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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

     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. 

    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.  

     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). 

     Об’єктом вивчення дисципліни є процес спеціально організованої 

(фізкультурної) рухової активності різних верств населення України. 

      Предметом її вивчення виступають найпоширеніші технології 

організованої рухової активності різних груп населення задля збереження 

здоров’я та покращення якості життя. 

     Міждисциплінарні зв’язки: «Валеологія рухової активності» як 

навчальна та наукова дисципліна тісно пов’язана з рядом інших дисциплін 
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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.  

     Ці та інші дисципліни і теорії складають наукове підґрунтя теорії 

валеології рухової  активності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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 методиками 

розрахунку); 

˗ володіти прийомами контролю за фізичним станом у процесі оздоровчих 

занять фізичними вправами. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

     Змістовий модуль 1.  Фізіологічні основи рухової активності.       

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

Валеологія рухової активності як навчальна дисципліна в системі підготовки 

бакалавра з фізичної реабілітації та фітнесу. Основні поняття та терміни, 

компетенції дисципліни, галузі застосування знань та умінь дисципліни. 

Поняття та види  РА. Норми РА. Поняття про оптимум, максимум і мінімум РА. 

Поняття гіпер- та гіподинамії, їх наслідки. Гіпокінетична хвороба. Способи 

попередження та усунення  наслідків гіподинамії. 

     Тема 2.  Оздоровчі основи фізичних вправ. Гомеостаз та адаптація.  

Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Поняття «оздоровчого тренування». 

Основні  правила оздоровчого тренування. Принципи  використання  

спеціально організованої рухової активності  в системі оздоровлення населення 

(Круцевич, Рекреація). Реакції систем організму на фізичне навантаження 

(серцево-судинної, дихальної, імунної).  

Змістовий модуль 2.   Особливості змісту, функцій та організації  

рухової активності для різних вікових категорій. 

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

необхідності та змісту  РА у дитячому  віці. Добова рухова активність та  

хвороби. Формування мотивації до занять у дітей.  

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

Обґрунтування необхідності та змісту РА у зрілому  та літньому віці. Фактори 

ризику розвитку захворювань. Збереження рівня РА протягом життя. Стратегія 

стимулювання занять РА. 

Змістовий модуль 3.  Рухова активність при різних нозологіях. 

     Тема 5. Рухова активність та дитячі хвороби. Дитячі хвороби як пряма та 

опосередкована причина гіпоактивності. «Мнимое заболевание» як причина 

гіпоактивності. Вплив хвороб на фізичну підготовленість дітей та зворотній 

зв'язок. Вплив рухової активності на психічне здоров’я дітей. Випадки 
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негативного впливу  рухової активності на здоров’я дітей. Рекомендації щодо 

вибору виду рухової активності.  

     Тема 6. Рухова активність при захворюваннях серцево-судинної системи 

(ССС) . Програми рухової активності при серцевих захворюваннях (вади серця, 

повна блокада серця, системна гіпертензія). Рекомендації до занять РА. 

Організація контролю та самоконтролю. Ризики, пов’язані із заняттями РА при 

серцевих захворюваннях. Раптова смерть на  заняттях РА спортсменів  із 

органічними захворюваннями ССС (гіпертрофічна кардіоміопатія, синдром 

Марфана). Струс серця як причина раптової смерті. Запобігання струсу серця 

на заняттях РА. «Уявне захворювання» серця у дітей.  «Серце спортсмена» у 

дітей та дорослих.  

     Тема 7.  РА при  захворюваннях органів дихання. Астма фізичного 

зусилля. Провокаційний вплив ФВ. Рекомендації щодо кліматичних умов при 

організації  РА хворих на астму. Фізична підготовленість астматиків. Вибір 

виду РА та рекомендації до організації занять. РА при муковісцидозі. РА при 

бронхолегеневій дисплазії.  

     Тема 8. Рухова активність при  ендокринних та онкологічних хворобах. 

РА при цукровому діабеті І типу. Гіпоглікемія та кетоацидоз при фізичному 

навантаженні. Засоби попередження гіпоглікемії при фізичному навантаженні. 

Механізм зниження рівня глюкози в крові при фізичному навантаженні, вплив 

на потребу в інсуліні. Рекомендації до вибору РА.  

     РА при цукровому діабеті ІІ типу. Дефіцит РА як одна із причин 

захворювання. Рекомендації щодо режиму РА.  

    РА при недостатності соматотропного гормону (СТГ). РА як терапевтичний 

чинник. Провокаційна функція РА при дефіциті СТГ. Фактори впливу на рівень 

СТГ при фізичному навантаженні. 

     РА та онкологічні хвороби. Рухова активність і профілактика онкологічних 

захворювань. Рухова активність як засіб реабілітації: вплив на психосоціальний 

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

системи. Особливості занять РА при захворюваннях на сколіоз.  

Обгрунтування фізичної терапії при сколіозі. Рухова активність хворих на 

церебральний параліч (ЦП): функціональний стан організму, енергоспоживання 

та енерготрати. Взаємозвязок між функціональним станом та руховими 

функціями хворих на ЦП. Види РА, рекомендовані для дітей із ЦП.  РА хворих 

на епілепсію. Фізичні вправи та епілептичні напади. Рекомендації щодо вибору 

та організації занять РА. 

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

їжі. Невротична анорексія. Роль та сприйняття занять РА при анорексії. 

Ожиріння. Ожиріння і звична рухова активність. Гіпоактивність як можлива 

причина ожиріння. Інтенсивна рухова активність у якості засобу зниження маси 

тіла. Вплив інтенсивних занять РА на розподіл жирової тканини та апетит. 

Рекомендовані види РА в рамках програми контролю маси тіла.     

  

ІІ семестр 

     Змістовий модуль 4. Теорія та технології рекреаційно-оздоровчої рухової 

активності для здорових людей. 

     Тема 11. Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як 

соціальне явище. Передумови виникнення та розвитку технологій 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Видові ознаки, завдання і 

зміст технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Класифікація 

сучасних оздоровчо-рекреаційних програм. Структура і зміст. Технології 

впровадження серед населення.  

     Тема 12. Фізичний стан як основа програмування занять в оздоровчому 

фітнесі. Показники фізичного стану. Технології їх вимірювань, досліджень та 

оцінки. Порядок проведення навантажувального тестування. Методи 

визначення рухової активності та енерготрат. Методики оцінки фізичного 

стану. Рекомендації до вибору виду РА.  Методики контролю та самоконтролю 
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стану кардіореспіраторної системи та маси тіла в процесі фітнес-занять. 

Поняття та рекомендації до фітнес-харчування.  

     Тема 13. Основи програмування занять в оздоровчому фітнесі. 

Принципи побудови тренувальних програм. Прийоми  дозування навантаження. 

Класифікація навантажень у оздоровчому тренуванні. Поняття «повторного 

мінімуму» та «повторного максимуму», методологія їх розрахунку, 

використання в процесі розрахунку індивідуального навантаження. Оцінка 

ефективності занять.      

      Тема 14. Йога як  класична технологія оздоровчої рухової активності. 

Йога в основі фітнес-програм оздоровчо-рекреаційної спрямованості. Хатха-

йога, флай-йога та ін. Техніка основних асан. Терапевтичний ефект та механіка 

впливу на організм перевернутих асан антигравітаційної (флай) йоги. 

Принципи побудови тренувальних комплексів. Показання та протипоказання до 

занять. Інвентар та обладнання місць (залів) для занять флай-йогою. Основи 

безпеки спортивних рухів.    

     Тема 15. Технології рухової активності аеробної спрямованості. 

Характеристика фітнес-програм аеробної спрямованості. Найбільш 

розповсюджені фітнес-програми аеробної спрямованості без технічних 

пристроїв: програма К. Купера, програма оздоровчої ходьби, програма 

бігу підтюпцем (за Френксом і Хоулі). Огранізаційно-методичні вказівки до 

проведення занять аеробної спрямованості. 

    Тема 16. Фітнес-програми аеробної спрямованості з використанням 

технічних пристроїв. Фітнес-програми на кардіо-тренажерах. Програма 

спінбайк-аеробіки. Характеристика складових частин програми, правила 

рівномірного дозування навантаження для різних м’язових груп, прийоми 

регулювання емоційності. Регулювання тренувальних параметрів. 

Організаційно-методичні вказівки до занять. Показання та протипоказання.    

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

Історична довідка розвитку фітнес-програм, заснованих на оздоровчих видах 
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гімнастики: фітнес-програми аеробної і силової витривалості, корекції фігури 

координаційних здатностей, музично-ритмічних навичок, гнучкості та 

релаксації. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності силової 

спрямованості. Інвентар та обладнання фітнес залів силової спрямованості. 

Особливості роботи тренера.  

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

Терапевтичний ефект занять у воді. Показання та протипоказання до фітнес-

занять у воді. Сучасні види аквафітнесу. Програмування занять із аквааеробіки. 

Інвентар та обладнання для аквафітнесу. Організаційно-методичні вказівки до 

занять.   

      Змістовий модуль 5. Організаційні аспекти оздоровчої діяльності 

      Тема 19. Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого 

фітнесу. Підготовка фахівців з фітнесу і рекреації в Україні та за кордоном. 

Кваліфікаційні вимоги до фахівців. Організація роботи фітнес-студії. Правові 

основи підприємницької діяльності у фітнес-індустрії.  

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

життя. Методи вивчення мотивації до занять у відвідувачів фітнес-клубів. 

Методи розрахунку функціональних показників з урахуванням параметрів тіла. 

Комп’ютерно-інформаційні технології в роботі фахівців фізкультурно-

оздоровчих послуг. Просвітницька діяльність фітнес-тренера.    
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3. 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 

Модуль 1 
*
 

Змістовий модуль 1.  Фізіологічні основи рухової активності            

Тема 1.  Рухова активність (РА)  як чинник 

фізичного здоров’я людини 

6 2 2  2 

Тема 2.  Оздоровчі основи фізичних вправ 6 2 2  2 

Разом за змістовим модулем 1 12 4 4  4 

Змістовий модуль 2.   Особливості змісту, функцій та організації рухової 

активності для різних вікових категорій 

Тема 3. Рухова активність і фізичне здоров’я 

дітей 

12 2 2  8 

Тема  4. Рухова активність та здоров’я людей 

зрілого та літнього віку 

12 2 2  8 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 4  16 

Змістовий модуль 3.  Особливості рухової активності при різних нозологіях 

Тема 5. Рухова активність та дитячі хвороби 14 2 2  10 

Тема 6. Рухова активність при захворюваннях 

серцево-судинної системи (ССС)  

14 2 2  10 

Тема 7. Рухова активність при  захворюваннях 

органів дихання 

14 2 2  10 

Тема 8. Рухова активність при  ендокринних 

та онкологічних хворобах 

14 2 2  10 

Тема 9. Рухова активність при захворюваннях 

опорно-рухового апарату та нервової системи 

14 2 2  10 

Тема 10. Рухова активність при 

захворюваннях, пов’язаних із порушеннями 

прийому їжі 

14 2 2  10 

Разом за змістовим модулем 3 84 12 12  60 

Разом за модулем 1 120 20 20  80 

Семестровий контроль – залік  

Модуль 2  

Змістовий модуль 4. Теорія та технології рекреаційно-оздоровчої рухової 

активності для здорових людей 
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Тема 11. Технології оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності як соціальне явище 

14 2 2  10 

Тема 12. Фізичний стан як основа 

програмування занять в оздоровчому фітнесі 

14 2 2  10 

Тема 13. Основи програмування занять в 

оздоровчому фітнесі     

14 2 2  10 

Тема 14. Йога як  класична технологія     

оздоровчої рухової активності 

14 2 2  10 

Тема 15. Технології рухової активності 

аеробної спрямованості 

14 2 2  10 

Тема 16. Фітнес-програми аеробної 

спрямованості з використанням технічних 

пристроїв 

14 2 2  10 

Тема 17. Фітнес-програми, засновані на 

оздоровчих видах гімнастики   

14 2 2  10 

Тема 18. Аквафітнес та СПА-технології у 

системі оздоровчих занять 

14 2 2  10 

Разом за змістовим модулем 4 112 16 16  80 

Змістовий модуль 5. Організаційні аспекти оздоровчої діяльності 

Тема 19. Особливості професійної діяльності 

фахівців з оздоровчого фітнесу 

4 2 2  0 

Тема 20. Фітнес-тренер як дослідник та 

організатор здорового способу життя 

4 2 2  0 

Разом за змістовим модулем 5 8 4 4  0 

Разом за модулем 2 120 20 20  80 

Семестровий контроль – іспит 

Усього годин 240 40 40  160 

                                                        

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Тема заняття Кількість 

годин 

1 Організація і проведення первинної співбесіди і  оцінка 

ступенів ризику серед потенційних учасників тренувальної 

програми 

2 

2 Визначення і оцінка соматометричних показників. 

Визначення і оцінка маси та складу тіла. Організація ОРА 

для людей із захворюваннями, пов’язаними із прийомом 

їжі та гормональними порушеннями 

2 

3 Особливості організації оздоровчих занять фізичними 

вправами з дітьми 

2 
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4 Особливості оздоровчої рухової активності людей зрілого 

та літнього віку 

2 

5 Визначення і оцінка фізіометричних та соматоскопічних 

показників. Організація ОРА для людей із патологіями 

опорно-рухового апарату 

2 

6 Визначення і оцінка функціональних показників  

фізичного стану  

2 

7 Дослідження стану  та функціональних можливостей 

дихальної системи. Організація ОРА для людей із 

захворюваннями дихальної системи 

2 

8 Дослідження стану та функціональних можливостей 

серцево-судинної системи (ССС). Оздоровчі кардіо-

програми   

2 

9 Організація ОРА для людей із порушеннями у ССС 2 

10  Ознайомлення з методикою діагностики індивідуального 

здоров’я за прямими і функціональними показниками. 

2 

11 Ознайомлення з методикою проведення занять з класичної 

аеробіки  

2 

12 Ознайомлення з методикою проведення занять з 

танцювальної аеробіки  

2 

13 Ознайомлення з методикою проведення занять з дихальної 

гімнастики 

2 

14 Ознайомлення з методикою проведення занять в 

тренажерній залі 

2 

15 Ознайомлення з методикою проведення занять з 

використанням елементів йоги та пілатесу 

2 

16 Ознайомлення з методикою проведення занять з 

аквааеробіки 

2 

17 Ознайомлення з методикою проведення занять з дітьми 

дошкільного віку 

2 

18 Ознайомлення з методикою проведення занять з дітьми 

шкільного віку  

2 

19 Ознайомлення з методикою оздоровчих занять з людьми 

зрілого та літнього віку 

2 

20 Організація і проведення змагань серед учасників 

оздоровчих фітнес-програм 

2 

 Усього 40 

                                                                                                              

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 

1 Тема 1.  Рухова активність (РА)  як чинник фізичного 2 
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здоров’я людини 

2 Тема 2.  Оздоровчі основи фізичних вправ 2 

3 Тема 3. Рухова активність і фізичне здоров’я дітей 8 

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

літнього віку 

8 

5 Тема 5. Рухова активність та дитячі хвороби 10 

6 Тема 6. Рухова активність при захворюваннях серцево-

судинної системи (ССС)  

10 

7 Тема 7. Рухова активність при  захворюваннях органів 

дихання 

10 

8 Тема 8. Рухова активність при  ендокринних та 

онкологічних хворобах 

10 

9 Тема 9. Рухова активність при захворюваннях опорно-

рухового апарату та нервової системи 

10 

10 Тема 10. Рухова активність при захворюваннях, 

пов’язаних із порушеннями прийому їжі 

10 

Модуль 2 

11 Тема 11. Технології оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності як соціальне явище 

10 

12 Тема 12. Фізичний стан як основа програмування занять 

в оздоровчому фітнесі 

10 

13 Тема 13. Основи програмування занять в оздоровчому 

фітнесі     

10 

14 Тема 14. Йога як  класична технологія     оздоровчої 

рухової активності 

10 

15 Тема 15. Технології рухової активності аеробної 

спрямованості 

10 

16 Тема 16. Фітнес-програми аеробної спрямованості з 

використанням технічних пристроїв 

10 

17 Тема 17. Фітнес-програми, засновані на оздоровчих 

видах гімнастики   

10 

18 Тема 18. Аквафітнес та СПА-технології у системі 

оздоровчих занять 

10 

 Усього 160 

 

7. Методи навчання 

     Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури. Сприймаючи й 

осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в межах 

репродуктивного (відтворювального) мислення. 
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     Метод проблемного викладення. Використовуючи доцільні джерела й 

засоби під час лекційних і практичних занять, педагог, перш ніж викладати 

матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, наводить 

систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб 

розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і 

співучасниками наукового пошуку. 

     Пошуковий або евристичний метод. Використовується в тій чи іншій мірі 

у всіх формах навчальних занять та під час індивідуальної чи самостійної 

роботи студента. Його суть – в організації активного пошуку способів 

розв'язання висунутих викладачем  (чи самостійно сформульованих) 

пізнавальних завдань. 

     Дослідницький метод.  Попередні методи навчальної роботи безпосередньо 

переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. Такий 

метод є пріоритетним у самостійній підготовці студентів до проведення 

спортивних заходів, у програмуванні тренувальних занять тощо.      

 

8. Методи контролю 

 

     Модульний контроль проводиться у кінці кожного начального семестру  за 

100-бальною рейтинговою шкалою  шляхом складання балів за відвідування 

занять, показників активності на заняттях та середньозваженого балу з 

письмового тестування (для 1 модуля). В кожному варіанті письмового 

тестування є 10 тестових завдань з варіантами відповідей. Правильна відповідь 

за кожний окремий письмовий тест оцінюється 2 балами.   

Якщо сумарна оцінка за кожен зі  змістових модульних контролів є 

меншою за 60 балів але більшою за 35 балів, студент зобов’язаний перескласти 

контрольні тести під час екзамену.  

Якщо сумарна оцінка за кожен зі змістових модульних контролів є 

більшою за 60 балів, студенту надається право вибору: зарахувати її як 

екзаменаційну чи прийняти участь в екзамені для покращення оцінки.  
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     Якщо сумарна оцінка за будь-який із змістових модульних контролів є 

меншою за 35 балів, студент не допускається до екзамену. 

     Підсумковим контролем 2-х  модулів є екзамен, який проводиться 

наприкінці 4-го семестру навчання. Під час екзамену студент має право 

покращити свою попередню оцінку. Правильна відповідь за кожен з 25 тестів 

під час екзамену оцінюється 2 балами. Максимальна оцінка за письмове 

екзаменаційне тестування – 50 балів. До оцінки за тестування додаються оцінки 

поточного модульного контролю за активність на практичних заняттях (див. 

табл. нижче).                                                                      

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 
                Модуль 1 

Вид занять Змістові модулі  

Сума М 1 М 2 М 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Практ.зан.   2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 

Поточний 

контроль: 

           

активність  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

тестування 20 20 20 20* 

   Усього 100 
    * Середньозважений бал 3-х змістових модулів 

 

Модуль 2 

Вид занять Змістовий модуль 4 Змістов.                

модуль  5 

Сума 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

Т 

18 

Т 

19 

Т 

20 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Практ. зан.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Поточний 

контроль: 

  

активність 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Іспит   20 

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 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Валеологія рухової акивності». – Кременчук: КрНУ, 2017. – 37 с. 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять  з навчальної дисципліни 

«Валеологія рухової акивності». – Кременчук: КрНУ, 2017. – 27 с. 

11. 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 : Університетська 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 
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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. 
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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. 

 

12. Інформаційні ресурси 
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