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ВСТУП 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами 

основних вправ оздоровчого фітнесу, які мають потужний 

оздоровчий ефект: регулюють мозковий і периферійний 

кровообіг, вдосконалюють дихання, розвивають і 

зміцнюють м’язову систему, покращують рухливість 

суглобів та хребта.  

Система «Пілатес» направлена на правильне поєднання 

«вправа-дихання», які гармонують між собою та надають 

можливість зміцнити організм та опорно-руховий апарат 

вцілому. 

Завдання дисципліна «Оздоровчий фітнес. Система 

«Пілатес» полягають у: 

- формуванні у студентів системи знань здорового 

способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності;  

- міцненні здоров’я студентів, сприяння правильному 

формуванню і всебічному розвитку організму, 

профілактиці захворювань, забезпеченні високого рівня 

фізичного стану, працездатності протягом всього періоду 

навчання;  

- набутті студентами фонду рухових умінь і навичок, 

забезпеченні загальної і професійно-прикладної фізичної 

підготовленості. 

Дані методичні вказівки допоможуть студентам у 

вивченні навчальної дисципліни, формуванні теоретичних 

знань, практичних навичок та організації і проведення 

навчально-тренувальних занять. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

№ 

з/

п 

 

Назва теми 

Кіль 

кість 

годин 

1 Тема 1. Принципи системи «Пілатес». 2 

2 Тема 2. Нейтральні положення тіла: стоячи, 

сидячи, лежачи на спині, на животі, на боці. 

2 

3 Тема 3. Дихальні вправи. 2 

4 Тема 4. Базові вправи системи «Пілатес». 2 

5 Тема 5. Вправи для м'язів грудей, плечового 

поясу і рук. 

2 

6 Тема 6. Вправи для м'язів стегон, сідниць та 

ніг. 

2 

7 Тема 7. Вправи для м'язів черевного пресу. 2 

8 Тема 8. Вправи для зміцнення м'язів спини. 2 

9 Тема 9. Вправи для розвитку гнучкості. 2 

10 Тема 10. Вправи на розвиток уваги та 

координаційних здібностей. 

2 

11 Тема 11. Вправи для зміцнення скелетних 

м'язів. 

2 

12 Тема 12. Вправи для покращення рухливості 

суглобів. 

2 

13 Тема 13. Релаксація. 2 

14 Тема 14. Методи контролю і самоконтролю 

під час занять фізичними вправами. 

2 

 Разом: 28 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО  

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1  

Принципи системи «Пілатес» 

Мета: Ознайомити з принципами системи «Пілатес», 

формування теоретичних знань та практичних умінь. 

Завдання:  

1. Дати характеристику системи «Пілатес» як 

ефективного засобу формування гармонійно розвиненої 

особистості. 

2. Володіти теоретичними знаннями, щодо 

історичного розвитку та виникнення системи «Пілатес». 

3. Визначити принципи системи «Пілатес». 

Короткий огляд теми 

Система вправ «Пілатес», створена близько 100 років 

тому німецьким лікарем, тренером, спортсменом 

Джозефом Пілатесом. Майже всі 100 років свого існування 

пілатес вважався елітним видом тренінгу, закритою 

школою, доступною не всім. Д. Пілатес, народився в 9 

грудня 1880 році в Німеччині. Він був слабким, 

хворобливим хлопчиком, який страждав на рахіт, астму та 

ревматизм. Для зміцнення свого здоров’я, Д. Пілатес 

постійно експериментував, використовуючи різні вправи 

та способи їх виконання. Це були елементи йоги, 

гімнастики, циркового та бойового мистецтв, танців і 

важкої атлетики. Вибираючи найефективніші з них Пілатес 

зумів розробити систему, яка забезпечує ідеальне 

поєднання сили та гнучкості тіла. 

Принципи системи Пілатес:  

1. Релаксація – виконання вправ без напруження 

м'язів, розслаблено і спокійно. 
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2. Концентрація – зосереджене та усвідомлене 

виконання рухів. Уміння концентруватися на окремих 

зонах тіла, м’язах. Взаємодія і спільна робота фізичних і 

розумових процесів для встановлення зв'язку між тілом і 

свідомістю.  

3. Вирівнювання – всі частини тіла повинні правильно 

розміщуватися та вирівнюватись відносно одна одної.  

4. Дихання рівномірне, у звичному ритмі. Вдих у 

нижні частини легень та спину. При виконанні вправи: 

підготовка до руху – вдих, виконання – видих. Не 

затримувати дихання і не пришвидшувати його. 

5. Центрування – усвідомлене включення в роботу 

«центру» тіла (глибоких м’язів, що виконують функцію 

підтримки хребта і всіх життєво важливих органів – це 

м’язи живота і м’язи тазового дна). Розвиток «Джерел 

сили» – м’язів тулуба ( прес, нижня частини спини, стегна, 

сідниці). Ці м’язи – основа всього організму. Д. Пілатес 

називав цю зону каркасом міцності.  

6. Координація – відчуття власного тіла та 

скоординована робота усіх частин тіла при виконанні 

вправи, координація рухів. 

7. Плавність і точність – правильне, плавне, повільне, 

без ривків, виконання вправ від сильного «центру» 

8. Регулярність виконання та ускладнення вправ, 

постійне удосконалення тіла сприяють розвитку 

витривалості.  

Питання до співбесіди: 

1. Виникнення та розвиток системи «Пілатес». 

2. Визначення поняття «Пілатес». Його зв'язок з 

іншими видами фітнесу. 

3. Характеристика принципів системи «Пілатес»: 

релаксація, концентрація, вирівнювання, дихання, 

центрування, координація, плавність і точність, 

регулярність. 
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Практична робота № 2  

Нейтральні положення тіла:  

стоячи, сидячи, лежачи на спині, на животі, на боці 

Мета: Ознайомити з нейтральними положеннями тіла при 

виконанні вправ системи «Пілатес»: стоячи, сидячи, 

лежачи на спині, лежачи на животі, лежачи на боці. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати нейтральні положення тіла, що 

використовуються при виконання вправ системи 

«Пілатес». 

2. Визначити особливості нейтрального положення 

тіла стоячи та виконання його на практиці.  

3. Визначити особливості нейтрального положення 

тіла сидячи та виконання його на практиці.  

4. Визначити особливості нейтрального положення 

тіла лежачи на спині і на животі та виконання його на 

практиці.  

5. Визначити особливості нейтрального положення 

тіла лежачи на боці та виконання його на практиці.  

Короткий огляд теми 

Нейтральні положення тіла, що використовуються при 

виконання вправ системи «Пілатес». 

Положення стоячи: стати рівно, зовнішні краї ступень 

паралельні, таз розміщений над ступнями, грудна клітина 

над тазом. Зберігати витягнення від ступнів до маківки. 

Положення сидячи: спина пряма, ноги випрямлені чи 

зігнуті в колінах та розміщені у вигляді рома. Витягнення 

від куприка до маківки, не прогинатися у поперековому 

відділі хрета та не розгинатися у грудному відділі. 

Положення лежачи на спині: ноги (зігнуті в колінах, 

ступні на підлозі) таз, грудна клітина та голова 

розташовані на одній прямій, руки вздовж тіла (долоні 

повернуті до килимка). Витягнення за маківкою в одному 

напряку за сідничними кістками в іншому напрямку. 
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Положення лежачи на животі: розміщуємо тіло на одній 

прямій, долоні під лобом. Витягнення за маківною в 

одному напрямку за пальцями ніг в іншому, гарно опора в 

«трикутник» таза. 

Положення лежачи на боці: розміщуємося на боці 

вздовж уявної стінки, нижня рука зігнута в лікті під 

головою, верхня рука на підлозі перед грудьми, ноги 

зігнуті в колінах. Витягнення за маківкою в одному 

напряку за сідничнии кістками в іншому напрямку. 

Питання до співбесіди: 

1. Нейтральні положення тіла в системі «Пілатес». 

2. Особливості виконання різних нейтральних 

положень тіла при виконанні вправ системи «Пілатес». 

3. Дати визначення поняття «Постава», «Правильна 

постава», корекція постави на заняттях за системою 

«Пілатес». 

 

Практична робота № 3  

Дихальні вправи 

Мета: Ознайомити з виконанням дихальних вправ, 

формувати у студентів практичні уміння та навики. 

Завдання: 

1. Володіти теоретичними знаннями, щодо різновиду 

дихальних вправ та їх виконання. 

2. Виконання дихальних вправ. 

Короткий опис практичних завдань 

Кожну вправу повторювати не менше 5 разів. 

1. Дихання «квадратом». Чергувати дихання за 

схемою «вдих-затримка-видих-затримка», по 10 секунд на 

кожну дію (можна почати з меншої тривалості). 

2. Дихання з опором. Виконати повільний вдих носом, 

а видих (довший за вдих) – через трохи стиснуті губи. 

3. Стимуляція діафрагмального дихання. Стоячи або 

лежачи на спині (поклавши, для контролю, одну руку на 
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грудну клітину, а другу – на живіт), дихати за рахунок 

роботи м’язів живота. 

4. У положенні сидячи, витягнути руки вперед, пальці 

в замок, зробити глибокий вдих носом, а на видиху 

повільно рухати руками ліворуч-праворуч, до повного 

видиху. Після цього повернутися у вихідне положення і 

зробити вдих. 

5.  У положенні стоячи повільно підняти руки через 

сторони вгору, вдихаючи носом, і потягнутися вгору. 

Видихаючи опустити руки і повернутися у вихідне 

положення. 

Питання до співбесіди: 

1. Дихання в системі «Пілатес». 

2. Визначення поняття «Глибоке дихання». 

3. Правила виконання дихальних вправ. 

 

 

Практична робота № 4  

Базові вправи системи «Пілатес» 

Мета: Набуття студентами практичних умінь та навиків, 

виконання базових вправ системи «Пілатес». 

Завдання: 

1. Визначення основних положень при виконанні 

базових вправ системи «Пілатес». 

2. Засвоїти виконання вправ з різних вихідних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи на спині, животі та боці. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес». Кожну 

вправу повторювати не менше 5 разів. 

1. Вихідне положення стоячи. Вправа «Скручування 

до низу». 1) поступово опускати до низу голову, шию, 

грудний та поперековий відділи. Руки вільно звисають. 2) 

Піднятися розкручуючись, спочатку поперековий відділ 

хрета вертається у горизонтальне положення, далі грудний, 
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шийний і голова. Витягнення за маківкою вгору.   

2. Вихідне положення сидячи, ноги зігнуті, ступні на 

підлозі. Витягнення від куприка до маківки. 1). Підйоми 

почергово правої та лівої руки. 2). Розведення рук в 

сторони. 3). Кругові оберти руками в плечовому, 

ліктьовому суглобах та зап’ясті.  

3. Вихідне положення лежачи на спині. Вправа 

«Скручування вперед». Ноги випрямлені, руки підняти 

вгору. 1). З видихом та активним «центром» тіла, 

поступово піднімати голову, шийний, грудний, 

поперековий, відділи хребта. 2). Перейти у положення 

сидячи і продовжувати нахил вперед, тягнутися за руками. 

3). Виконати вправу у зворотньому порядку. 

4. Вправа «Розгинання». В. п. лежачи на животі, лікті 

в сторони, долоні під лобом. 1). З видихом та опорою на 

долоні, виконувати розгинання в грудному відділі хребта, 

таз залишається на підлозі. 2). Повернутися у в. п. 

5. В. п. лежачи на боці, голова на руці, ноги витягнути, 

опора лівою рукою на підлогу перед грудьми. 1). Махи 

лівою ногою вперед та назад. 2). Махи вгору. 3). Кругові 

оберти ногою в одну та другу сторони. 4). Повернутися у 

вихідне положення. 5). Виконати вправу з в. п. на лівому 

боці. 

Питання до співбесіди: 

1. Особливості вихідних положень при виконанні 

базових вправ системи «Пілатес». 

2. Правила виконання вправи з вихідних положень: 

стоячи, сидячи, лежачи на спині, животі та боці. 

 

Практична робота № 5  

Вправи для м'язів грудей, плечового поясу і рук 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконання вправ для м’язів грудей, плечового поясу і рук. 

Завдання:  
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1. Визначення основних положень при виконанні 

вправ для м’язів грудей, плечового поясу і рук. 

2. Засвоїти виконання вправ для м’язів грудей, 

плечового поясу і рук. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес» для 

м'язів грудей, плечового поясу і рук. Кожну вправу 

повторювати не менше 5 разів. 

1. Вихідне положення сидячи, ноги зігнуті, ступні на 

підлозі. Витягнення від куприка до маківки. 1). Підйоми 

почергово правої та лівої руки. 2). Розведення рук в 

сторони. 3). Кругові оберти руками в плечовому, 

ліктьовому суглобах та зап’ясті.  

2. Вихідне положення сидячи, ноги випрямлені, опора 

руками позаду. 1). Планка обличчям до гори. 2). Почергове 

піднімання правої ноги та лівої ноги. 3). Повернутися у 

вихідне положення. 

3. Вихідне положення сидячи, ноги зігнуті, ступні на 

підлозі, опора руками позаду. 1). Таз підняти вгору. 2). 

Опустити та відвести таз назад, до долонь, утримуючи 

його у повітрі. 4). Повернутися у вихідне положення. 

4. Вихідне положення лежачи на животі, руки під 

плечима. 1). Опираючись на долоні піднімати голову та 

виконувати розгинання грудного відділу хребта. Таз 

залишається на підлозі, плечі опущені. 3). Утримувати 

витягнення від ступнів до маківки. 4) Повернутися у в. п. 

5. Вихідне положення лежачи на животі, руки під 

плечима. 1). Випрямити руки, перейти у положення 

планки. 2). Утримувати декілька дихальних циклів. 3) 

Повернутися у вихідне положення. 

6. Вихідне положення лежачи на животі, руки під 

плечима. 1). Випрямити руки, перейти у положення 

планки. 2). Почергове піднімання правої ноги та лівої ноги. 

3). Повернутися у вихідне положення. 
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7. Вихідне положення – опора на долоні та коліна 

(положення на четвереньках). 1). Витягнення однойменної 

ноги та руки. 2). Розвернути тіло, утримуючи боковий 

баланс. 3). Повернутися у в. п. 4). Виконати вправу на іншу 

сторону. 

8. Виконання бокової планки на одну та другу 

сторону. 

Питання до співбесіди: 

1. Основні вихідні положення при виконанні вправ 

для м'язів грудей, плечового поясу і рук. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ для 

м'язів грудей, плечового поясу і рук. 

 

 

Практична робота № 6  

Вправи для м'язів стегон, сідниць та ніг 

Мета: Формувати практичні уміння, виконання вправ для 

м’язів стегон, сідниць та ніг. 

Завдання:  

1. Визначення основних положень при виконанні 

вправ для м’язів стегон, сідниць та ніг. 

2. Засвоїти виконання вправ для м’язів стегон, сідниць 

та ніг. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес» для 

м'язів стегон, сідниць та ніг. Кожну вправу повторювати не 

менше 5 разів. 

1. Вправа «Плечовий міст». В. п. (вихідне положення) 

лежачи, ноги зігнуті, ступні на підлозі. Витягнення від 

куприка до маківки. 1). Підйом тазу вгору (поступове 

піднімання вгору куприка, крижового, поперекового та 

грудного відділу хребта), опора на лопатки. 2). Положення 

утримувати декілька дихальних циклів 3). Повернутися у 

в. п. поступово опускаючи грудний, поперековий, 
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крижовий відділи хребта і куприк. 

2. В. п. лежачи, ноги зігнуті, ступні на підлозі. 1). 

Підйом тазу вгору (поступове піднімання вгору куприка, 

крижового, поперекового та грудного відділу хребта). 2). 

Опора на лопатки та долоні, почергове піднімання правої 

ноги та лівої ноги. 3). Повернутися у в. п. поступово 

опускаючи грудний, поперековий, крижовий відділи 

хребта і куприк. 

3. В. п. лежачи, ноги зігнуті, ступні на підлозі. 1). 

Витягнути праву ногу вгору, ступню лівої ноги притиснути 

до підлоги. 2). Виконати кругові оберти ногою в одну і 

другу сторону. 3). Повернутися у в. п. 4). Виконати вправу 

лівою ногою. 

4. Вправа «Удари ногою». В. п. лежачи на животі, 

опора на лікті та долоні. Витягнення від куприка до 

маківки. Активний «центр» тіла. 1). Почергове згинання 

ніг в колінах (два рази права нога, два рази ліва нога). Ноги 

сильні, виконувати як удари ніг у повітрі. 2). Повернутися 

у в. п. 3). Виконати згинання двох ніг одночасно. 4). 

Повернутися у в. п. 

5. В. п. лежачи на правому боці, голова на руці, ноги 

витягнути, опора лівою рукою на підлогу перед грудьми. 

1). Махи лівою ногою вперед та назад. 2). Махи вгору. 3). 

Кругові оберти ногою в одну та другу сторони. 4). 

Повернутися у вихідне положення. 5). Виконати вправу з 

в. п. на лівому боці. 

6. В. п. стоячи. 1). Випад правою ногою вперед. 2). 

Повернутися у в. п. 3). Випад лівою ногою веред. 4). 

Повернутися у в. п. 

7. В. п. стоячи, ноги на ширині плечей. 1). Виконати 

присідання – спина пряма, руки вперед, таз відводити 

назад, коліна над ступнями. 2). Повернутися у в. п. 

8. В. п. стоячи, ноги широко, руки на поясі. 1). 

Виконати присідання – коліна в сторони, тіло утримувати 
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прямо. 2). Повернутися у в. п. 

Питання до співбесіди: 

1. Основні вихідні положення при виконанні вправ 

для м'язів стегон, сідниць та ніг. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ для 

м'язів стегон, сідниць та ніг. 

 

 

Практична робота № 7  

Вправи для м'язів черевного пресу 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконання вправ для м’язів черевного пресу. 

Завдання: 

1. Визначення основних положень при виконанні 

вправ для м’язів черевного пресу. 

2. Засвоїти виконання вправ для м’язів черевного 

пресу.  

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес» для 

м'язів черевного пресу. Кожну вправу повторювати не 

менше 5 разів. 

1. Вправа «Сотня». В. п. (вихідне положення) лежачи 

на спині. Ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, коліна і 

стегна притиснуті один до одного, руки витягнуті вздовж 

тіла, активний «центр» тіла, плечі опущені. 1). На видиху 

верхню частину тіла підняти вгору, відірвавши плечі і 

лопатки від підлоги. 2). На п’ять рахунків робити вдих та 

одночасно піднімаємо та опускаємо руки, імітуючи удари 

по воді, на п’ять рахунків – видих, повторюючи рухи 

руками.  

2. Вправа «Скручування вперед». В. п. лежачи на 

спині. Ноги випрямлені, руки підняти вгору. 1). З видихом 

та активним «центром» тіла, поступово піднімати голову, 

шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи хребта. 
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2) Перейти у положення сидячи і продовжувати нахил 

вперед, тягнутися за руками. 3). Виконати вправу у 

зворотньому порядку. 

3. Вправа «Перекат назад». В. п. лежачи на спині, ноги 

випрямлені, руки вздовж тіла. 1). З видихом та активним 

«центром» тіла, підняти ноги, з опорою на долоні, завести 

їх у положення над головою. 2). Виконати вправу у 

зворотньому порядку. 

4. Вправа «Витягнення однієї ноги». В. п. лежачи на 

спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до грудей. 1). З 

видихом підняти голову, руками обхопити ноги під 

колінами, лікті направити в сторони, плечі і лопатки 

відірвати від підлоги. 2). Розігнути та витягнути праву 

ногу, обхопити коліно лівої ноги руками. 3). Виконати 

зміну положення ніг та рук. 4). Повернутися у в. п. 

5. Вправа «Витягнення двох ніг». В. п. лежачи на 

спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до грудей. 1). З 

видихом підняти голову, руками обхопити ноги під 

колінами, лікті направити в сторони, плечі і лопатки 

відірвати від підлоги. 2). Розігнути та витягнути ноги під 

кутом 45 градусів (чи 90 градусів – легший варіант), 

одночасно з ногами витягнути руки вгору на рівень вух. 3). 

Підтягнути коліна до грудей, руками описати коло 

назустріч одна одній і обхопити коліна 4). Продовжити 

виконання вправи. 5). Повернутися у в. п. 

6. Вправа «Кругові оберти ногами». В. п. лежачи на 

спині, ноги випрямлені, руки вздовж тіла, опора на долоні, 

активний «центр» тіла. 1). Піднімати ноги вправо-вгору-

вліво-вниз, виконуючи кругові оберти. 2). Виконати 

вправу в зворотньому напрямку. 3). Повернутися у в. п. 

7. Вправа «Кругові оберти ногами з опорою на руки». 

В. п. сидячи, ноги випрямлені, опора руками позаду тіла, 

активний «центр» тіла. 1). Піднімати ноги вправо-вгору-

вліво-вниз, виконуючи кругові оберти. 2). Виконати 
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вправу в зворотньому напрямку. 3). Повернутися у в. п. 

Питання до співбесіди: 

1. Основні вихідні положення при виконанні вправ 

для м'язів черевного пресу. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ для 

м'язів черевного пресу. 

 

 

Практична робота № 8  

Вправи для зміцнення м'язів спини 

Мета: Формування практичних умінь і навиків, виконання 

вправ для зміцнення м’язів спини. 

Завдання: 

1. Визначення основних положень при виконанні 

вправ для зміцнення м’язів спини. 

2. Засвоїти виконання вправ для зміцнення м’язів 

спини. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес» для 

зміцнення м'язів спини. Кожну вправу повторювати не 

менше 5 разів. 

1. Вправа «Скручування вперед». В. п. (вихідне 

положення) лежачи на спині, ноги випрямлені, руки 

підняти вгору. 1). З видихом та активним «центром» тіла, 

поступово піднімати голову, шийний, грудний, 

поперековий, крижовий відділи хребта. 2). Перейти у 

положення сидячи і продовжувати нахил вперед, тягнутися 

за руками. 3). Виконати вправу у зворотньому порядку. 

2. Вправа «Пилка». В. п. сидячи, спина пряма, ноги 

нарізно, руки розведені в сторони. Витягнення від куприка 

до маківки. 1). З видихом виконувати поворот вправо, 

відводячи праву руку назад, а ліву вперед. 2). Нахил 

вперед, лівою рукою тягнутися до мізинця правої ноги. 3). 

Перейти у положення сидячи. 4). Виконати вправу в іншу 
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сторону. 

3. Вправа «Розгинання». В. п. лежачи на животі, лікті 

в сторони, долоні під лобом. 1). З видихом та опорою на 

долоні, виконувати розгинання в грудному відділі хребта, 

таз залишається на підлозі. 2). Повернутися у в. п. 

4. Вправа «Перекати на животі». В. п. лежачи на 

животі, опора на долоні, руки випрямлені, тіло витягнене у 

невелику дугу. 1) З видихом зігнути руки, виконати 

перекат вперед. 2). Повернутися у в. п. 

5. Вправа «Плавання». В. п. лежачи на животі, руки на 

підлозі, витягнуті вперед. 1). Підняти ноги і руки та 

виконувати синхронні рухи кінцівками, імітуючи 

плавання. Утримувати тіло витягнутим. 2). Повернутися у 

в. п. 

Питання до співбесіди: 

1. Основні вихідні положення при виконанні вправ 

для зміцнення м'язів спини. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ для 

м'язів спини. 

 

 

Практична робота № 9  

Вправи для розвитку гнучкості 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконання вправ для розвитку гнучкості 

Завдання: 

1. Визначити основні положення при виконанні вправ 

для розвитку гнучкості. 

2. Засвоїти виконання вправ. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес» для 

розвитку гнучкості. Кожну вправу повторювати не менше 

5 разів. 

1. Вправа «Пилка». В. п. (вихідне положення) сидячи, 
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спина пряма, ноги нарізно, руки розведені в сторони. 

Витягнення від куприка до маківки. 1). З видихом 

виконувати поворот вправо, відводячи праву руку назад, а 

ліву вперед. 2). Нахил вперед, лівою рукою тягнутися до 

мізинця правої ноги. 3). Перейти у положення сидячи. 4). 

Виконати вправу в іншу сторону. 

2. Вправа «Скручування вперед». В. п. лежачи на 

спині, ноги випрямлені, руки підняти вгору. 1). З видихом 

та активним «центром» тіла, поступово піднімати голову, 

шийний, грудний, поперековий, відділи хребта. 2). 

Перейти у положення сидячи і продовжувати нахил 

вперед, тягнутися за руками. 3). Виконати вправу у 

зворотньому порядку. 

3. Вправа «Витягнення прямої ноги». В. п. лежачи на 

спині, руки витягнуті вздовж тіла та притиснуті до підлоги. 

1). З видихом підняти голову, плечі та одну ногу. Інша 

нога витягнута на підлозі. 2). Обхопити пряму ногу 

руками, притягуючи її до тіла. 3). Виконати вправу з 

іншою ногою. 

4. Вправа «Круги ногою» В. п. лежачи на спині, руки 

витягнуті вздовж тіла, ноги зігнуті у колінах, ступні споять 

на підлозі, плечі та долоні притиснуті до підлоги. 2). 

Випрямити праву ногу вертикально вгору, легко 

розвернути її на зовні від стегна та виконати коло у повітрі 

п’ять разів в одну та іншу сторону. 3). Повторити лівою 

ногою. 

5. Вправа «Складка». В. п. сидячи ноги випрямлені. 1). 

З видихом вивести руки вперед, виконувати нахил вперед, 

руками тягнутися до пальців ніг. 2). Повернутися у в. п. 

Питання до співбесіди: 

1. Основні вихідні положення при виконанні вправ 

для розвитку гнучкості. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ для 

розвитку гнучкості. 
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Практична робота № 10  

Вправи на розвиток уваги та координаційних 

здібностей 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконанням вправ на розвиток уваги та координаційних 

здібностей.  

Завдання: 

1. Визначити основні положення при виконанні вправ 

на розвиток уваги та координації. 

2. Виконання вправ. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес». Кожну 

вправу повторювати не менше 5 разів. 

1. Вихідне положення на чотирьох опорах (долонями 

та колінами). Спина пряма, дотримуватися осьового 

витягнення. 1) Витягнути одночасно протилежні руку та 

ногу, утримувати рівновагу. 2) Повернутися у в.п. 3) 

Повторити іншою рукою та ногою. 4) Повернутися у в.п. 

2. Вихідне положення на чотирьох опорах (долонями 

та колінами). Спина пряма, дотримуватися осьового 

витягнення. 1) Витягнути однойменну руку та ногу. 2) 

Розвернути тулуб, піднімаючи руку вгору, ногу витягувати 

назад. 3) Повернутися у в.п. 4) Повторити та іншу сторону.  

3. Вихіне положення лежачи на правому боці, голова 

на руці, ноги витягнути, опора лівою рукою на підлогу 

перед грудьми. 1). Махи лівою ногою вперед та назад. 2). 

Махи вгору. 3). Кругові оберти ногою в одну та другу 

сторони. 4). Повернутися у вихідне положення. 5). 

Виконати вправу на лівому боці. 

4. Вправа «Плавання». В. п. лежачи на животі, руки на 

підлозі, витягнуті вперед. 1). Підняти ноги і руки та 

виконувати синхронні рухи кінцівками, імітуючи 
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плавання. Утримувати тіло витягнутим. 2). Повернутися у 

в. п. 

5. Вправа «Баланс». Положення стоячи. 1) З видихом 

вивести руки впред, з нахилом тулуба вперед, одну ногу 

назад. 2) Утримувати рівновагу. 3) Рухи руками вгору-

вниз. 4) Невеликі присіди на опорній нозі. 5) Повернутися 

у в.п. 6) Повторити на іншу ногу. 

Питання до співбесіди: 

1. Описати основні вихідні положення при виконанні 

вправ. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ на 

увагу та координацію. 

 

 

Практична робота № 11  

Вправи для зміцнення скелетних м'язів 

Мета: Формувати практичні уміння та навики, виконання 

вправ для зміцнення скелетних м’язів. 

Завдання: 

1. Визначити основні положення при виконанні вправ 

для зміцнення скелетних м’язів. 

2. Виконання вправ. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес». Кожну 

вправу повторювати не менше 5 разів. 

1. Вправа «Плечовий міст». Лежачи на спині, ноги 

зігнуті, ступні на підлозі. 1). Підйом тазу вгору (поступове 

піднімання вгору куприка, крижового, поперекового та 

грудного відділу хребта). 2). Опора на лопатки та долоні, 

почергове піднімання правої ноги та лівої ноги. 3). 

Повернутися у в. п. поступово опускаючи грудний, 

поперековий, крижовий відділи хребта і куприк. 

2. Вправа «Розгинання». В. п. лежачи на животі, лікті 

в сторони, долоні під лобом. 1). З видихом та опорою на 
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долоні, виконувати розгинання в грудному відділі хребта, 

таз залишається на підлозі. 2). Повернутися у в. п. 

3. Вправа «Скручування вперед». Вихідне положення 

лежачи на спині. Ноги випрямлені, руки підняти вгору. 1). 

З видихом та активним «центром» тіла, поступово 

піднімати голову, шийний, грудний, поперековий, відділи 

хребта. 2). Перейти у положення сидячи і продовжувати 

нахил вперед, тягнутися за руками. 3). Виконати вправу у 

зворотньому порядку. 

4. Вправа «Сотня». Вихідне положення лежачи на 

спині. Ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, коліна і 

стегна притиснуті один до одного, руки витягнуті вздовж 

тіла, активний «центр» тіла, плечі опущені. 1). На видиху 

верхню частину тіла підняти вгору, відірвавши плечі і 

лопатки від підлоги. 2). На п’ять рахунків робити вдих та 

одночасно піднімаємо та опускаємо руки, імітуючи удари 

по воді, на п’ять рахунків – видих, повторюючи рухи 

руками.  

5. Вправа «Перекати на спині». Вихідне положення 

сидячи, ноги зігнуті в колінах, долоні під колінами. 1) 

Округлити спину, поступово опускаючи на килимок 

крижовий відділ хребта, поперековий, грудний. 2) 

Виконати перекат у зворотньому напрямку. 

Питання до співбесіди: 

1. Описати основні вихідні положення при виконанні 

вправ. 

2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ. 

 

 

Практична робота № 12  

Вправи для покращення рухливості суглобів 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконання вправ для покращення рухливості суглобів. 

Завдання: 
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1. Визначити основні положення при виконанні вправ 

для покращення рухливості суглобів. 

2. Виконання вправ. 

Короткий опис практичних завдань 

Виконання комплексу вправ системи «Пілатес». Кожну 

вправу повторювати не менше 5 разів. 

1. Вихідне положення лежачи на спині. Ноги підняті 

та зігнуті в колінах, руки направлені вгору. 1) По черзі 

руки опускати за голову. 2) По черзі опускати ноги на 

підлогу. 3) Одночасно опускати протилежну руку та ногу. 

4) Одночасно опускати однойменну руку та ногу. 

2. Вправа «Кругові оберти ногами». В. п. лежачи на 

спині, ноги випрямлені, руки вздовж тіла, опора на долоні, 

активний «центр» тіла. 1). Піднімати ноги вправо-вгору-

вліво-вниз, виконуючи кругові оберти. 2). Виконати 

вправу в зворотньому напрямку. 3). Повернутися у в. п. 

3. Вправа «Плавання». В. п. лежачи на животі, руки на 

підлозі, витягнуті вперед. 1). Підняти ноги і руки та 

виконувати синхронні рухи кінцівками, імітуючи 

плавання. Утримувати тіло витягнутим. 2). Повернутися у 

в. п. 

4. Вихідне положення на чотирьох опорах (долонями 

та колінами). Спина пряма, дотримуватися осьового 

витягнення. 1) Витягнути одночасно протилежні руку та 

ногу, утримувати рівновагу. 2) Повернутися у в.п. 3) 

Повторити іншою рукою та ногою. 4) Повернутися у в.п. 

5. Вправа «Баланс». Положення стоячи. 1) З видихом 

вивести руки впред, з нахилом тулуба вперед, одну ногу 

назад. 2) Утримувати рівновагу. 3) Рухи руками вгору-

вниз. 4) Невеликі присіди на опорній нозі. 5) Повернутися 

у в.п. 6) Повторити на іншу ногу. 

Питання до співбесіди: 

1. Описати основні вихідні положення при виконанні 

вправ. 
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2. Правила техніки безпеки при виконанні вправ. 

 

 

Практична робота № 13  

Релаксація 

Мета: Формування практичних умінь та навиків, 

виконувати вправи релаксації. 

Завдання: 

1. Визначити основні положення при виконанні вправ 

релаксації. 

2. Усвідомлене виконання вправ. 

Короткий огляд теми 

Система Пілатес навчає прислухатися до свого тіла й 

усвідомлювати його, розвиває координацію та рівновагу. 

Більшість вправ виконуються плавно та повільно, що надає 

силу слабким м’язам, подовжує короткі м'язи, збільшує 

рухливість суглобів. Унікальність системи полягає в тому, 

що вона дозволяє комплексно впливати на організм. Поза 

увагою не залишається жодна частина тіла. Це повний та 

гармонійній метод тренінгу. Усі вправи доповнюють одна 

одну і забезпечують організму баланс та рівновагу. 

Обов’язкове виконання вправ з дотриманням принципів 

системи Пілатес: релаксація (виконання вправ без 

напруження м'язів, розслаблено і спокійно). концентрація, 

дихання, центрування, координація, плавність і точність, 

регулярність. 

Вправи для релаксації: 

1. Лежачи на спині, голова, грудна клітина, таз та ноги 

розташовані на одній прямій, руки вздовж тіла, долоні 

лежать на килимку. Витягнення за маківкою в одному 

напрямку, за пальцями ніг в іншому напрямку. Повільне 

дихання. 

2. Лежачи на животі, голова, грудна клітина, таз та 

ноги розміщені на одній прямій. Мягко опиратися на 



 

 

25 

«трикутник» тазу. Долоні під лобом. Повільне дихання. 

3. З положення лежачи на спині перенести таз на 

п’яти, грудною клітиною опуститися на коліна, руки 

перенести під лоб або опустити вздовж тіла. Виконати 

повільне дихання. 

Питання до співбесіди: 

1. Описати основні положення при яких виконуються 

вправи релаксації. 

2. Правила при виконанні вправ. 

 

Практична робота № 14  

Методи контролю і самоконтролю під час занять 

фізичними вправами 

Мета: Формування умінь та навиків контролю та 

самоконтролю під час виконання вправ.  

Завдання: 

1. Визначення понять контроль та самоконтроль. 

2. Засвоїти прийоми визначення показників контролю 

та самоконтролю. 

Короткий огляд теми 

Самоконтроль – це систематичні самостійні 

спостереження студента, який займається фізичними 

вправами, за змінами свого здоров'я, фізичного розвитку і 

фізичної підготовленості.  

Показники самоконтролю поділяють на суб’єктивні та 

об’єктивні. Такі показники самоконтролю як самопочуття, 

настрій, неприємні відчуття, апетит, відносяться до 

суб’єктивних, а частота серцевих скорочень (ЧСС), маса 

тіла, довжина тіла, функція кишково-шлункового тракту, 

потовиділення, життєва ємність легень (ЖЕЛ), сила м’язів, 

динаміка розвитку рухових якостей, спортивні результати 

– до об’єктивних.  

Контролювати стан свого організму можна по зовнішніх 

і внутрішніх ознаках. До зовнішніх ознак відносяться 
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виділення поту, зміна кольору шкіри, порушення 

координації і ритму подиху. Якщо навантаження дуже 

велике, то спостерігається рясне потовиділення, надмірне 

почервоніння тіла, посиніння шкіри навколо губ, 

з'являється задишка, порушується координація рухів.  

Щоденник самоконтролю служить для обліку 

самостійних занять фізкультурою і спортом, а також 

реєстрації антропометричних змін, показників, 

функціональних проб і контрольних іспитів фізичної 

підготовленості, контролю виконання тижневого рухового 

режиму.  

Регулярне ведення щоденника дає можливість 

визначити ефективність занять, засобів і методів, 

оптимальне планування величини й інтенсивності 

фізичного навантаження і відпочинку в окремому занятті. 

У щоденнику також варто відзначати випадки порушення 

режиму і те, як вони відбиваються на заняттях і загальній 

працездатності.  

Питання до співбесіди: 

1. Контроль та самоконтроль під час виконання 

фізичних вправ. 

2. Суб’єктивні та об’єктивні показники самоконтролю. 

 

 

РОЗДІЛ 3 

РОЗОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТІВ 

Форма контролю: залік. 

Методи контролю:  

1. Поточний контроль включає оцінку теоретичних 

знань, практичних навичок та самостійну роботу. 

Поточний контроль здійснюється на кожному 

практичному занятті відповідно конкретним цілям, під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, 

які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до 
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структури практичного заняття. 

2. Модульний контроль через навчально-науковий 

центр незалежного оцінювання (МК 1 – 20 балів, МК 2 – 

20 балів). 

3. Підсумковий контроль знань – залік відбувається 

відповідно до Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти (сайт НУВГП). 

Практичні заняття – 60 балів 

Підсумковий контроль (залік) – 40 балів 

Всього – 100 балів 

Поточне оцінювання на лабораторних 

заняттях 

Підсум

ковий 

конт 

роль 

Су 

ма 

балів 
Змістовий модуль 1 

№ 

п

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б

а

л

и 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 100 

 

Виконання курсової роботи Сума  

Теоретична частина Захист роботи 

До 60 До 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для екзамену 

90-100 відмінно  

зараховано 82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 
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60-63 

 

35-59 

незадовільно,  

з можливістю 

повторного 

складання  

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання  

0-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Білецька В. В. Бондаренко І. Б. Фізичне виховання. 

Оздоровчий фітнес : практикум. Київ : НАУ, 2013. 52 с.  

2. 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. 351 с.  

3. Иващенко Л. Я., Благий А. Л., Усачев Ю. А. 

Программирование занятий оздоровительным фитнесом. 

Київ : Наук. світ, 2008. 198 с.  

4. 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.  

5. Остин Д. Пилатес для Вас. Минск : «Попурри», 

2007. 320 с.  

6. Толмачова С. Є., Іванюта Н. В. Фізичне виховання: 

методичні рекомендації для виконання комплексу вправ за 

системою Пілатес. Київ : НТУУ «КПІ, 2014. 66 с.  

7. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора 

оздоровительного фитнеса. Київ : Олимп. литература, 

2004. 376 с.  


