
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ 

Рівень вищої освіти: перший (Бакалавр) 

Освітня програма:  227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

1. Анотація курсу: 

Семестр(и): VІІ 

Обсяг модуля: загальна кількість – 60 годин; з них лекції – 10 годин; практичні 

заняття – 20 годин; самостійна робота – 30 годин; кількість кредитів ECTS – 2. 

Мета курсу – формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної 

діяльності в оздоровчо-рекреаційній сфері. Розкрити значення багатофункціональної 

діяльності фахівця оздоровчо-рекреаційної діяльності. 

  

Результати навчання: 

знати:  

 політику Української держави щодо розвитку рекреаційно-оздоровчої галузі. 

  місце рекреації у формуванні стилю життя сучасної людини. 

 напрями розвитку теорії і технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності на європейському просторі та у світі в цілому. 

 

вміти:  

 аналізувати наукові теорії, на яких ґрунтується процес використання фізичних вправ 

у процесі оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

 використовувати технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності на практиці. 

 опрацьовувати навчально-методичну літературу з оздоровчо-рекреаційної 

діяльності. 

 опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологіями 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

 

здатен продемонструвати: 

 теоретичні знання у різних специфічних ситуаціях, що виникають під час 

освітнього процесу та професійної діяльності;  

 здатність до розв‘язання складних спеціалізованих завдань та практичних 

проблем, що виникають під час професійної діяльності);  

 здатність до самостійного удосконалення знань та розуміння специфічних 

особливостей своєї професійної спеціалізації та цінності своєї професії; 

 

володіти навичками: 

 ефективно застосовувати теоретичні професійні знання у практичній 

діяльності; 

 використовувати навчальне обладнання, технічні засоби навчання. 

 

самостійно вирішувати: 

 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

 стратегію професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): 



Пререквізити. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Пропедевтика внутрішньої 

медицини», «Патологічна фізіологія». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Травматологія та ортопедія», «Фізична реабілітація при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації в неврології», 

«Кінезіологічне тейпування», «Основи лікувального масажу», «Фізична реабілітація 

в педіатрії», «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів».  

 

Зміст дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Організаційні основи оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності 

Тема 1.Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як 

наукова та навчальна дисципліна. Загальні положення. Оздоровчо-рекреаційна 

рухова активність в системі фізичної терапії та охорони здоров’я. Передумови 

виникнення та розвитку технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Видові ознаки, завдання і зміст технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності. 

Тема 2. Основні засоби методи та принципи занять оздоровчо-рекреаційною 

руховою активністю. Фізичні вправи – основний засіб оздоровчо-рекреаційної 

діяльності. Методика оздоровчо-рекреаційної підготовки. Принципи фізичної 

культури в системі оздоровчо-рекреаційної діяльності. Норма рухової активності. 

Характеристика методів визначення рухової активності. Причини, що мотивують 

молодь до занять фізичними вправами та причини, що заважають цьому.  

Тема 3. Медико-біологічні основи оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Вплив природних і гігієнічних факторів на ефективність занять фізичними 

вправами. Оздоровче значення фізичних вправ. Основи оздоровчого тренування. 

Енергетична характеристика фізичних вправ. Вплив занять ОРРА на функціональні 

системи організму людини. Адаптаційні перебудови під час занять оздоровчими 

видами діяльності. 

Тема 4. Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних 

соціально-вікових груп населення. Особливості організації занять оздоровчої 

спрямованості в дитячому, підлітковому, першому та другому зрілому віці. 

Методика проведення занять з людьми похилого віку, особливості підбору, 

дозування вправ оздоровчої спрямованості. Оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність в геріартрії. 

Тема 5. Міжнароний рух «Спорт для всіх» та досвід організації оздоровчо-

рекреаційної діяльності в зарубіжних країнах. Міжнародний рух «Спорт для 

всіх». Досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах. Моделі 

менеджменту зарубіжних фізкультурно-оздоровчих клубів. 

Тема 6. Особливості професійної діяльності фахівців із оздоровчого фітнесу. 

Підготовка фахівців з фітнесу і рекреації в Україні та за кордоном. Комп’ютерно-

інформаційні технології в роботі фахівців фізкультурно-оздоровчих послуг 

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації. 

Форми навчання: денна. 



Методи навчання: словесний метод, наочний метод,  вивчення та аналіз 

прикладного матеріалу, аналіз та синтез інформації, поєднання логічного та 

історичного аналізу,  функціонально-структурного аналізу, порівняння та 

зіставлення.     

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: Диференційований залік (VІІ семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до диференційованого заліку. 

Мова навчання: українська.  

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за ПЗ ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 
  

24 24 24 24 

8 200 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 

24 24 24 24 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку теоретичних 

та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 24 балів; 

«4» - 19 балів; 

«3» - 14 балів; 

«2» - 0 балів. 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 8 балів.  

 

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна  

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика 

аналізу, термінологія, районування / Бейдик О.О. - К.: Київський університет, 2001. 

- 395 с. 

2. Гордон Н. Хроническое утомление и двигательная активность / Нил Ф. Гордон. - 

К. : Олимпийская литература, 1999. - 128 с. 

3. Душанин С.А. Тренировочные программы для здоровья / С.А. Душанин, Л. Я. 

Иващенко, Е. А. Пирогова. - К. : Здоров'я, 1985. - 32 с. 

4. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. 

Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. - К. : Наук. світ, 2008.- 198 с. 

5. Кружалин В.И. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: учеб. 

пособие / В. И. Кружалин. - М.: Советский спорт, 2008. - 430 с. 

6. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп 

населення: навч. посібник/ Т.Ю.Круцевич, Г.В.Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 

248 с. 

 




