
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЗАСОБАМИ 
СПОРТУ Й РЕКРЕАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ

Блок дисциплін вільного вибору 
здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти



МЕТА БЛОКУ: 
 формування у здобувачів системи знань, умінь і навичок щодо організації і  

проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з різним 
контингентом населення засобами окремих видів спорту й рекреації

ЗАВДАННЯ БЛОКУ: 
- озброєння знаннями з теорії і методики одного з видів спорту на вибір (аеробіка, 

гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол або гандбол, боротьба греко-римська, 
вільна, самбо або дзюдо, бокс, плавання або легка атлетика, скелелазіння та 
туризм) та шкільного спорту й особливостей підготовки юних спортсменів 
взагалі;

- оволодіння основами техніки змагальних вправ та професійно-педагогічними 
вміннями й навичками з організації і проведення навчально-тренувальної роботи 
з обраного виду спорту;

- формування вмінь та навичок проведення рекреаційних спортивно-оздоровчих 
заходів.



СТРУКТУРА БЛОКУ 
№ з/п Назва дисципліни Кількість 

кредитів 
ЄКТС

Термін 
вивчення

Викладачі

1.

Спортивно-педагогічне вдосконалення з обраного виду 
спорту: аеробіка, гімнастика, футбол, баскетбол, 
волейбол, гандбол, одноборства, плавання, легка 
атлетика, скелелазіння, туризм
(кафедри факультету фізичного виховання і спорту) 

14 3-4 
семестри

2. Спортивні споруди і обладнання  (кафедра теорії і 
методики фізичного виховання) 3 4 семестр д.п.н., проф. Іващенко О.В.

3. Основи наукових досліджень в фізичному вихованні 
(кафедра теорії і методики фізичного виховання) 5 5 семестр д.н.ф.в.с., проф. Худолій О.М.

4.
Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств 
(кафедра одноборств, фехтування і силових видів 
спорту)

6 6 семестр ст. викл. Огарь Г.О.

5. Теорія і методика викладання аеробіки (кафедра 
гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу) 6 6 семестр к.н.ф.в.с., доц. Голенкова Ю.В.

6. Теорія і методика дитячого, юнацького та шкільного 
спорту (кафедра теорії і методики фізичного виховання) 5 7 семестр к.н.ф.в.с., доц. Марченко С.І.

7. Організація занять з плавання в дитячих оздоровчих 
таборах (кафедра циклічних видів спорту) 6 8 семестр доц. Делова І.О.

8. Дитяча легка атлетика (кафедра олімпійського і 
професійного спорту, спортивних ігор та туризму) 6 8 семестр ст.викл. Лисенко В.В.



№ 
з/п

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

ЄКТС

Термін 
вивчення

Викладачі

1.

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення з обраного 
виду спорту: 

14
3-6 

семестри

Викладачі кафедр 
факультету фізичного 
виховання і спорту

Аеробіка к.п.н., доц. Кравчук Т.М.

Гімнастика к.н.ф.в.с., доц. Голенкова Ю.В.

Баскетбол к.н.ф.в., доц. Собко І.М.

Волейбол ст. викладач Поліщук С.Б.

Гандбол ст. викладач Чуприна О.І.

Футбол ст. викладач Сірий О.В.

Одноборства ст. викладач Огарь Г.О.

Бокс к.ю.н., доц. Вострокнутов Л.П.

Плавання ст. викладач Клімакова С.М.

Легка атлетика ст. викладач Ковєря В.М.

Скелелазіння, туризм к.п.н., доц. Рєпко О.О.



Спортивно-педагогічне вдосконалення в обраному 
виді спорту

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів з теоретичними
основами, технікою виконання вправ у обраному виді спорту та питаннями організації і проведення
навчально-тренувальної роботи з дітьми різного віку, а також вдосконаленні власної спортивної
майстерності в обраному виді спорту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: озброїти здобувачів знаннями з основних
теоретичних питань обраного виду спорту; навчити основам техніки виконання вправ обраного виду
спорту; озброїти знаннями, уміннями й навичками щодо організації і проведення навчально-тренувальної
роботи на різних етапах спортивної підготовки; прищепити знання, вміння та навички з організації та
проведення змагань з обраного виду спорту.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі мають:

знати: історію, сучасний стан та правила змагань з обраного виду спорту; основи техніки вправ
обраного виду спорту; особливості фізичної, техніко-тактичної, психологічної й теоретичної підготовки в
обраному виді спорту; особливості організації безпосередньо тренерської роботи та навчально-
тренувального процесу на різних етапах багаторічної підготовки; види планування й обліку та особливості
організації та проведення науково-дослідної роботи в обраному виді спорту.

вміти: технічно правильно виконувати вправи обраного виду спорту; застосовувати методики
фізичної, технічної, психологічної, тактичної й теоретичної підготовки в обраному виді спорту;
організовувати навчально-тренувальний процес з обраного виду спорту на різних етапах багаторічної
підготовки; складати документи планування і обліку; організовувати і проводити змагання та інші
спортивні заходи з обраного виду спорту; проводити науково-дослідну роботу з різних аспектів обраного
виду спорту.



2. Зміст навчальної дисципліни

 Загальна характеристика процесу підготовки спортсменів у обраному виді 
спорту

 Основи техніки вправ й особливості навчання техніці рухових дій у обраному 
виді спорту

 Аналіз правил змагань з обраного виду спорту
 Особливості навчання в обраному виді спорту.
 Види підготовки в обраному виді спорту: фізична, техніко-тактична й 

психологічна підготовка в обраному виді спорту.
 Багатолітня підготовка в обраному виді спорту та її етапи.
 Періодизація тренувального процесу в обраному виді спорту: поняття про

спортивну форму і періодизацію; структура тренувального процесу; методика
тренування в підготовчому, змагальному й перехідному періодах.

 Характеристика та особливості організації і проведення навчально-
тренувальних занять з обраного виду спорту.

 Планування, облік і контроль тренувального процесу в обраному виді спорту.
 Характеристика змагань і змагальної підготовки в обраному виді спорту.

3. Засоби діагностики успішності навчання
Поточні контрольні  роботи, самостійні роботи, оцінка за 

індивідуальне навчально-дослідне завдання,  підсумкове 
тестування.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : 
залік





Назва дисципліни Фізичне виховання різних груп населення
Інформація про 
факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси 
навчання, здобувачі
яким пропонується 
вивчати цю 
дисципліну

Факультет фізичного виховання і спорту
Цільова аудиторія – здобувачі 1 (бакалаврського) 
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 знання курсу 
загальні основи теорії і методики фізичного 
виховання



 Мета дисципліни: вивчення загальних основ проектування, будівництва, 
ремонту і експлуатації спортивних споруд, призначених для занять спортом, 
масових фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання, в 
навчальних закладах, на виробництві, спортивних клубах, в місцях 
відпочинку, в лікувальних і оздоровчих установах.

 Завданнями вивчення курсу «Спортивні споруди і обладнання» є:

 коротке знайомство з історією будівництва спортивних споруд;

 вивчення   нормативних   умов   проектування,   технологічних   вимог   до
будівництва всього комплексу спортивних споруд для загальноосвітніх шкіл;

 вивчення   правил   технічної   експлуатації   спортивних   споруд   даного
комплексу;

 оволодіння методами планування і будівництва простих спортивних споруд;

 формування умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності для
орієнтації в сучасних тенденціях розвитку у галузі будівництва спортивних 
споруд.
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1 ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ 
«СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ»

10 4 6

Вступ до предмету "Спортивні споруди" 4 6
2 ГІМНАСТИЧНІ ЗАЛИ ТА ВІДКРИТІ 

ПЛОЩИННІ СПОРУДИ
12 4 8

Гімнастичні зали 2 4
Відкриті площинні спортивні споруди 42

3 СПОРУДИ ДЛЯ ВОДНИХ ТА ЗИМОВИХ 
ВИДІВ СПОРТУ

14 4 10

Спортивні споруди для водних видів спорту 2 4
Спортивні споруди для зимових видів спорту 62

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА 
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР

12 4 8

Правила і норми технічної експлуатації 
спортивних споруд

2 4

2Навчальне устаткування і спортивний 
інвентар

4

Всього 48 16 32



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 1 
(бакалаврського) 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
знання курсу теорії і методики
фізичного виховання



Мета курсу

Мета дисципліни – набуття необхідних знань і умінь для 
самостійної науково-дослідної роботи.

Очікувані результати навчання
Формування у здобувачів знань, умінь і навичок щодо 
самостійної науково-дослідної роботи, а саме:

знати:
 основи методології науково-дослідної роботи у фізичному 

вихованні;
 методи збору і аналізу даних;.
 основи побудови програми наукового дослідження у 

фізичному вихованні.
 основи інформаційного забезпеченням науково-дослідної 

роботи у фізичному вихованні.
вміти:
 планувати експеримент в процесі вивчення 

закономірностей розвитку рухових здібностей і навчання 
фізичним вправам.

 тестувати рухову підготовленості учнів середньої школи.
 оволодіти навичками аналізу даних експерименту.
 сформувати навички написання доповіді, тез доповіді й 

наукової статті.



Теми 
аудиторних 
занять 

 Тема 1. Загальні відомості про науку і 
наукове дослідження у фізичному 
вихованні

 Тема 2. Основи методології науково-
дослідної роботи

 Тема 3. Педагогічний експеримент: 
теорія та практика

 Тема 4. Методи збору даних
 Тема 5. Методи аналізу та 

інтерпретації результатів наукових 
досліджень

 Тема 6. Програма наукових досліджень 
у фізичному вихованні

 Тема 7. Інформаційне забезпечення 
науково-дослідної роботи

 Тема 8. Вимоги до оформлення 
результатів

5 кредитів, 20 год. лекцій, 
40 год. практичних, 90 
год. самостійних



Методи контролю результатів навчання

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на семінарських
заняттях; виступах з презентаціями; письмового експрес-контролю; тестових
завдань; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних задач;
виконання індивідуальної семестрової роботи.
Підсумковий контроль – залік у вигляді комплексного тесту.

Мова викладання – українська.



Навчальна дисципліна «Теорія і методика 
викладання спортивних єдиноборств»





















Теорія і методика викладання 
аеробіки 

Кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу



Мета
навчальної дисциплін - удосконалення рухової культури
здобувачів, всебічний гармонійний розвиток їхньої
особистості, формування знань, умінь і навичок щодо
проведення занять з сучасної аеробіки.

Завданнями 
навчальної дисципліни є: ознайомити здобувачів з формами
та методами проведення занять з аеробіки; навчити
методиці організації та проведення занять з класичної
аеробіки; сформувати у здобувачів професійно-педагогічні
вміння та навички щодо проведення занять з аеробіки;
оволодіти технікою виконання елементів та вправ класичної
аеробіки, методами профілактики травматизму, контролю та
самоконтролю на заняттях з аеробіки.



з н а т и :
сучасні напрямки в аеробіці та їх класифікацію, значення аеробіки в системі
фізичного виховання, технологію конструювання програм з аеробіки, режим
занять та регулювання навантаження, вимоги до підбору та використанню
музичного супроводу, структуру та зміст занять з аеробіки, термінологію
основних рухів базової аеробіки, харчування під час занять аеробікою та
сучасні засоби відновлення, запобігання і усунення травматизму під час
занять аеробікою.

в м і т и :
технічно вірно виконувати базові рухи, самостійно складати комплекси
різних напрямів 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.

У результаті вивчення навчальної 
дисципліни здобувач має 



Кафедра теорії і методики 
фізичного виховання



Назва дисципліни
Теорія та методика дитячого, юнацького та 

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

Факультет фізичного виховання і спорту
Цільова аудиторія – здобувачі 1
(бакалаврського) 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

Мета дисципліни – набуття необхідних знань і умінь для самостійної роботи у спортивній 
школі.

Очікувані результати навчання
Формування у студентів знань, умінь і навичок щодо самостійної роботи в спортивній школі, а 
саме:
знати:
сучасний стан розвитку теорії і методики дитячого і юнацького спорту;
організаційні і програмно-нормативні основи дитячого і юнацького спорту;
основи системи підготовки юних спортсменів:
мету, елементи системи підготовки юних спортсменів;
основи управління системою підготовки юних спортсменів;
етапи, мету і завдання підготовки юних спортсменів;
методику навчання і тренування юних спортсменів:
засоби і методи підготовки юних спортсменів;
особливості методики розвитку рухових здібностей у юних спортсменів;
особливості методики навчання юних спортсменів;
структуру тренувального процесу юних спортсменів;
систему тренувальних навантажень юних спортсменів;
основи програмування і організації навчально-тренувального процесу юних спортсменів;
основи системи спортивних змагань юних спортсменів;
методику виховної роботи з юними спортсменами;
вміти:
розвивати рухові здібності у юних спортсменів;
навчати техніці виконання основних вправ;
програмувати і організовувати навчально-тренувальний процес юних спортсменів;
планувати і контролювати тренувальні навантаження в мікроциклах і мезоциклах підготовки 
юних спортсменів;
упорядковувати навчальну документацію;
організовувати і проводити спортивні змагання;
планувати і здійснювати облік ефективності виховної роботи в спортивній школі.

Теми аудиторних занять (16 год. – лекції, 26 год. – семінарські заняття)



Теми 
аудиторних 
занять

Модуль 1. Вступ в теорію та методику дитячого і юнацького спорту 
(4 год)
Тема 1. Теорія та методика дитячого і юнацького спорту як наукова і 
навчальна дисципліна
Тема 2. Проблема побудови процесу підготовки юних спортсменів 

Модуль 2. Система підготовки юних спортсменів (4 год.)
Тема 1. Мета, елементи системи підготовки юних спортсменів
Тема 2. Управління системою підготовки юних спортсменів
Тема 3. Етапи, мета і завдання підготовки юних спортсменів

Модуль 3. Методика навчання і тренування юних спортсменів (6 
год)
Тема 1. Засоби і методи підготовки юних спортсменів
Тема 2. Особливості методики розвитку рухових здібностей у юних 
спортсменів
Тема 3. Особливості методики навчання юних спортсменів
Тема 4. Структура тренувального процесу юних спортсменів
Тема 5. Система тренувальних навантажень юних спортсменів
Тема 6. Програмування і організація навчально-тренувального 
процесу юних спортсменів
Тема 7. Система змагань юних спортсменів

Модуль 4. Методика виховної роботи з юними спортсменами (2 год)
Тема 1. Мета і завдання виховної роботи з юними спортсменами
Тема 2. Планування і облік ефективності виховної роботи в 
спортивній школі



Методи контролю результатів навчання

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 
семінарських заняттях; виступах з презентаціями; письмового експрес-
контролю; тестових завдань; виконання творчих завдань; розв’язування 
ситуаційних задач; виконання індивідуальної семестрової роботи. 
Підсумковий контроль – залік у вигляді комплексного тесту.

Мова викладання – українська.





https://www.youtube.com/watch?v=h3XKBPH8rnc&ab_channel=%D0%
9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F









Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів
цілісної системи професійних компетенцій щодо освітньої діяльності у
сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення засобів, які
використовуються в дитячій легкій атлетиці.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. Оволодіння навичками застосування засобів, які використовуються у
навчанні легкоатлетичним видам в сучасній легкій атлетиці при роботі з
дітьми.
2. Засвоєння новітніх методик, що використовуються при навчанні
прикладним легкоатлетичним видам.
3. Оволодіння навичками проведення легкоатлетичних занять для дітей.

Дитяча легка атлетика



Здобувачі опанують:
* сучасні методики навчання оздоровчій ходьбі та бігу, 
бігу з перешкодами, метанню гранати з різних положень ;
* методичне, матеріально-технічне, медико-біологічне 
забезпечення легкоатлетичних занять з дітьми на основі 
сучасних наукових досягнень;
* сучасні підходи в теорії і методиці викладання легкої 
атлетики дітям.

Очікувані результати
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