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1. Анотація курсу: 

Семестр(и): IV 

Обсяг модуля: загальна кількість – 150 годин; з них лекції – 10 годин; практичні 

заняття – 40 годин; самостійна робота – 100 годин; кількість кредитів ECTS – 5. 

Мета курсу – набуття знань та вмінь, оволодіння професійно-педагогічними 

навичками, необхідними для самостійної організаторської, тренерсько-педагогічної, 

наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичної 

реабілітації та фізичного виховання з розділу «Сучасні фітнес-технології»; 

використання оздоровчої та виховної цінності цієї дисципліни; забезпечення 

поглибленої теоретичної та практичної підготовки студентів із питань організації та 

проведення різних форм занять у системі фітнесу та аеробіки; виконання освітніх, 

оздоровчих і виховних функцій; ознайомлення студентів із галуззю їхньої 

майбутньої професійної діяльності та закладення фундаменту для засвоєння 

матеріалу інших навчальних дисциплін зі спеціальності «Здоров’я людини» (фізична 

реабілітація). 

 

Результати навчання: 

знати:  

 мету і завдання вправ фітнесу; 

 методику виконання рухів;  

 типові помилки при виконанні рухів та прийоми їх подолання;  

 структуру уроку фітнесу і окремих його частин; 

 теорію та методику виконання базового тренування; 

 зміст уроку з фітнесу; 

 основні поняття фітнесу; 

 структуру уроку з фітнесу. 

вміти:  

 правильно підбирати і використовувати музичний супровід під час проведення 

заняття з фітнесу; 

 методично правильно проводити тренування з фітнесу; 

 будувати комплекси вправ з фітнесу. 

здатен продемонструвати: 

 знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел поповнення 

лексики української та іноземної мови; 

 уміння роботи із сучасною комп’ютерною технікою; знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел; 

 готовність до освоєння нового матеріалу та уміння оцінювати себе критично;  

 поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти;  

 уміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати 

досвід колег;  

 здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами. 

володіти навичками: 



 початку рухів та їх закінченості; 

 виконання рухів руками малої, середньої та великої амплітуди; 

 виконання маршових, приставних, комбінованих і синкопірованих кроків; 

 виконання стрибкових (підскоків) і бігових рухів; 

 виконання силових вправ; 

 виконання вправ з предметами: гантелями, боді-барами, штангами, гантелями; 

 виконання вправ на предметах: степ-платформі, фітболі тощо; 

 виконання вправ на гнучкість: попередній і партерний стретчинг. 

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: «Фізіологія людини», «Фізіологія рухової активності», «Фізична 

реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи та органів дихання». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Деонтологія в реабілітації», «Основи фізичної реабілітації та 

спортивної медицини», «Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового 

апарату».  

 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Фітнес як вид фізкультурно-оздоровчої діяльності 

Тема 1. Фітнес як вид фізкультурно-оздоровчої діяльності. Історія становлення 

та розвитку оздоровчих систем. Основні поняття сучасних фітнес технологій. 

Основи фітнесу, велнесу та аеробіки. 

Тема 2. Вплив занять аеробікою та фітнесом на функціональні системи 

організму людини. Вплив навантажень на організм. Особливості адаптаційних 

перебудов в організмі під час занять аеробікою та фітнесом: функціональні зміни 

серцево-судинної та дихальної систем. 

Тема 3. Класифікація і характеристика напрямів аеробіки та видів фітнесу. 

Класифікація напрямків аеробіки. Класифікація видів оздоровчої аеробіки. 

Класифікація рухових дій та техніка виконання вправ в оздоровчій аеробіці. 

Тема 4. Структура і зміст занять з аеробіки та фітнесу. Загальні поняття про 

навантаження та їх зміст під час занять СФТ. Зовнішня сторона навантаження. 

Основні складові заняття та їх структура. 

Тема 5. Техніка рухових дій в аеробіці. Музичний супровід в аеробіці. 

Хореографія в аеробіці. 

Тема 6. Розвиток фізичних якостей в аеробіці. Поняття про фізичні якості. 

Особливості розвитку координаційних здібностей, сили, витривалості та гнучкості. 

Особливості планування занять з аеробіки та фітнесу, спрямованих на розвиток 

окремих фізичних якостей. Правила поєднання навантажень в одному заняття. 

Тема 7. Організація тренувального процесу з аеробіки. Особливості струтури та 

планування занять різної спрямованості. Контроль стану організму пацієнтів, 

самоконтроль на заняттях з фітнесу та аеробіки. 

 

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, графічний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: залік (IV семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до 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 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 
  

15 15 15 15 15 15 15 

5 200 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 ПЗ 11 ПЗ 12 ПЗ 13 

15 15 15 15 15 15 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку теоретичних 

та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 15 балів; 

«4» - 11 балів; 

«3» - 8 балів; 

«2» - 0 балів. 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 5 балів.  

 

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна: 

1. Белокопытова Ж. А. Содержание и методика оздоровительных занятий по 

аэробике : учеб. пособ. / Ж. А. Белокопытова. – К. : НУФВСУ, 2006. – 72 с. 

2. Давыдов В. Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики : учеб. пособ. / 

В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. Краснова. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. 

ун-та, 2004. – 124 с. 

3. Зайцева Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях / 

Г. А. Зайцева, О. А. Медведева – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 104 с. 

4. Іваночко В. В. Фітнес, як засіб оздоровлення : метод. матеріали / В. В. Іваночко 

(укладач). – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. – 20 с. 

5. Колесникова С. В. Детская аэробика : методика, базовые комплексы / 

С. В. Колесникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 157 с. 

6. Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных 

занятий : учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М.: Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 

2001. – 64 с. 






