
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Код. ВВ 

2. Назва. Оздоровчий фітнес. Система «Пілатес». 

3. Тип. Вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2,3,4, 5, 6.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3,4,5,6,7,8, 10, 11. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Петрук Л.А., старший 

викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 

застосовувати набуті знання на практиці, самостійно добирати та виконувати вправи, 

добирати вправи відповідно до індивідуальних особливостей організму людини, складати комплекс 

вправ, складати програму тренувальних занять. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка; 

залік. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія та методика 

фізичного виховання. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу: (перелік тем) Оздоровчий фітнес та його значення. Історія виникнення системи 

«Пілатес». Принципи системи «Пілатес». Нейтральні положення тіла: стоячи, сидячи, лежачи 

на спині, лежачи на боці. Дихальні вправи. Базові вправи системи «Пілатес». Вправи для м'язів 

грудей, плечового поясу і рук. Вправи для м'язів стегон, сідниць та ніг. Вправи для м'язів черевного 

пресу. Вправи для зміцнення м'язів спини. Вправи для розвитку гнучкості. Вправи на розвиток 

уваги та координаційних здібностей. Вправи для зміцнення скелетних м'язів. Вправи для 

покращення рухливості суглобів. Релаксація. Методи контролю і самоконтролю під час занять 

фізичними вправами. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Білецька В.В. Бондаренко І.Б. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум. Київ, НАУ, 

2013. 52 с.  

2. Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді: навчальний посібник / А.І. Босенко, 

С.А. Холодов, О.Г. Коваль; за ред. П.Д. Плахтія. Кам’янець-Подільський, ПП «Медобори-2006», 

2016. 88 с.  

3. Дубинська О.Я., Петренко Н.В. Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні учнівської і 

студентської молоді: проектування, розробка та особливості: монографія. Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 351с.  

4. Иващенко Л.Я., Благий А.Л., Усачев Ю.А. Программирование занятий оздоровительным 

фитнесом. Київ, Наук. світ, 2008. 198 с.  

5. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса. Київ, Олимп. 

литература, 2004. 376 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
2 год лекцій, 28 год практичних робіт, 60 год самостійної робота. Разом – 90 год.  

Методи: лекція, індивідуальні та групові завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці семестру.  

Поточний контроль (60 балів): виконання завдань, тестування, опитування. 

16. Мова навчання. Українська. 

 

Завідувач кафедри                                                           М.І. Євтух, к.фіз.вих., доцент 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code. VV 
2. Title. Health related fitness. Pilates System. 

3. Type. Selective. 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree), ІI (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2,3,4, 5, 6. 

6. Semester when studying discipline: 3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11. 

7. Number of ECTS credits. 3.0 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Petruk L.A. lecturer at the 

Department of Theory and Methodology of Physical Education. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able toapply the acquired 

knowledge in practice, independently select and perform exercises, select exercises according to the 

individual characteristics of the human body, make a set of exercises, compile a training program. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training; test. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Theory and methodology of physical 

education. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

12. Contents of the course:(list of topics) Health related fitness and its importance. History of the 

Pilates system. Principles of the Pilates system. Neutral body positions: standing, sitting, lying on your 

back, lying on your side. Breathing exercises. Basic exercises of the Pilates system. Exercises for the 

muscles of the chest, shoulder girdle and arms. Exercises for the muscles of the thighs, buttocks and legs. 

Exercises for the abdominal muscles. Exercise to strengthen the muscles of the back. Exercises to develop 

flexibility. Exercises to develop attention and coordination capabilities. Exercise to strengthen skeletal 

muscles. Exercises to improve joint movement. Relaxation. Methods of control and self-control during 

exercise. 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Biletskaya V.V. Bondarenko I.B. Physical education. Health fitness: workshop. Kiev, NАY, 2013. 52 с. 

2. Health fitness for school and student youth: textbook / A.I. Bosenko, S.A Kholodov, O.G. Koval; for 

order. P.D. Plahtia. Kamyanets-Podilsk, PP "Medobory-2006", 2016. 88 p. 

3. Dubynska O.Ya., Petrenko N.V. Suchasni fitnes-tekhnologii u fizychnomu vykhovanni uchnivskoi i 

studentskoi molodi: proektuvannia, rozrobku ta osoblyvosti [Modern fitness technologies in the physical 

education of pupils and students: design, development and features]. Sumy: Publishing House of Sumy 

State Pedagogical University named after AS Makarenko, 2016. 351p. 

4. IvashchenkoL.Ya., Blagiy A.L., UsachevYu.A. Programming of health-improving fitness classes. Kiev, 

Science. svit, 2008. 198 p. 

5. Hawley Edward T. Health Fitness Instructor Guide. Kiev, Olymp. Literature, 2004. 376 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
2 hours lectures, 28 hours practical work, 60 hours independent work. Together – 90 hours. 

Methods: lecture, individual and group tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): test at the end of the semester. 

Current control (60 points): performing tasks,testing, questioning. 

16. Language of training. Ukrainian 

 

 

Head of the department                                                             M.I. Evtuh PhD, docent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


