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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Сформувати цілісну систему знань, умінь і навичок необхідних для організації 

оздоровчо-рекреаційних занять, в яких реалізуються різні види оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності; ознайомити з особливостями реалізації різних видів оздоровчо-

рекреаційної рухової активності в різні вікові періоди життя. 

2. Мета навчальної дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями 

та професійно-педагогічними навичками з різних видів оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та різних форм і технологій її реалізації. 

3. Завдання: 

- сформувати цілісну систему знань щодо впливу різних видів оздоровчо-

рекреаційної рухової активності на стан здоров'я, форм організації оздоровчо-

рекреаційних занять;  

- сформувати практичні навички організації оздоровчо-рекреаційних занять, 

в яких реалізуються різні види оздоровчо-рекреаційної рухової активності;  

- ознайомити з особливостями реалізації різних видів оздоровчо-

рекреаційної рухової активності в різні вікові періоди життя.  

4. Пререквізити. Базові знання з фізичного виховання: анатомія з основами 

морфології, гігієна з основами екології, вікова анатомія і фізіологія, фізіологія людини, 

медико-біологічні основи фізичної культури, основи медичних знань, теорія і методика 

фізичного виховання різних груп населення. 

5. Результати навчання 

Знання: 

ПРЗ 1. Знає та Уміє застосовувати на практиці основні положення фізіології, 

біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, 

формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє засобами 

інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини. 

ПРЗ 2. Усвідомлює витоки і еволюцію формування теорії спортивного 

тренування, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного 

виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту. 

ПРЗ 4. Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, 

засобами і методами управління станом людини. особливості розвитку рухів та проявів 

рухової активності в різні вікові періоди;  

ПРЗ 5. Знає закони і принципи розучування рухових умінь і навичок, володіє 

теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок у базових видах рухової 

активності. значення оздоровчо-рекреаційної рухової активності у збереженні та 

зміцненні здоров'я людини, принципи її реалізації в системі оздоровлення населення;  

ПРЗ 7. Знає вимоги до оформлення документації та основні закономірності 

побудови документів для здійснення навчального процесу в галузі фізичної культури 

та спорту: правила змагань; 

ПРЗ 8. Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної 

допомоги; володіє основними методами захисту персоналу та населення від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих: вимоги до місць занять волейболом та  

вимоги до обладнання; правила техніки безпеки на заняттях та змаганнях з волейболу 



ПРЗ 9. Знає закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у різних видах 

рухової активності. нормативи оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять 

із особами різного віку; правила та особливості проведення фізкультурних занять 

аеробної спрямованості, занять із фітнесу та оздоровчої гімнастики, рухливих ігор з 

урахуванням психологічних і  фізіологічних чинників, стану здоров'я осіб різних 

вікових категорій.  

ПРЗ 10. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження 

здоров’я. специфіку та оздоровче спрямування різних видів оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності;  

ПРЗ 11. Знає біологічні, соціальні, психологічні, духовні чинники, що 

обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичної культури та спорту. 

Уміння: 

ПРУ 1. Уміє проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, 

обробку та аналізу інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями для їх подальшої реалізації в практиці. 

ПРУ 2. Спроможний розвивати педагогічну думку, методи педагогічного 

контролю і контролю якості навчання, актуальні дидактичні технології: підбирати 

форми організації оздоровчо-рекреаційних фізкультурних занять залежно від їхніх 

завдань та контингенту тих, хто займається; проводити оздоровчо-рекреаційні 

фізкультурні заняття різних видів;  

ПРУ 3. Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення 

і Уміє самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного 

розвитку людини.  

ПРУ 4. Володіє руховими уміннями і навичками в обраному виді спорту на рівні 

кваліфікованого спортсмена. 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі програми, 

навчально-тематичні плани) на основі освітнього стандарту та зразкових програм з 

урахуванням виду освітньої установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

ПРУ 8. Уміє визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти 

необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури та спорту: 

нормувати оздоровчо-рекреаційну рухову активність для різних категорій населення;  

ПРУ 9. Здатний складати планувальну і звітну документацію, організовувати та 

проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання.  

ПРУ 10. Уміє практично використовувати документи державних і громадських 

органів управління у сфері фізичної культури. адекватно дозувати рухову активність і 

фізичні навантаження з огляду на закономірності їхнього впливу на організм тих, хто 

займається.   

ПРУ 11. Здатний здійснювати організацію діяльності населення з використанням 

різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за 

топографічними картами та іншими засобами навігації: визначати рухову активність 

людини за допомогою застосування різних методів;  



Комунікація: 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при роботі з 

колективом займаються і кожним індивідуумом.  

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, 

інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну культуру як 

частини загальної культури і факторі забезпечення здоров'я.  

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію 

з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками.  

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).  

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 
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Денна 
4 6 3 90 2 26 13   51  екзамен 

Заочна 
4 6 3 90 2 6 4   80  екзамен 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  Основи фізичної рекреації та оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

Тема 1. Поняття здоров'я, 

фізичної рекреації та 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності. Оцінка 

здоров'я людини на 

підставі різних 

позитивних та негативних 

показників. 

8 2 - - - 6 8 1 - - - 7 



Тема 2. Роль оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності у збереженні і 

зміцненні здоров'я 

людини. Вплив основних 

чинників способу життя на 

здоров'я людини. 

9 2 2 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 3. Особливості 

розвитку рухів та проявів 

рухової активності в різні 

вікові періоди. Статеві 

відмінності в 

енергозабезпеченні 

м'язової роботи організму 

в підлітковому та 

юнацькому віці 

9 2 2 - - 5 9 - - - - 9 

Тема 4. Методи 

визначення рухової 

активності. Вікові 

особливості реакції 

організму дітей і підлітків 

на фізичні навантаження. 

7 2 - - - 5 7 1 - - - 6 

Тема 5. Норми оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності для різних 

категорій населення 

2 2 - - - - 2 1 - - - 1 

Тема 6. Визначення 

обсягів добової рухової 

активності з 

використанням показників 

маси тіла та коефіцієнту 

перерахунку залежно від 

віку та професійної 

діяльності. Регуляція маси 

тіла як основа мотивації до 

активного способу життя. 

9 2 2 - - 5 9 - - - - 9 

Тема 7. Теорія стомлення 

та відновлення. Теорія 

адаптації.. 

4 2 2 - - - 4 1 - - - 3 

Разом за ЗМ1 48 14 8 - - 26 48 4 2 - - 42 

Змістовий модуль 2.  Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності аеробної 

спрямованості 

Тема 1.  Форми організації 

оздоровчо-рекреаційних 

занять. Використання 

тестів для визначення 

рівня навантажень при 

заняттях оздоровчою 

ходьбою. 

7 2 - - - 5 7 1 - - - 6 

Тема 2. Ходьба і біг як 

види оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності аеробної 

спрямованості 

7 2 - - - 5 7 - - - - 7 



Використання тестів для 

визначення рівня 

навантажень при заняттях 

оздоровчим бігом 

Тема 3. Плавання та інші 

водні види оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності аеробної 

спрямованості. 

7 2 
 

- - 5 7 1 - - - 6 

Тема 4. Ходьба і біг на 

лижах, заняття на 

тренажерах та інші види 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

аеробної спрямованості. 

9 2 2 - - 5 9 - 1 - - 8 

Тема 5. Оздоровчий 

фітнес та аеробна 

гімнастика як сучасні види 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності. 

Визначення ризиків 

розвитку серцево-

судинних захворювань у 

осіб зрілого віку, які 

займаються оздоровчим 

бігом 

7 2 - - - 5 7 - - - - 7 

Тема 6. Поняття та 

особливості сучасної 

аквааеробіки. Традиційні 

та оригінальні компоненти 

аквааеробіки. Компоненти 

і програми сучасної 

аквааеробіки. Вимоги до 

розробки програм 

5 2 3 - - - 5 - 1 - - 4 

Разом за ЗМ2 42 12 5 - - 25 42 2 2 - - 38 

Усього годин 90 26 13 - - 51 90 6 4 - - 80 

 

6.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

1 Ведення щоденника з метою визначення рухової активності людини. 

2 Застосування методів опитування для визначення рухової активності людини 

протягом доби. Складення анкети для опитування з метою визначення рухової 

активності людини. 

3 Оформлення номограми для визначення пульсового режиму при навантаженні 

конкретної тривалості для осіб з різним рівнем фізичного стану. Складення 

графіку залежності реакцій організму від показника добової рухової активності 

4 Оцінювання достатності чи недостатності спеціально організованої рухової 

активності осіб різних вікових груп. Складення таблиці впливів фізіологічних 

тренувань на осіб різного віку. 

5 Організація і проведення занять з різних видів оздоровчого фітнесу. 



6 Складення тижневої програми оздоровчих тренувань аеробної спрямованості для 

самостійних занять 

  

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

  

Назва теми 

1 Оздоровчі заняття за місцем проживання та відпочинку населення  

2 Оздоровчі заняття студентів навчальних закладів різного рівня акредитації 

3 Правові, організаційні та соціально-економічні засади розвитку оздоровчої 

рухової активності населення України 

4 Оздоровча рухова активність різних соціально- вікових груп населення 

5 Медико-біологічні основи оздоровчої рухової активності 

6 Методика проведення різних видів оздоровчого тренування 

7 Використання спортивних ігор в оздоровчому тренуванні 

 

6.2.3. Самостійна робота 

 

№  Назва теми 

1 Оцінка здоров'я людини на підставі різних позитивних та негативних 

показників.. 

2 Вплив основних чинників способу життя на здоров'я людини. 

3 Статеві відмінності в енергозабезпеченні м'язової роботи організму в 

підлітковому та юнацькому віці 

4 Вікові особливості реакції організму дітей і підлітків на фізичні 

навантаження. 

5 Регуляція маси тіла як основа мотивації до активного способу життя. 

6 Використання тестів для визначення рівня навантажень при заняттях 

оздоровчою ходьбою. 

7 Використання тестів для визначення рівня навантажень при заняттях 

оздоровчим бігом 

8 Визначення ризиків розвитку серцево-судинних захворювань у осіб зрілого 

віку, які займаються оздоровчим бігом 

 

7. Система контролю та оцінювання 

 

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений залік. 

Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи 

(наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі та ін.), 

реферати, есе, студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                             

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах 

контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту чи заліку). 



1) Кількість балів за кожен навчальний елемент (НЕ) виводиться із суми 

поточних видів контролю, які мають бути відображені у змістово-діяльнісній 

структурі. 

2) Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за НЕ даного модуля. 

Питома вага модуля визначається його складністю – це компетенція викладача. 

3) Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої шкали 

оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Оцінка "відмінно" виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь. 

Виявлено знання змісту предмета, уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні 

положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, якісно сформовані 

практичні навички, досягнення навчальної мети, висловлено власні судження і 

особисте ставлення до проблеми. Відповідь відзначається системністю, послідовністю, 

логічністю викладу думок і творчим вирішенням соціально-педагогічних ситуацій. 

Оцінка "добре" виставляється за повну, аргументовану відповідь. Допущено 

незначні неточності у розкритті змісту предмета, виявлено здатність аналізувати 

пропонуються схеми; або всі завдання виконані, але не повна відповідь, спірна 

аргументація, виявлена здатність аналізувати, достатній рівень оцінювання й аналізу 

соціально-педагогічної ситуації. 

Оцінка "задовільно" виставляється за повну, аргументовану відповідь на два 

питання, а решта – відповіді поверхневі, пропонуються зразки вирішення соціально-

педагогічних ситуацій, практичних завдань; або неповна, недостатньо аргументована 

відповідь на всі питання, відсутня здатність аналізувати. Схеми відповіді не 

пропонується. 

Оцінка "незадовільно" виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на 

одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, не наводяться приклади, відсутня 

здатність аналізувати; або дається повна, аргументована відповідь, здатність 

аналізувати, пропонована схема відповіді, але лише на одне завдання. 

Якщо студент набрав менше 35 балів за весь курс, він не допускається до 

складання іспиту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

60-69 D 
задовільно 

50-59 Е 

35-49 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 

 

  



 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

П
Р

1
 

П
Р

2
 

П
Р

3
 

П
Р

4
 

П
Р

5
 

П
Р

6
 

6 6 6 7 10 15 40 100 

Модуль контроль – 10 

балів 

Модуль контроль – 10 балів 

Разом – 25 бал Разом – 35 балів 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

8. Рекомендована література 

8.1. Базова (основна) 

1. Бабюк С. Рухова активність та її вплив на фізичний та психічний розвиток дітей 

старшого дошкільного віку у підготовці до навчання / С. Бабюк // Молода спортивна 

наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 8. – Львів: 

НВФ "Українські технології", 2004. – Т. 3.– С. 10-14.   

2. Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. 

Запорожанов. – К.: Здоровье, 1987. – 224 с.  

3. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого / В. К. Бальсевич. 

– М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.   

4. Бар-Ор О. Двигательная активность и здоровье детей: от физиологических 

основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд. – К.: Олімпійська 

література, 2009. – 530 с.   

5. Булич Э. Г. Здоровье человека. Биологическая основа жизнедеятельности и 

двигательная активность в ее стимуляции / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. – К.: 

Олімпійська література, 2003. – 424 с.   

6. Венглярський Г. Рухова активність як стимулятор розвитку дитячого організму 

/ Г. Венглярський, П. Третяков, С. Васильченко // Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Рівне: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2002. – С. 2-24.   

7. Волосникова Т. В. Управление физкультурно-оздоровительной работой в 

дошкольном учреждении: Монография / Т. В. Волосникова. – СПб.: Нива, 2009. – 381с.   

8. Дубогай О. Фізкультура як складова здоров'я та успішного навчання дитини / 

О. Дубогай. – К.: Видавничий дім "Шкільний світ", 2006. – 126 с.   

9. Захожий В. Нормування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять 

фізичними вправами / В. Захожий, Л. Фукс // Фізичне виховання, спорт і культура 

здоров'я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – У 3-х т. – Луцьк: РВВ "Вежа" 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 116-120.   

10. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую 

и прикладную валеологию / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.   



11. Москаленко Н. В. Рухова активність дітей молодшого шкільного віку / Н. В. 

Москаленко, О. О. Власик // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в 

Україні: Зб. наук. праць. – Частина ІІ. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2003. – С. 64-68.    

12. Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: Монографія /Н. В. 

Москаленко. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 252 с.    

13. Мотылянская Р. Е. Двигательная активность – важное условие здорового 

образа жизни / Р. Е. Мотылянская, Э. Я. Каплан, В. К. Велитченко // Теория и практика 

физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 14-22.   

14. Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений: 

Практическое пособие / Л. Д. Назаренко. – М.: Владос, 2003. – 240 с.    

15. Орешкин Ю. А. К здоровью через физкультуру / Ю. А. Орешкин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. – 176 с.   

16. Оржеховська В. М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні 

дітей і підлітків / В. М. Оржеховська // Формування, збереження і зміцнення здоров'я 

підростаючого покоління як обов'язковий компонент соціальної освіти. – 

Дніпропетровськ, 1997. – С. 35-43.   

17. Пирогова Е. А. Влияние упражнений на работоспособность и здоровье 

человека / Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – К.: Здоров'я, 1986. – 152 с.  

18. Рибковський А. Г. Системна організація рухової активності людини / А. Г. 

Рибковський, С. М. Канішевський. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 436 с.    

19. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей / М. А. Рунова. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 256 с.   

20. Рябуха О. І. Вчення про здоров'я / О. І. Рябуха. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 112с.   

21. Старостина А. В. Физическая культура – средство самооздоровления детей / 

А. В. Старостина, М. В. Канин, В. Ю. Кисельников // Физическая культура в школе. – 

2008. – № 5. – С. 28.  

22. Сухарев А. Г. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения 

/ А. Г. Сухарев. – М.: Знание, 1976. – 64 с.   

23. Юрченко Ю. Рухова активність як чинник, що визначає здоров'я людини / Ю. 

Юрченко // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної 

культури та спорту. – Вип. 10. – Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – Т. 3. – 

Розділ 3.1. – С. 57-62.   

8.2. Допоміжна 

1. Амосов Н. М. Физическая активность и сердце / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – 

К.: Здоров'я, 1989. – 216 с.   

2. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество 

/ Н. М. Амосов. – М.: Сталкер, 2003. – 464 с.   

3. Андріанов В. Є. Рухливі ігри як засіб соціалізації особистості молодших 

школярів / В. Є. Андріанов, Т. В. Андріанов, Н. Г. Макаренко // Реалізація здорового 

способу життя – сучасні підходи: Монографія. – Дрогобич: КОЛО, 2007. – 620 с.   



4. Андрощук Н. В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших 

школярів / Н. В. Андрощук, А. Д. Леськів, С. О. Мехоношин. – Тернопіль: Т ДІЇ У, 

2000. – 168 с.   

5. Виленский М. Я. Двигательная активность студентов в режиме учебно-

трудовой деятельности, быта и отдыха / М. Я. Виленский, Б. Н. Минаев  // Теория и 

практика физической культуры. – 1973. – № 3. – С. 60-64.  

6. Жуков М. Н. Подвижные игры: Учебник для студ. пед. вузов / М. Н. Жуков. – 

М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 160 с.    

7. Ким Н. Фитнесс: Учебник / Н. Ким, М. Дьяконов. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2006. – 452 с.   

8. Линець М. М. Витривалість, здоров'я, працездатність / М. М. Линець, Г. М. 

Андрієнко. – Львів, 1993. – 130 с.   

9 Марков В. В. Аэробный тренинг в программе оздоровления человека / В. В. 

Марков // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Здоров'я та 

освіта: проблеми та перспективи". – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 178-181.   

10. Мильнер Е. Ходьба вместо лекарств / Е. Мильнер. – М.: АСТ, Астрель, 

Полиграфиздат, 2010. – 256 с.   

11. Міщенко О. Нетрадиційні методики збільшення рухової активності учнів 

початкової школи / О. Міщенко // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з 

галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 6. – Львів: Видавничий дім "Панорама", 

2002. – Т. 1. – С. 320-323.   

12. Руденик В. В. Оздоровительный бег: Учебно-методическое пособие / В. В. 

Руденик. – Гродно: Издательство ГрГУ, 2001. – 89 с.    

13. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А. Г. 

Сухарев. – М.: Медицина, 1991. – 272 с.   

14. Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнесс / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. – К.: 

Олімпійська література, 2000. – 367 с.  

 

9. Інформаційні ресурси 

 

http://www.chnu.cv.ua 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%E0%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%EE%E2%20%E2%20%F0%E5%E6%E8%EC%E5%20%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8,%20%E1%FB%F2%E0%20%E8%20%EE%F2%E4%FB%F5%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%E0%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%EE%E2%20%E2%20%F0%E5%E6%E8%EC%E5%20%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8,%20%E1%FB%F2%E0%20%E8%20%EE%F2%E4%FB%F5%E0
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

