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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів
 
– 6   

014 – Середня освіта 
Вибіркова 

 

Модулів – 1 

Професійне 

спрямування: 

фізична культура 

 

Рік підготовки:
 

 

Змістових модулів – 3 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

                          

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

20  год. 

Практичні заняття 

 40 год. 

Самостійна робота 

                   120 год. 

Вид контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нові технології у фізичному 

вихованні» є формування у студентів уміння використовувати елементи сучасних 

рухових програм на уроках фізкультури для вирішення завдань розвитку фізичних 

якостей та оздоровлення в процесі фізичного виховання у школі. 

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.  

     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 знання у розв’язанні оздоровчих та  освітніх завдань; 

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

позаурочний час;  

˗ володіти фітнес-термінологією. 

˗ володіти фітнес-термінологією. 

˗ підбирати музичний супровід, користуватися фітнес-інвентарем;  

˗ записувати вправи за показом і виконувати за записом;  

˗ самостійно складати і проводити комплекси рухових вправ з групою. 
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3. Програма 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 

бакалавра. 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 метод підвищення мотивації до 
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занять фізичними вправами школярів. Поняття мотивації. Гендерні особливості 

мотивації у школярів. Нові рухові вправи та музичний супровід на уроках 

фізкультури. 

     Тема 8. Фітнес-програми як засіб 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 фітнес-

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. Безпека занять та профілактика травматизму у фітнес-індустрії. 

Первинне опитування та анамнез. Загальні протипоказання. Законодавчі 

документи, що регулюють діяльність у фітнес-індустрії.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 

Змістовий модуль 1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у 

фізичному вихованні 

Тема 1. Загальна характеристика та 

особливості сучасних рухових програм. 

 2 0  12 

 Тема 2. Класифікація, зміст та спрямування 

фітнес-програм.  

 2 0  12 

Разом за змістовим модулем 1  4 0  24 

Змістовий модуль 2.  Використання новітніх оздоровчих технологій у 

процесі фізичного виховання школярів                      

Тема 3. Загальна характеристика програм 

силового спрямування. 

 2 6  12 

Тема 4. Загальна характеристика програм 

кардіологічного спрямування. 

 2 10  12 

Тема 5. Загальна характеристика програм із 

багатовекторним спрямуванням 

навантаження. 

 2 10  12 

Тема 6. Характеристика сучасних програм, 

заснованих на йога-практиках. 

 2 4  12 

Тема 7. Використання фітнес-технологій як 

метод підвищення мотивації до занять 

фізичними вправами школярів 

 2 2  14 

Тема 8. Фітнес-програми  як засіб розвитку 

фізичних якостей школярів. 

 2 6  14 

Разом за змістовим модулем 2  12 38  76 

Змістовий модуль 3. Матеріально технічне забезпечення  

та безпека фітнес-занять 

Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення  

сучасних фітнес-технологій та програм.  

 2 2  10 

Тема 10. Безпека занять та профілактика 

травматизму у фітнес-індустрії. 

 2 0  10 

Разом за змістовим модулем 3  4 2  20 

Разом за модулем  180 20 40  120 

Семестровий контроль –  іспит 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Загальна характеристика та критерії класифікації новітніх 

рухових програм 

2 

2  Характер навантаження та вибір музичного супроводу до 

фітнес-заняття   

2 

3 Розробка конспектів занять сучасного силового 

тренування. Принципи дозування силового навантаження  

4 

4 Розробка конспектів занять за програмами: «Класична 

аеробіка», «Степ-аеробіка, «Скайджампінг» 

6 

5 Розробка конспектів занять за програмою «Табата» 6 

6 Програмування занять флаййогою та Пілатесом 4 

7 Характеристика програми «Банджи-фітнес», розробка 

конспекту заняття.  

2 

8 Використання елементів фітнес-програм у структурних 

частинах уроку залежно від мети та завдань. Розробка 

конспектів для розвитку обраної фізичної якості із 

залученням відповідних рухових програм та їх елементів  

8 

9 Інвентар та обладнання фітнес-студій (на прикладі 

фітнес-закладів Кременчука) 

4 

10 Безпека занять та профілактика травматизму у фітнес-

індустрії. Долікарська допомога. 

2 

 Усього  40 

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Загальна характеристика та особливості сучасних рухових 

програм. 

12 

2 Класифікація, зміст та спрямування фітнес-програм.  12 

3 Загальна характеристика програм силового спрямування. 12 

4 Загальна характеристика програм кардіологічного 

спрямування. 

12 

5 Загальна характеристика програм із багатовекторним 

спрямуванням навантаження. 

12 

6 Характеристика сучасних програм, заснованих на йога-

практиках. 

12 

7  Використання фітнес-технологій як метод підвищення 

мотивації до занять фізичними вправами школярів 

14 

8 Фітнес-програми  як засіб розвитку фізичних якостей 

школярів. 

14 
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9 Тема 9. Матеріально-технічне забезпечення  сучасних 

фітнес-технологій та програм.  

10 

10 Тема 10. Безпека занять та профілактика травматизму у 

фітнес-індустрії. 

10 

 Усього 120 

 

7. Методи навчання 

 

     Методи навчання: словесні, практичні, наочні.  

    

8. Методи контролю 

     Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

Методи та засоби діагностики успішності навчання: практичні заняття у 

фітнес-залах, індивідуальні завдання щодо складання комплексів вправ 

конкретної фітнес-програми, самостійні роботи, тестові завдання, педагогічна 

практика в форматі практичних занять, іспит.  

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид  

занять 

Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль № 2 

Змістов. 

модуль 

№3 

Підсумк

овий 

тест 

(екзамен

) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 20 20 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 

ПЗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 20 

Поточн. 

контроль: 

опит - 

ння 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

10 

 

     20 

 

     20 

 

 

 

50 

тестуван

ня 

10 10   

практичн

і навички 

- 2 3 3 2 2 3 3 - 2 

Усього            100 
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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 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні». – Кременчук: КрНУ, 2020. – 24 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні». – Кременчук: КрНУ, 2020. – 24 с. 

 

13. 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. 
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2. Макатун М. В. Атлетична гімнастика для жінок / М. В. Макатун, С. А. 

Мазуренко. – М. : Знання, 1990. – 173 с.  

3. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю. В. 

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

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Інтернет, вебінари, відео посібники тощо. 

 

 

 

 


