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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 (назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:  вибіркова Форма здобуття освіти:   денна / заочна__ 

Освітній ступінь:   магістр______________________________________________  

Галузь знань:   01 Освіта/Педагогіка__________________________________  

Спеціальність:   014 Середня освіта____________________________________  

Освітня програма:   Середня освіта: фізична культура______________________ 

Рік навчання:   1_______ Семестр:  ______ 2___________________________ 

Кількість кредитів (годин):  4   ( 120 год.:  денна форма: 16 - лекції;  16  - практичні 

заняття; 88  - самостійна робота); заочна форма: 4 - лекції;  4  - практичні заняття;   112  - 

самостійна робота) 

Мова викладання:   українська___________________________________________  

Посилання на курс в онлайн-платформі: _______________ Moodle ________________ 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:   Максимчук Ірина Анатоліївна ____________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада:   кандидат педагогічних  наук, доцент___ 

Кафедра:   фізичної культури, біології та основ здоров’я ____________________  

Робочій e-mail: maksimchuk@idguonline.net _______________________________________ 

Години консультацій на кафедрі:    вівторок 15.30 – 16.30 годин________________ 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Теорія і методика спортивно-масової роботи в закладах освіти»  вивчає 

формування систематизованих знань в області теорії і методики спортивно-масової 

роботи в закладах освіти, готовності до освоєння і реалізації методик навчання в різних 

сферах професійної діяльності. 

 

Вивчення дисципліни є необхідною умовою для формування спеціальних 

компетентностей магістра фізичної культури. 

 

Метою вивчення дисципліни є: формування у здобувачів знань і умінь, необхідних для 

ефективної науково-дослідної і творчої практичної діяльності з різними віковими і 

соціальними верствами населення у сфері фізичної культури і спорту, спрямованої на 

збереження та зміцнення здоров’я, покращення фізичного стану та набуття 

інструктивних навичок щодо організації спортивної і фізкультурно-оздоровчої 

діяльності в різних сферах суспільства.  
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Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення основи медичних знань, гігієни фізичного виховання, теорії 

і методики фізичного виховання, теорії і методики спортивних ігор, вступ до 

спеціальності.  

Міждисциплінарні зв’язки – «Методика фізичної культури у профільній школі», «Сучасні 

педагогічні та інноваційні технології фізичному вихованні», «Організація і методика 

оздоровчої фізичної культури», «Фізична культура різних груп населення».  

  

4. Результати навчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Теорія і методика спортивно-масової 

роботи в закладах освіти» зрозуміють: 

- Основи теорії і методики оздоровчої фізичної культури 

- Основи теорії адаптації і закономірності її використання в оздоровчій 

фізичній культурі. 

- Правові та організаційні засади спортивної та фізкультурно-оздоровчої 

діяльності різних груп населення України. 

- Управління, планування та контроль в процесі фізичного виховання різних 

категорій населення. 

- Форми організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи різних 

груп населення. 

- Технологія організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

різних сферах суспільства. 

- Організація і впровадження виробничої фізичної культури. 

- Оптимізація фізичного стану робітників та профілактика професійних 

захворювань засобами фізичної культури. 

- Нормалізація маси тіла засобами оздоровчої фізичної культури 

- Основи методики складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

- правові та організаційні засади спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності 

різних груп населення;  

- зміст спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи з різними віковими та 

соціальними верствами населення;  

- основи теорії адаптації і закономірності її використання в оздоровчій фізичній 

культурі; о 

- снови управління, планування та контролю в сфері фізичної культури і спорту; 

особливості методики проведення різних форм спортивної та фізкультурно-

оздоровчої роботи з різними категоріями населення.  

- реалізувати теоретичні основи фізичного виховання, принципи і методи для 

створення педагогічних умов формування мотивації до систематичних занять 

фізичними вправами різних вікових та соціальних верств населення;  

- використовувати новітні технології навчання фізичним вправам при організації 

спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення;  

- основи методики складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм. 
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5. Структура дисципліни 

Денна форма 

Тема № 1.  Основи теорії і методики оздоровчої фізичної культури.   

  

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2год): 

1. Мета і завдання оздоровчої 

фізичної культури.  

2. Напрями (підсистеми) оздоровчої 

фізичної культури.  

3. Змістовні основи оздоровчої 

фізичної культури.  

4. Принципи оздоровчої фізичної 

культури.  

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

3. Максимчук І. А., Сагач О. М., Демченко 

І. І., Фурдуй С. Б., Максимчук Б. А., 

Протас О. Л., Межиловська Л. Й. Кузько 

Е. О. Саморозвиток у контексті 

формування педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя / Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науковопедагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За 

ред. О. В. Тимошенка. – Київ : 

Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2020. – Випуск 2 (122) 20. – 

203 c. (С. 88-95) 

4. Демченко І.І., Максимчук Б.А., Протас О. 

Л., Козій О. М., Демчишина О. В., Сагач 

О. М., Плетеницька Л. С., Максимчук І. 

А. 2020. Динаміка розвитку педагогічної 

майстерності та взаємодія факторів її 

формування / Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науковопедагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За 

ред. О. В. Тимошенка. Київ : 

Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова.  Випуск 1 (121) 20. – с. 114 

(С. 34-39) 

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 
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Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

Практичне заняття (2 год): 

1. Мета і завдання оздоровчої 

фізичної культури.  

2. Напрями (підсистеми) оздоровчої 

фізичної культури.  

3. Змістовні основи оздоровчої 

фізичної культури.  

4. Принципи оздоровчої фізичної 

культури.  

Рекомендовані джерела 

1. Максимчук І. А., Сагач О. М., Демченко 

І. І., Фурдуй С. Б., Максимчук Б. А., 

Протас О. Л., Межиловська Л. Й. Кузько 

Е. О. Саморозвиток у контексті 

формування педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя / Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науковопедагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За 

ред. О. В. Тимошенка. – Київ : 

Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2020. – Випуск 2 (122) 20. – 

203 c. (С. 88-95) 

2. Демченко І.І., Максимчук Б.А., Протас О. 

Л., Козій О. М., Демчишина О. В., Сагач 

О. М., Плетеницька Л. С., Максимчук І. 

А. 2020. Динаміка розвитку педагогічної 

майстерності та взаємодія факторів її 

формування / Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науковопедагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт): зб. наукових праць / За 

ред. О. В. Тимошенка. Київ : 

Видавництво НПУ імені М.П. 

Драгоманова.  Випуск 1 (121) 20. – с. 114 

(С. 34-39) 

3. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

4. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь обсягом 4-7 

стор.:   

1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному вихованні 

різних груп населення. 

2. Історія розвитку фітнесу.  

3. Основні закономірності, які 

визначають формування фізкультурно-

оздоровчих технологій».  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

  

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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Тема № 2. Основи теорії адаптації і закономірності її використання в оздоровчій 

фізичній культурі.  

       

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Гомеостаз і адаптація.  

2. Генотипова і фенотипова 

адаптація.  

3. Закономірності адаптації 

(специфічність, адекватність, 

перехресність).  

4. Термінова і накопичувальна 

адаптація. 

 

Рекомендовані джерела 

1 МАКСИМЧУК Ірина, МАКСИМЧУК 

Борис. 2020. Методика підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до 

організації спортивно-масової роботи з 

молодшими школярами / Психолого-

педагогічний супровід фахового 

зростання особистості в системі 

неперервної професійної освіти: матер. 

Всеукраїнської науковопрактичної. 

Бердянський державний педагогічний 

університет). Бердянськ.. 358 с. С. 178-

179. 

2 Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

3 Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2 Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – 

Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua  

Практичне заняття (2 год.): 

1. Гомеостаз і адаптація.  

2. Генотипова і фенотипова 

адаптація.  

3. Закономірності адаптації 

(специфічність, адекватність, 

перехресність).  

4. Термінова і накопичувальна 

адаптація. 

  

Рекомендовані джерела 

1 МАКСИМЧУК Ірина, МАКСИМЧУК 

Борис. 2020. Методика підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до 

організації спортивно-масової роботи з 

молодшими школярами / Психолого-

педагогічний супровід фахового 

зростання особистості в системі 

неперервної професійної освіти: матер. 

Всеукраїнської науковопрактичної. 

Бердянський державний педагогічний 

університет). Бердянськ.. 358 с. С. 178-

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
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179. 

2 Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

3 Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2 Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – 

Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь обсягом 4-7 

стор.:   

1. Характеристика поняття «фітнес». 

2. Види фітнесу.  

3. Класифікація фітнес програм.  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 МАКСИМЧУК Ірина, МАКСИМЧУК 

Борис. 2020. Методика підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до 

організації спортивно-масової роботи з 

молодшими школярами / Психолого-

педагогічний супровід фахового 

зростання особистості в системі 

неперервної професійної освіти: матер. 

Всеукраїнської науковопрактичної. 

Бердянський державний педагогічний 

університет). Бердянськ.. 358 с. С. 178-

179. 

2 Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

3 Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
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http://www.mon.gov.ua  

2 Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – 

Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua 

 

Тема № 3.  Правові та організаційні засади спортивної та фізкультурно-оздоровчої 

діяльності різних груп населення України.       

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Стан та перспективи розвитку 

фізкультурно-оздоровчої 

діяльності в Україні.  

2. Державні та громадські 

організації в системі управління 

оздоровчою фізичною культурою.  

3. Фізкультурно-оздоровчий 

менеджмент та маркетинг.  

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Пропаганда у сфері оздоровчої 

фізичної культури.  

2. Реклама фізкультурно-оздоровчих 

послуг.  

3. Проведення масових 

фізкультурно-оздоровчих заходів 

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь обсягом 4-7 

стор.:   

1. Структура і зміст фітнес-програм.  

2. Науково-дослідні організації фітнес 

індустрії. 

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
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3. Класифікаційні вимоги до 

спеціалістів з фітнесу.  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

 

Тема № 4.   Управління, планування та контроль в процесі фізичного виховання 

різних категорій населення. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Загальні основи управління.  

2. Умови управління в процесі 

фізичного виховання.  

3. Моделювання (види моделей і 

засоби їх побудови).  

4. Прогнозування у процесі 

фізичного виховання (нормативне, 

пошукове).  

5. Планування, контроль та облік в 

процесі занять фізичними 

вправами. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності різних 

груп населення : навчальний посібник. 

Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 
 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Загальні основи управління.  

2. Умови управління в процесі 

фізичного виховання.  

3. Моделювання (види моделей і 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності різних 

груп населення : навчальний посібник. 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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засоби їх побудови).  

4. Прогнозування у процесі 

фізичного виховання 

(нормативне, пошукове).  

5. Планування, контроль та облік в 

процесі занять фізичними 

вправами. 

Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:   

1. Характеристика фітнес-програм 

різної спрямованості. 

2. Музичний супровід під час 

фізкультурно-оздоровчих занять.  

3. Зміст оздоровчих комп'ютерних 

фітнес-програм.                          

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності різних 

груп населення : навчальний посібник. 

Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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Тема № 5 Форми організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи різних 

груп населення.   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Заняття у групах здоров’я.  

2. Характеристика організації занять 

у групах загальної фізичної 

підготовки (ЗФП) і спеціальної 

фізичної підготовки (СФП).  

3. Особливості роботи у спортивних 

секціях.  

4. Робота фізкультурно-спортивних 

клубів (ФСК) та їх об’єднання.  

5. Планування і методики 

проведення індивідуальних занять. 

 

 Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  
 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Заняття у групах здоров’я.  

2. Характеристика організації занять 

у групах загальної фізичної 

підготовки (ЗФП) і спеціальної 

фізичної підготовки (СФП).  

3. Особливості роботи у спортивних 

секціях.  

4. Робота фізкультурно-спортивних 

клубів (ФСК) та їх об’єднання.  

5. Планування і методики 

проведення індивідуальних занять. 

 

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:   

1 Сучасні види рекреаційно-

оздоровчої рухової активності різних 

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 
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груп населення. 

2 Характеристика цілей та змісту 

фізичної рекреації.  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

 

 

Тема № 6.   Технологія організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

різних сферах суспільства.   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Організація спортивної і 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

сфері освіти.  

2. Фізкультурно-оздоровча робота за 

місцем проживання та відпочинку.  

3. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність серед сільського 

населення.  

4. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність і фізкультурно-

спортивна реабілітація осіб з 

інвалідністю.  

5. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність у місцях попереднього 

ув'язнення та в установах 

виконання покарань. 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2. Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – Режим 

доступу: http://www.dknii.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацыю обсягом 10-

15 слайдів:  

1 Особливості засобів та основні 

ознаки фізичної рекреації.  

2 Функції та результат фізичної 

рекреації.  

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2. Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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3 Додаткові функції фізичної рекреації 

та їх особливості 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – Режим 

доступу: http://www.dknii.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

Тема №  7.   Організація і впровадження виробничої фізичної культури. 

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Загальна характеристика 

виробничої фізичної культури.  

2. Професійно-прикладна фізична 

підготовка.  

3. Форми виробничої фізичної 

культури. 

4. Фізичні вправи в режимі праці та 

відпочинку. 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Кінцеві результати фізичної 

рекреації.  

2 Особливості рекреаційних потреб 

населення.  

3 Види рекреаційних потреб населення 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

 

Тема №  8.  Оптимізація фізичного стану робітників та профілактика професійних 

захворювань засобами фізичної культури  

        

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Після трудова реабілітація.  

2. Профілактика професійних 

захворювань та травматизму.  

3. Управління процесом оптимізації 

виробничої фізичної культури 

(організація медичного контролю, 

педагогічного спостереження, 

оздоровчий та соціально-

економічний ефект).  

4. Управління процесом оптимізації 

виробничої фізичної культури 

(організація медичного контролю, 

педагогічного спостереження, 

оздоровчий та соціально-

економічний ефект). 

 

 

Рекомендовані джерела 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

3 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

4 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Підходи до класифікації засобів і 

видів рекреаційної рухової 

активності.  

2 Використання засобів рекреаційної 

рухової активності в залежності від 

вікового періоду.  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

3 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

4 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

 

Тема №  9. Нормалізація маси тіла засобами оздоровчої фізичної культури.   

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 
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Практичне заняття (2 год.): 

1 Проблеми маси тіла у дорослого 

населення.  

2 Методика оцінки норми маси тіла. 

3 Методи оцінки жирової маси тіла. 

4 Вплив надмірного вмісту жиру на 

стан здоров'я людини. 

5 Рекомендації для зниження маси 

тіла.  

6 Принципи раціонального 

харчування.  

7 Основний склад їжі.  

8 Режим харчування.  

9 Основні типи дієт. 

 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2 Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію обсягом 10-

15 слайдів:  

1 Види фізичної рекреації за 

доступністю. 

2 Класифікації засобів і видів 

рекреаційної рухової активності 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2 Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
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Тема №  10.   Основи методики складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1 Варіанти фізкультурно-

оздоровчих програм.  

2 Алгоритм складання 

індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм.  

3 Характеристика авторських 

фізкультурно-оздоровчих 

програм.  

4 Методика визначення рухового 

режиму для оптимізації маси тіла 

 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

Практичне заняття (2 год.): 

1 Варіанти фізкультурно-

оздоровчих програм.  

2 Алгоритм складання 

індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм.  

3 Характеристика авторських 

фізкультурно-оздоровчих 

програм.  

4 Методика визначення рухового 

режиму для оптимізації маси тіла 

 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Характеристика цілей та змісту 

фізичної рекреації. 

2 Особливості засобів та основні 

ознаки фізичної рекреації. 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

Заочна форма 

Тема № 1.  Основи теорії і методики оздоровчої фізичної культури.   

  

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 



17 
 
 

Лекція (2год): 

1. Мета і завдання оздоровчої 

фізичної культури.  

2. Напрями (підсистеми) оздоровчої 

фізичної культури.  

3. Змістовні основи оздоровчої 

фізичної культури.  

4. Принципи оздоровчої фізичної 

культури.  

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь обсягом 4-7 

стор.:   

1. Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному вихованні 

різних груп населення. 

2. Історія розвитку фітнесу.  

3. Основні закономірності, які 

визначають формування фізкультурно-

оздоровчих технологій».  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2. Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://www.nas.gov.ua/
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досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

  

Тема № 2. Основи теорії адаптації і закономірності її використання в оздоровчій 

фізичній культурі.  

       

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Гомеостаз і адаптація.  

2. Генотипова і фенотипова 

адаптація.  

3. Закономірності адаптації 

(специфічність, адекватність, 

перехресність).  

4. Термінова і накопичувальна 

адаптація. 

  

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2 Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – 

Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь обсягом 4-7 

стор.:   

1. Характеристика поняття «фітнес». 

2. Види фітнесу.  

3. Класифікація фітнес програм.  

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2 Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
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http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – 

Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua 

 

 

Тема № 4.   Управління, планування та контроль в процесі фізичного виховання 

різних категорій населення. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне  заняття (2 год.): 

1. Загальні основи управління.  

2. Умови управління в процесі 

фізичного виховання.  

3. Моделювання (види моделей і 

засоби їх побудови).  

4. Прогнозування у процесі 

фізичного виховання 

(нормативне, пошукове).  

5. Планування, контроль та облік в 

процесі занять фізичними 

вправами. 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності різних 

груп населення : навчальний посібник. 

Дніпро: Інновація. 194 с.  

2 Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:   

1. Характеристика фітнес-програм 

різної спрямованості. 

2. Музичний супровід під час 

фізкультурно-оздоровчих занять.  

3. Зміст оздоровчих комп'ютерних 

фітнес-програм.                          

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності різних 

груп населення : навчальний посібник. 

Дніпро: Інновація. 194 с.  

2 Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
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2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

 

 

Тема № 5 Форми організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи різних 

груп населення.   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:   

1 Сучасні види рекреаційно-

оздоровчої рухової активності 

різних груп населення. 

2 Характеристика цілей та змісту 

фізичної рекреації.  

3 Заняття у групах здоров’я.  

4 Характеристика організації занять 

у групах загальної фізичної 

підготовки (ЗФП) і спеціальної 

фізичної підготовки (СФП).  

5 Особливості роботи у спортивних 

секціях.  

6 Робота фізкультурно-спортивних 

клубів (ФСК) та їх об’єднання.  

7 Планування і методики 

проведення індивідуальних занять. 

Підготувати конспект лекцій обсягом 5-

7 стор:  

1. Заняття у групах здоров’я.  

2. Характеристика організації занять 

у групах загальної фізичної 

підготовки (ЗФП) і спеціальної 

фізичної підготовки (СФП).  

3. Особливості роботи у спортивних 

секціях.  

4. Робота фізкультурно-спортивних 

клубів (ФСК) та їх об’єднання.  

5. Планування і методики 

проведення індивідуальних занять. 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела: 

1 Круцевич Т.Ю (2017). Теорія і методика 

фізичного виховання. Київ: Олімп. 

література. 448 с.   

2 Иващенко Л.Я. Благий А.Л., Усачев Ю.А. 

(2008) Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом. Навчальний 

посібник. Київ, Наук.світ. 198 с.   

Допоміжні джерела  

1 Приступа Є.Н.(2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

 

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
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Тема № 6.   Технологія організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

різних сферах суспільства.   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

1. Організація спортивної і 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

сфері освіти.  

2. Фізкультурно-оздоровча робота за 

місцем проживання та відпочинку.  

3. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність серед сільського 

населення.  

4. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність і фізкультурно-

спортивна реабілітація осіб з 

інвалідністю.  

5. Фізкультурно-оздоровча 

діяльність у місцях попереднього 

ув'язнення та в установах 

виконання покарань. 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2. Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформації України. – Режим 

доступу: http://www.dknii.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію обсягом 10-

15 слайдів:  

1 Особливості засобів та основні 

ознаки фізичної рекреації.  

2 Функції та результат фізичної 

рекреації.  

3 Додаткові функції фізичної рекреації 

та їх особливості 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1. Степанова І.В., Федоренко Є.О .(2016) 

Сучасні фізкультурно-оздоровчі 

технології: оздоровчий фітнес. 

Методичні рекомендації. 

Дніпропетровськ, ДДІФКіС. 46 с.  

2. Круцевич Т.Ю. (2017) Теорія і методика 

фізичного виховання.. Київ: Олімп. л-ра. 

384 с.  

Допоміжні матеріали. 

1. Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

Ресурси  

1. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

2. Державне агентство з питань науки, 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://www.mon.gov.ua/
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інновацій та інформації України. – Режим 

доступу: http://www.dknii.gov.ua 

3. Інституційний репозитарій ІДГУ 

http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-

repozytoriy/ 

 

Тема №  7.   Організація і впровадження виробничої фізичної культури.   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Кінцеві результати фізичної 

рекреації.  

2 Особливості рекреаційних потреб 

населення.  

3 Види рекреаційних потреб 

населення. 

4 Загальна характеристика 

виробничої фізичної культури.  

5 Професійно-прикладна фізична 

підготовка.  

6 Форми виробничої фізичної 

культури. 

7 Фізичні вправи в режимі праці та 

відпочинку. 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

 

Тема №  8.  Оптимізація фізичного стану робітників та профілактика професійних 

захворювань засобами фізичної культури  

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Підходи до класифікації засобів і 

видів рекреаційної рухової 

активності.  

2 Використання засобів рекреаційної 

рухової активності в залежності від 

вікового періоду.  

Підготувати конспект лекцій обсягом 5-

7 стор:  

1. Після трудова реабілітація.  

2. Профілактика професійних 

захворювань та травматизму.  

3. Управління процесом оптимізації 

Рекомендовані джерела 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

3 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ. 104 с.  

http://www.dknii.gov.ua/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
http://lib.idgu.edu.ua/instytutsiynyy-repozytoriy/
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виробничої фізичної культури 

(організація медичного контролю, 

педагогічного спостереження, 

оздоровчий та соціально-

економічний ефект).  

4. Управління процесом оптимізації 

виробничої фізичної культури 

(організація медичного контролю, 

педагогічного спостереження, 

оздоровчий та соціально-

економічний ефект). 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

4 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

 

Тема №  9. Нормалізація маси тіла засобами оздоровчої фізичної культури.   

        

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію обсягом 10-

15 слайдів:  

1 Види фізичної рекреації за 

доступністю. 

2 Класифікації засобів і видів 

рекреаційної рухової активності. 

3 Проблеми маси тіла у дорослого 

населення.  

4 Методика оцінки норми маси тіла. 

5 Методи оцінки жирової маси тіла. 

6 Вплив надмірного вмісту жиру на 

стан здоров'я людини. 

7 Рекомендації для зниження маси 

тіла.  

8 Принципи раціонального 

харчування.  

9 Основний склад їжі.  

10 Режим харчування.  

11 Основні типи дієт. 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Степанова І.В., Федоренко Є.О. (2006) 

Організаційно-методичні засади 

рекреаційно-оздоровчої активності 

різних груп населення : навчальний 

посібник. Дніпро: Інновація. 194 с.  

2 Степанова І.В. (2006) Степ-аеробіка в 

системі урочних форм занять дітей 

середнього шкільного віку. 

Дніпропетровськ: Інновація. 35 с.  

Допоміжні матеріали. 

1 Приступа Є.Н. (2010) Фізична рекреація. 

Навчальний посібник. Дрогобич: Коло. 

448 с.  

2 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. (2009) 

Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 480 с.  

Ресурси  

1. Національна академія наук України. – 

Режим доступу: http://www.nas.gov.ua  

2. Державний фонд фундаментальних 

досліджень. – Режим доступу: 

http://www.dffd.gov.ua 

 

 

Тема №  10.   Основи методики складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

        

http://www.nas.gov.ua/
http://www.dffd.gov.ua/
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Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор.:  

1 Характеристика цілей та змісту 

фізичної рекреації. 

2 Особливості засобів та основні 

ознаки фізичної рекреації. 

3 Варіанти фізкультурно-

оздоровчих програм.  

4 Алгоритм складання 

індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм.  

5 Характеристика авторських 

фізкультурно-оздоровчих 

програм.  

6 Методика визначення рухового 

режиму для оптимізації маси тіла 

Підготувати конспект лекцій обсягом 5-

7 стор:  

1 Варіанти фізкультурно-

оздоровчих програм.  

2 Алгоритм складання 

індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм.  

3 Характеристика авторських 

фізкультурно-оздоровчих 

програм.  

4 Методика визначення рухового 

режиму для оптимізації маси тіла. 

 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела 

1 Карпова І.Б., Корчинський В.Л., Зотов 

А.В. (2005) Фізична культура та 

формування здорового способу життя: 

Навч. посіб. К.: КНЕУ.104 с.  

2 Яременко О.О. та ін. (2000) Формування 

здорового способу життя молоді. К.: 

Український ін-т соціальних досліджень. 

207 с. 

 

 

6. Політика курсу. 

Політика щодо відвідування академічних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 
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Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

Політика оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання  

завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване 

на чинних нормативних документах. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль. 

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота 

 Зразок модульної контрольної роботи: 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

1. Класифікація фітнес програм 

2. Додаткові функції фізичної рекреації та їх особливості 

Форма підсумкового контролю:  залік 

Перелік питань для підготовки до екзамену: : не передбачено навчальним планом. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною 

шкалою 
51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 
 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  
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Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 
 

 


