, оздоровчою, 

рекреаційною); 

– вивчення способів формування мотивації до занять оздоровчою 

руховою активністю дітей різного віку; 

– поглиблення знань з фізіологічних особливостей організму дітей 

різного віку; 

– ознайомити із сучасними технологіями проведення оздоровчих занять. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: значення оздоровчої рухової активності в житті людини; наукові 

теорії процесу застосування фізичних вправ; теорію мотивації як основу 

формування ціннісних орієнтацій у фізичній культурі; теорію вікового 

розвитку, яка полягає в основі добору адекватних засобів фізичного 

виховання; теорію адаптації, що пояснює як здійснюється розвивальний та 

оздоровчий ефект при заняттях фізичними вправами; теорію стомлення і 

відновлення, що формує поняття активного відпочинку; методи контролю 

фізичного стану під час занять; норми рухової активності у різні періоди життя 

людини;  

вміти: творчо використовувати отримані знання при вирішенні певних 

завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, 

організовувати та проводити оздоровчі заняття різної спрямованості; 
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застосовувати різновиди педагогічного контролю під час занять фізичним 

вправами; складати індивідуальні програми рухової активності культурно-

розважального, оздоровчого, кондиційного, розвивального спрямування для 

дітей.   

 

3.  Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. Характеристика сфери оздоровчої 

фізкультурної  діяльності 

 Тема 1. Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів як 

наукова та навчальна дисципліна 

 Ознаки змісту різних видів оздоровчих занять. Міжнародний рух «Спорт 

для всіх» та моделі масового спорту за кордоном. Організація оздоровчої 

фізичної культури у соціально-побутовій сфері. Чинники, що зумовлюють 

застосування засобів фізичної культури у суспільстві. 

Тема 2. Характеристика сфери оздоровчої фізичної культури 

Основні терміни для визначення понять оздоровчої фізичної культури: 

«фізична культура», «фізичне виховання», «фізичний  розвиток», «фізичний 

стан», «фізична рекреація», «фізична реабілітація», «фітнес», «фізична 

підготовленість», «фізичне здоров’я», «норми і нормативи», «рухова 

активність».  

Тема 3. Значення відпочинку і оздоровчої рухової активності  у 

культурному дозвіллі дітей 

Поняття вільного часу, культурного дозвілля. Значення відпочинку і 

рухової активності в житті дитини. Типи і види дозвілля. Особливості занять 

на дозвіллі різних вікових груп дітей. Функціональні зміни в організмі дітей 

різного віку при фізичних навантаженнях. Методика добового хронометражу 

видів діяльності дитини.   

Тема 4. Рухова активність і здоров’я дітей 

Норми рухової активності для дітей, підлітків і дорослих. 
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Принципи і методи використання спеціально організованої рухової 

активності в системі оздоровлення населення. Методика розрахунку добових 

енергозатрат. 

 

Змістовий модуль 2. Наукові основи оздоровчих технологій у 

фізичному вихованні школярів 

Тема 5. Теорія мотивації діяльності людини 

Характеристика структури мотивації (інтереси, потреби, мотиви). 

Чинники, що впливають на формування мотивації до рухової активності 

людини. Методи визначення мотивів та інтересів людей до різних видів 

рухової активності. Опитувальник МАС.  

 Тема 6. Теорія вікового розвитку дітей 

Біологічний розвиток та його умови. Ендогенні та екзогенні чинники, 

що регулюють генетичний розвиток організму людини. Особливості вікової 

періодизації дітей. Типові вікові особливості різних періодів життя дитини. 

Статеві відмінності в енергозабезпеченні м’язової роботи. Методи визначення 

гармонійності будови тіла. 

Тема 7. Теорія стомлення та відновлення 

Причини виникнення стомлення. Динаміка відновлення після фізичного 

навантаження. Фізіологічні закономірності відновлювальних процесів. 

Хронічне стомлення і перевтомлення. Фізіологічні заходи підвищення 

ефективності відновлення. Методика визначення ЧСС під час оздоровчих 

занять. 

Тема 8. Основи теорії адаптації 

Поняття гомеостазу. Генотипна і фенотипна адаптація. Властивості 

адаптації: специфічність, перехресність, адекватність. Термінова та 

довготривала адаптація. Теорія функціональних резервів. Вікові особливості 

адаптації людини. 
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Тема 9. Основи наукових досліджень 

               Поняття та алгоритм наукового дослідження. Методи отримання 

інформації. Методи  обробки інформації. Технологія проведення основних  

антропометричних та фізіометричних вимірювань.  

Апробація результатів дослідження  

 

 Змістовий модуль 3. Оздоровчі технології у фізичному вихованні 

школярів 

 Тема 10. Класифікація програм сучасних технологій оздоровчої рухової 

активності  

 Структура, зміст і технології впровадження оздоровчих фітнес-програм 

аеробного, анаеробного та швидкісного спрямування. Розробка програм. 

Різноманітність програм. Кратність, тривалість, інтенсивність тренувальних 

занять. Цільова ЧСС. Поступове збільшення фізичних навантажень. 

Варіювання фізичних вправ у руховій активності.  

Тема 11. Технології рухової активності аеробної спрямованості 

Загальні рекомендації щодо безпечної участі у руховій активності 

аеробної спрямованості. Методика проведення тренувальних занять аеробної 

спрямованості з використанням тренажерів. Метод визначення індексу маси 

тіла. 

Тема 12. Методика проведення тренувальних занять аеробної 

спрямованості без використання тренажерів 

Програма оздоровчої ходьби. Програма оздоровчого бігу. Програма 

оздоровчого плавання. Групові оздоровчі заняття фізичними вправами 

(аеробіка, аквааеробіка, танці).  Харчування під час оздоровчих занять. 

Методи оцінки жирового компоненту у тілі людини.  

Тема 13. Контроль показників фізичного здоров’я дітей в процесі 

фізкультурно-оздоровчих занять 
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Види контролю. Методи визначення фізичного стану. Самоконтроль. 

Критерії позитивних змін під впливом оздоровчих занять руховою активністю. 

Програма зниження маси тіла. 

Тема 14. Професійні обов’язки та функції фахівця з проведення 

оздоровчо-розвивальних занять 

Структура і зміст діяльності фахівця оздоровчої фізичної культури. 

Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого фітнесу за 

кордоном. 

Тема 15. Організація та проведення змагань як невід’ємної частини 

занять оздоровчою руховою активністю  

Положення про змагання. Організація та проведення змагань. 

Суддівство. Нагородження.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 180 30 30   120       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Характеристика сфери оздоровчої фізкультурної  

діяльності 

Тема1. 

Оздоровчі 

технології у 

фізичному 

вихованні 

школярів як 

наукова та 

навчальна 

дисципліна 

12 2 2   8 
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Тема 2. 

Характеристика 

сфери 

оздоровчої 

фізичної 

культури 

12 2 2   8       

Тема3. 

Значення 

відпочинку і 

оздоровчої 

рухової 

активності  у 

культурному 

дозвіллі дітей 

12 2 2   8 

 

      

Тема 4. Рухова 

активність і 

здоров’я дітей 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Разом за зміст. 

модулем  1 

46 8 8   30       

Змістовий модуль 2. Наукові основи оздоровчих технологій у 

фізичному вихованні школярів 

Тема 5.  Теорія 

мотивації 

діяльності 

людини 

12 2 

 

2   8       

Тема 6. Теорія 

вікового 

розвитку дітей 

16 2 

 

2 

 

  12       

Тема 7. Теорія 

стомлення та 

відновлення 

12 2 2   8 

 

      

Тема 8. Основи 

теорії адаптації 

14 2 2   6       

Тема 9. Основи 

наукових 

досліджень 

8 2 2   4       

Разом за зміст. 

модулем 2 

58 10 10   38       
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Змістовий модуль 3. Оздоровчі технології у фізичному вихованні 

школярів 

Тема 10. 

Класифікація 

програм 

сучасних 

технологій 

оздоровчої 

рухової 

активності  

12 2 2   8       

Тема 11. 

Технології 

рухової 

активності 

аеробної 

спрямованості 

14 2 2   10       

Тема 12. 

Методика 

проведення 

тренувальних 

занять аеробної 

спрямованості 

без 

використання 

тренажерів 

12 2 2   8       

Тема13. 

Контроль 

показників 

фізичного 

здоров’я дітей в 

процесі 

фізкультурно-

оздоровчих 

занять 

14 2 2   10       

Тема14. 

Професійні 

обов’язки та 

функції фахівця 

з проведення 

оздоровчо-

розвивальних 

занять 

10 2 2   6       
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Тема15. 

Організація та 

проведення 

змагань як 

невід’ємної 

частини занять 

оздоровчою 

руховою 

активністю  

14 2 2   10       

Разом за зміст. 

модулем  3 

76 12 12   52       

Усього годин 180 30 30   120       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього    

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів як 

наукова та навчальна дисципліна 

2 

2 Характеристика сфери оздоровчої фізичної культури 2 

3 Значення відпочинку і оздоровчої рухової активності  у 

культурному дозвіллі дітей 

2 

4 Рухова активність і здоров’я дітей 2 

5 Теорія мотивації діяльності людини. Методи вивчення 

мотивів людини до рухової активності 

2 
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6 Теорія вікового розвитку дітей 2 

7 Теорія стомлення та відновлення 2 

8 Основи теорії адаптації 2 

9  Основих наукових досліджень 2 

10 Класифікація програм сучасних технологій оздоровчої 

рухової активності 

2 

11 Технології рухової активності аеробної спрямованості 2 

12 Методика проведення тренувальних занять аеробної 

спрямованості без використання тренажерів 

2 

13 Контроль показників фізичного здоров’я дітей в процесі 

фізкультурно-оздоровчих занять 

2 

14 Професійні обов’язки та функції фахівця з проведення 

оздоровчо-розвивальних занять 

2 

15 Організація та проведення змагань як невід’ємної частини 

занять оздоровчою руховою активністю 

2 

 Усього 30 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зф

н 

1    

2    

 Усього    

  

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів як 

наукова та навчальна дисципліна 

 

8 

2 Характеристика сфери оздоровчої фізичної культури 8 

3  Значення відпочинку і оздоровчої рухової активності  у 

культурному дозвіллі дітей 

8 

4  Рухова активність і здоров’я дітей  6 

5 Теорія мотивації діяльності людини. Методи вивчення 

мотивів людини до рухової активності 

8 

6 Теорія вікового розвитку дітей 12 

7 Теорія стомлення та відновлення 8 

8 Основи теорії адаптації 6 

9 Основи наукових досліджень 4 

10 Класифікація програм сучасних технологій оздоровчої 

рухової активності 

8 

11 Технології рухової активності аеробної спрямованості 10 

12 Методика проведення тренувальних занять аеробної 

спрямованості без використання тренажерів 

8 

13 Контроль показників фізичного здоров’я дітей в процесі 

фізкультурно-оздоровчих занять 

10 

14 Професійні обов’язки та функції фахівця з проведення 

оздоровчо-розвивальних занять 

6 

15 Організація та проведення змагань як невід’ємної частини 

занять оздоровчою руховою активністю 

10 

 Усього 120 

 

9. Методи навчання   

 1. Словесні  (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

 2. Наочні  (демонстрування, показ). 

 3. Практичні  (виконання завдань практичних занять). 
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10. Методи контролю 

Поточні види контролю: робота на лекціях (контроль відвідування, 

ведення конспекту лекцій); поточний та підсумковий контроль знань 

(індивідуальне опитування, контроль виконання тестів, підготовка рефератів, 

оцінка якості підготовки та захисту індивідуальних завдань, що виконуються 

під час аудиторних занять та під час самостійної роботи); робота студентів на 

практичних заняттях (контроль відвідування, підготовки до занять, наявність 

конспекту практичних занять, оцінка активності студента на практичних 

заняттях, якість підготовки та захисту доповідей-повідомлень).  

Підсумковий вид контролю: іспит. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Сума 

балів 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8-

9 

т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Практичні 

заняття 

2 2 2 2 4 5 2 4 2 2 4 4 4 2 41 

Поточний 

контроль: 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5 

опитування               10 

індивідуальні види 

поточного 

контролю 

  5         5   10 

Іспит               20 

Усього               100 
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Т 1. Оздоровчі технології у фізичному вихованні школярів як наукова та 

навчальна дисципліна. 

Т 2. Характеристика сфери оздоровчої фізичної культури. 

Т 3.  Значення відпочинку і оздоровчої рухової активності  у культурному 

дозвіллі дітей. 

Т 4. Рухова активність і здоров’я дітей. 

Т 5. Теорія мотивації діяльності людини. 

Т 6. Теорія вікового розвитку дітей.  

Т 7. Теорія стомлення та відновлення.  

Т 8. Основи теорії адаптації. 

Т 9. Основи наукових досліджень. 

Т 10. Класифікація програм сучасних технологій оздоровчої РА.   

Т 11. Технології рухової активності аеробної спрямованості. 

Т 12. Методика проведення тренувальних занять аеробної спрямованості 

без використання тренажерів.   

Т13. Контроль показників фізичного здоров’я дітей в процесі 

фізкультурно-оздоровчих занять. 

Т 14. Професійні обов’язки та функції фахівця з проведення оздоровчо-

розвивальних занять. 

Т 15. Організація та проведення змагань як невід’ємної частини занять 

оздоровчою руховою активністю. 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації щодо практичних занять з дисципліни «Оздоровчі 

технології у фізичному вихованні школярів» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)».  

Кременчук: КрНУ у процесі розробки. 

2. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни «Оздоровчі 

технології у фізичному вихованні школярів» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)».  

Кременчук: КрНУ у процесі розробки. 
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13. Рекомендована література 

Базова 

1. Безверхня Г. В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів 

загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту / Г. В. Безверхня : 

методичні рекомендації для вчителів фізичної культури. – Умань : УДПУ, 

2003. – 52 с.  

2. Булатова М. М. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

физическом воспитании / М. М. Булатова, Ю. А. Усачев : в учеб. Теория и 

методика физического воспитания / под. общ. ред. Т.Ю. Круцевич. – К. : 

Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – С. 342−379. 

3. Жданова О. М. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і 

рекреаційного туризму / О. М. Жданова, А. М. Турчак, В. І. Поляковський, 

І. В. Котова. – Луцьк : Вежа, 2000. – 248 с. 

4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. − Санкт-Петербург : Питер, 

2010. – 508 с. 

5. Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді 

/ Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімпійська 

література, 2011. – 224 с.  

6. Круцевич Т. Ю. Наукові основи фізичного виховання. Лекція для студентів 

і аспірантів. – К. : Т-во «Знання України», 2001. – 23 с. 

7. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. 

посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. − К. : Олімп. літ-ра, 2010. − 248 с.  

8. Паффенбаргер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. 

– Киев : Олимпийская литература, 1999. – 320 с. 

9. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её 

практическое применение / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 2014. – 624 с. 

10. Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнесс / Эдвард Т. Хоули,  Б. Дон Френкс. 

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

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

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

1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 

организации / Г. А. Аванесова. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – 236 с. 

2. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент / Г. А. Аванесова. − М. : Аспект 

Пресс, 2006. – 130 с.  

3. Алешин В. В. Менеджмент зарубежных стадионов и спортивно-

оздоровительных центров / В. В. Алешин, Е. В. Кузьмичева, И. И. Переверзин. 

– М. : Физкультурное образование и наука, 1997. – 85 с. 

4. Башкиров М. М. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом / 

М. М. Башкиров, С. И. Гуськов. – М. : ВНИИФК. – 1994. 

5. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. 

– Киев : Здоровье, 1998. − 246 с. 

6. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / 

Г. Л. Апанасенко. – СПб : МГП «Петрополис», 1992. – 124 с. 

7. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / 

Р. М. Баевский. − М. : Медицина, 1979. – 294 с. 

8. Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. – Киев : 

Олимпийская литература, 2003. – 424 с. 

9. Джил О. Игра в семейной терапии. – Москва, 2003. – 174 с. 

10. Иващенко Л. Я. Физическое воспитание взрослого населения: в учеб. 

Теория и методика физического воспитания / Л. Я. Иващенко, А.Л.Благий // 

под. общ. ред. Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. 

– С. 201−252.  

11. Круцевич Т. Ю. Двигательная активность и здоровье детей и подростков: 

в учебнике «Теория и методика физического воспитания». – Киев : 

Олимпийская литература, 2003. − Т. 2. – С. 8–21. 

12. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 

подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – Киев : 

Олимпийская литература, 1999. – 232 с. 
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Михайлова Л. Н. Социология досуга. − М. : Наука, 1999. – 360 с. 

13. Приступа Є. П. Теорія та технології рекреаційно-оздоровчої рухової 

активності / Є. П. Приступа : метод. посібник для студ. вузів. – 66 с. 

14. Родзевич-Грун И. Компоративный анализ здорового образа жизни 

молодежи (Беларусь, Украина, Польша). – Барановичи, 2000. – 79 с.  

15. Рыжкин Ю. Е. К вопросу о понятии феномена «физическая рекреация» // 

Теория и практика физической культуры. − 2001. − № 4. – С. 55–57.  

16. Рыжкин Ю. Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека // Теория и 

практика физической культуры. − 2002. − № 5. – С.17–20.  

17. Стрельцов Ю. А. Культорология досуга. – М., 2002. – 208 с. 

18. Теория и методика физического воспитания: под ред. Т. Ю. Круцевич. – К. 

: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 438 с. 

19. Теория и методика физического воспитания: под ред. Т.Ю. Круцевич. – К. 

: Олимп. лит-ра, 2003. – Т. 2. – 403. 

20. Шамсутдинова Д. В. Социально-культурная интеграция личности в сфере 

досуга. − Казань, 2001. – 246 с. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 
 

 

 

 

 


