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ВСТУП 

Анотація 

Зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, а також ефективності 

занять з фізичної підготовки дітей та дорослого населення – одне з першочергових завдань, 

яке сьогодні стоїть перед системою фізичного виховання. Принцип оздоровчої направленості 

фізичного виховання конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які на даний 

час інтенсивно розвиваються. 

Поняття фізкультурно-оздоровча технологія об’єднує процес використання засобів 

фізичного виховання із оздоровчою метою та навчальну дисципліну, яка розвиває та 

вдосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого процесу. Практичним 

проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні є різноманітні фітнес-

програми, які складають основний зміст діяльності фізкультурно-оздоровчих груп, що 

створюються на базі фізкультурно-спортивних організацій, а також персональних фітнес-

занять. 

Курс «Новітні технології у фізичній культурі та спорті» потребує від студентів оволодіти 

всім тим арсеналом теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, який повинен мати 

висококваліфікований фахівець. 

Ключові слова: засоби фізичного виховання, здоров’я, методика, навчальна дисципліна, 

спорт, фізична культура, фізична підготовка, фізкультурно-оздоровчі технології, фітнес 

програми. 

Abstract 

Promoting health, improving physical fitness, and improving the efficiency of physical 

education for children and adults are one of the primary challenges facing the physical education 

system today. The principle of wellness orientation of physical education is specified in the physical 

and recreational technologies, which are being intensively developed. 

The concept of health and fitness technology combines the process of using physical education 

with a health goal and a discipline that develops and refines the basics of the method of building a 

health and fitness process. Practical manifestation of physical and wellness technologies in physical 

education are various fitness programs that make up the main content of activity of health and fitness 

groups, which are created on the basis of sports and sports organizations, as well as personal fitness 

classes. 

The course «New Technologies in Physical Culture and Sports» requires students to master all 

the arsenal of theoretical and practical knowledge, skills and competencies that a highly qualified 

specialist should possess. 

Key words: physical education, health, methodology, discipline, sport, physical training, 

physical training, health and wellness technologies, fitness programs. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний 

спорт»  

Семестр 

10-й 10-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

150 

30 год. 10 год. 

Семінарські 

15 год. 10 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

Самостійна робота 

105 год. 130 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ 

ТА СПОРТІ» є ознайомлення студентів з організацією фізичного виховання та спорту за 

допомогою нових фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інформаційних технологій. 

Ознайомити зі структурою та принципами їх реалізації в навчальному процесі різних закладів 

освіти, а також в спортивному тренуванні і змагальній діяльності. 

Завдання курсу: 

 ознайомити з новими технологіями у фізичному вихованні школярів; 

 ознайомити з новими технологіями у фізичному вихованні студентів; 

 ознайомити з новими технологіями в галузі спорту; 

 визначити класифікацію, структуру та зміст фітнес-програм; 

 ознайомити з інформаційними технологіями в спорті; 

 ознайомити з інформаційними технологіями у спортивному тренуванні; 

 ознайомити з інформаційними технологіями в організації змагань; 

 ознайомити з телекомунікаційними технологіями у фізичному вихованні та спорті. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліна «Сучасні системи спортивного 

тренування». 
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

програмних результатів навчання: 

 вміти використовувати нові технології у фізичному вихованні школярів; 

 вміти використовувати нові технології у фізичному вихованні студентів; 

 вміти використовувати нові технології в галузі спорту; 

 вміти використовувати фітнес-програм із різною руховою активністю; 

 вміти використовувати інформаційні технології в спорті; 

 вміти використовувати інформаційні технології у спортивному тренуванні; 

 використовувати інформаційні технології в організації змагань; 

 використовувати педагогічні технології в олімпійській освіті. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Класифікація, структура і зміст фітнес програм 

Тема 1. Вступ до курсу «Нові технології у фізичній культурі та спорті» 

Тема 2. Класифікація, структура і зміст фітнес-програм як форми рухової активності 

Література: [11]. 

Тема 3. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності аеробної спрямованості. 

Аеробіка як один із напрямів фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм. Аеробіка 

К. Купера. Оздоровча ходьба. Оздоровчий біг. Їзда на роликових ковзанах. Фітнес-програми 

на кардіотренажерах. Спінбайк-аеробіка 

Література: [11]. 

Тема 4. Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики. 

Класифікація видів аеробіки. Степ-аеробіка. Інтервальне тренування високої 

інтенсивності (ІТВІ). Хай-імпакт. Хай-лоу-імпакт.Роуп-скиппінг. Супер-стронг. Памп-

аеробіка. Слайд-аеробіка. Фитбол-аеробіка. Тераробіка. Лоу-імпект. Танцювальна аеробіка. 

Хип-хоп. Модерн-данс, стрип-данс, кардіофак, сіті-джем. Аероданс. Салса, латина. Тай-бо, ки-

до. Бокс-аеробіка. Каратеробика. Киксаеробика. Йога-аеробіка. Флекс. Музичний супровід 

Література: [8; 11]. 

Тема 5. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності силової спрямованості. 

Бодібілдінг. Калланетика. Слим-джим, бодістайлінг, бодіформінг 

Література: [7; 11]. 

Змістовий модуль 2. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку 

Тема 6. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. Система Пілатеса. Система 

Амосова: Система «Бодіфлекс». 

Література: [4; 5]. 

Тема 7. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. Профілактико-

відновлювальні системи оздоровлення  

Література: [4; 5]. 

Тема 8. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку Системи оздоровлення 

П. Брега, М.Норбекова та ін. 

Література: [4; 5]. 

Тема 9. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку. Системи оздоровлення Су-
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Джок, Й. Цуцумі і Т. Ханна. 

Література: [4; 5]. 

Змістовий модуль 3. Основні технології фізкультурно-оздоровчої діяльності.  

Тема 10. Технології психоемоційного оздоровлення. 

Література: [4; 5; 9]. 

Тема 11. Технологія оздоровчого дихання. Методика дихальних вправ К. Динейка, 

Б. Толкачова, К. Бутейко, Г. Щаталової, Ю Вілунаса 

Література: [4; 5; 9]. 

Тема 12. Технологія оздоровчого дихання. Китайська дихальна система. 

Література: [4; 5; 9]. 

Тема 13. Оздоровчі технології загартування. 

Література: [4; 5; 9]. 

Тема 14. Оздоровчі технології очищення організму 

Література: [4; 5; 9]. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Класифікація, структура і зміст фітнес програм. 

Тема 1. Вступ до курсу «Нові технології у 

фізичній культурі та спорті» 
5 2 ‒ 3 5 ‒ ‒ 5 

Тема 2. Класифікація, структура і зміст 

фітнес-програм як форми рухової активності 
10 2 1 7 10 1 1 8 

Тема3. Фітнес-програми, засновані на видах 

рухової активності аеробної спрямованості. 
10 2 1 7 10 1 1 8 

Тема 4. Фітнес-програми, засновані на 

оздоровчих видах гімнастики 
10 2 1 7 10 1 1 8 

Тема 5. Фітнес-програми, засновані на видах 

рухової активності силової спрямованості 
10 2 1 7 10 1 1 8 

Разом за змістовим модулем 1 45 10 4 31 45 4 4 37 

Змістовий модуль 2. Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку 

Тема 6. Сучасні та оздоровчі технології 

фізичного розвитку. Система Пілатеса. 

Система Амосова: Система «Бодіфлекс» 

7 2 1 4 7 1 1 5 

Тема 7. Сучасні та оздоровчі технології 

фізичного розвитку. Профілактико-

відновлювальні системи оздоровлення 
8 2 1 5 8 1 1 6 

Тема 8. Сучасні та оздоровчі технології 

фізичного розвитку Системи оздоровлення 

П. Брега, М.Норбекова та ін. 
7 2 1 4 7 1 1 5 

Тема 9. Сучасні та оздоровчі технології 

фізичного розвитку. Системи оздоровлення 

Су-Джок, Й. Цуцумі і Т. Ханна. 
8 2 1 5 8 1 1 6 

Разом за змістовим модулем 2 30 8 4 18 30 4 4 22 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 3. Основні технології фізкультурно-оздоровчої діяльності. Оздоровчі 

технології загартування та очищення організму 

Тема 10. Технології психоемоційного 

оздоровлення 
16 4 1 11 16 1 1 14 

Тема 11. Технологія оздоровчого дихання. 

Методика дихальних вправ К. Динейка, 

Б. Толкачова, К. Бутейко, Г. Щаталової, Ю 

Вілунаса 

15 2 1 12 14 ‒ ‒ 14 

Тема 12. Технологія оздоровчого дихання. 

Китайська дихальна система 
14 2 1 11 15 ‒ ‒ 15 

Тема 13. Оздоровчі технології загартування 15 2 2 11 15  1 14 

Тема 14. Оздоровчі технології очищення 

організму 
15 2 2 11 15 1  14 

Разом за змістовим модулем 4 75 10 7 56 75 2 2 71 

Разом за курсом 150 30 15 105 150 10 10 130 

Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Класифікація, структура і зміст фітнес-програм як 

форми рухової активності. Фітнес-програми, 

засновані на видах рухової активності аеробної 

спрямованості 

2 2 

2 Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах 

гімнастики та на видах рухової активності силової 

спрямованості 

2 2 

3 Сучасні та оздоровчі технології фізичного розвитку 

Системи оздоровлення П. Брега, М.  Норбекова, 

Су-Джок, Й. Цуцумі і Т. Ханна. 

4 4 

4 Технології  психоемоційного оздоровлення 1 1 

5 Технології оздоровчого дихання 2 ‒ 

6 Оздоровчі технології загартування 2 1 

7 Оздоровчі технології очищення організму 2 ‒ 

Разом 15 10 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1. Підготовка до лекцій 30 10 

2. Підготовка до семінарських занять 15 10 

3. Виконання домашніх завдань 40 90 

4. Написання рефератів на задану тему 20 20 

Разом 105 130 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 усне опитування; 

 тестові завдання; 

 контрольна робота; 

 реферати. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і оцінки заключного 

заліку (за його наявності).  

У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках 

студент може набрати від 60 балів до 100 балів (уразі відсутності заключного заліку). Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, 

участь в дискусіях; виконання завдань та інше). Питома вага заключного заліку (при його 

наявності) в загальній системі оцінок ‒ 15 балів. Право здавати заключний залік дається 

студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок і заключного заліку 

набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок 

і оцінки заліку (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міждисциплінарні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 35 балів для денної форми 

навчання (7 тем по 5 балів) та 25 балів для заочної форми навчання (5 теми по 5 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

20-19 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел 

(не менше п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. При 

захисті було використано презентацію. Студент вільно володіє матеріалом, 

наводить приклади, відповідає на питання по темі реферату. 

18-16 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел 

(не менше п’яти). При оформленні допущені огріхи. Обсяг: 15-20 сторінок. 

Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

15-13 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела, але їх кількість недостатня. У висновках проведена коректна 

інтерпретація результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, 

список використаних джерел. Обсяг: 15-20 сторінок. При оформленні допущені 

огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

12-11 Робота виконана у встановлений термін. Використано застарілі джерела, їх 

кількість недостатня. У висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список 

використаних джерел. Обсяг менше 15-20 сторінок. При оформленні допущені 

огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

10-4 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. використано сучасні 

джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел 

(не менше п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. 

Студент відповідає на питання по темі реферату. 
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Реферат Критерії оцінювання 

5-2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Використано застарілі 

джерела, їх кількість недостатня. У висновках проведена коректна 

інтерпретація результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, 

список використаних джерел. Обсяг менше 15-20 сторінок. При оформленні 

допущені огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі 

реферату. 

Студент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Не володіє матеріалом. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Домашня 

практична робота 
Критерії оцінювання 

10-9 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

8-7 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

6-4 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

4-1 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів (3 роботи на 10 

балів). 
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Контрольна робота Критерії оцінювання 

10 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

9-7 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

6-4 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

3-2 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

1-0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів 

 

Залік Критерії оцінювання 

15 Відповідь правильна, повна, логічна, науково і практично обґрунтована. 

14-10 

Студент розуміє зміст і значення питання, володіє понятійно-категоріальним 

апаратом, розуміє логіку відповіді, можливі окремі фактологічні неточності, 

відповідь в цілому правильна. 

9-8 

Студент розуміє окремі елементи питання, має певний термінологічний запас, 

може сформулювати окремі елементи відповіді, але не має цілісного уявлення 

про сутність питання і логіки відповіді на питання, відповідь часткового 

правильно. 

7-6 

Студент розуміє окремі елементи питання, має певний термінологічний запас, 

не може сформулювати окремі елементи відповіді, не має цілісного уявлення 

про сутність питання і логіки відповіді на питання, відповідь часткового 

правильно. 

5-4 
Студент розуміє, в цілому, значення питання, може сформулювати логічну 

відповідь 

3-2 
Студент розуміє, в цілому, значення питання, але через відсутність знань не 

може сформулювати логічну відповідь 

1-0 Студент не дає відповідь на поставлені запитання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 15 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Відповідь на семінарських заняттях 7х5 балів=35 балів 5х5 балів=25 балів 

Поточний модульний контроль 3х10 балів=30 балів – 

Написання реферату 20 балів 20 балів 

Домашня практична робота – 3х10 балів=30 балів 

Контрольна робота – 10 балів 

Підсумковий контроль 15 балів 15 балів 

Всього 100 100 



13 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т2, Т3 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т4, Т5 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК Тест 
10 

Домашня контрольна 

робота 
10 

ЗМ2 Т6, Т7, 

Т8, Т9 

Участь у семінарі 
5 

Участь у семінарі 5 

ПМК Тест 
10 

Домашня контрольна 

робота 
10 

ЗМ3 Т10 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т11, Т12 Участь у семінарі 5  – 

Т13 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т14 Участь у семінарі 5  – 

ПМК Тест 
10 

Домашня контрольна 

робота 
10 

Реферат 20  20 

Контрольна робота   10 

Підсумковий контроль 15  15 

Сума  100 100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Бельський І.В. Магія культуризма / І.В. Бельський. – Мінськ.: Мога-Н, 1994. – 132с.  

2. Бенедь В.П. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини / 

В.П. Бенедь, Н.М. Ковальчук, В.І. Завацький.- Луцьк.: Надстир’я, 1996. – 158 с.  

3. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В.Волков. – К.: 

Олимпийская литература, 2002. – 296 с.  

4. Воловик Н. Основи оздоровчого фітнесу/ Н. Воловик – Навчальний посібник.К: 

Видавництво НПУ ім. В.П. Драгоманова, 2014.- 240 с. 

5. Качан О.А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та 

спортивну діяльність закладів освіти: навчально-методичний посібник / О. А. Качан. – 

Слов’янськ: Витоки, 2017. – 138 с., іл. 

6. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания / Т. Ю. Круцевич Т. 2. – 

К.: Олимпийская литература, 2003. – 391 с.  

7. Макатун М.В. Атлетична гімнастика для жінок / М.В. Макатун, С.А. Мазуренко. – М.: 

Знання, 1990. – 173 с.  

8. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю.В. Менхин, А.В. 

Менхин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 215 с.  

9. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. 

Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.  

10. Спортивна гімнастика. Під ред. Гавердовського Ю.К. і Смолевського В.М.- М.: ФіС, 

1979.  

11. Хоули Э. Т.. Оздоровительный фитнес: пер. с англ / Э. Т. Хоули, Б. Д Френкс. – К.: 

Олимпийская литература, 2000. – 480 с.  

12. Шарабарова І.Н. Вправи з скакалкою / І.Н. Шарабарова. – М.: ФіС, 1991. – 89 с. 
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Допоміжна література 

1. Бузюн О.І. Гімнастика: загальнорозвиваючі вправи з предметами / О.І. Бузюн, Ю.Й. 

Волинець. – Луцьк, 2002. – 189 с. 

2. Весловуцький Ц.В. Фізичні вправи з обтяженням / Ц.В. Весловуцький. – К.: Здоров’я, 

1984. – 210 с.   

3. Ковальчук Н.М. Формування культури рухів засобами елементів ходьби та бігу / Н.М. 

Ковальчук. // Фіз. вих. в школі. – 2003. - №2. – С. 16-19.  

4. Мудрик С.Б. Рухливі ігри на уроках фізичної культури / С.Б. Мудрик. – Луцьк: 

Надстир’я, 1996. -219 с.  

5. Шуба Л. Фітнес-технології в системі розвитку фізичних якостей студентської молоді / 

Л. Шуба // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2016. - № 

4. - С. 45-52. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. http://sportstalker.org  

2. http://irbis-nbuv.gov.ua3.  

3. http://fizvosp.org.ua  

4. http://librar.org.ua/sections  

5. http://prott.com.ua/index. 

6. http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00070904.html  

7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fvs/2008_1/2/Tymchyshena.pdf1. 

 

 

 

Розробник програми         К. О. Богатирьов 


