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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. – 2 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

 (шифр і назва) 
Нормативна 

 
спеціальність 

014 Середня освіта 

(Фізична культура) 
(шифр і назва) 

Модулів – 4 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –180 

5-й, 6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 8 год. - 

Практичні, семінарські 

 52 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

120 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60 / 120 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Плавання та методика його 

викладання»  є практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та 

вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної 

організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх 

підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичного виховання з розділу плавання, а 

також використання оздоровчої та виховної цінності цього виду спорту. 

 

Предмет: техніка і методика навчання плаванню. 

 

Завдання: 

формування навичок адекватної поведінки на воді; оволодіння технікою 

спортивного та прикладного плавання; набуття знань та формування умінь щодо 

надання допомоги потерпілим на воді; отримання знань та формування умінь 

щодо побудови навчально-тренувального процесу з плавання з групами різної 

вікової та плавальної підготовленості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

теоретичні основи статичного і динамічного плавання; історію виникнення та 

розвитку плавання; техніку спортивного і прикладного плавання; основи 

методики навчання спортивних і прикладних способів плавання; правила 

організації та проведення змагань з плавання; організаційно-методичні основи 

навчально-тренувального процесу з плавання. 

вміти : 

володіти технікою спортивних і прикладних способів плавання; надати 

першу домедичну допомогу потерпілому на воді; планувати і організовувати 

навчально-тренувальний процес з плавання; організувати і провести змагання з 

плавання із оформленням відповідної документації. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Основи спортивного та прикладного плавання. 

 Тема 1. Аспекти вивчення плавання як навчальної, спортивної  і 

педагогічної  дисципліни в літературі та на практиці. 

Теоретичні основи плавання. Плавання як фізична дія, навчальний предмет, 

основні напрямки в розвитку плавання. Особливості плавання як засобу фізичного 

виховання. Оздоровче значення плавання. Основи техніки плавання спортивними 

способами. Поняття про техніку плавання. Історія та сучасний стан спортивного 

плавання. Правила проведення змагань зі спортивного плавання. Склад 

суддівської колегії. Вимоги правил змагань до плавання. Вимоги правил змагань 

до виконання стартів та поворотів. Дистанції спортивного плавання. Основи 

прикладного плавання та першої допомоги потерпілим на воді. Плавання в 

екстремальних умовах (плавання у одязі та роздягання у воді; плавання у 

водоростях; плавання під час сильних хвиль; плавання у воді, вкритою палаючою 

рідиною). Способи надання допомоги потопаючому. Правила поведінки на воді.  

Змістовий модуль 2. Основи спортивного плавання.  

Тема 2. Основи та особливості плавання вільним стилем, батерфляєм,  

брасом, на спині.   

Техніка плавання спортивними способами. Положення тіла. Рухи ногами. 

Гребок  руками. Дихання. Координація рухів. Старти і повороти. 

Змістовий модуль 3.  Методика навчання техніці спортивних та 

прикладних способів плавання.  

Тема 3.  Методи та методика навчання плаванню.  

Етап адаптації у воді в процесі навчання плаванню. Навчання техніці 

плавання спортивними способами.  Навчання техніці плавання прикладними 

способами. Навчання техніці транспортування потерпілого на воді.  

Змістовий модуль 4. Основи побудови навчально-тренувального 

процесу з плавання.  

Тема 4. Складові успішного проведення заняття з плавання.  
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Принципи організації навчального процесу з плавання. Засоби і методи 

навчання у плаванні. Плавання в системі фізичного виховання. Організація занять з 

плавання у дошкільних установах, загальноосвітніх школах, дитячих оздоровчих 

таборах, вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації. Оздоровче плавання, 

кондиційне тренування, плавання в системі фізичної реабілітації. Основи 

спортивного тренування з плавання.  

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі ус

ьо

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 1

3 

 180 8 52   120       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Основи спортивного та прикладного плавання  

Тема 1. Аспекти вивчення 

плавання як навчальної, 

спортивної  і педагогічної  

дисципліни в літературі та на 

практиці. 

 2 12   30       

Разом за змістовим модулем 1  2 12   30       

Змістовий модуль 2. Основи спортивного плавання  

Тема 2. Основи та особливості 

плавання вільним стилем, 

батерфляєм, брасом, на спині.   

 2 12   30       

Разом за змістовим модулем 2  2 12   30       

Змістовий модуль 3.  Методика навчання техніці спортивних та 

прикладних способів плавання 

Тема 3.  Методи та методика 

навчання плаванню 

 2 14   30       

Разом за змістовим модулем 

3 

 2 14   30       

Змістовий модуль 4. Основи побудови навчально-тренувального 

процесу з плавання 

Тема 4. Складові успішного 

проведення заняття з 

плавання 

 2 14   30       

Разом за змістовим модулем 

4 

 2 14   30       
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Усього годин  8 52   120       

                                                          

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Аспекти вивчення плавання як навчальної, спортивної  і 

педагогічної  дисципліни в літературі та на практиці 

12 

2 Основи та особливості плавання вільним стилем, 

батерфляєм, брасом, на спині 

12 

3 Методи та методика навчання плаванню 14 

4 Складові успішного проведення уроку з плавання 14 

 Разом 52 

 

                                                                                                              

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вимоги навчального плану  з плавання  6 

2 Навчально-методичне забезпечення 6 

3 Матеріально-технічна база 6 

4 Положення тіла 6 

5 Рухи ногами 6 

6 Гребок  руками 6 

7 Дихання 6 

8 Координація рухів 6 

9 Старти і повороти 6 

10 Підбір дітей в групи за ступенем підготовленості 6 

11 Вправи для навчання основам плавання 8 

12 Використання наочного приладдя 6 

13 Загальнорозвиваючі та спеціальні фізичні вправи 6 

14 Вправи на освоєння з водою 8 

15 Ігри і розваги у воді 6 

16 Прості стрибки у воду 6 

17 Вправи для вивчення техніки плавання 6 

18 З чого розпочинати навчання плаванню 6 

19 Складові, які необхідні, для успішного проведення уроку 6 

 Разом 120 

 
7. Методи навчання   
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Лекційні та практичні заняття. Самостійна робота з навчальним 

посібниками. Для активізації навчальної діяльності студентів використовуються 

тестування.  

8. Методи контролю 

Поточні види контролю; підсумковий вид контролю: залік у 5, 6 семестрах. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для заліку 

 Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Змістовий 

модуль № 4 

Т1 Т1 Т1 Т1 100 

26 26 24 24 

 

 

Т1. Аспекти вивчення плавання як навчальної, спортивної  і педагогічної  

дисципліни в літературі та на практиці. 

Т2. Основи та особливості плавання вільним стилем, батерфляєм, брасом, на 

спині.   

Т3. Методи та методика навчання плаванню. 

Т4. Складові успішного проведення заняття з плавання.   

 

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 
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10. Методичне забезпечення 

1. Бізін В. П., Гуменний В. С., Даценко М. І. Методичні рекомендації 

«Особливості навчання техніці плавання на початковому етапі». – Кременчук : 

Кременчуцький державний політехнічний університет, 2007. – 26 с. 

2. Методичні  вказівки  щодо  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни 

«Плавання  та  методика  його  викладання».  –  Кременчук : ПП  Щербатих, 2013. 

– 27 с. 

3. Методичні  вказівки  щодо  самостійної роботи  з  навчальної  дисципліни 

«Плавання  та  методика  його  викладання».  –  Кременчук : ПП  Щербатих, 2013. 

– 47 с. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Абсалямов Т.М., Платонов В.Н., Шабир М.М. Структура 

соревновательной деятельности пловцов // Плавание. – К.: Олимпийская 

литература, 2000. – С. 121–139. 

2. Булатова М.М., Сахновский К.П. Плавание для здоровья. – К.: Здоровье, 

1988. – С . 25–61.  

3.  Булгакова Н.Ж., Булатова М.М., Платонов В.Н. Предварительный и 

промежуточный отбор пловцов и их ориентация на втором и третьем этапах 

подготовки // Плавание. – К.: Олимпийская литература, 2000. – С. 155–167.   

4. Мухин В.Н., Радыгин Ю.И. Плавание – здоровье детей. – К.: Здоров’я, 

1988.– С. 27–35. 

 5. Парфенов А.В., Абсалямов Т.М. Повороты в спортивном плавании. – К.: 

Здоровья, 1989. –С. 8–56. 

6. Спортивное плавание: путь к успеху: Кн. 1 / под. общ. ред. В.Н. 

Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2011. – 480 с. 

Допоміжна 
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1. Белиц-Гейман С.В. Мы учимся плавать. – М: Просвещение, 1987. – С. 9–

19. 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – С. 36–38, 

239–244. 

3. Булгакова Н.Ж. Плавание. Сб. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 32 с. 

4. Булгакова Н.Ж. Плавание в пионерском лагере – 3-е изд. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989. – С. 9–32. 

5. Булах И.М. Плавание в пионерском лагере. – Мн.: Полымя, 1988. – С. 10–

98.   

6. Васильев В.С. Обучение детей плаванию. – М: Физкультура и спорт, 

1989. – С. 38–82. 

7. Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания: Учеб. – Мн.: 

«Четыре четверти», 1998. – 352 с. 

8. Козлов А.В. Плавание доступно всем. – Л.: Лениздат 1986. – 12 с. 

9. Кубышкин В.И. Учите школьников плавать. – М.: Просвещение, 1988. – 

С. 20–53. 

10. Макаренко Л.П. Плавайте на здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 

– С. 38–54. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 

  


