
Оздоровчі види рухової активності 

Тип дисципліни:  

дисципліна вільного вибору студента 

Семестр:  

Другий  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин - 120 год. (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години: лекції - 32 год., практичні - 32 

год., самостійна – 56 год. 

Лектор: кандидат педагогічних наук, ст. викладач Чепелюк А.В. 

Практичні заняття проводять кандидат педагогічних наук, ст. викладач Чепелюк А.В., ст. викладач 

Кушнір Р.Г. 

Результати навчання:  

знати закономірності оздоровчої ходьби та бігу; вплив оздоровчої ходьби та бігу на організм 

людини; оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних захворювань; особливості 

програмування занять оздоровчим фітнесом з різними групами населення; особливості використання 

різних видів спорту у рекреаційно-оздоровчій діяльності; 

визначати функції рекреації у суспільстві; оздоровчо-рекреаційний вид рухової активності - 

фітнес; види та форми рекреаційного туризму; сутність сучасних оздоровчих систем. 

       підбирати засоби занять оздоровчої спрямованості; форми організації оздоровчих занять 

засобами рухливих та рекреаційних ігор; 

      проводити заняття оздоровчої спрямованості; заняття з оздоровчої ходьби та бігу; заняття  з 

плавання із людьми різної вікової категорії;  

      застосовувати різні форми рекреаційно-спортивної діяльності;  

      реалізувати різні програми спортивно-оздоровчих занять з різними верствами населення. 

Спосіб навчання:  

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Вступ у фізичну терапію та ерготерапію», 

«Основи здорового способу життя», «Загальна теорія здоров'я», «Основи фізичної терапії та ерготерапії», 

«Оздоровчі види гімнастики». 

Зміст навчальної дисципліни:  

Оздоровча ходьба та біг, їх закономірності; основи техніки оздоровчої ходьби та бігу; вплив 

оздоровчої ходьби та бігу на організм людини; оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування 

різних захворювань; адаптивне плавання у системі реабілітації неповносправних осіб; заняття плаванням 

із людьми різної вікової категорії; особливості розвитку рухів та проявів рухової активності заняттям 

спортивними іграми в різні вікові періоди; норми оздоровчої рухової активності для різних категорій 

населення; форми організації оздоровчих занять засобами рухливих та рекреаційних ігор; використання 

окремих видів спорту у оздоровчій руховій активності; фітнес як засіб оздоровлення; характеристика 

силового фітнесу; характеристика ментального фітнесу; роуп-скіпінг; особливості програмування занять 

оздоровчим фітнесом з різними групами населення. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: нормативи технічної підготовки, групова самостійна робота, контрольна робота, 

співбесіда з лектором. 

підсумковий контроль залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська 

Кафедра: спортивних дисциплін і туризму. 

 


