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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Оздоровчий фітнес” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму 6.010203 «Здоров’я людини».  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  

 

 Міждисциплінарні  зв’язки:  

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

    1. Теоретичні основи оздоровчого фітнесу  

2. Фітнес-тестування 

3. Організаційно-тренувальний процес в різних напрямах  оздоровчого фітнесу 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань і 

методичних вмінь складання та використовування оздоровчих фітнес-програм в 

майбутній професійній діяльності. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  

- ознайомити студентів з основами знань в області оздоровчого фітнесу; 

- створити уявлення про сутність інноваційних процесів в сучасному оздоровчому 

фітнесі, навчити застосовувати сучасні технології та новації у професійній 

діяльності; 

- сприяти виробленню умінь і навичок  застосовувати отримані теоретичні знання 

в майбутній професійній діяльності; 

- сприяти формуванню професійно значущих властивостей особистості. 

 

 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

        знати :  

- основні напрямки, концепції, тенденції розвитку оздоровчого фітнесу; 

- основні поняття та категорії оздоровчого фітнесу; 

- основи планування та дозування об'єму і інтенсивності оздоровчих занять в 

залежності від завдань і вихідного стану тих, хто займається; 
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       вміти: 

- оперувати основними теоретичними знаннями в області оздоровчого фітнесу; 

- проводити фітнес-тестування; 

- правильно складати оздоровчі фітнес-програми, враховуючи стан здоров’я тих, 

хто займається; 

- об’єктивно оцінювати ефективність оздоровчих занять і вносити корективи для її 

підвищення;  

 - впроваджувати в практику інноваційні  технології  оздоровчого фітнесу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 126 годин / 3,5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оздоровчого фітнесу  

Тема 1. Предмет і сутність курсу «Оздоровчий фітнес». 

Чинники здорового способу життя. Поняття позитивного здоров’я. Цілі фізичного 

фітнесу. Компоненти  загальної моделі зміни способу життя. Рухова активність як 

основа здорового способу життя. 

Тема 2. Медично-біологічні основи оздоровчого фітнесу. 

 Основи анатомії  і біомеханіки. Типові помилки при виконанні основних рухів. 

Основи анатомії і фізіології  м’язової діяльності.  Вплив фізичних вправ на різні 

системи організму.  

       Змістовий модуль 2. Фітнес-тестування. 

Тема 3. Контроль показників фізичного стану в процесі фізкультурно-

оздоровчих занять.  

Первинний, оперативний  і поточний контроль. Анкета оцінки готовності до  

рухової активності. Виявлення стратегії  фітнес-програми. Принципи побудови фітнес-

програми. Методи визначення фізичного стану. Функціональні проби. Фітнес-

тестування серцево-судинної системи. Лабораторне та польове тестування. 

Протипоказання до тестування. Рівні фізичного стану. Оцінка сили і витривалості. 

Тестування опорно-рухового апарату. Методи визначення ідеальної маси тіла  

Визначення оптимальної маси і складу тіла.  

Змістовий модуль 3. Організаційно-тренувальний процес в різних  
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напрямах  оздоровчого фітнесу 

  Тема 4. Структура і зміст фітнес-програм. 

Розминка. Аеробна частина. Силова частина заняття. Компонент розвитку 

гнучкості (стретчинг). Заключна (відновна) частина. Начальний курс фітнес-програм.  

Підбір вправ залежно від цілей програми. Внесення коректив у фітнес-програму. 

Персональний тренінг в оздоровчому фітнесі. Методика проведення групових 

занять. 

  Тема 5. Тренування рухових якостей. 

 Програми, орієнтовані на развиток аеробної продуктивності. Програми засновані 

на циклічних видах рухової діяльності (ходьба, біг, плавання, велосипед). Програми 

тренувань на кардіотренажерах. Програми аеробіки аеробної спрямованості.  

  Методи розвитку сили (ізотонічний, ізометричний і ізокінетичний). Роль сили та 

витривалості м’язів тулуба в забезпечені гарної постави. Програми розвитку силової 

витривалості. Програми нарощування м’язової маси. Профілактика травматизму в 

тренажерній залі.  

 Методи розвитку гнучкості: динамічне, балістичне і статичне розтягування. 

Пропріоцептивне поліпшення нервово-м'язової передачі імпульсів. Вправи для 

розвитку гнучкості. Корисні і шкідливі вправи стретчингу. 

Тема 6. Особливості занять з людьми, які мають відхилення  в стані здоров’я.  

Контрольовані та неконтрольовані фітнес-програми. Рекомендації учасникам 

фітнес-програм. Фітнес-програми різних рівнів інтенсивності. 

Тема 7. Програми регуляції маси тіла.  

 Проблеми зменшення маси тіла. Вплив надмірного вмісту жиру на стан здоров’я 

людини. Програми корекції ваги тіла. Нетрадиційні методи зниження маси тіла. Вплив 

раціону харчування і фізичних вправ на масу тіла. Витрата енергії при м’язовій 

діяльності. Концепція енергетичного балансу стосовно до контролю маси тіла. 

Рекомендації зі збалансованого споживання продуктів харчування.  

Тема 8. Програми активного відновлення  

Масаж. Відновлювальні види масажу. Лазня. Оздоровча дія лазні. SPA-

процедури. 

3. Рекомендована література 

Базова 
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6. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс: Пер. с англ. – К.: 

Олимпийская литература, 2000. – 368 с. 

Допоміжна 

7.  Энока Р.М. Основы кинезиологии. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 400 с. 

8.  Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и 

спорта. – К.: Здоров΄я, 1989. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 
 

5.  Засоби діагностики успішності навчання    
 

  Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль  2 

 

 

         Змістовий модуль  3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

5 10 15 Т15 15 15 15 10 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


