
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Шифр: ПП 2; 

2. Назва: Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності; 

3. Тип: Обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 5;  

8. Прізвище, ініціали лектора/ лекторів, науковий ступінь, посада: Небова Н.А., старший 

викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: визначати 

рухову активність людини за допомогою застосування різних методів; нормувати оздоровчо-

рекреаційну рухову активність для різних категорій населення; підбирати форми організації 

оздоровчо-рекреаційних фізкультурних занять залежно від їхніх завдань та контингенту тих, 

хто займається; проводити оздоровчо-рекреаційні фізкультурні заняття різних видів; 

адекватно дозувати рухову активність і фізичні навантаження з огляду на закономірності 

їхнього впливу на організм; 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, лабораторна робота, 

контрольні заходи…; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фізіологія людини», 

«Загальна теорія здоров’я», «Теорія та методика фізичного виховання» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціалізації; 

12. Зміст курсу: Теорія і технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності як наукова та 

навчальна дисципліна. Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як соціальне 

явище. Класифікація програм сучасних технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. Структура і зміст фітнес-програм, технології впровадження серед населення. 

Технології рухової активності аеробної спрямованості. Фітнес-програми аеробної 

спрямованості з використанням технічних пристроїв. Фітнес програми засновані на 

оздоровчих видах гімнастики. Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого 

фітнесу. Організація і проведення спортивних змагань – невід’ємна частина технологій 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

13. Рекомендовані літературні  джерела:  
1. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів: підручник. Київ : Олімпійська література, 2006. 124 с. 

2. Карпюк Р. П. Термінологія вищої фізкультурної освіти з напрямку «Адаптине фізичне 

виховання» : навчальний посібник. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. 112 с. 

3. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ. Київ: 

Олімпійська література, 2008. 393 с. 

4. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині: Підручник. Київ: Медицина, 2006. 288 с.     

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація. Київ : Олімпійська література, 2009. 488 с. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: 22 год. лекцій, 38 год. 

лабораторні заняття,  90 год.  самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій та мультимедійних засобів, 

лабораторні заняття, виконання індивідуального завдання та групового науково-дослідного 

завдання; 

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою заліком в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування, письмовий контроль, тестування. 

16. Мова навчання: Українська 

 

 

Завідувача кафедри теорії та  

методики фізичного виховання                                                   М.І. Євтух, к.фіз. вих., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

1. Code: PP 2; 

2. Title: The theory and technology of recreation and recreational motor activity; 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor’s degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when studying discipline: 1; 

7. Number of ECTS credits: 5; 

8. Name of lecturer, scientific degree, position:  

Nebova N.A., senior lecturer of the Department of Theory and Methodology of  Physical Education. 

9. Learning outcomes. After studying the discipline, the student must be able to: after studying 

the discipline the student should be able to: determine the motor activity a person by the use of 

different methods; to normalize health and recreational motor activity for different categories of 

population; to select forms of organization of health and recreational physical training depending on 

their task and the contingent of those engaged; to conduct health and recreational physical education 

classes of various kinds; adequate dosage of motor activity and physical activity in view of the 

regularity of their influence on the body; 

10. Forms of organization of classes: educational classes, independent work, laboratory work, 

control measures…;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: « Human Physiology», «General 

Theory of Health» , «Teory and Methods of Physical Education»and disciplines that directly form the 

competencies of a specialist in the relevantvant specialization; 

12. Contents of the course: «Theory and technology of recreational and physical activity as a 

scientific and educational discipline», «Technology of recreational motor activity as a social 

phenomenon», «Classification of programs of modern technologies of health and recreational motor 

activity», «Structure and content of fitness programs, technologies of introduction among the 

population», «Technology of aerobic activity»,«Aerobic fitness programs using technical devices», 

«Fitness programs are based on wellness exercises», «Features of professional activity of specialists 

in health fitness», «Organizing and conducting sport competitions is an integral part of the 

technologies of wellness and recreational motor activity»; 

13. Recommended Literary Sources: 
1. Briskin Yu. Sport of the disabled: a textbook. Kyiv:Olympic Literature, 2006.124 p. 

2. Karpyuk R. Terminology of higher education in the field of «Adaptive physical education»: a 

textbook. Lutsk:Volyn Regional Printing House, 2008. 112 p. 

3. Kutsevich T. Theory and methodology of physical education: a textbook for students of 

universities. Kyiv:Olympic Literature, 2008. 393 p. 

4. Massege and therapeutic exercise in medicine: Textbook. Kyiv:Medicine, 2006.288 p. 

5. Mukhin V. Physical rehabilitation. Kyiv:Olympic Literature, 2009. 488 p. 

14. Planned academic activity and teaching methods: 22 hours lectures, 38 hours laboratory,     

90 hours independent work. Together - 150 hours. 

Methods: lectures using information technology and multimedia tools, laboratory work, individual 

tasks and group research assignment; 

15. Assessment forms and criteria: Assessment is carried out  on a 100-point scale, credit at the 

end of the fest semester; 

Current control (100 points): survey, written control, testing,  

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 

Head of the Department                                                     N.I. Yevtush Ph.D., associate professor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


