
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ 
ВИХОВАННІ

Блок дисциплін вільного вибору 
студентів другого (магістерського) 

рівня освіти



 МЕТА БЛОКУ: 
формування у здобувачів системи знань, 
умінь і навичок щодо сучасних технологій 
організації фізичного виховання у закладах 
освіти засобами фітнесу, циклічних, ігрових 
та складнокоординаційних видів спорту

 ЗАВДАННЯ БЛОКУ: 
-озброєння сучасними знаннями з теорії і методики 
організації фізичного виховання у закладах освіти засобами 
фітнесу, одноборств, циклічних, ігрових та 
складнокоординаційних видів спорту;
-оволодіння основами техніки змагальних вправ та 
вміннями й навичками з організації і проведення навчально-
тренувальної роботи та змагань з циклічних, ігрових та 
складнокоординаційних видів спорту в закладах освіти;
-формування вмінь та навичок проведення рекреаційних 
спортивно-оздоровчих заходів у закладах освіти засобами 
фітнесу.



СТРУКТУРА БЛОКУ 

№ 
з/п Назва дисципліни

Кількість 
кредитів 

ЄКТС
Викладачі Семестр

1.

Сучасні технології  організації фізичного 
виховання засобами різних видів спорту в 
умовах НУШ (ігрові види спорту та легка 
атлетика) (кафедра олімпійського і професійного 
спорту, спортивних ігор та туризму)

5
к.п.н., доц. Гринченко І.Б.
к.п.н., доц. Коробейнік В.А. 1

2. 

Сучасні технології  організації фізичного 
виховання засобами різних видів спорту в 
умовах НУШ (одноборства та плавання) 
(кафедра одноборств, фехтування та силових 
видів спорту + кафедра циклічних видів спорту)

5
ст.викл. Огарь Г.О.
доц. Ляшенко А.М. 2

3.
Сучасні технології та методики спортивного 
масажу (кафедра теорії і методики фізичного 
виховання)

3
д.п.н., проф. Іващенко О.В. 2

4.

Сучасні технології  організації фізичного 
виховання засобами різних видів спорту в 
умовах НУШ (складнокоординаційні види 
спорту і фітнес) (кафедра гімнастики, музично-
ритмічного виховання і фітнесу)

3
к.п.н., доц. Кравчук Т.М. 3

5.
Методика підготовки наукових робіт до 
публікації у фахових виданнях (кафедра теорії 
і методики фізичного виховання)

4 д.н.ф.в.с., проф. Худолій
О.М. 3







 сучасні методи, форми і засоби навчання й 
викладання ігрових видів спорту;  

 вивчення сучасних педагогічних технологій 
у освітньому процесі та оволодіння 
технікою, засобами та прийомами їх 
впровадження;

 командні ігрові види спорту, які входять у 
варіативні модулі навчальної програми з 
фізичної культури для НУШ 



Особливості використання сучасних інноваційних технологій у системі 
підготовки вчителя фізичної культури (у спортивних іграх). Основні напрямки 
використання інтерактивних технологій у фізичній культурі й спорті (на прикладі 

ігрових видів спорту): навчальний процес, спортивне тренування, спортивні 
змагання, оздоровча фізична культура, спортивний менеджмент.

Застосування сучасних технологій у спортивному тренуванні (на прикладі 
спортивних ігор). Сучасні технології розвитку фізичних якостей засобами 

спортивних ігор. Сучасні технології розвитку фізичних якостей засобами волейболу, 
баскетболу, футболу, гандболу, бадмінтону, тенісу.  Сучасні технології в тактичній, 
технічній, психологічній, теоретичній, інтегральній підготовках у ігрових видах 

спорту. Використання тренажерів, тренажерних пристроїв і нестандартного 
обладнання для забезпечення тренувального процесу зі спортивних ігор. 

Оздоровча фізична культура засобами спортивних ігор. Сучасні програми 
оздоровчої спрямованості. Методика проведення фізкультурно-оздоровчих занять 

ігровими видами спорту з різними віковими групами населення. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни ви 
розглянете такі теми:





викладання навчальної дисципліни "Сучасні технології організації

фізичного виховання засобами легкої атлетики" є формування у здобувачів

цілісної системи знань та умінь щодо професійної діяльності у сфері

фізичної культури і спорту на основі вивчення сучасних інформаційних і

комунікаційних технологій.

Мета

1. Оволодіння навичками застосування комп'ютерних і комунікаційних

технологій у навчанні легкоатлетичним видам учнів загальноосвітніх шкіл.

2. Засвоєння новітніх методик, що використовуються при навчанні видам

легкої атлетики.

3. Оволодіння навичками проведення легкоатлетичних занять оздоровчої

спрямованості з використанням сучасних технологій відновлювання.

Завдання



*застосування сучасних інформаційних технологій з метою моделювання технічних

і тактичних дій спортсменів під час змагань;

*прогнозування результатів виступу на змаганнях на ґрунті аналізу попередньої 

тренувальної діяльності;

*медико-біологічне забезпечення легкоатлетичних занять оздоровчої спрямованості

на основі сучасних технологій;

*сучасні підходи в теорії і методиці викладання легкої атлетики;

Ви будете знати



користуватися засобами термінової інформації про характеристики 

легкоатлетичних рухів;

*розробляти і користуватись новими тренажерним пристроями у тренувальному 

процесі;

*розробляти навчальні та оздоровчі програми, які дозволяють

індивідуалізувати процес навчання видам і дозувати фізичні навантаження учнів;

*застосовувати найефективніші методики розвитку фізичних здібностей.

Ви навчитеся

























Кафедра теорії і 
методики фізичного 

виховання



Назва дисципліни СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ
СПОРТИВНОГО  МАСАЖУ

Інформація про 
факультети (навчально-
наукові інститути) і 
курси навчання, 
здобувачі яким
пропонується вивчати
цю дисципліну

Факультет фізичного виховання і спорту
Цільова аудиторія – здобувачі 2
(магістерського) освітньо-професійного 
рівня освіти, спеціальності 014 Середня
освіта. Фізична культура

Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науково-
педагогічних
працівників, залучених
до викладання

Професор, доктор педагогічних наук, 
майстер спорту Іващенко О.В.
ivashchenko@hnpu.edu.ua

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає попереднє
засвоєння кредитів з таких дисциплін, як:
ТМФВ, анатомія, фізіологія, гігієна,
психологія, педагогіка, цикл спортивно-
педагогічних дисциплін та спортивно-
педагогічного вдосконалення



Мета 
курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття необхідних знань, умінь і 
навичок спортивного масажу.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
• інтерпретувати основні анатомо-фізіологічні механізми дії спортивного 

масажу;
• класифікувати засоби спортивного масажу в залежності від цілей 

тренувального процесу;
• застосовувати основні масажні маніпуляції у спортсменів різних видів 

спорту;
• трактувати результати оцінки ефективності спортивного масажу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• види спортивного масажу та механізми їх дії;
• системи масажу та їх механізми дії;
• мету, задачі та принципи застосування різновидів спортивного масажу. 
• анатомо-фізіологічну дію спортивного масажу на організм людини та 

гігієнічні основи його проведення;
• показання та протипоказання до спортивного масажу;
• особливості спортивного масажу у різних видах спорту;
• методи контролю і оцінки ефективності спортивного масажу;
вміти:
• оволодіти технікою основних видів спортивного масажу, в залежності від 

індивідуальних особливостей спортсмена, виду спорту та етапу підготовки;
• проводити практичну організацію проведення маніпуляцій спортивного 

масажу;
• діагностувати функціональний стан організму під час та після спортивного 

масажу.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС, 120 годин.



Теми 
аудиторних 
занять

Модуль 1. Загальні питання спортивного масажу
Тема 1. Історія спортивного масажу.
Тема 2. Фізіологічне обґрунтування впливу спортивного масажу 
на організм людини.
Тема 3. Гігієнічні основи масажних процедур у спорті.
Тема 4. Основні прийоми спортивного масажу. 
Тема 5. Особливості технологій спортивного масажу у різних 
видах спорту.
Тема 6. Методика контролю та оцінки ефективності 
спортивного масажу.

Модуль 2. Основні види спортивного масажу
Тема 7. Тренувальний масаж. 
Тема 8. Попередній масаж. 
Тема 9. Попередній масаж. Розігріваючий масаж у зимових 
видах спорту.
Тема 10. Попередній масаж. Розминочний масаж у окремих 
видах спорту.
Тема 11. Відновлюваний масаж. Лімфодренажні техніки.
Тема 12. Відновлюваний масаж. Сегментарно-рефлекторні 
системи у спортивному масажі. 
Тема 13. Відновлюваний масаж. Міофасціальний реліз, 
нейроседативні техніки, масаж тригерних точок у спортсменів. 



Сучасні технології організації
фізичного виховання 
засобами фітнесу та 

складнокоординаційних видів 
спорту в умовах НУШ



Мета вибіркової дисципліни:

формування знань, умінь і навичок з використання 
новітніх фітнес технологій та засобів 

складнокоординаційних видів спорту в процесі 
фізичного виховання в закладах освіти й оздоровлення 

різних верств населення, а також удосконалення 
музичної та рухової культури магістрантів, всебічний 

гармонійний розвиток їхньої особистості.



Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити здобувачів вищої освіти з формами та методами
проведення занять з аеробіки й складнокоординаційних видів спорту;
навчити методиці організації та проведення занять з аеробіки різних
напрямів та складнокоординаційних видів спорту що входять до
програми з фізичної культури НУШ;

- сформувати професійно-педагогічні вміння та навички щодо
використання засобів аеробіки й складнокоординаційних видів спорту
в урочній, позаурочній та позакласній роботі в закладах освіти;

- оволодіти технікою виконання елементів та вправ у сучасних стилях
аеробіки, методами профілактики травматизму, контролю та
самоконтролю на заняттях з аеробіки.

- оволодіти технікою виконання елементів та вправ у
складнокоординаційних видах спорту, що входять до навчальної
програми з фізичної культури НУШ, методами профілактики
травматизму, контролю та самоконтролю на заняттях з цих видів
спорту.



КЛАСИЧНА, ТАНЦЮВАЛЬНА Й 
СТЕП-АЕРОБІКА 



ЧИРЛІДИНГ



СПОРТИВНА Й ХУДОЖНЯ 
ГІМНАСТИКА



ЧЕКАЄМО ВАС:
вул.Валентинівська, 2 корп. Г, каб.107



Кафедра теорії і методики 
фізичного виховання



Назва дисципліни
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
Інформація про 
факультети 
(навчально-
наукові інститути) 
і курси навчання, 
здобувачі яким
пропонується 
вивчати цю 
дисципліну

Факультет фізичного виховання і 
спорту
Цільова аудиторія – здобувачі 2
(магістерського) освітнього рівня 
освіти, спеціальності 014 Середня 
освіта. Фізична культура

Контактні дані 
розробників 
робочої програми 
навчальної 
дисципліни, 
науково-
педагогічних 
працівників, 
залучених до 
викладання

Професор, доктор наук з фізичного 
виховання і спорту Худолій О.М.
khudolii@hnpu.edu.ua

Попередні умови 
для вивчення 
дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає 
наявність першого бакалаврського 
рівня освіти



Мета дисципліни – набуття необхідних знань 
і умінь для підготовки наукових робіт до 
публікації у фахових виданнях.

Очікувані результати навчання
Формування у здобувачів знань, умінь і 
навичок щодо підготовки публікацій, а саме:
знати:
 етичні норми підготовки публікацій;
 загальні вимоги до підготовки публікацій;
 знати критерії оцінки якості наукового 

журналу;
вміти:
 оформляти публікації відповідно до вимог 

наукових журналів;
 вибирати наукові журнали для публікації;
 представляти статтю через сайт журналу.

Мета курсу:



 Тема 1. Етичні норми підготовки 
публікацій

 Тема 2. Інформаційне 
забезпечення науково-дослідної 
роботи

 Тема 3. Наукові журнали 
SCOPUS, WoS

 Тема 4. Методологія викладу 
матеріалу статті

 Тема 5. Особливості 
представлення статті через сайт 
журналу

3 кредити, 16 год. лекцій, 20 год. 
практичних, 54 год. самостійних

Теми аудиторних 
занять
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