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 МЕТА БЛОКУ:  
формування у студентів 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, 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 

1. Сучасні фітнес технології в закладах освіти (кафедра 

гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу) 

3 к.н.ф.в.с., доц. Голенкова Ю.В. 

2.  Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами 

ігрових видів спорту (кафедра олімпійського і професійного 

спорту, спортивних ігор та туризму) 

3 к.п.н., доц. Гринченко І.Б. 
 

3. Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами 

циклічних видів спорту (кафедра циклічних видів спорту) 
3 доц. Ляшенко А.М. 

4. Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами 

складнокоординаційних видів спорту (кафедра гімнастики, 

музично-ритмічного виховання і фітнесу) 

3 к.п.н., доц. Кравчук Т.М. 

5. Сучасні технології та методики спортивного масажу (кафедра 

теорії і методики фізичного виховання) 

4 к.м.н., доц. Пашкевич С.А. 

6. Методика підготовки наукових робіт до публікації у фахових 

виданнях (кафедра теорії і методики фізичного виховання) 

4 д.п.н., проф. Єрмаков С.С. 



Сучасні фітнес технології в закладах освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни  є формування знань, умінь і навичок з 

використання новітніх фітнес технологій 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; 

навчити методиці організації та проведення занять з аеробіки різних напрямів;  

- сформувати  професійно-педагогічні вміння та навички щодо використання засобів аеробіки 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. 

  

У результаті вивчення дисципліни  студенти повинні: 

знати: сучасні напрямки в аеробіці та їх класифікацію, значення аеробіки в системі фізичного 

виховання й оздоровлення, технологію конструювання програм з аеробіки, режим занять та 

регулювання навантаження, вимоги до підбору та використанню музичного супроводу, структуру та 

зміст занять з аеробіки, особливості проведення занять з різних стилів і напрямків аеробіки, 

термінологію основних рухів базової аеробіки, харчування під час занять аеробікою та сучасні 

засоби відновлення, запобігання і усунення травматизму на заняттях з аеробіки. 

уміти: технічно вірно виконувати базові рухи, самостійно складати комплекси різних 

напрямків в аеробіці, проводити урок з аеробіки із використанням термінології та жестів викладача 

– інструктора, регулювати навантаження на заняттях оздоровчою аеробікою, самостійно підбирати 

музичний супровід для проведення занять з оздоровчої аеробіки. 



Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

  

Модуль 1. Основні поняття сучасної аеробіки. 

Тема 1.1. Характеристика сучасної оздоровчої аеробіки. 

Тема 1.2. Особливості методики проведення та структури уроку з аеробіки. 

  

Модуль 2. Методика проведення занять з оздоровчої аеробіки із використанням сучасних технологій. 

Тема 2.1. Техніка виконання та методика навчання оздоровчої ходьби, бігу та базових рухів аеробіки. 

Тема 2.2. Техніка виконання та методика навчання базових рухам « Low Impact» та « High Impact». 

Тема 2.3. Техніка та методика навчання рухам танцювальної аеробіки. 

Тема 2.4. Техніка та методика навчання базовим рухам у степ-аеробіці  

(на степ-платформах). 

  

Модуль 3. Техніка виконання вправ калістеніки, силового тренінгу та стретчінгу. 

Тема 3.1. Техніка виконання вправ калістеніки та силового тренінгу. 

Тема 3.2. Техніка виконання вправ стретчінгу. 

  

Засоби діагностики успішності навчання 

Поточні контрольні  роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання,  

підсумкове тестування. 

  

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
 



Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами ігрових видів спорту  
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань та умінь щодо 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту (спортивних ігор) на основі вивчення сучасних інформаційно-

комунікаційних і інтерактивних технологій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасні технології в спортивних іграх ” є  

- оволодіння навичками застосування комп’ютерних та інтерактивних технологій у викладанні спортивних ігор, 

передбачених варіативними модулями шкільної програми. 

- засвоєння новітніх методик, та Інтернет-технологій, що використовуються при навчанні технічним і тактичним діям у 

спортивних іграх. 

- оволодіння навичками оздоровчої роботи засобами спортивних ігор з використанням сучасних технологій відновлювання 

з різними віковими групами населення 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними технологіями спорту вищих досягнень (у спортивних іграх). 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати: 

- застосування сучасних інноваційних технологій, що складаються в моделюванні технічних і тактичних дій спортсменів у 

ігрових видах спорту ; 

- сучасні методики прогнозування результатів виступу команди на змаганнях; 

- забезпечення оздоровчої роботи засобами спортивних ігор на основі  використання сучасних  технологій; 

- сучасні підходи в теорії і методиці викладання спортивних ігор (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, бадмінтон, теніс); 

- менеджмент, рекламу і підприємницьку діяльність в галузі спортивних ігор. 

вміти: 

- розробляти програми тренувальних занять з ігрових видів спорту на основі використання інтерактивних методів і форм 

навчання; 

 - користуватися  сучасними засобами отримання термінової інформації про характеристики рухів в спортивних іграх; 

 -  користуватись  сучасними тренажерами і тренажерним пристроями для оволодіння технікою і тактикою гри; 

 - розробляти програми алгоритмічного типу, які дозволяють індивідуалізувати процес навчання рухам і дозувати фізичні 

навантаження; 

 - застосовувати новітні методики розвитку фізичних якостей засобами спортивних ігор. 



 Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

Модуль 1. Особливості використання сучасних інноваційних технологій у системі підготовки вчителя фізичної 

культури (у спортивних іграх). 

Тема 1.1 Основні поняття предмета «Сучасні технологій в спортивних іграх».  

Тема 1.2  Сучасній стан застосування спеціалізованого комп’ютерного програмного забезпечення, електронних підручників і 

мультимедійних технологій у системі підготовки вчителя фізичної культури і спорту (у спортивних іграх).  

Тема 1.3 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. 

Тема 1.4. Інтернет технології в забезпеченні навчального процесу зі спортивних ігор. Модуль 2. Застосування сучасних 

технологій у спортивному тренуванні (на прикладі спортивних ігор) 

Тема 2.1 Сучасні технології розвитку фізичних якостей засобами спортивних ігор. Сучасні технології розвитку фізичних 

якостей засобами волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, бадмінтону, тенісу.  

Тема 2.2 Сучасні технології в тактичній, технічній, психологічній, теоретичній, інтегральній підготовках у ігрових видах 

спорту.  

Тема 2.3 Використання тренажерів, тренажерних пристроїв і нестандартного обладнання для забезпечення тренувального 

процесу зі спортивних ігор.  

Модуль 3. Оздоровча фізична культура засобами спортивних ігор 

Тема 3.1 Сучасні програми оздоровчої спрямованості.  

Тема 3.2  Методика проведення фізкультурно-оздоровчих занять ігровими видами спорту з різними віковими групами 

населення. 

Модуль 4. Застосування сучасних технологій у спорті вищих досягнень (спортивних іграх) 

Тема 4.1  Сучасні методики психодіагностики в спорті вищих досягнень..  

Тема 4.2 Особливості гемодинаміки, працездатності і метаболізму висококваліфікованих спортсменів..  

Тема 4.3 Фармакологічне забезпечення тренувального процесу зі спортивних ігор. 

  

Засоби діагностики успішності навчання 

Поточні контрольні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, підсумкове тестування. 

  

 Форма підсумкового контролю успішності навчання ______залік______ 



Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами циклічних видів спорту  

Метою викладання навчальної дисципліни "Сучасні технології організації фізичного виховання засобами 

циклічних видів спорту" 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:  

знати: 
* 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; 

 

вміти : 

* 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС – 90 год. 



Зміст  навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Науково-методичні основи сучасної системи підготовки кваліфікованих спортсменів. 

 Тема 1.1. Еволюція технічних засобів, обладнання в тренувальному процесі кваліфікованих 

легкоатлетів.  
Тема 1.2. Вплив змін в правилах проведення змагань на організацію тренувального процесу. Сучасні засоби 

вимірювання результатів. 

Тема 1.3. Сучасні методики вивчення резервних можливостей легкоатлетів в умовах змагальної діяльності. 

Тема 1.4. Застосування нетрадиційних форм і методів, засобів, тренажерних обладнань в спорті вищих 

досягнень. 

Тема 1.5. Сучасні технології у відборі талановитої молоді. 
Модуль 2. Нові засоби і методи медико-біологічного забезпечення тренувального процесу легкоатлетів. 

Тема 2.1. Фармакологічне забезпечення тренувального процесу. 

Тема 2.2. Медичні, гігієнічні та фізіотерапевтичні засоби відновлення. Використання різних видів рухової 

активності для швидкого відновлення ЦНС. 

Тема 2.3. Особливості динаміки адаптації організму спортсменів до інтенсивного тренувального процесу в 

різних видах легкої атлетики. 

Тема 2.4. Проблема допінгу в сучасній легкій атлетиці. Методи контролю за ним. 
Модуль 3. Сучасні технології розвитку фізичної культури в середніх загальноосвітніх закладах. 

Тема 3.1. Сучасні технології проведення шкільних олімпіад з фізичної культури. 

Тема 3.2. Виявлення теоретичних знань школярів з фізичної культури. 

Тема 3.3. Використання вправ на швидкість, координацію рухів, спритність, включаючи ігрові види спорту та 

прикладні види туризму.  

Тема 3.4. Особливості занять легкою атлетикою оздоровчої спрямованості. 
  

Засоби діагностики успішності навчання  

 Форми та методи поточного та підсумкового контролю: опитування, поточне тестування, підсумкове 

письмове тестування. 

  

 Форма підсумкового контролю успішності навчання    - залік 



Сучасні технології  організації фізичного виховання засобами складнокоординаційних видів 
спорту  

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології організації фізичного виховання 

засобами складнокоординаційних видів спорту» є формування знань, умінь і навичок з використання в 

процесі фізичного виховання й оздоровлення дітей різного віку в закладах загальної та спеціалізованої 

середньої освіти засобів популярних складнокоординаційних видів спорту. 

  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології організації фізичного виховання 

засобами складнокоординаційних видів спорту» є: ознайомити здобувачів з формами та методами 

проведення занять з різних видів гімнастики та чирлідингу; оволодіти технікою виконання вправ з цих видів 

спорту, методами профілактики травматизму, сприяти удосконаленню музичної та рухової культури 

здобувачів вищої освіти, всебічному гармонійному розвитку їхньої особистості 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати: місце та значення складнокоординаційних видів спорту в системі фізичного виховання дітей 

різного шкільного віку; особливості фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовки в різних 

видах гімнастики й чирлідингу; вимоги до підбору та використання музичного супроводу для змагальних 

вправ та під час занять складнокоординаційними видами спорту; структуру, зміст та особливості проведення 

уроків та навчально-тренувальних занять з різних видів гімнастики та чирлідингу, термінологію основних 

рухів складнокоординаційних видів спорту, запобігання і усунення травматизму на уроках з використанням 

вправ складнокординаційних видів спорту. 

уміти: технічно правильно виконувати базові рухи та елементи складності різних видів гімнастики та 

чирлідингу, застосовувати методики фізичної, технічної, психологічної, тактичної й теоретичної підготовки в 

різних видах гімнастики та чирлідингу; організовувати навчально-тренувальний процес зі 

складнокоординаційних видів спорту для школярів різних вікових груп; організовувати і проводити змагання 

та показові виступи з різних видів гімнастики і чирлідингу; самостійно підбирати музичний супровід для 

проведення занять та змагальних композицій у складнокоординаційних видах спорту. 



 Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

  

Модуль 1. Складнокоординаційні види спорту в системі фізичного виховання дітей різного шкільного 

віку. 

Тема 1.1. Характеристика складнокоординаційних видів спорту, що входять до сучасних навчальних програм 

школи з фізичної культури. 

Тема 1.2. Термінологія вправ складнокоординаційних видів спорту, включених до навчальних програм 

закладів загальної та спеціалізованої середньої освіти. 

Тема 1.3. Загальні положення правил змагань складнокоординаційних видів спорту, включених до 

навчальних програм закладів загальної та спеціалізованої середньої освіти. 

  

Модуль 2. Сучасні методики реалізації різних видів спортивної підготовки школярів під час занять 

складнокоординаційними видами спорту в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти. 

Тема 2.1. Поняття фізичної підготовки в складнокоординаційних видах спорту. Загальна характеристика 

фізичних здібностей. 

Тема 2.2. Технічна підготовка в складнокоординаційних видах спорту, її компоненти. Характеристика 

основних етапів технічної підготовки. 

Тема 2.2. Тактична і психологічна підготовка в складнокоординаційних видах спорту. 

  

Модуль 3. Особливості організації і проведення навчально-тренувальних занять зі 

складнокоординаційних видів спорту в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти. 

Тема 3.1. Класифікація і загальна характеристика уроків з різних видів гімнастики та чирлідингу. 

Тема 3.2. Традиційна і фрагментарна структура уроків з різних видів гімнастики та чирлідингу. 

Тема 3.3. Загальні питання проведення уроків з різних видів гімнастики та чирлідингу. 

Тема 3.4. Підготовка та поведінка педагога на уроці. 

  

 Засоби діагностики успішності навчання 

Поточні контрольні  роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання,  

підсумкове тестування. 

  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 



Сучасні технології та методики спортивного масажу 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни  є обґрунтування необхідності використання методик 

спортивного масажу для підготовки спортсменів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології та методики спортивного 

масажу » є 

- інтерпретувати основні анатомо-фізіологічні механізми дії спортивного масажу; 

- класифікувати засоби спортивного масажу в залежності в ід 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; 

- системи масажу; 

- мету, задачі та принципи застосування різновидів спортивного масажу. 

- анатомо-фізіологічну дію спортивного масажу на організм спортсмена 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 маніпуляцію спортивного масажу; 

- діагностувати функціональний стан організму під час та після спортивного масажу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4,0 кредити ЄКТС 120 годин. 



Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1.  Історія спортивного масажу. 

Історія спортивного масажу. Визначення спортивного масажу. Призначення спортивного масажу. 

Особливості спортивного масажу. Сучасний розвиток спортивного масажу.  

Модуль 2. Методика окремих видів спортивного масажу. Тренувальний масаж. 

Попередній масаж. Відновлюваний масаж. Методика проведення спортивного масажу різних 

частин тіла. Особливості видів спортивного масажу. Особливості технологій спортивного масажу у 

різних видах спорту. Методика проведення спортивного масажу спортсменів ігрових видів спорту. 

Особливості масажу у спортивних єдиноборствах. Особливості масажу в лижному і 

ковзанярському спорті. Особливості масажу легкоатлетів. Особливості масажу важкоатлетів. 

Особливості масажу фехтувальників. Особливості масажу в спортивній і  художній гімнастиці. 

Особливості масажу в аеробіці. Методика проведення спортивного масажу пловців. 

Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з 

кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності здобувачів надається перевага 

стандартизованим методам контролю: структурованим тестовим письмовим роботам, 

структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до 

реальних. 

  

Підсумковий модульний контроль проводиться у вигляді вирішення стандартизованих та тестових 

завдань.  

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбаченні 

навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

  

Форма підсумкового контролю успішності навчання ______залік______ 



Методика підготовки наукових робіт до публікації у фахових виданнях 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття необхідних знань і умінь для 

підготовки наукових робіт до публікації у фахових виданнях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

— сформувати знання про етичні норми підготовки публікацій; 

— сформувати знання про структуру наукової статті; 

— сформувати знання про вибір наукових журналів для публікації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

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. 

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



Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Тема 1. Етичні норми підготовки публікацій 

Етичні принципи проведення педагогічних досліджень у фізичному вихованні 

(компетентність, чесність, професійна і наукова відповідальність, повага до прав і гідності 

людей, турбота про добробут людей, соціальна відповідальність). Планування 

дослідження (планування, відповідальність, відповідність законам і стандартам, дозвіл 

на проведення дослідження). Перевірка добровільності участі у дослідженні. 

Тема 2. Наукові журнали SCOPUS, WoS 

Наукометричні дані наукових журналів з фізичного виховання і спорту. Правила подачі 

матеріалів. Критерії оцінки якості наукового журналу.  

Тема 3. Методологія викладу матеріалу статті 

Мета публікації. Структурні елементи статті. Оформлення посилань. Стиль АПА у 

оформленні публікації. 

Тема 4. Особливості представлення статті через сайт журналу 

Видавнича система електронних публікацій OJS. Особливості подачі матеріалів. 

Особливості подачі матеріалів в наукові журнали Springer. Особливості подачі матеріалів 

у журнали Thomson Reuters. Особливості подачі матеріалів у журнали Elsevier. 

  

Засоби діагностики успішності навчання 

Тестування, опитування, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Поточний контроль 

здійснюється за кожною темою, підсумковий контроль — за результатами підсумкового 

тестування і захисту ІНДЗ. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 


