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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчі заняття на воді»      

є: озброїти студентів знаннями про методику використання оздоровчих вправ 

на воді та застосування у практичній діяльності, формування базових 

професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну 

і практичну підготовку. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Оздоровчі 

заняття на воді» є: оволодіти методикою організації активного відпочинку; 

збереження й зміцнення здоров’я, загартування, відновлення фізичних сил; 

оволодіти знаннями теорії і методики використання оздоровчих вправ на воді; 

розвиток основних фізичних і виховання морально-вольових якостей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  

– знати:    значення    та     завдання      навчального   курсу    «Оздоровчі 

заняття   на   воді; особливості організації навчального процесу  на заняттях у 

воді з оздоровчою спрямованістю; класифікацію оздоровчих занять у воді; 

методики побудови оздоровчих занять у воді з різним контингентом; техніку 

спортивних і прикладних видів плавання; методику початкового навчання 

плавання; засоби контролю й самоконтролю під час занять у воді; забезпечення 

місць і безпеку проведення занять у воді;  

– уміти: плавати  спортивними  та прикладними  стилями;  формулювати 

завдання заняття з урахуванням стану здоров’я, віку, фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості тих, хто займається; підбирати відповідні засоби для 

розв’язання поставлених завдань; складати план-конспект заняття з 

аквааеробіки й оздоровчого плавання; володіти термінологією та спеціальними 

жестами; самостійно проводити заняття з аквааеробіки. 
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1 НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Адаптивне плавання  – це навчання плаванню осіб з особливими 

потребами, удосконалення їхніх рухових здатностей і плавальної 

підготовленості, що надають можливість певною мірою компенсувати втрачені 

рухові функції. 

Аеробна витривалість – здатність довготривало виконувати роботу 

помірної інтенсивності під час глобального функціонування м’язової системи. 

Артрит  – запальне захворювання суглобів, що викликає обмеження 

працездатності й може призвести до інвалідності. 

Артроз  – це дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів, під час 

якого виникають зміни в суглобовому хрящі з наступним кістковим 

зростанням, що веде до деформації суглобових кінців кісток. 

Активність – принцип тренування, що ґрунтується на систематичному і 

свідомому виконанні тренувальних завдань, самостійному їх застосуванні.  

Атеросклероз – це хронічне захворювання артерій, під час якого 

виникають ущільнення судинної стінки, звуження просвіту ліпідного обміну, 

розростання сполучної тканини, що звужує просвіт артерій, погіршуючи 

постачання тих тканин і органів, які вони живлять. 

Біомеханічні характеристики – міри механічного стану біосистеми та її 

змін (поведінки) для оцінювання техніки виконання фізичних вправ. 

Бронхіальна астма – це хронічне захворювання, що характеризується 

періодичними нападами задухи, які виникають унаслідок спазму дрібних і 

середніх бронхів. 

Бронхіт – запалення слизової оболонки бронхів, що вражається у 

результаті інфекції або під впливом фізичних і хімічних чинників.  

  Варіативність техніки  – здатність спортсмена пристосувати виконання 

рухових дій залежно від умов змагальної боротьби. 

 Вегетосудинна дистонія – це порушення нейрогуморальної регуляції 

серцево-судинної системи. 
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Вправи – багаторазове повторення певних дій або видів діяльності для їх 

засвоєння, що спирається на розуміння та супроводжується свідомим 

контролем і коригуванням.  

       В’язкість води – це її властивість чинити опір зусиллям на зсув. 

 Звукопроникність – швидкість поширення звуку. 

 Ішемічна хвороба серця – ураження міокарда (серцевого м’яза), 

спричинене недостатністю його кровопостачання через патологічні зміни у 

вінцевих артеріях.   

Неврити  – захворювання периферичних нервів у результаті 

травматичних ушкоджень, інфекційних хвороб, запальних процесів, порушення 

обміну речовин. 

Неврози – функціональні захворювання нервової системи. 

 Облітеруючий ендартеріїт – захворювання периферичних кровоносних 

судин. 

Підводний спорт – вид спорту, пов’язаний з плаванням під водою та 

використанням спеціального знаряддя й обладнання, дихальних апаратів, 

ластів, масок, окулярів. 

       Плавання – здатність людини триматися на поверхні води й 

пересуватися в заданому напрямку без сторонньої допомоги. 

       Плавучість тіла – його властивість триматися на поверхні води.  

 Ревматизм – загальнне інфекційно-алергічне захворювання, що 

супроводжується запальним ураженням сполучної тканини з перважною 

локалізацією в серці. 

       Світлопроникність – активне поглинання променів світла водою. 

 Сколіоз  – хронічне прогесуюче захворювання хребта, що 

характеризується дугоподібним викривленням у фронтальній площині й 

скручуванням хребців навколо вертикальної осі. 

      Спортивне  плавання  – подолання  змагальної  дистанції  без  

спеціальних пристроїв, з використанням техніки рухів, передбачених 

правилами змагань. 
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2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№  
пор. 

Тема Кількість годин 

Загаль-

ний обсяг 
Лекції 

Практич-

ні  роботи 

Самостійна 

робота 

1 Вплив плавання на 

організм людини 

 

28 

 

2 

 

6 

 

20 

2 Заняття у воді при різних 

захворюваннях 

 

62 

 

2 

 

20 

 

40 

Усього 90 4 26 60 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1  Вплив плавання на організм людини 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Фізичні якості води.  

2. Заняття    спортивним,    кондиційним,    рекреаційним    і   оздоровчим 

плаванням. 

3. Методика проведення занять з оздоровчогоплавання.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні властивості води. 

2. Поясніть різницю між оздоровчим, лікувальним і адаптивним 

плаванням. 

3. Наведіть приклади з методики проведення занять з оздоровчого 

плавання. 

Література: [2, с. 12–18; 3, с. 24–28;  6, с. 9–28]. 

 

Тема  2   Оздоровчі   заняття   на   воді   при   захворюваннях серцево- 

судинної системи 

Питання для самостійного опрацювання 

1.  Захворювання серцево-судинної системи та їх симптоми. 

2.  Методика профілактики та лікування  захворювань серцево-судинної 

системи під час оздорочих занять на воді.  

3. Протипоказання   до   занять   оздоровчим   плаванням   при   серцево- 

судинних захворюваннях.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні захворювання серцево-судинної системи. 

2.  Охарактеризуйте   методику    занять   на   воді    при   захворюваннях 

серцево-судинної системи.  
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3. Які застереження  й  рекомендації  ви  можете  навести щодо методики 

застосування оздоровчого плавання при  захворюваннях серцево-судинної 

системи?  

Література: [1, с. 28–45;  5, с. 85–94; 6, с. 81–106]. 

 

 Тема  3   Оздоровчі  заняття   на   воді   при захворюваннях дихальної 

системи 

Питання для самостійного опрацювання 

1.  Захворювання дихальної системи та їх симптоми. 

2. Методика   профілактики    та     лікування     захворювань    дихальної 

системи під час оздорочих занять на воді.  

3. Протипоказання      до      занять      оздоровчим      плаванням     при 

захворюваннях дихальної системи.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні захворювання дихальної системи. 

2.  Охарактеризуйте          методику           занять          на        воді        при 

захворюваннях дихальної системи.  

3. Які   застереження    й     рекомендації     ви     можете    навести    щодо 

методики застосування оздоровчого плавання при  захворюваннях дихальної 

системи?  

Література: [2, с. 29–36;  4, с. 33–38; 6, с. 107–116]. 

 

 Тема   4    Оздоровчі    заняття     на     воді    при    захворюваннях   та 

порушеннях нервової системи 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Захворювання нервової системи та їх симптоми. 

2. Методика   профілактики    та     лікування    захворювань   нервової 

системи під час оздоровчих занять на воді.  

3. Протипоказання      до      занять      оздоровчим      плаванням      при 
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захворюваннях та порушеннях нервової системи.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні захворювання та порушення нервової системи. 

2. Охарактеризуйте         методику          занять         на        воді       при 

захворюваннях нервової системи.  

3.  Які     застереження      й       рекомендації       можна     навести    щодо 

методики застосування оздоровчого плавання при  захворюваннях та 

порушеннях нервової системи?  

Література: [3, с. 127–134;  5, с. 102–108; 6, с. 111–127]. 

 

Тема 5 Оздоровчі заняття на воді при травмах 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Види та характери травм. 

2. Методики оздоровчого плавання в травматології .  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть види травм. 

2. Охарактеризуйте методику оздоровчого плавання в травматології.  

Література: [3, с. 138–144;  6, с. 154–169] 

 

Тема 6 Оздоровчі заняття на воді при порушеннях обміну речовин 

Питання для самостійного опрацювання 

1.  Хвороби порушення обміну речовин та їх симптоми. 

2. Методика  застосування  оздоровчих  занять  на воді при хворобах 

обміну речовин.  

3. Протипоказання       до      занять      оздоровчим      плаванням   при 

захворюваннях обміну речовин.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні захворювання порушення обміну речовин. 

2. Охарактеризуйте        методику         занять        на       воді       при 
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захворюваннях обміну речовин.  

3. Які   застереження    й     рекомендації     ви     можете     навести   щодо 

методики застосування оздоровчого плавання при  захворюваннях обміну 

речовин?  

Література: [2, с. 84–89; 5, с. 111–117;  6, с. 170–174] 

 

Тема 7 Оздоровчі заняття на воді під час вагітності 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Анатомо-фізіологічні зміни в органах і системах під час вагітності.  

2.  Методика    застосування    оздоровчих    занять    на    воді    під    час 

вагітності.  

3.  Протипоказання      до      занять      оздоровчим      плаванням  під  час 

вагітнсті.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть анатомо-фізіологічні зміни під час вагітності. 

2.  Охарактеризуйте         методику          занять         на        воді        під 

час вагітності.  

3. Які   застереження    й     рекомендації     ви     можете   навести   щодо 

методики застосування оздоровчого плавання під час вагітності?  

Література: [1, с. 67–75; 5, с. 139–145;  6, с. 174–178] 

 

Тема 8 Заняття плаванням з немовлятами 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Основні завдання занять оздоровчим плаванням з немовлятами. 

2. Методика    застосування   оздоровчих   занять  з немовлятами.  

3. Етапи оздоровчого плавання з немовлятами. 

4.  Протипоказання        до        занять        оздоровчим        плаванням    з 

немовлятами.  

Питання для самоперевірки 
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1. Назвіть завдання навчання плаванню немовлят. 

2. Охарактеризуйте        методику  навчання плаванню немовлят. 

3. Перелічіть етапи оздоровчого плавання з немовлятами.  

4.  Які   застереження    й     рекомендації     ви     можете    навести    щодо 

методики застосування оздоровчого плавання з немовлятами?  

Література: [2, с. 148–154; 4, с. 33–35;  6, с. 198–209] 
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4 ПИТАННЯ  ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Історія розвитку плавання. 

2. Розвиток плавання за кордоном. 

3. Охарактеризувати розділи плавання: спортивного, ігрового, 

прикладного, фігурного (художнього). 

4. Що розуміють під оздоровчим плаванням? 

5. Що називають реабілітаційним плаванням? 

6. Охарактеризувати оздоровлювальний ефект плавання. 

7. Що дає ефект «гідроневагомості» для людини, що знаходиться у воді?  

8. Яка тривалість плавання для отримання тренувального ефекту? 

Рекомендовані режими оздоровчого плавання. 

9. Назвати специфіку впливу водного середовища на плавця. 

10. Унаслідок яких механізмів у людини, що знаходиться у воді, 

підвищується обмін речовин? 

11. Охарактеризувати рухову активність плавця; назвати, чим вона 

визначається. 

12. Описати вплив занять плаванням на серцево-судинну систему 

людини. 

13. Описати вплив занять плаванням на дихальну систему людини. 

14. Описати вплив занять плаванням на опорно-руховий апарат. 

15. Охарактеризувати прикладне значення плавання. 

16. Охарактеризувати  плавання вільним стилем. 

17. Охарактеризувати  плавання  брасом. 

18. Охарактеризувати  плавання  батерфляєм. 

19. Охарактеризувати  плавання  на спині. 

20. Що розуміють під прикладним плаванням? 

21. На які види поділяється прикладне плавання? 

22. Які способи прикладного плавання вам відомі? 

23. Охарактеризувати техніку пірнання в довжину та глибину. 
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24. Назвіть прийоми, що полегшують затримку дихання. 

25. Назвіть прийоми, що полегшують занурення у воду. 

26. Назвіть способи пересування під водою. 

27. Перелічити рятувальний інвентар, який використовується під час 

порятунку на воді. 

28. Надайте алгоритм порятунку потопаючого. 

29. Перелічити прийоми звільнення від можливих захоплень. 

30. Перелічити прийоми транспортування потерпілого до берега. 

31. Надати алгоритм надання першої допомоги на березі. 

32. Перелічити відомі вам способи штучного дихання, які застосовуються 

залежно від стану потерпілого. 

33. Які фізіологічні особливості немовлят? 

34. Які позитивні моменти раннього плавання? 

35. Чому рекомендують починати плавання з тритижневого віку? 

36. Як раннє плавання впливає на організм дитини? 

37. Яка методика навчання плаванню немовлят? 

38. Як температурний режим води впливає на організм немовлят? 

39. Описати фізіологічні особливості розвитку дитини 4–7 років. 

40. Описати методику навчання плаванню дошкільнят. 

41. Чому під час навчання плаванню дошкільнят використовуються ігри? 

 

5 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Методика      проведення      оздоровчих      занять       на      воді     при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

2.   Методика     проведення       оздоровчих       занять     на      воді      при 

захворюваннях дихальної системи. 

2. Методика проведення оздоровчих занять  на  воді  при захворюваннях 

та порушеннях нервової системи. 

4. Методика проведення оздоровчих занять  на  воді  в травматології. 
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5. Методика  проведення   оздоровчих  занять   на  воді  при 

захворюваннях обміну речовин. 

6. Методика     проведення     оздоровчих     занять      на     воді    під   час 

вагітності. 

7. Методика  навчання плаванню немовлят. 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; включає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на підгрунті матеріалів лекцій, кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, схеми, 

спеціальну літературу, власні наукові доробки, наведення прикладів, 

порівняльний аналіз. 

ВС 75–89 добре (зараховано) 

Відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння матеріалу, що 

передбачає узагальнення та систематизацію понять; побудована на підґрунті 

лекцій і кількох підручників. 

DE 60–79 задовільно (зараховано) 

Відповідь послідовна, чітка, структурована; роз’яснення переважної 

більшості понять; глибоке пояснення позицій; використання лекційного 

матеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (з можливістю повторного складання)  

не зараховано 

Послідовне, але неповне відтворення матеріалу; відповідь недостатньо 

структурована; роз’яснювання більшості позицій; знання 1/3 термінів. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)  

не зараховано 

Виступ поверхневий, базується на підґрунті прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 
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його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понять. 
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