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ВСТУП 

  

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи персонального тренування» розроблені для полегшення оволодіння 

необхідними знаннями, уміннями і навичками для роботи персональним 

фітнес-тренером, розробки та проведення ефективних персональних 

тренувальних занять фізичними вправами.  

           Методичні вказівки мають на меті надати необхідну методичну допомогу 

у  процесі освоєння навчальної дисципліни, яка базується на науковому 

підгрунті таких дисциплін: анатомія, фізіологія, біохімія, біомеханіка, теорія і 

методика фізичного виховання, психологія, фізична реабілітація тощо.          

  

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

– основні принципи анатомії та фізіології тіла людини, психологічні 

аспекти оздоровчого тренування, основи біомеханіки; 

– основи раціонального харчування; 

 – перебіг і лікування найбільш розповсюжених неінфекційних 

захворювань людства; 

– вплив рухової активності на психічне здоров’я людини; 

– технології проведення тренувальних занять силового, аеробного та 

швидкісного спрямувань; 

– правові аспекти діяльності персонального тренера;     

уміти: 

– здійснювати первинне оцінювання фізичного стану здоров’я 

потенційного клієнта; 
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– розробляти адекватні та ефективні програми оздоровчих занять 

фізичними вправами; 

– ефективно розміщувати спортивне обладнання у приміщенні для занять 

та створювати безпечні умови під час виконання фізичних вправ; 

– здійснювати необхідний контроль під час занять. 

1 ТЕМЕТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Наукові основи персонального тренування 

Тема 1 Будова та функції 

нервової, м’язової та 

скелетної систем 

16 4    12       

Тема 2 Будова та функції 

серцево-судинної та 

дихальної систем 

10 2    8       

Тема 3 Основні системи 

енергетичного 

забезпечення різних видів 

рухової активності 

14 2    12       

Тема 4 Основи адаптації 

до рухової активності 

6 2    4       

Тема 5  Харчування та 

персональне тренування 

10 2    8       

Тема 6 Психологія 

рухової активності щодо 

персонального тренера 

10 4    6       

Тема 7 Біомеханіка 14     14       

Тема 8 Технології 

проведення тренувальних 

занять. Удосконалення 

гнучкості, сили та 

витривалості 

26  8   18       

Змістовий модуль 2 Розробка програм занять фізичними вправами 

Тема 9 Розробка 

тренувальних програм 

силового спрямування 

18  6   12       

Тема 10 Розробка 

тренувальних програм, 

спрямованих на 

16  6   10       
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збільшення аеробної 

витривалості 

Тема 11 Програмування 

швидкісного тренування 

12  4   8       

Змістовий модуль 3. Спеціальні групи для тих, хто займається 

Тема 12 Заняття з 

особами, що мають різні 

стани  в онтогенезі, а 

також порушення  стану 

здоров’я 

36  16   20       

Змістовий модуть 4 Безпека занять і правові аспекти діяльності персонального тренера 

Тема 13 Опитування та 

первинне оцінювання 

стану здоров’я тих, хто 

займається 

20 4 6   10       

Тема 14 Проектування 

приміщень. Розміщення та 

обслуговування 

обладнання. Правові 

аспекти персонального 

тренування 

17 6 4   7       

Усього годин 225 26 50   149       
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     2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Наукові основи персонального тренування 

Тема 1 Будова та функції нервової, м’язової та скелетної систем  

М’язи та їх функції. Нервова система та її функції у тілі людини. Скелет 

людини. З’єднувальні тканини і їх призначення у руховій активності. 

Питання для самоперевірки 

 1. Сруктура, значення і функції скелетних м’язів. Типи м’язових волокон. 

 2. Будова і функції рухової одиниці. 

 3. Сутність теорії ковзання.  

 4. Що таке нейрон і аксон? 

 5. Механізм передачі сигналів по рухових нервах (нервові імпульси, 

деполяризація та потенціал дії. Що таке синапс?). 

 6. Типи та основні функції кісткової тканини. 

 7. Функції сухожильних рецепторів Гольджі та пропріоцепторів у 

скелетно-м’язовій системі. 

 8. Сухожилля, зв’язки, фасції. 

 9. Нервово-м’язові контакти. 

 Література: [1, 3–5;13; 18; 21, 23, 27, 33]. 

 

Тема 2 Будова та функції серцево-судинної і дихальної систем 

Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи. Анатомія та фізіологія 

дихальної системи. 

Питання для самоперевірки 

 1. Анатомічна та фізіологічна характеристика серцево-судинної системи. 
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2. Провідна система серця і сутність метода електрокардіограції. 

3. Механізми контролю регуляції кровообігу. 

4. Анатомічна та фізіологічна характеристика дихальної системи. 

5. Процес газообміну в легенях і тканинах організму. 

6. Механізм контролю дихання. 

 7. Ударний, систолічний та діастолічний об’єм серця, серцевий викид. 

 8. Електрокардіограма (ЕКГ). 

 9. Кровоносні судини і кровообіг. 

 10. Регуляція кровообігу. Артеріальний тиск. 

11. Транспорт і обмін кисню та діоксида вуглецю. 

12. Споживання кисню. 

13. Будова легенів. Фізіологічний мертвий простір. 

14. Газообмін у легенях. Регуляція дихання. 

15. Які показники впливають на споживання кисню? 

Література: [1; 15, 16; 21; 27]. 

  

Тема 3 Основні системи енергетичного забезпечення різних видів 

рухової активності 

   Фосфагенна система. Гліколіз (швидкий, повільний). Окислювальна 

система. 

Питання для самоперевірки 

 1. Значення АТФ у м’язовому скороченні. Структура АТФ. 

2. Системи       енергетичного       обміну:      фосфагенна;       гліколітична; 

окислювальна. 

 3. Регуляція гліколіза. 

4. Окисна (аеробна) система енергетичного обміну. 

5. Що називається окисним фосфорилюванням? 

6. Регуляція окисної (аеробної) системи енергетичного обміна. 

7. Виснаження та відновлення запасів енергетичних субстратів 

(фосфагени, глікогени). 
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8. Споживання кисню в аеробній і анаеробній метаболічних системах. 

9. Яка енергетична система обміну здатна продукувати АТФ з 

найбільшою швидкістю? 

10. Яка із систем енергетичного обміну здатна продукувати найбільшу 

кількість АТФ? 

 Література: [1; 15, 16; 21; 24; 27]. 

 

Тема 4 Основи адаптації до рухової активності 

          Основи адаптації до силового тренування. Основи адаптації під час 

аеробного тренування. Термінова та довготривала адаптація. Перетренування. 

Деадаптація. Зміни у серцево-судинній, нервовій, скелетній та дихальній 

системах під час аеробного тренування. Зміни обмінних процесів. Особливості 

адаптації під час силового тренування. 

Питання для самоперевірки 

 1. Описати термінову та довготривалу адаптаціїї до вправ силового 

спрямування. 

 2. Визначити чинники, які впливають на швидкість адаптаційних процесів 

під час силового тренування. 

 3. Які зміни відбуваються під час термінової адаптації у м’язовій тканині, 

ендокринній системі в силовому тренуванні? 

 4. Зміни у м’язовій тканині та нервовій системі у довготривалій адаптації. 

 5. Зміни у кістковій і ендокринній системах під час довготривалої 

адаптації. 

 6. Вплив довготривалої адаптації на метаболізм і серцево-судинну 

систему. 

 7. Вправи для формування гарної постави і фігури. 

 8. Що відбувається зі складом  тіла під час довготривалої адаптації? 

 9.  Специфічність адаптації залежно від статі та віку. 

 10. Перетренованість (ознаки). Деадаптація. 
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 11. Охарактеризувати термінові фізіологічні реакції організму у відповідь 

на виконання аеробних вправ. 

 12. Охарактеризувати довготривалі фізіологічні реакції організму у 

відповідь на виконання аеробних вправ (серцево-судинна, дихальна, нервова, 

ендокринна, скелетна системи, обмін речовин). 

 13. Які чинники впливають на адаптаційні процеси під час аеробного 

тренування? 

 14. Надати характеристику фізіологічних показників, які пов’язані зі 

станом перетренованості. 

 15. Описати фізіологічні наслідки детренованості. 

 Література: [1; 13; 15, 16; 18, 20–23; 27; 33]. 

 

Тема 5 Харчування та персональне тренування 

 Цінність раціонального харчування. Споживні речовини. Збільшення та 

зниження маси тіла.  

Питання для самоперевірки 

 1. Функції персонального тренера у регламентації харчування тих, хто 

займається. 

 2. Піраміда харчування. Розміри порцій для різних груп продуктів. 

 3. Як оцінити енергетичні добові потреби людини? 

4. Поживні речовини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали.  

5. Питний режим (загальні рекомендації). Заняття фізичними вправами і 

споживання рідини (до, під час і після занять).  

 6. Збільшення/зниження маси тіла. 

 7. Харчові добавки та у яких випадках їх необхідно застосовувати? 

 8. Мистецтво персонального тренера надавати рекомендації з харчування. 

 Література: [1; 18–23; 27; 31; 33, 34]. 

 

Тема 6 Психологія рухової активності щодо персонального тренера 
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 Вплив рухової активності на психічне здоров’я людини. Визначення 

цілей тренувальних занять. Мотивація. Способи мотивації тих, хто займається. 

Питання для самоперевірки 

 1. Антистресовий та антидепресивний впливи рухової активності. 

 2. Зміни у когнітивній сфері осіб, які залучені до рухової активності. 

 3. Когнітивні зміни у психіці (принцип специфічності). 

 4. Визначення цілей тренувальних програм. 

5. Підвищення цілепокладання (рекомендації).  

6. Мотивація (позитивне і негативне підкріплення, покарання). 

7. Вплив винагороди на внутрішню мотивацію. 

8. Теорія самовизначення. 

9. Самоефективність (формування впевненості у власних силах). 

10. Способи мотивації, практичні прийоми мотивації. Подолання 

нерішучості. 

11. Визначення та зміна внутрішнього настрою. 

12. Психологічна підготовка 

 Література: [7–8; 17; 26; 29–31; 33]. 

 

Тема 7 Біомеханіка 

 Важелі опорно-рухової системи. Анатомічні площини людського тіла. 

Біомеханічні показники і сила людини. Сили для створення м’язового 

навантаження. Аналіз рухів та вибір вправ. 

Питання для самоперевірки 

 1. Типи важелів опорно-рухового апарата. 

 2. Визначення понять сила, міцність та робота у русі людини. 

 3. Розрахунки роботи під час силового тренування. 

 4. Робота і міцність під час виконання обертальних рухів. 

5. Контроль нервової системи.  
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6. Біомеханічні показники та сила людини. Площа поперечного перерізу 

м’яза, розташування м’язових волокон, довжина м’яза, кут суглоба, швидкість 

скорочення м’язів, кутова швидкість руху в суглобі, силовий індекс. 

7. Сили, що створюють м’язове навантаження. Сила тяжіння, інерції, 

супротиву середовища, тертя, пружність, негативна робота і потужність. 

 Література: [11; 30; 31; 33; 34]. 

  

Тема 8 Технології проведення тренувальних занять. Удосконалення 

гнучкості, сили та витривалості 

 Вправи щодо вдосконалення гнучкості. Технології силового тренування. 

Методики аеробного тренування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які чинники визначають рівень гнучкості людини?  

 2. Розказати про користь вправ на вдосконалення гнучкості для 

тренувальної програми. 

3. Перед якими видами рухової активності слід виконувати розтягування 

безпосередньо після завершення розминки? 

4. Які позитивні зміни відбуваються в організмі тих, хто займається під 

час розминки? 

5. Назвати недоліки баллістичних розтягувань порівняно зі статичними 

розтягуваннями. Які статичні вправи щодо збільшення гнучкості підійдуть для 

тренування м’язів-розгиначів стегна? 

          6. Які вправи із власною вагою дозволяють збільшити силу м’язів- 

розгиначів стегна? 

 7. Які динамічні вправи щодо збільшення гнучкості спрямовані на 

розтягування м’язів-розгиначів стегна? 

 8. Які вправи з фітболом можна використати для активного тренування 

(концентричні скорочення) розгиначів стегна? 

 9. Як вік і стать людини взаємопов’язані із гнучкістю? 
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 10. Які хвороби можуть виникати в тілі людини через недостатньо 

розвинуту гнучкість? 

 11. Попередження виникнення травм і гнучкість. 

12. У яких випадках необхідно використовувати важкоатлетичний пояс? 

 13. Умови і способи здійснення страхування під час виконання вправ 

силового спрямування. 

14. Рекомендації з правильного дихання під час виконання фізичних 

аправ. 

 15. Загальні рекомендації щодо безпечної участі в руховій активності 

аеробного спрямування (питний режим, одежа, взуття, кратність і тривалість 

занять, зміни програми занять). 

16. Методика проведення тренувальних занять аеробного спрямування з 

використанням і без використання тренажерів.   

17. Загальні рекомендації щодо техніки виконання фізичних вправ у 

силовому тренуванні.  

Література: [4, 6, 9, 12–14, 18, 20, 21–23, 25, 29–34]. 

 

Змістовий модуль 2 Розробка програм занять фізичними вправами 

Тема 9 Розробка тренувальних програм силового спрямування 

Основні принципи та складові частини тренувальної програми силового 

спрямування. Вибір вправ, послідовність їх виконання, кількість повторень та 

визначення кратності занять. Об’єм тренувального навантаження, тривалість 

інтервалів відпочинку, варіативність фізичного навантаження. Силове 

тренування тих, хто займається спортом. Принципи програмування занять. 

Лінійна та нелінійна моделі періодизації силового тренування. 

Питання для самоперевірки 

1. Чинники, які впливають на встановлення тренувального навантаження 

(величини та кількості повторень). 

 2. Які рекомендації необхідно враховувати під час оцінювання силових 

здібностей. 
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3. Як визначається повторний максимум? Мета? 

          4. Чинники визначення об’єму і тривалості тренувального навантаження. 

Рекомендації щодо визначення тренувального навантаження. 

          5. Тривалість інтервалів відпочинку. 

 6. Що таке варіативність фізичного навантаження? 

 7. Як часто потрібно варіювати фізичне навантаження? 

 8. З якою метою необхідно збільшувати тренувальні навантаження? 

 9. Наскільки необхідно збільшувати силові навантаження, щоб силове 

тренування залишалося ефективним? 

 10. Принцип максимального навантаження. 

 11. Основне завдання тренувальної програми силового спрямування 

(м’язова витривалість, гіпертрофія і м’язова сила). 

 12. Фактори та рекомендації щодо вибору силових вправ. 

 13 Чинники та реомендації, що впливають на послідовність виконання 

вправ.  

Література: [4, 12–14, 18, 20, 21–24, 25, 29–34]. 

 

Тема 10 Розробка тренувальних програм, спрямованих на 

збільшення аеробної витривалості 

Специфіка тренування аеробної витривалості. Компоненти тренувальної 

програми. Типи програм аеробних вправ. 

Питання для самоперевірки 

1. Значення розминки та заключної частини у занятті, спрямованному на 

збільшення аеробної витривалості. 

          2. Розкрити методику проведення тривалих низькоінтенсивних вправ. 

          3. Принцип поступовості у тренувальних заняттях аеробного 

спрямування. 

          4. Розказати про інтервальне тренування. 

 5. У яких програмах може бути використане колове тренування? 

 6. У чому переваги перехресного тренування? 
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 7. Які переваги комбінованого аеробного та силового тренування?  

 8. Типи програм аеробних вправ (тривале низькоінтенсивне, 

високоінтенсивне, інтервальне, колове, перехресне тренування, комбіноване, 

вправи для поясу верхніх кінцівок). 

 9. Розрахунок інтенсивності занять фізичними вправами (з 

використанням ЧСС, цільова ЧСС). 

 10. Режим, кратність, тривалість і інтенсивність занять аеробного 

спрямування. Співвідношення між собою зазначених компонент. Як вони 

впливають на результат тренувальної програми? 

Література: [1, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 19, 21–24, 26, 29, 30–34]. 

 

Тема 11 Програмування швидкісного тренування 

Механіка та фізіологія швидкісного тренування. Розробка програм занять. 

Безпека занять швидкісними вправами на тренуванні. 

Питання для самоперевірки 

1. Пліометричні та швидкісні вправи. 

2. Фізіологія та механіка швидкісних і пліометричних вправ. 

3. Яке обладнання  рекомендоване для виконання пліометричних вправ? 

4. Вибір вправ та проведення навчання правильної техніки виконання 

швидкісних вправ, а також виявлення найбільш розповсюдженних помилок. 

 5. Визначення інтенсивності, кратності, об’єму занять залежно від потреб, 

фізичної підготовленості та цілей тих, хто займається. 

 6. Чинники безпеки занять пліометричними вправами. Протипоказання до 

занять пліометричними вправами. 

7. Зміст циклу розтягування–скорочення. 

8. Розминка та поступове збільшення навантаження у швидкісному 

тренуванні. 

10. Призначення комплексного силового, пліометричного та швидкісного 

тренування. 
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11. У чому різниця та значення пліометричного та швидкісного 

тренування? 

12. Описати нейрофізіологічну модель пліометричної вправи. 

Література: [1, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 19, 21–24, 26, 29, 30–34]. 

 

Змістовий модуль 3 Спеціальні групи для тих, хто займається 

Тема 12 Заняття з особами, що мають різні порушення у стані 

здоров’я                    Заняття з вагітними, особами похилого віку та дітьми 

пубертатного віку. 

Особи з порушеннями харчування та обміну речовин. Особи із серцево-

судинними захворюваннями. Реабілітація осіб із порушеннями функції опорно-

рухового апарата та травмами. Особи із захворюваннями та травмами нервової 

системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Особливості розвитку, специфічні потреби та проблеми дітей 

пубертатного віку. 

2. Рекомендації щодо занять фізичними вправами з дітьми. 

3. Особливості тренувальних занять силового спрямування з дітьми 

пубертатного віку. 

4. Навчання дітей препубертатного віку. 

5. Чинники попередження травм, пов’язаних із заняттями спортом.  

6. Надати рекомендації щодо занять силовими вправами з дітьми 

препубертатного віку. 

7. Реакція плоду на регулярну рухову активність вагітних. 

8. Способи та методика проведення вправ із вагітними без предметів. 

9. Протипоказання до занять фізичними вправами жінок у період 

вагітності.  

 10. Рекомендації щодо занять фізичними вправами для вагітних. 

11. Фізіологічні особливості стану організма осіб похилого віку. У чому 

оздоровчий ефект занять фізичними вправами для осіб похилого віку? 
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 12. Рекомендації щодо занять силовими та аеробними вправами з особами 

похилого віку. 

 13. Питання безпеки і комфорту на заняттях з особами похилого віку. 

14. Пояснити оздоровчий вплив аеробного або силового тренування на 

організм осіб похилого віку. 

 15. Коротко надати інформацію про найпоширеніші захворювання в осіб 

похилого віку (серцево-судинні, діабет, новоутворення, артрит, депресія, болі у 

хребті, надлишкова маса тіла тощо). 

 16. Програмування занять для осіб похилого віку з урахуванням 

медичного скринінгу. 

17. Особливості добору вправ і програмування занять для осіб з 

ожирінням, надлишковою масою тіла, діабетом, хворих на гіперліпідемію. 

18. Вибір вправ та програмування занять для осіб, хворих на цукровий 

діабет. 

19. Назвати чинники, що впливають на порушення обміну речовин. 

 20. Особливості розробки програми для осіб, які перенесли інфаркт 

міокарда. 

21. Особливості програмування та компоненти тренувальних програм для 

пацієнтів із захворюванням периферичних судин. 

22. Заняття фізичними вправами та компоненти тренувальних програм з 

особами, хворими на астму. 

23. Хвороби тазостегнового суглоба і рекомендації щодо занять 

фізичними вправами. 

24. Рекомендовані рухи та вправи під час захворювань на артрити. 

25. Рекомендовані вправи у разі травм поперекового відділу хребта. 

26. Рекомендовані рухи та вправи у разі ушкоджень плечового суглоба. 

27. Рекомендовані рухи і вправи щодо відновлення ушкодженного 

колінного суглоба. 

28. Потенційний позитивний вплив регулярних занять фізичними 

вправами на функціональний стан осіб із ушкодженнями нервової системи. 
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29. Особливості аеробного тренування у разі розсіянного склерозу. 

30. Особливості рухової активності та рівня фізичної підготовленості осіб 

з травмами спинного мозку. 

31. Запобіжні заходи та загальні рекомендаціїї щодо проведення 

оцінювання фізичного стану і занять фізичними вправами з хворими на 

церебральний параліч (ЦП). 

32. Етіологія спинномозкової травми, розсіяного склерозу, епілепсії та 

ЦП. 

Література: [1, 2, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

 

Змістовий модуть 4 Безпека занять і правові аспекти діяльності 

персонального тренера 

Тема 13 Первинне опитування та оцінювання стану здоров’я тих, хто 

займається 

 Організація та проведення оцінювання фізичної підготовленості. 

Опитування. Анкетування. 

Питання для самоперевірки 

1. Зміст і значення процесу попереднього скринінгу стану здоров’я тих, 

хто планує займатися фізичними вправами. 

2. Установлення наявності або відсутності чинників ризику розвитку 

захворювань серцево-судинної системи під час опитування. 

3. У яких випадках слід спрямовувати клієнтів для додаткового 

обстеження до лікарів-спеціалістів? 

4. Опитування, інтерв’ювання, анкетування, оцінювання можливостей 

сумісної діяльності персонального тренера і клієнта.  

5. Вибір та обговорення цілей занять, мотивування та заключення 

договору між персональним тренером і клієнтом.  

6. Облік та контроль отриманих даних під час первинного опитування та 

оцінювання стану здоров’я потенційних клієнтів. Інтерпретація результатів. 
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7. Які основні функції й обов’язки персонального тренера на 

попередньому скринінгу здоров’я потенційних клієнтів? 

8. Зміст загального плану здійснення опитування й оцінювання стану 

здоров’я тих, хто займається. 

9. Рекомендації щодо проведення медичного обстеження і тестування. 

Медичний допуск. 

10. Заняття з якими особами потребують обов’язкової участі тренера; 

нагляду лікаря? 

11. Які дії повинен здійснити персональний тренер під час першої 

зустрічі з новим клієнтом? 

12. Які показники попереднього оцінювання стану здоров’я свідчать про 

високий ризик виникнення коронарної хвороби серця? 

Література: [12–14, 21, 24, 26, 29, 33]. 

 

Тема 14 Проектування приміщень. Розміщення та обслуговування 

обладнання 

Проектування приміщень та розміщення обладнання. Спеціальні 

рекомендації щодо обладнання місця заняття фізичними вправами у домашніх 

умовах. Правові аспекти персонального тренування. Стратегії зменшення 

правової відповідальності й халатність. Охоронні правові документи. 

Питання для самоперевірки 

1. Проектування приміщень та основні вимоги щодо розміщення 

обладнання. 

2. Відстань між окремими елементами обладнання. 

3. Організація переміщень у приміщеннях для занять фізичними 

вправами. 

4. Які проблеми можуть виникати через неправильну організацію місць 

занять у домашніх умовах? 

5. Тренувальні зони для розтягування, силових вправ на тренажерах, 

важкої атлетики, вправ із вільними вагами, для аеробних вправ. 
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6. Якими вказівками слід керуватися під час встановлення дзеркал у 

приміщеннях для занять фізичними вправами? 

7. Частота проведення чистки та змазування фіксаторів вантажа на 

тренажерах з регульованою вагою обтяжень? 

8. Догляд за тренувальним приміщенням (прибирання й огляд підлоги, 

стелі, стін, шкафчиків, вікон, дзеркал тощо). 

9. Догляд за зонами для занять силовими вправами на тренажерах; з 

вільними вагами; зони піднімання тяжкостей. 

Література: [18, 19, 21–24, 26, 27, 28–33]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. М’язи та їх функції.  

2. Нервова система та її значення для тіла людини.  

3. Скелет людини, з’єднувальні тканини та їх функції у руховій 

активності. 

4. Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи.  

5. Анатомія та фізіологія дихальної системи.  

6. Системи енергозабезпечення людини у спокої та під час рухової 

активності.  

7. Споживання кисню в аеробній та анаеробній метаболічній системах.  

9. Важелі опорно-рухової системи.  

10. Анатомічні площини людського тіла.  

11. Основи теорії адаптації. 

І2. Основи адаптації до силового тренування. 

13. Основи адаптації під час аеробного тренування.  

14. Харчування під час персонального тренування.  

15. Вплив рухової активності на психічне здоров’я людини.  

16. Рекомендації щодо зниження маси тіла.  

17. Способи мотивації тих, хто займається.  
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18. Рекомендації щодо збільшення маси тіла.  

19. Цілі первинного опитування та оцінювання стану здоров’я 

потенційних клієнтів.  

20. Особливості стилю життя й чинники ризику розвитку коронарної 

хвороби серця та інших захворювань.  

21. Засоби щодо оцінювання фізичної підготовленності клієнтів.  

22. Основні функціональні показники під час оцінювання 

функціонального стану тих, хто займається.  

23. Позитивний вплив тренування на розвиток гнучкості на організм тих, 

хто тренується.  

24. Загальні рекомендації щодо техніки виконання вправ силового 

тренування.  

25. Загальні рекомендації щодо безпечної участі в руховій активності 

аеробного спрямування.  

26. Методика проведення тренувальних занять аеробного спрямування 

без використання тренажерів. 

27. Основні принципи тренувального процесу.  

28. Складові частини тренувальної програми силового спрямування.  

29. Первинна співбесіда та оцінювання рівня фізичної підготовленності в 

силовому тренуванні. Вибір вправ.  

30. Визначення кратності занять у тренувальній програмі силового 

спрямування.  

31. Тренувальне навантаження і кількість повторень у програмі силового 

тренування.  

32. Тривалість інтервалів відпочинку під час силового тренування.  

33. Варіативність фізичного навантаження у силовому тренуванні.  

34. Специфічність тренування аеробної витривалості.  

35. Компоненти програми тренування аеробної витривалості.  

36. Типи програм аеробних фізичних вправ.  
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37. Механіка та фізіологія пліометричних вправ. Їх застосування у 

тренувальних програмах. 

38. Розробка програм занять пліометричними вправами. Безпека занять.  

39. Механіка та фізіологія швидкісного тренування.  

40. Поєднання пліометричного та швидкісного тренування з іншими 

видами вправ. 

41. Безпека занять швидкісним тренуванням.  

42. Особливості персональних занять з дітьми препубертатного періоду.  

43. Заняття фізичними вправами з особами похилого віку.   

44. Заняття фізичними вправами з вагітними жінками.  

45. Персональні тренування з особами, які мають надлишкову масу тіла, 

цукровий діабет, метаболічний синдром, гіперліпідемію.  

46. Персональні тренування з особами, хворими на серцево-судинну 

систему.  

47. Персональні тренування під час захворювань органів дихання (астма, 

хронічна обструктивна хвороба легень).  

48. Реабілітація у персональному тренуванні осіб з порушеннями опорно-

рухової системи та травмами.  

49. Персональні тренування  під час травм спинного мозку, розсіянного 

склерозу, епілепсії, церебрального паралічу.  

50. Проектування приміщень і розташування обладнання у них. 

51. Лінійна та нелінійна моделі періодизації силового тренування. 

52. Спеціальні рекомендації щодо обладнання місця для занять 

фізичними вправами у домашніх умовах.  

53. Безпека на тренувальних заняттях. Халатність.  

54. Стратегія зменшення правової відповідальності.  

55. Охоронні правові документи під час персонального тренування.  

56. Підприємства фітнес-індустрії, незалежні підрядчики.  
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4 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

 1. Технології проведення тренувальних занять щодо вдосконалення 

гнучкості. 

 2. Розробка тренувальних програм силового спрямування. 

 3. Розробка тренувальних програм, спрямованих на збільшення силового 

спрямування. 

 4. Тренувальні програми пліометричного та швидкісного вдосконалення. 

 5. Первинне опитування та оцінювання стану здоров’я і фізичної 

підготовленості потенційних клієнтів персонального тренування. 

 6. Протоколи та нормативи оцінювання фізичної підготовленості.  

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; передбачає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на підставі 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, яке 

передбачає узагальнення та систематизацію понять; побудована на підставі 

лекцій і кількох підручників. 
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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 не повне 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 

Відповідь поверхнева, базується на підставі прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понять. 

 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Лекції 

відвідування – 10 балів; 

конспект –  5 балів  

 

15 

Поточний і підсумковий контроль 

опитування – 5;  контрольна робота – 5  

 

10 

Робота студентів на практичних заняттях 

відвідування і підготовка до занять – 50;  

проведення комплексів вправ – 5  

 

55 

Іспит 

теоретичні питання – 10;  

рівень оволодіння вправами – 10   

 

20 

Усього 100 
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