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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Кредит ECTS – 6 

Кредит держ. –  

Галузь знань 

 022 – Охорона здоров’я  
 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

(шифр і назва) 
Модулів – 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 227 

«Фізична терапія, 

ерготерапія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний ступень: 

бакалавр 

 10 год. - 

Практичні, семінарські 

 50 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

120 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровче плавання та 

гідрокінезотерапія» є формування у студентів системи фундаментальних знань 

з організації та проведення занять оздоровчого спрямування з плавання та 

гідрокінезотерапії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оздоровче плавання та 

гідрокінезотерапія» є:    

  – оволодіння методикою організації та проведення оздоровчого плавання; 

– вивчення збережувальних та зміцнюючих здоров’я технологій; 

– сприяння формуванню навичок практичного використання засвоєної 

теорії та методики оздоровчого плавання та оздоровчих вправ у воді; 

– розвиток основних фізичних та виховання морально-вольових якостей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– завдання та значення навчальної дисципліни оздоровче плавання та 

гідрокінезотерапія; 

– особливості організації занять у воді з оздоровчого плавання та 

гідрокінезотерапії; 

– класифікацію оздоровчих занять у воді; 

– методики побудови оздоровчого плавання у воді з особами різного 

вікового контингенту; 

– техніку полегшених та спортивних (брас, кроль) способів плавання; 

– методи контролю і самоконтролю під час занять у воді; 

– техніку безпеки під час організації та проведення занять з оздоровчого 

плавання та гідрокінезотерапії;  

вміти:  

– плавати спрощеними та спортивними способами плавання; 

– обирати методику заняття відповідно віку, стану здоров’я, рівня 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості тих хто займається, обирати під 

час занять засоби відповідно до поставлених завдань;  
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– складати план-конспект заняття з оздоровчого плавання та 

гідрокінезотерапії; 

– користуватися професійною терміногогією та спеціальними жестами; 

– самостійно проводити заняття з оздоровчого плавання та 

гідрокінезотерапії. 

 

3.  Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія в 

системі оздоровлення людини 

 Тема 1. Оздоровчий вплив плавання на організм людини 

 Властивості води. Вплив води на тіло людини під час оздоровчих занять. 

Вимоги та заходи безпеки під час проведення оздоровчих занять у воді. 

Тема 2. Методика навчання основ техніки полегшених та спортивних 

способів плавання 

Поняття та спеціальні терміни. Етапи формування навички плавання. 

Чинники що впливають на техніку плавання. Принципи, методи та засоби 

навчання. Загальна схема початкового навчання плаванню способом брас, 

кроль на грудях та спині 

Тема 3. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування при 

різних захворюваннях 

Програма занять при захворюваннях серцево-судинної системи, 

дихальної системи, порушеннях і травмах опорно-рухової системи, нервової 

системи та обміну речовин. 

 Тема 4. Гідрокінезотерапія як засіб реабілітації та лікування фізичними 

вправами у воді 

 Басейни, обладнання та інвентар для оздоровчих занять 

Оздоровча ходьба. Оздоровчий біг. Гімнастичні вправи з використанням 

тренажерів та різноманітних спеціальних засобів  

Тема 5. Методи контролю та самоконтролю під час оздоровчих занять у 

воді 



6 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьо-

го  
у тому числі усьо-

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 

 180 10 50   120       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Характеристика рекреаційної діяльності 

Тема 1. Оздоровчий вплив 

занять у воді на організм 

людини 

18 2 6   10       

Тема 2. Методика 

навчання основ техніки 

полегшених та 

спортивних способів 

плавання 

46 2 

 

12   32 

 

 

      

Тема 3. Оздоровче 

плавання як засіб 

профілактики та 

лікування при різних 

захворюваннях 

56 2 14   40       

Тема 4. 

Гідрокінезотерапія як 

засіб реабілітації та 

лікування фізичними 

вправами у воді 

44 2 12   30       

Тема 5. Методи 

контролю і 

самоконтролю під час 

оздоровчих занять у воді 

Складання плану-

конспекту оздоровчих 

занять  

16 2 6   8       

Усього годин  180 10 50   120       
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього    

 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Оздоровчий вплив плавання на організм людини. Вплив 

води на тіло людини під час оздоровчих занять. Вимоги 

та заходи безпеки під час проведення оздоровчих занять у 

воді 

6 

2 Методика навчання основ техніки прикладних та 

спортивних стилів плавання. Етапи формування навички 

плавання 

4 

 Поняття та спеціальні терміни 2 

 Принципи, методи та засоби навчання 2 

 Загальна схема початкового навчання полегшеними 

способами плавання. Навчання плавання способами брас 

та кроль на грудях і спині 

2 

 Техніка полегшених способів плавання 2 

3 Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування 

при різних захворюваннях. Протипоказання до занять у 

воді 

Оздоровче плавання при порушеннях обміну речовин 

2 

 Оздоровче плавання при серцево-судинних 

захворюваннях 

2 

 Оздоровче плавання при ДЦП 2 

 Оздоровче плавання при захворюваннях опорно-рухового 

апарату 

2 

 Оздоровче плавання при нервових захворюваннях 2 

 Оздоровче плавання під час вагітності 2 

 Оздоровче плавання для немовлят 2 

4 Гідрокінезотерапія як засіб реабілітації та лікування 4 
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фізичними вправами у воді 

Басейни, обладнання та інвентар для оздоровчих занять 

 Гімнастичні вправи з використанням тренажерів та 

різноманітних спеціальних засобів 

4 

 Гідрокінезотерапія при різних захворюваннях: 

порушеннях обміну речовин, порушеннях опорно-рухової 

системи, нервових захворюваннях 

4 

5 Методи контролю і самоконтролю під час оздоровчих 

занять у воді 

6 

 Усього 50 

 

                                

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

 Усього    

  

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Оздоровчий вплив плавання на організм людини.  

Властивості води. Вплив води на тіло людини під час 

оздоровчих занять. Вимоги та заходи безпеки під час 

проведення оздоровчих занять у воді 

 

10 

2 Методика навчання основ техніки полегшених та 

спортивних стилів плавання 

Поняття та спеціальні терміни.  

Етапи формування навички плавання.  

Чинники що впливають на техніку плавання. 

Принципи, методи та засоби навчання.  

Загальна схема початкового навчання плавання 

полегшеним способом. 

Навчання плавання способами брас, кроль на грудях та 

кроль на спині 

 

32 

3 Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування 40 
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при різних захворюваннях 

Програма занять при захворюваннях серцево-судинної 

системи, дихальної системи, порушеннях і травмах 

опорно-рухової системи, нервової системи та обміну 

речовин 

Оздоровче плавання під час вагітності 

4 Гідрокінезотерапія як засіб реабілітації та лікування 

фізичними вправами у воді 

Басейни, обладнання та інвентар для оздоровчих занять 

Оздоровча ходьба. Оздоровчий біг.  

Гідрокінезотерапія з використанням тренажерів та 

різноманітних спеціальних засобів  

Гідрокінезотерапія при різних захворюваннях: 

порушення опрно-рухової системи 

порушення обміну речовин 

нервових захворюваннях 

дитячому ЦП 

оздоровчі заняття для немовлят 

гідрокінезотерапія для вагітних 

30 

5 Методи контролю і самоконтролю під час оздоровчих 

занять у воді 

 

 

8 

 Усього 120 

 

9. Методи навчання   

 1. Словесні методи (лекції, розповідь, пояснення, тощо). 

 2. Наочні методи (демонстрація, показ). 

 3. Практичні методи (виконання завдань практичних занять). 

 

10. Методи контролю 

Поточні види контролю: робота на лекціях (контроль відвідування, 

ведення конспекту лекцій); поточний та підсумковий контроль знань 

(індивідуальне опитування, контроль виконання завдань, підготовка 

рефератів, оцінка якості підготовки та захисту індивідуальних завдань, що 
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виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи); робота 

студентів на практичних заняттях (контроль відвідування, підготовки до 

занять, наявність конспекту практичних занять, оцінка активності студента на 

практичних заняттях, якості підготовки та захисту доповідей-повідомлень).  

Підсумковий вид контролю: диф. залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять 
ЗМ 1 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5         

Лекції 2 2 2 2 2         10 

Практичні 

заняття 

8 8 8 8 8         40 

Поточний 

контроль: 

доповідь 

5   

 

 

5      

 

 

     

 

10 

опитування 5  5           10 

індивідуальні 

види 

поточного 

контролю 

 5   5         10 

Диф. залік              20 

Усього              100 

 

Т1. Оздоровчий вплив плавання на організм людини.      

Т2. Методика навчання основ техніки полегшених та спортивних способів 

плавання. 

Т3. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування при різних 

захворюваннях. 

Т4. Гідрокінезотерапія як засіб реабілітації та лікування гімнастичними 

вправами у воді. 

Т5. Методи контролю та самоконтролю під час оздоровчих занять у воді 
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Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕКТС 

Іспит, 

диф.залік, 

курсовий 

проєкт 

(робота)  

залік 

Відмінно 

зараховано 

90 – 100 А Відмінно 

Добре 
82 – 89 В Дуже добре 

74– 81 С Добре 

Задовільно 
64 – 73 D Задовільно 

60 – 63 Е Достатньо 

Незадовільно 
не 

зараховано 

35 – 59 
F

X 

Незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 

Неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 1. Методичні рекомендації щодо практичних занять з дисципліни 

«Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Кременчук: 

КрНУ, 2022. 

 2. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни 

«Оздоровче плавання та гідрокінезотерапія» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Кременчук: 

КрНУ, 2022. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Булгакова Н. Ж. Плавание: учебник для вузов. Москва: Физкультура и спорт, 
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2001. 400 с. 

2. Викулов А. Д.  Плавание: учеб. пособие для ВУЗов Москва: Владос-пресс, 

2003. 386 с. 

3. Глазирін І. Д. Плавання: навч. посібник. Київ: Кондор, 2006. 502 с. 

4. Карпенко Е. Н., Короткова Т. П. Плавание: игровой метод обучения. Донецк: 

Пространство, 2006. 48 с. 

5. Макаренко Л. П. Плавайте на здоровье. Киев: Здоровье, 2002. 136 с. 

6. Шульга Л. М. Оздоровче плавання: навч. посібник. Київ: Олімпійська 

література, 2008. 232 с. 

7. Чертов Н. В. Плавание. Ростов-на-Дону: ПИ ЮФУ, 2007.  

8. Яных Е. А., Захаркина В. А. Аквааэробика. Донецк: Сталкер, 2006. 127 с. 

Допоміжна 

1. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь – плавание. Минск: «Издательство Астрель, 

2002. 160 с. 

2. Викулов А. Д.  Плавание. Москва: Владос-пресс, 2003. 178 с.  

3. Кардамонов Н. Н. Плавание: лечение и спорт. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

236 с.  

4. Клопов Р. В., Іванов А. П. Плавання з методикою викладання: прикладне 

плавання: навч. посібник для студ. факульт. фіз. вих-ня та інститутів фізич. 

культури. Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 40 с. 

5. Лоуренс Д. Аквааэробика. Упражнения в воде: перевод с англ. А. Озерова. 

Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 256 с. 

6. Тихомирова И. Аквафитнес. Тренер вам не нужен! СПб: Питер, 2005. 128 с. 

  

 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 
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