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3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Інноваційні технології у практиці фізичної культури і спорту» 

є вибірковим  компонентом вибірковою і складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.11 «Середня освіта 

(Фізична культура), освітня програма Фізична культура, надає можливість 
забезпечити проведення навчального процесу у очній, змішаній та 
дистанційній формі навчання. 

«Інноваційні технології у практиці фізичної культури і спорту» –

дисципліна, змістом  якої є вивчення особливостей  використання інноваційних 

технологій у процесі фізичного виховання і спорту, перспективні напрямки 

mailto:ruban_ak@ukr.net


використання оздоровчих технологій у фізичному вихованні і спорті та шляхи їх 

впровадження у освітній і тренувальний процес.  

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології у практиці фізичної 

культури і спорту» належить до циклу професійної підготовки і пов’язана з 

навчальними дисциплінами «Інформаційно-комунікаційні технології», «Гігієна 

фізичного виховання», «Біохімія з основами біохімії спорту», «Основи фізичної 

терапії»,  «Масаж загальний і спортивний», «Теорія і методика гімнастики», 

«Теорія і методика легкої атлетики»; «Загальна та спортивна фізіологія людини»; 

«Безпека життєдіяльності»; «Теорія і методика здоров’я та здорового способу 

життя»; «Сучасні оздоровчі технології», що дані дисципліни передбачають 

вивчення спеціальних та галузевих соціологічних теорій. 

Завданням дисципліни є формування світогляду студента щодо 

необхідності обізнання з основних понять інноваційних технологій, засвоєння 

теоретичних знань про основи застосування інноваційних технологій під час 

занять спортом, а також про нові форми фізичної культури у спортивній секції, у 

тому числі використання нестандартного обладнання під час проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

Вивчення дисципліни «Інноваційні технології у практиці фізичної культури 

і спорту» повинно сприяти оволодінню майбутніми фахівцями системою 

сучасних методичних знань та інноваційних технологій в процесі професійної 

діяльності викладача фізичної культури, вміннями інтегрувати знання, які 

отримані у суміжних дисциплінах, методиках, знаходити шляхи реалізації цих 

знань у практичній роботі; формування визначених освітньо-професійною 

програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності до 

застосування у професійній діяльності інноваційних технологій 

Семестрова атестація з дисципліни передбачає усний залік з відповідями на 

питання лекційних та семінарських занять. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійних програм усіх спеціальностей. 

1. Знати:  

 технологічний підхід в освіті;  

 поняття «інноваційні технології в фізичному вихованні і спорті»;  

 основні якості сучасних інноваційних технологій у фізичному вихованні і 

спорті; аспекти інноваційних технологій;  

 класифікацію аспектів інноваційних технологій, їх особливості, можливість 

застосування у фізичному вихованні і спорті; 

 особливості застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні і 

спорті;  



 характеризувати науково-пізнавальне і практичне значення інноваційних 

технологій у фізичній підготовці;  

 ознайомитися та розучити порядок проведення інструкторсько-

методичного, показового заняття щодо застосування інноваційних фізкультурно-

оздоровчих технологій у фізичному вихованні та спорті;  

 варіанти використання сучасних інноваційних технологій під час 

організації та проведення спортивних свят;  

 теоретичні засади використання інноваційних фізкультурно-оздоровчих 

технологій у фізичному вихованні та спорті;  

 теоретичні відомості щодо різних варіантів форм та методів використання 

сучасних інноваційних технологій під час організації та проведення спортивних 

свят; 

 види новітніх інноваційних технологій у фізичній підготовці;  

 характеризувати розглянуті інноваційних технологій, особливості 

тренувань і можливості їх використання; 

 знання інноваційних технологій підвищення працездатності в процесі 

занять фізичною культурою і спортом у осіб з різним режимом рухової 

активності; 
2. Уміти: 

 здатність оптимізувати навчально-виховний процес на основі 

інтегрованого навчання із застосуванням елементів інноваційних методів 

навчання і виховання; 

 здатність реалізації принципу розвиваючого навчання, забезпечення 

гнучкості та можливості до нововведень; 

 здатність використовувати здоров’язберігаючі технології фізичної 

культури; готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного 

та закордонного досвіду в професійній сфері; 

 здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, 

науководослідну, організаційно-управлінську, спортивну, фізкультурно-

оздоровчу діяльність, у тому числі в умовах інклюзивної освіти; 

 здатність розробляти проекти й методичну документацію в сфері фізичної 

культури і спорту з обліком соціальних, морфофункціональних, психологічних 

особливостей контингенту різної статі та віку, природничих і економічних 

особливостей регіону; 

 здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового 

способу життя з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 здатність здійснювати професійну та особистісну самоосвіту, проектувати 

подальші освітні маршрути і професійну кар’єру; 

 вміння застосовувати нові методики підвищення працездатності, 

засновані на сучасних концепціях оптимальності управління 



функціональними системами організму для досягнення високого рівня 

спортивних результатів і оздоровлення організму 

 3. Комунікація: 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання  

Тема № 1.  Інноваційні технології, форми, методи і засоби в практиці 

ФКіС 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Технологічний підхід в освіті.  

2. Поняття «інноваційні технології в ФКіС».  

3. Структурні та функціональні компоненти 

інноваційних технологій. 

4. Впровадження інноваційних технологій у 

систему ФКіС України 

1. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. Харків. 

Оригінал. 2018. 724 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Використання сучасних аудіовізуальних 

пристроїв під час реалізації завдань 

фізкультурно-спортивної діяльності. 

2. Сучасні інноваційні технології у системі 

підготовки спортсменів. 

3. Напрями використання інноваційних 

та інформаційних технологій у підготовці 

спортсменів. 
Круглий стіл: Системний підхід щодо 

підготовки майбутніх фахівців 

1. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

2. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 



галузі фізична культура і спорт до 

професійної діяльності. 

системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

3. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

1. Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

2. Використання технології VAR під час 

змагань з футболу. 

3. Авторські оздоровчі технології. 

4. Сучасні кардіотренажери. 

5. Кроссфіт-тренування як засіб оптимізації 

фізичної підготовки волейболісток. 

6. Використання інноваційної технології – 

тренажеру TECH TOС FINIS у підготовці 

плавців. 

7. Аналіз системи “FIBA SMARTSTAT” для 

підготовки до змагальної діяльності 

висококваліфікованих баскетболістів. 

8. Вплив сучасних інноваційних технологій 

на продуктивність спортсменів. 

9. Використання сучасних інновацій в 

системі підготовки футболістів. 

10. Застосування іноваційних технологій у 

футболі. 

1. Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. С. 

138-147.  

2. Максимчук Б.А. Формування 

валеологічної компетентності майбутніх 

учителів у процесі фізичного виховання 

(теоретико-методичний аспект). Вінниця. 

ТОВ фірма «Планер». 2016. 388 с. 

3. Миронов Ю.Б., Блащак І.М. 

Впровадження інноваційних технологій у 

систему спортивного туризму. Вісник 

Львівського торговельно-економічного 

університету. Економічні науки. 2018. 

Вип.55. С.35-39. 

 

Тема № 2. Види, принципи та закономірності функціонування 

інноваційних технологій у ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. «Нові технології у ФКіС» як навчальна 

дисципліна: зміст, завдання, принципи, 

предмет вивчення дисципліни.  

2. Характеристики здоров’я населення 

України.  

3. Здоров’я людини та його взаємозв’язок зі 

способом життя.  

4. Структура і характеристика сучасних 

оздоровчих систем. Рекреаційно-оздоровчі 

технології. 

1. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. 

Харків. Оригінал. 2018. 724 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного 

виховання студентів. Молодий вчений.  

№ 3.1 (43.1) березень. 2017 р. С. 202-

205.  



Практичне заняття (2 год.): 

1. Науково-пізнавальне і практичне значення 

інноваційних технологій у фізичній 

підготовці.  

2. Види новітніх інноваційних технологій у 

фізичній підготовці. 

3. Використання функціоналу сучасних 

гаджетів під час фізкультурно-спортивній 

діяльності 
Круглий стіл: Авторські технології у 

фізкультурно-спортивній діяльності. 

1. Євтифієва І.І., Юшко О.В., Євтифієв 

А.С., Донець Ю.Г. Методичні вказівки до 

виконання практичних робіт 

«Впровадження інноваційних технологій 

у фізкультурно-оздоровчу та спортивну 

діяльність» з дисципліни «Сучасні 

інноваційні технології у сфері фізичної 

культури» для студентів НТУ «ХПІ» 

денної форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт». Харків: НТУ 

«ХПІ». 2022.14 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Шепеленко Т. В., Буц А. М., 

Бодренкова І. О. Фізичне виховання у 

формуванні здорового способу життя. 

Харків. УкрДУЗТ. 2018. 125 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Сучасні силові тренажери. 

2. Новітні підходи під час побудови 

тренувального процесу в спорті вищих 

досягнень. 

3. Сучасна апаратура для визначення 

кінематичних та динамічних 

характеристик рухів людини.  

4. Сучасні засоби стимуляції працездатності 

і відновлення спортсменів. 

5. Системи відео спостереження та аналізу 

змагальної діяльності в різних видах 

спорту.  

6. Профілактика гіпер- та гіпотермічних 

травм у спортсменів. 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Полтава. Національний університет імені 

Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. 

С. 138-147. 

 

Тема № 3.  Новітні оздоровчі технології в сфері ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Компютерні технології як допомога у 

зростанні рухової активності.  

2. Перспективи використання інноваційних 

пристроїв для відстеження стану 

організму учнів на тренуванні. 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 



3. Засоби інформаційних технологій у ФКіС.  Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

3. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Специфіка застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у 
процесі викладання фізичної культури. 

2. Інноваційні технології в адаптивному 

фізичному вихованні 

3. Використання інноваційних та 

інформаційних технологій в реабілітації 

4. Нетрадиційні підходи відновлювальної 

терапії дітей дошкільного віку, які часто 

хворіють 

Мозковий штурм:  
Взаємодія сім’ї і школи в організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

1. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

2. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

3. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Особливості диференційованого 

навчання. Етапи та різновиди диференціації 

навчання. 

2. Використання комп’ютерних 

технологій у фізичному вихованні різних 

груп населення.  

3. Сучасні засоби та розвитку 

координаційних здібностей.  

4. Сучасні засоби та методи розвитку 

силових здібностей. 

5. Сучасні засоби розвитку гнучкості та 

швидкості. 

6. Сучасні засоби та методи розвитку 

різних видів витривалості. 

7. Сучасні наукові розробки підвищення 

ефективності процесу фізичного виховання 

і занять спортом. 

8. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності в ігрових видах спорту. 

9. Сучасні засоби контролю змагальної 

1. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 



діяльності в складно координаційних видах 

спорту. 

 

Тема № 4.  Сучасні технології оптимізації тренувального процесу у спорті 

вищих досягнень. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Технологічний підхід і новітні 

інформаційні технології підготовки 

висококваліфікованих спортсменів.  

2. Інформаційні та цифрові технології у 

процесі навчання і тренування.  

3. Напрями використання інноваційних 

технологій у підготовці спортсменів.  

4. Інноваційні способи використання 

відомих видів спорту. 

3. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., Інноваційні 

підходи до теоретичної підготовки у 

фізичному вихованні. Дніпропетровськ. 

Інновація. 2015. 108 с 

4. Йопа Т.В. Інноваційні технології у практиці 

фізичного виховання і спорту курс лекцій 

для студентів дистанційної форми навчання 

спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Полтава. Національний 

університет імені Юрія Кондратюка. 2020. 

126 с 

5. Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні школярів. 

Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку фізичного виховання, спорту і 

туризму. 2021. №6. С. 138-147.  

Практичне заняття (2 год.): 

1. Інноваційні технології для розвитку сили, 

швидкості та витривалості.  

2. Способи застосування інноваційних 

педагогічних технологій при проведенні 

підготовчої частини заняття.  

3. Способи застосування інноваційних 

педагогічних технологій при проведенні 

заключної частини заняття. 

Круглий стіл: Формування мотивації до 

самовдосконалення учнів закладів загальної 

середньої освіти засобами фізичної культури 

і спорту 

1. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

2. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

3. Циба Ю.Г.,  Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Використання інноваційних та 

інформаційних технологій у підготовці 

спортсменів у легкій атлетиці. 

1. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Ісаєва І. 

М. Функціональні резерви організму як 

показник ефективності регуляторних 

процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 

2020 Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 



2. Модель проекту інноваційної програми 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3. Напрями використання технології 

фізичного виховання у навчально-

виховному процесі. 

4. Поняття про інформаційні технології. 

5. Класифікація інформаційних технологій 

у фізичному вихованні та спорту. 

6. Напрями використання мультимедійних 

технологій та мережі Інтернет у фізичній 

культурі та спорту. 

7. Практика і перспективи використання 

досвіду Європейської мережі шкіл 

сприяння здоров'ю в Україні. 

8. Сучасні підходи до організації шкіл 

здоров’я в Україні та за кордоном. 

2. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

3. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 

системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

Тема № 5.  Медико-біологічні технології підвищення працездатності в 

процесі занять ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальна характеристика та основні 

принципи застосування медико-

біологічних засобів відновлення та 

підвищення працездатності спортсменів.  

2. Фізіологічні основи втоми й відновлення 

організму спортсмена та раціональне 

планування тренувального процесу. 

3. Спортивний масаж як медико-біологічний 

засіб підвищення працездатності в спорті. 

1. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

2. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Полтава. Національний університет імені 

Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

3. Максимчук Б.А. Формування 

валеологічної компетентності майбутніх 

учителів у процесі фізичного виховання 

(теоретико-методичний аспект). Вінниця. 

ТОВ фірма «Планер». 2016. 388 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Застосування лазневих процедур з метою 

відновлення спортивної працездатності.  

2. Особливості використання гідропроцедур 

з метою відновлення працездатності в 

системі спортивного тренування.  

3. Особливості використання 

фармакологічних препаратів та 

харчування як медико-біологічних засобів 

відновлення працездатності в системі 

1. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 



спортивного тренування.  

Круглий стіл: Лікувальна фізична культура 

та рухливі ігри в комплексній реабілітації  

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Виконати самомасаж кисті рук «Пушан-

Мудра», Мудра «Хакіні», «Сахаджа шанкха 

мудра», «Апана мудра», Мудра «Вікно 

мудрості», «Калешвара-Мудра», Мудра «Зуб 

дракона», записати відеопрезентацію 

виконаних вправ.  
 

1. Юденко О.В. Ефективність використання 

йога-терапії в комплексних програмах 

відновлення здоров’я чоловіків ІІ зрілого 

віку із захворюваннями опорно-рухового 

апарату. Збірник наукових матеріалів 

інтерент-конференції. «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки» м. 

Вінниця. 2019. Том 8. 64 с. С. 56-63. 

2. Єжова О.О., Бєсєдіна А.А., Бережна Т.І. 

Школи здоров’я у країнах Східної 

Європи: теорія і практика. Суми. 

Сумський державний університет. 2016. 

288с. 

3. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

 

Тема № 6.  Генетичні інноваційні технології підвищення працездатності 

спортсменів. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Мета та завдання спортивної генетики, як 

науки.  

2. Основні генетичні поняття. Принципи 

передачі спадкової інформації. 

Закономірності спадкування ознаки.  

3. Методи вивчення генетики людини.  

4. Принципи генетичного маркування.  

5. Дерматогліфічні генетичні маркери в 

прогнозуванні рухової обдарованості.  

6. Іридологічні та серологічні генетичні 

маркери в прогнозування рухової 

обдарованості.  

1. Багінська О. В. До питання впровадження 

інтерактивних технологій в урок фізичної 

культури. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету 

імені Т.Г.Шевченка. Випуск 102. Т.1. 

Серія: педагогічні науки, фізичне  

виховання та спорт. Чернігів. ЧНПУ.  

2016. № 102. С.63-65. 

2. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. Харків. 

Оригінал. 2018. 724 с. 

3. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  
Практичне заняття (2 год.): 

1. Генетичні маркери спортивних задатків.  

2. Властивості генетичних маркерів. 

1. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 



Антропогенетика.  

3. Соматотипи людини.  

 

Круглий стіл: 

1. Модифікація різних елементів рухової 

діяльності базових видів спорту. 

2.Конструктивні ідеї аксіологічного підходу 

щодо підготовки майбутніх фахівців галузі 

фізична культура і спорт до професійної 
діяльності. 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 

11-14. 

2. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

3. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці. 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Основні поняття інноваційних технологій 

в освіті.  

2. Класифікація інноваційних технологій 

навчання і виховання (особистісно-

орієнтовані, розвивальні, проектні, 

інтерактивні, інформаційні). 

3. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності циклічних видах спорту. 

4. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності в єдиноборствах та 

багатоборствах. 

5. Пульсові режими виконання фізичних 

навантажень. 

6. Зарубіжний досвід використання тестів 

для визначення рівня фізичної 

працездатності 

1. Шепеленко Т. В., Буц А. М., Бодренкова І. 

О. Фізичне виховання у формуванні 

здорового способу життя. Харків. 

УкрДУЗТ. 2018. 125 с., 

2. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

3. Берест О. О., Гавриш А. А. Використання 

сучасних методів оцінки складу тіла. 

Інноваційні технології в системі 

підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту : тези 

доповідей VIІІ Міжнародної науково-

методичної конференції. м. Суми, 15–16 

квітня 2021 р. Суми : Сумський 

державний університет, 2021.  С. 228-232. 

 

Тема № 7. Інноваційні технології оцінки працездатності організму 

людини у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Використання комп’ютерних технологій в 

системі педагогічного контролю у спорті.  

2. Об’єктивізація та індивідуалізація процесу 

управління спортивною підготовкою на 

основі створення автоматизованих систем 

педагогічного контролю у видах спорту.  

3. Основні методи діагностики 

функціонального стану організму 

1. Юденко О.В., Дьомін Є.В., Денисов Р.П., 

Юденко Ю.М. Інноваційна технологія 

вивчення структури мотивації до 

фізкультурно-оздоровчих занять у осіб з 

інвалідністю (на матеріалі баскетболу). 

2020. С. 491-498. 

2. Дикий О. Ю. Актуальні проблеми 

профільного навчання за спортивним 

напрямом старшокласників. Фізичне 



спортсмена. виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві.  2016.  № 3.  С. 65–

68. 

3. Єлісєєва Д. С. Інноваційна технологія 

зміцнення здоров’я дітей старшого 

шкільного віку в процесі самостійних 

занять фізичним вихованням. 

Автореферат дисертації кандидата 

наук.  Дніпро. 2016. 21 с. 

4. Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання. Київ. Олімпійська 

література. 2017. Т 1. 384 с. 
Практичне заняття (2 год.): 

1. Нетрадиційні методи визначення 

функціонального стану спортсменів.  

2. Основні методичні підходи до оцінки 

функціонального стану людини.  

3. Діагностика функціональної 

підготовленості організму спортсмена. 

 

Круглий стіл: 

1. Застосування 3D технологій на заняттях з 

ФКіС. 

2. Використання інтерактивних технологій 

навчання в системі фізичного виховання 

різних груп населення. 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

3. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

4. Лясота Т. І. Інноваційні підходи та засоби 

фізичної культури. Актуальні проблеми 

фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини: Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 5-6 

листопада 2015 р. Чернівці. 2015. С. 197–

200.  

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Вплив генетичних досліджень на процес 

підготовки спортсменів. 

2. Використання портативних пристроїв для 

моніторингу організму спортсмена у 

процесі тренувальної діяльності. 

3. Застосування комп’ютерних програм в 

системі контролю підготовленості 

спортсменів у командних ігрових видах 

спорту. 

4. Навчання руховим діям шляхом розвитку 

гнучкості у художній гімнастиці із 

застосування інформаційних технологій.  

5. Новітні підходи щодо організації 

1. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  

2. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Ісаєва 

І. М. Функціональні резерви організму як 

показник ефективності регуляторних 

процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 2020 

Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 

3. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. Харків. 

2020. 550 c. 



інноваційних технологій у позашкільних 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

навчальних закладах (рекреаційно-

адаптивні заходи у спортивних гуртках і 

секціях, заходи спортшоу для учнів і 

батьків, інтелект-шоу, арт-виставки 

малюнків спортивної та фізкультурно-

оздоровчої тематики, майстер-класи та 

лекторії для батьків та педагогів тощо). 

 

Тема № 8. Функціональні можливості організму та здоров’яформуючі 

технології підвищення працездатності людини.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальні проблеми здоровязбереження.  

2. Медичні здоровязбережувальні технології.  

3. Сучасні педагогічні здоровязбережувальні 

технології.  

4. Технології фізичної культури і спорту, 

реабілітації та рекреації.  

5. Корекційно-розвиткові технології. 

1. Єжова О.О., Бєсєдіна А.А., Бережна Т.І. 

Школи здоров’я у країнах Східної Європи: 

теорія і практика. Суми. Сумський 

державний університет. 2016. 288с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., Інноваційні 

підходи до теоретичної підготовки у 

фізичному вихованні. Дніпропетровськ. 

Інновація. 2015. 108 с 

3. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

4. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. Київ.-

2019. 32с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Функціональний стан організму.  

2. Функціональні резерви організму.  

3. Показники ефективності регуляторних 

процесів, адаптація.  

4. Вплив  факторів навколишнього 

середовища 

Круглий стіл: 

1 Фітнес-гібриди як сучасний різновид 

рухової інтерактивної діяльності у 

фізичному вихованні людини у ФКіС. 

2. Різновиди рекреативних та психо-

регулятивних методик підготовки 

спортсменів. 

1. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  

2. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Ісаєва І. 

М. Функціональні резерви організму як 

показник ефективності регуляторних 

процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 

2020 Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 

3. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 



Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

1. Проаналізувати письмово наступні теми: 

2. Використання динамічно-керованих 

моделей і безконтактних сенсорних 

технологій у процесі ФКіС. 

3. Новітні технології у спортивно-оздоровчій 

роботі  

4. Впровадження та ефективне використання 

інтернет ресурсів у викладацькій практиці 

викладача фізичної культури 

1. Шепеленко Т. В., Буц А. М., Бодренкова І. 

О. Фізичне виховання у формуванні 

здорового способу життя. Харків. 

УкрДУЗТ. 2018. 125 с., 

2. Денисенко Н. Г. Теоретичні і методичні 

засади формування професійної 

мобільності майбутніх учителів фізичної 

культури. Дисертація доктора наук. Київ. 

2021. 610 с. 

3. Дикий О. Ю. Актуальні проблеми 

профільного навчання за спортивним 

напрямом старшокласників. Фізичне 

виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві. 2016. № 3. С. 65-

68. 

 

Тема № 9. Використання сучасних радіотелеметричних методів в 

практиці ФКіС.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Використання сучасних аудіовізуальних 

пристроїв під час реалізації завдань 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної 

діяльності.  

2. Використання функціоналу сучасних 

гаджетів, девайсів, спортивного 

обладнання та екіпіровки.  

3. Специфіка застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі 

викладання ФКіС. 

1. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

2. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 

системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

3. Берест О. О., Гавриш А. А. Використання 

сучасних методів оцінки складу тіла. 

Інноваційні технології в системі 

підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту : тези 

доповідей VIІІ Міжнародної науково-

методичної конференції. м. Суми, 15–16 

квітня 2021 р. Суми : Сумський 

державний університет, 2021.  С. 228-232. 

4. Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання. Київ. Олімпійська 

література. 2017. Т 1. 384 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Використання динамічно-керованих 

моделей і безконтактних сенсорних 

технологій у процесі занять ФКіС.  

2. Застосування 3D технологій на заняттях з 

фізичної культури.  

1. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 



3. Метод радіотелеметричної пульсометрії та 

його використання у ФКіС. 

Круглий стіл: 

1 Метод радіотелеметричної пульсометрії та 

його використання у фізичному вихованні і 

спорт 

Мозковий штурм: Система Player tracking. 

Система VAR. Система Hawk-Eye 

Полтава. Національний університет імені 

Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

2. Красов О.І, Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. С. 

138-147.  

3. Москаленко Н.В. Інноваційна діяльність у 

фізичному вихованні загальноосвітніх 

навчальних закладів. Фізичне виховання, 

спорт і культура здоров’я у сучасному 

суспільстві. 2015.  № 4. С. 35–38. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

 Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Використовування комп’ютерних 

технологій в системі педагогічного 

контролю у спорті  

2. Використання сучасних інформаційних 

технологій у сфері оздоровчого фітнесу 

3. Інформаційні технології у навчальному 

процесі майбутнього вчителя фізичної 

культури як невід'ємна частина сучасної 

фізкультурної освіти в України 

4. Тестовий контроль в системі оцінки 

знань студентів інститутів фізичної 

культури і спорту 

5. Застосування інформаційних технологій 

у фізичному вихованні школярів та 

студентів 

6. Сучасні інформаційні технології у 

фізичному вихованні студентської 

молоді. 

1. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 

 

Заочна форма навчання  

Тема № 1.  Інноваційні технології, форми, методи і засоби в практиці 

ФКіС 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Технологічний підхід в освіті.  

2. Поняття «інноваційні технології в ФКіС».  

3. Структурні та функціональні компоненти 

інноваційних технологій. 

1. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. Харків. 

Оригінал. 2018. 724 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 



4. Впровадження інноваційних технологій у 

систему ФКіС України 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Використання сучасних аудіовізуальних 

пристроїв під час реалізації завдань 

фізкультурно-спортивної діяльності. 

2. Сучасні інноваційні технології у системі 

підготовки спортсменів. 

3. Напрями використання інноваційних та 

інформаційних технологій у підготовці 

спортсменів. 

4. Круглий стіл: Системний підхід щодо 

підготовки майбутніх фахівців галузі 

фізична культура і спорт до професійної 

діяльності. 

1. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

2. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 

системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

3. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

2. Використання технології VAR під час 

змагань з футболу. 

3. Авторські оздоровчі технології. 

4. Сучасні кардіотренажери. 

5. Кроссфіт-тренування як засіб оптимізації 

фізичної підготовки волейболісток. 

6. Використання інноваційної технології – 

тренажеру TECH TOС FINIS у підготовці 

плавців. 

7. Аналіз системи “FIBA SMARTSTAT” для 

підготовки до змагальної діяльності 

висококваліфікованих баскетболістів. 

8. Вплив сучасних інноваційних технологій 

на продуктивність спортсменів. 

9. Використання сучасних інновацій в 

системі підготовки футболістів. 
10. Застосування іноваційних технологій у 

1. Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. С. 

138-147.  

2. Максимчук Б.А. Формування 

валеологічної компетентності майбутніх 

учителів у процесі фізичного виховання 

(теоретико-методичний аспект). Вінниця. 

ТОВ фірма «Планер». 2016. 388 с. 

3. Миронов Ю.Б., Блащак І.М. 

Впровадження інноваційних технологій у 

систему спортивного туризму. Вісник 

Львівського торговельно-економічного 

університету. Економічні науки. 2018. 

Вип.55. С.35-39. 



футболі.    

 

Тема № 2. Види, принципи та закономірності функціонування 

інноваційних технологій у ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом.  

1. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. 

Харків. Оригінал. 2018. 724 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Євтифієва І.І., Юшко О.В., Євтифієв 

А.С., Донець Ю.Г. Методичні вказівки 

до виконання практичних робіт 

«Впровадження інноваційних 

технологій у фізкультурно-оздоровчу та 

спортивну діяльність» з дисципліни 

«Сучасні інноваційні технології у сфері 

фізичної культури» для студентів НТУ 

«ХПІ» денної форми навчання 

спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт». Харків: НТУ «ХПІ». 2022.14 с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Шепеленко Т. В., Буц А. М., 

Бодренкова І. О. Фізичне виховання у 

формуванні здорового способу життя. 

Харків. УкрДУЗТ. 2018. 125 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Сучасні силові тренажери. 

2. Новітні підходи під час побудови 

тренувального процесу в спорті вищих 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 



досягнень. 

3. Сучасна апаратура для визначення 

кінематичних та динамічних 

характеристик рухів людини.  

4. Сучасні засоби стимуляції працездатності 

і відновлення спортсменів. 

5. Системи відео спостереження та аналізу 

змагальної діяльності в різних видах 

спорту.  

6. Профілактика гіпер- та гіпотермічних 

травм у спортсменів. 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Полтава. Національний університет 

імені Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

3. Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. 

С. 138-147. 

 

 

Тема № 3.  Новітні оздоровчі технології в сфері ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Компютерні технології як допомога у 

зростанні рухової активності.  

2. Перспективи використання інноваційних 

пристроїв для відстеження стану 

організму учнів на тренуванні. 

3. Засоби інформаційних технологій у ФКіС.  

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

3. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Специфіка застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у 
процесі викладання фізичної культури. 

2. Інноваційні технології в адаптивному 

фізичному вихованні 

3. Використання інноваційних та 

інформаційних технологій в реабілітації 

4. Нетрадиційні підходи відновлювальної 

терапії дітей дошкільного віку, які часто 

хворіють 

Мозковий штурм:  
Взаємодія сім’ї і школи в організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

1. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

2. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

3. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

1. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 



Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Особливості диференційованого навчання. 

Етапи та різновиди диференціації 

навчання. 

2. Використання комп’ютерних технологій у 

фізичному вихованні різних груп 

населення.  

3. Сучасні засоби та розвитку 

координаційних здібностей.  

4. Сучасні засоби та методи розвитку 

силових здібностей. 

5. Сучасні засоби розвитку гнучкості та 

швидкості. 

6. Сучасні засоби та методи розвитку різних 

видів витривалості. 

7. Сучасні наукові розробки підвищення 

ефективності процесу фізичного 

виховання і занять спортом. 

8. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності в ігрових видах спорту. 

9. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності в складно координаційних 

видах спорту. 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 

 

Тема № 4.  Сучасні технології оптимізації тренувального процесу у спорті 

вищих досягнень. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту курс 

лекцій для студентів дистанційної форми 

навчання спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. Полтава. Національний 

університет імені Юрія Кондратюка. 2020. 

126 с 

3. Красов О.І ., Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні школярів. 

Актуальні проблеми і перспективи розвитку 

фізичного виховання, спорту і туризму. 

2021. №6. С. 138-147.  

Практичне заняття (0 год.). 1. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 



Не передбачено навчальним планом. методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

2. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві: 

мат. наук.-практ. Конференції (Чернівці, 

24-25 квітня 2015 р.). Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т. 2015.  С. 11-14. 

3. Циба Ю.Г.,  Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Використання інноваційних та 

інформаційних технологій у підготовці 

спортсменів у легкій атлетиці. 

2. Модель проекту інноваційної програми 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3. Напрями використання технології 

фізичного виховання у навчально-

виховному процесі. 

4. Поняття про інформаційні технології. 

5. Класифікація інформаційних технологій 

у фізичному вихованні та спорту. 

6. Напрями використання мультимедійних 

технологій та мережі Інтернет у фізичній 

культурі та спорту. 

7. Практика і перспективи використання 

досвіду Європейської мережі шкіл 

сприяння здоров'ю в Україні. 

8. Сучасні підходи до організації шкіл 

здоров’я в Україні та за кордоном. 

1. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Ісаєва І. 

М. Функціональні резерви організму як 

показник ефективності регуляторних 

процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 

2020 Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 

2. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

3. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 

системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

Тема № 5.  Медико-біологічні технології підвищення працездатності в 

процесі занять ФКіС. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом.. 

1. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 



2. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Полтава. Національний університет імені 

Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

3. Максимчук Б.А. Формування 

валеологічної компетентності майбутніх 

учителів у процесі фізичного виховання 

(теоретико-методичний аспект). Вінниця. 

ТОВ фірма «Планер». 2016. 388 с. 

Практичне заняття (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Виконати самомасаж кисті рук «Пушан-

Мудра», Мудра «Хакіні», «Сахаджа шанкха 

мудра», «Апана мудра», Мудра «Вікно 

мудрості», «Калешвара-Мудра», Мудра «Зуб 

дракона», записати відеопрезентацію 

виконаних вправ.  
 

1. Юденко О.В. Ефективність використання 

йога-терапії в комплексних програмах 

відновлення здоров’я чоловіків ІІ зрілого 

віку із захворюваннями опорно-рухового 

апарату. Збірник наукових матеріалів 

інтерент-конференції. «Проблеми та 

перспективи розвитку сучасної науки» м. 

Вінниця. 2019. Том 8. 64 с. С. 56-63. 

2. Єжова О.О., Бєсєдіна А.А., Бережна Т.І. 

Школи здоров’я у країнах Східної Європи: 

теорія і практика. Суми. Сумський 

державний університет. 2016. 288с. 

3. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 

2021. 132 с 

 



Тема № 6.  Генетичні інноваційні технології підвищення працездатності 

спортсменів. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Мета та завдання спортивної генетики, як 

науки.  

2. Основні генетичні поняття. Принципи 

передачі спадкової інформації. 

Закономірності спадкування ознаки.  

3. Методи вивчення генетики людини.  

4. Принципи генетичного маркування.  

5. Дерматогліфічні генетичні маркери в 

прогнозуванні рухової обдарованості.  

6. Іридологічні та серологічні генетичні 

маркери в прогнозування рухової 

обдарованості.  

1. Багінська О. В. До питання впровадження 

інтерактивних технологій в урок фізичної 

культури. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету 

імені Т.Г.Шевченка. Випуск 102. Т.1. Серія: 

педагогічні науки, фізичне  виховання та 

спорт. Чернігів. ЧНПУ.  2016. № 102. С.63-

65. 

2. Бойчук Ю. Д. Сучасні 

здоровʼязбережувальні технології. Харків. 

Оригінал. 2018. 724 с. 

3. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  
Практичне заняття (2 год.): 

1. Генетичні маркери спортивних задатків.  

2. Властивості генетичних маркерів. 

Антропогенетика.  

3. Соматотипи людини.  

 

Круглий стіл: 

1. Модифікація різних елементів рухової 

діяльності базових видів спорту. 

2.Конструктивні ідеї аксіологічного підходу 

щодо підготовки майбутніх фахівців галузі 

фізична культура і спорт до професійної 
діяльності. 

1. Лясота Т. І. Інноваційні засоби фізичного 

виховання, в підвищенні інтересу до 

уроку фізичної культури. Актуальні 

проблеми фізичної культури, спорту та 

здоров’я людини у сучасному суспільстві. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2015.  

С. 11-14. 

2. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

3. Циба Ю.Г., Молдован А.Д, Горюк П.І. 

Медико-біологічні технології підвищення 

працездатності спортсменів. Чернівці. 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича. 2021. 132 с 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Основні поняття інноваційних 

технологій в освіті.  

2. Класифікація інноваційних технологій 

навчання і виховання (особистісно-

орієнтовані, розвивальні, проектні, 

інтерактивні, інформаційні). 

3. Сучасні засоби контролю змагальної 

діяльності циклічних видах спорту. 

4. Сучасні засоби контролю змагальної 

1. Шепеленко Т. В., Буц А. М., Бодренкова 

І. О. Фізичне виховання у формуванні 

здорового способу життя. Харків. 

УкрДУЗТ. 2018. 125 с., 

2. Атамась О. А. Формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до 

впровадження технологій оздоровчого 

фітнесу. Автореферат дисертації 

кандидата наук. Київ. 2015. 23 с. 

3. Берест О. О., Гавриш А. А. Використання 

сучасних методів оцінки складу тіла. 

Інноваційні технології в системі 

підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту : тези 



діяльності в єдиноборствах та 

багатоборствах. 

5. Пульсові режими виконання фізичних 

навантажень. 

6. Зарубіжний досвід використання 

тестів для визначення рівня фізичної 

працездатності 

доповідей VIІІ Міжнародної науково-

методичної конференції. м. Суми, 15–16 

квітня 2021 р. Суми : Сумський 

державний університет, 2021.  С. 228-232. 

 

Тема № 7. Інноваційні технології оцінки працездатності організму 

людини у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Юденко О.В., Дьомін Є.В., Денисов Р.П., 

Юденко Ю.М. Інноваційна технологія 

вивчення структури мотивації до 

фізкультурно-оздоровчих занять у осіб з 

інвалідністю (на матеріалі баскетболу). 

2020. С. 491-498. 

2. Дикий О. Ю. Актуальні проблеми 

профільного навчання за спортивним 

напрямом старшокласників. Фізичне 

виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві.  2016.  № 3.  С. 65–

68. 

3. Єлісєєва Д. С. Інноваційна технологія 

зміцнення здоров’я дітей старшого 

шкільного віку в процесі самостійних 

занять фізичним вихованням. 

Автореферат дисертації кандидата 

наук.  Дніпро. 2016. 21 с. 

4. Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання. Київ. Олімпійська 

література. 2017. Т 1. 384 с. 
Практичне заняття  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

 

1. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

2. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 

Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

3. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. 

Київ.-2019. 32с. 

4. Лясота Т. І. Інноваційні підходи та засоби 

фізичної культури. Актуальні проблеми 



фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини: Матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 5-6 

листопада 2015 р. Чернівці. 2015. С. 197–

200.  

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Вплив генетичних досліджень на процес 

підготовки спортсменів. 

2. Використання портативних пристроїв для 

моніторингу організму спортсмена у 

процесі тренувальної діяльності. 

3. Застосування комп’ютерних програм в 

системі контролю підготовленості 

спортсменів у командних ігрових видах 

спорту. 

4. Навчання руховим діям шляхом розвитку 

гнучкості у художній гімнастиці із 

застосування інформаційних технологій.  

5. Новітні підходи щодо організації 

інноваційних технологій у позашкільних 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

навчальних закладах (рекреаційно-

адаптивні заходи у спортивних гуртках і 

секціях, заходи спортшоу для учнів і 

батьків, інтелект-шоу, арт-виставки 

малюнків спортивної та фізкультурно-

оздоровчої тематики, майстер-класи та 

лекторії для батьків та педагогів тощо). 

1. Лясота Т.І., Левицька О.М. 

Інноваційні технології в системі фізичного 

виховання студентів. Молодий вчений.  № 

3.1 (43.1) березень. 2017 р. С. 202-205.  

2. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., 

Ісаєва І. М. Функціональні резерви 

організму як показник ефективності 

регуляторних процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 2020 

Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 

3. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. Харків. 

2020. 550 c. 

 

Тема № 8. Функціональні можливості організму та здоров’яформуючі 

технології підвищення працездатності людини.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Єжова О.О., Бєсєдіна А.А., Бережна Т.І. 

Школи здоров’я у країнах Східної Європи: 

теорія і практика. Суми. Сумський 

державний університет. 2016. 288с. 

2. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., 

Інноваційні підходи до теоретичної 

підготовки у фізичному вихованні. 

Дніпропетровськ. Інновація. 2015. 108 с 

3. Круцевич Т.Ю. Загальні основи теорії і 

методики фізичного виховання. Київ: 



Олімпійська література. 2017. Т 1. 384 с. 

4. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко 

В.А., Гут Л.М. Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з 

інтерактивними методами навчання. Київ.-

2019. 32с. 

Практичне заняття  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Лясота Т.І., Левицька О.М. Інноваційні 

технології в системі фізичного виховання 

студентів. Молодий вчений.  № 3.1 (43.1) 

березень. 2017 р. С. 202-205.  

2. Маракушин Д. І., Чернобай Л. В., Ісаєва І. 

М. Функціональні резерви організму як 

показник ефективності регуляторних 

процесів, що забезпечують 

адаптаціюорганізму до дії факторів 

навколишнього середовища. Український 

журнал медицини, біології та спорту 

2020 Том 5, № 1 (23).С. 21-28. 

3. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

1. Проаналізувати письмово наступні теми: 

2. Використання динамічно-керованих 

моделей і безконтактних сенсорних 

технологій у процесі ФКіС. 

3. Новітні технології у спортивно-оздоровчій 

роботі  

4. Впровадження та ефективне використання 

інтернет ресурсів у викладацькій практиці 

викладача фізичної культури 

1.Шепеленко Т. В., Буц А. М., Бодренкова І. 

О. Фізичне виховання у формуванні 

здорового способу життя. Харків. 

УкрДУЗТ. 2018. 125 с., 

2.Денисенко Н. Г. Теоретичні і методичні 

засади формування професійної 

мобільності майбутніх учителів фізичної 

культури. Дисертація доктора наук. Київ. 

2021. 610 с. 

3.Дикий О. Ю. Актуальні проблеми 

профільного навчання за спортивним 

напрямом старшокласників. Фізичне 

виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві. 2016. № 3. С. 65-

68. 

 

Тема № 9. Використання сучасних радіотелеметричних методів в 

практиці ФКіС.  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Павленко В.О. Сучасні технології 

підготовки в обраному виді спорту. 

Харків. 2020. 550 c. 

2. Плахотнюк Н.П. Структурно-

функціональний аналіз інноваційної 

педагогічної діяльності як цілісної 



системи. Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка. 2015. № 42. С. 78-82 

3. Берест О. О., Гавриш А. А. Використання 

сучасних методів оцінки складу тіла. 

Інноваційні технології в системі 

підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту : тези 

доповідей VIІІ Міжнародної науково-

методичної конференції. м. Суми, 15–16 

квітня 2021 р. Суми : Сумський 

державний університет, 2021.  С. 228-232. 

4. Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання. Київ. Олімпійська 

література. 2017. Т 1. 384 с. 

Практичне заняття  (0 год.). 

Не передбачено навчальним планом. 

1. Йопа Т.В. Інноваційні технології у 

практиці фізичного виховання і спорту 

курс лекцій для студентів дистанційної 

форми навчання спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Полтава. Національний університет імені 

Юрія Кондратюка. 2020. 126 с 

2. Красов О.І, Кусай М.В. Інноваційні 

технології в фізичному вихованні 

школярів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму. 2021. №6. С. 

138-147.  

3. Москаленко Н.В. Інноваційна діяльність у 

фізичному вихованні загальноосвітніх 

навчальних закладів. Фізичне виховання, 

спорт і культура здоров’я у сучасному 

суспільстві. 2015.  № 4. С. 35–38. 

Завдання для самостійної роботи. 

Представити на семінарському занятті. 

 Підготувати тези доповіді обсягом 3-5 

сторінок і проєкту-презентації на одну із 

запропонованих або власних тем: 

1. Використовування комп’ютерних 

технологій в системі педагогічного 

контролю у спорті  

2. Використання сучасних інформаційних 

технологій у сфері оздоровчого фітнесу 

3. Інформаційні технології у навчальному 

процесі майбутнього вчителя фізичної 

культури як невід'ємна частина сучасної 

фізкультурної освіти в України 

4. Тестовий контроль в системі оцінки 

1. Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С., Корж 

Н.Л. Організація самостійних занять 

фізичним вихованням учнівської та 

студентської молоді. Дніпро. Інновація. 

2017. 212 с. 

2. Рибалко П., Гвоздецька С., Прокопова Л. 

(2016). Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах освіти. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. № 

3 (57). С. 340-347.  

3. Ярмощук О.О. Аналіз технологічних 

інновацій в сфері спорту. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. 

Вісник Кам’янець-Подільського 



знань студентів інститутів фізичної 

культури і спорту 

5. Застосування інформаційних технологій 

у фізичному вихованні школярів та 

студентів 

6. Сучасні інформаційні технології у 

фізичному вихованні студентської 

молоді. 

національного університету  імені Івана 

Огієнка. Випуск 9. С. 442-453. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних 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 

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. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна  контрольної роботи – тести  

Зразок 

1. Які головні фактори при плануванні раціонального процесу в спорті:  

а) природні; б) суспільні; в) педагогічні; г) медико-біологічні. 

 

2. Основні педагогічні засоби відновлення працездатності в спорті:  



а) тренувальні навантаження; б) тренувальні вправи;  

в) тренувальні принципи; г) педагогічні методи. 

 

3. Апаратурні засоби впливу психологічних методів:  

а) ритмічна музика; б) велоергометр; 

 в) силові тренажери; г) силові гантелі. 

 

4. Ідеомоторне тренування:  

а) регуляція психічної підготовки; б) регуляція фізичної підготовки;  

в) регуляція технічної підготовки; г) регуляція тактичної підготовки 

 

Форма підсумкового контролю залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати 

поточного та проміжного контролю).  

 

Перелік питань для  самоконтролю: 

1. Технологічний підхід в освіті. Поняття «інноваційні технології у ФКіС».  

2. Структурні та функціональні компоненти інноваційних технологій.  

3. Основні якості сучасних інноваційних технологій у фізичному вихованні і 

спорті.  

4. Класифікація аспектів інноваційних технологій (науковий, формально-

описовий, процесуально-дієвий).   

5. Структура і характеристика сучасних оздоровчих систем.  

6. Рекреаційно-оздоровчі технології.  

7. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ.  

8. Науково-пізнавальне і практичне значення інноваційних технологій у 

фізичній підготовці.  

9. Види новітніх інноваційних технологій у фізичній підготовці. 

10. Компютерні технології як допомога у зростанні рухової активності.  

11. Перспективи використання інноваційних пристроїв для відстеження стану 

організму учнів на тренуванні.  

12. Методи реєстрації і аналізу рухових дій спортсменів.  

13. Система впровадження інформаційних технологій у ФКіС.  

14. Засоби інформаційних технологій у ФКіС. 

15. Інформаційні та цифрові технології у процесі навчання і тренування.  

16. Напрями використання інноваційних технологій у підготовці спортсменів.  

17. Інноваційні способи використання відомих видів спорту.  

18. Інноваційні технології для розвитку сили, швидкості та витривалості.  

19. Способи застосування інноваційних педагогічних технологій при 

проведенні заняття з ФКіС. 

20. Характеристика та основні принципи застосування медико-біологічних 

засобів відновлення та підвищення працездатності спортсменів 



21. Спортивний масаж як медико-біологічний засіб підвищення працездатності 

в спорті 

22. Мета та завдання спортивної генетики, як науки 

23. Принципи передачі спадкової інформації 

24. Методи вивчення генетики людини 

25. Принципи генетичного маркування 

26. Використання комп’ютерних технологій в системі педагогічного контролю 

у спорті.  

27. Основні методи діагностики функціонального стану організму спортсмена. 

Нетрадиційні методи визначення функціонального стану спортсменів.  

28. Технології фізичної культури і спорту, реабілітації та рекреації.  

29. Корекційно-розвиткові технології. 

30. Використання сучасних аудіовізуальних пристроїв під час реалізації 

завдань фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності.  

31. Використання функціоналу сучасних гаджетів, девайсів, спортивного 

обладнання та екіпіровки.  

32. Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі викладання ФКіС. 

33. Засоби контролю за фізичним навантаженням учнів на заняттях ФКіС.  

34. Використання динамічно-керованих моделей і безконтактних сенсорних 

технологій у процесі занять ФКіС.  

35. Застосування 3D технологій на заняттях з фізичної культури. 

36. Метод радіотелеметричної пульсометрії та його використання у ФКіС. 
 

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. 

 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 



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» 

http://surl.li/bhnov.  
 

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) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 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. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

http://surl.li/bhnov


обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й 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 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів 

індивідуальних завдань складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями 

оцінювання роботи з усними джерелами є здатність студента збирати джерельну 

інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання доповіді (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 розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення 

розрахунків, вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських 

ситуацій та робити обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає 

написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач 

освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 

платформах ЕdEra, Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 



 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» 

– для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та 

множиться на  коефіцієнт 0,3. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
 
Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 
Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ 
рівень 

1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 

Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ 
рівень 

3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 

 

Викладач                   Рубан А.К.  
                 (підпис)                       (ПІБ) 

Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини № 5 від «10» січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри        Баштовенко О.А.  
                            (підпис)     (ПІБ) 

 

 


