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Чому дисципліна
для мене є
важливою/
корисною/
актуальною?

Здобувачі ознайомляться з організацією фізичного виховання за
допомогою нових фізкультурно-оздоровчих технологій, принципами
їх реалізації та структурою і характеристикою сучасних оздоровчих
систем та нових технологій у фізичному вихованні. Оцінювати вплив
і роль традицій громадянського, військового та фізичного виховання
на становлення особистості військовослужбовця, а також
використовувати сучасні методи та засоби фізичного виховання
військовослужбовців Збройних Сил України.

Які знання я
отримаю?

технології та методики в фізичному вихованні та спорті;
можливість сформувати високий рівень професійних знань стосовно
якісного
проведення
занять
фізичної
виховання
для

військовослужбовців різних вікових груп, опанування новітніми
оздоровчими технологіями фізичного виховання

Які вміння та
здатності я
розвину?

практичні вміння створювати власні науково-педагогічні твори за
профілем кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій,
навчально-методичний комплекс, розділи навчально-методичного
посібника, навчального посібника, підручника, практикуму, вміння
проводити основні види навчальних занять тощо);
здатність до конструктивних здоров’язбережувальних впливів на
суб’єктів освітнього процесу у закладі вищої освіти;
аналізувати отримані результати, формувати і робити висновки

Що мене очікує?

Дисципліна знайомить з основними поняттями
технологій і методик в фізичному вихованні та спорті

Якого результату я
досягну?

Отриманих знань буде достатньо для вирішення широкого кола
завдань, що виникають в рамках дослідницької роботи

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

Під час вирішення широкого кола завдань, що виникають в рамках
дослідницької роботи

Зміст
навчальної
дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи використання інноваційних
фізкультурно-оздоровчих технологій та методик у фізичному
вихованні і спорті.
Заняття 1. Актуальні проблеми профільної підготовки за спортивним
напрямом військовослужбовців.
Заняття 2. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в
системі фізичного виховання військовослужбовців.
Заняття 3. Інноваційні фізкультурно-оздоровчих технологій у
фізичному вихованні і спорті військовослужбовців.
Заняття 4. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій
формування здорового способу життя військовослужбовців в процесі
фізичного виховання і спорту.
Тема 2. Інноваційні технології, методики в фізичному вихованні
та спортивній підготовці.
Заняття 1. Нові технології та методики у фізичному вихованні та
спорті.
Заняття 2. Тестування фізичної підготовленості під час занять
фізичним вихованням і спортом.
Заняття
3.
Інноваційна
технологія
зміцнення
здоров’я
військовослужбовців в процесі самостійних занять з фізичного
виховання.
Заняття 4. Метод радіотелеметричної пульсометрії та його
використання у фізичному вихованні і спорті.
Тема 3. Сучасні технології та методики підготовки спортсменів.
Заняття 1. Інноваційні технології та методики в тренувальному
процесі військовослужбовців.
Заняття 2. Сучасні інноваційні педагогічні технології та методики у
фізичному вихованні.
Заняття 3. Система впровадження інформаційних технологій у

інноваційних

фізичне виховання.
Заняття 4. Інформаційне середовище освітнього процесу в закладах
освіти фізичної культури і спорту.
Тема 4. Технології та методики моделювання в спортивній діяльності
як метод дослідження.
Заняття 1. Структура і характеристика сучасних оздоровчих систем
та інноваційних пристроїв.
Заняття 2. Застосування нових технології підготовки спортсменів.
Заняття 3. Інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті та
перспективи використання інноваційних пристроїв під час
тренування.
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З боку викладача:
-забезпечення якісним навчальним матеріалом;
-застосування індивідуального підходу для вирішення навчальних та
інших питань ад’юнктів;
-забезпечення позитивної робочої та творчої атмосфери на заняттях;
-дотримання норм і принципів педагогічної етики.
З боку здобувача:
-готовність навчатися та регулярне відвідання занять;
-якісна і регулярна підготовка до практичних занять;
-готовність працювати з інформацією з різних джерел для вирішення
професійних завдань (бібліотечні фонди, періодичні наукові видання,
ресурси мережі Internet);
-готовність використовувати набуті вміння та навички у професійній
діяльності, дотримання академічної доброчесності;

-встановлення та підтримання наукових контактів;
-здатність до самоосвіти та адаптації до конкретних умов виконання
завдань, готовність до конструктивної критики.
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