
1.4. Методика викладання аеробіки і шейпінгу 

Тип дисципліни:  

обов’язковий 

Семестр:  

Восьмий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин - 60 год. (кредитів ЄКТС – 2); аудиторні години: лекції - 11год., 

практичні - 11год. 

Лектор: кандидат педагогічних наук, ст. викладач Чепелюк А.В. 

Результати навчання:  

знати поняття аеробіка, шейпінг, стретчінг, каланетика, пілатес; особливості організації і 

методики проведення занять з аеробіки; значення та особливості музичного забезпечення занять 

та проведення різних видів вправ з музичним супроводом; терміни аеробіки, а також техніку 

виконання та методику навчання основних елементів; 

характеризувати основні засоби аеробіки та шейпінгу, які застосовуються для оздоровлення 

населення; загальну структуру, класифікацію та зміст занять з аеробіки та шейпінгу;  

обирати режим занять та регулювати навантаження при виконанні тренувальних занять з 

аеробіки та шейпінгу. 

вміти складати, записувати і проводити комплекси вправ аеробіки та шейпінгу;   

показувати і проводити під музичний супровід основні різновиди кроків, які 

використовуються в аеробіці; подавати під музику команди та спеціальні жести для початку і 

закінчення вправи, проводити підрахунок у відповідності з музичним розміром; вміти 

виконувати під музичний супровід оздоровчо-тренувальну програму (урок) з аеробіки з 

використанням різних сучасних стилів та напрямів;    

складати, записувати та проводити оздоровчо-тренувальну програму (урок) з фітболами, 

стретчінгу, пілатесу, каланетики; складати програми занять з певними групами населення; 

володіти навиками страхування та допомоги під час виконання вправ. 

Спосіб навчання:  

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

психолого-педагогічні дисципліни, медико-біологічні дисципліни, дисципліни фахової 

підготовки. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Історичний огляд виникнення аеробіки та шейпінгу.  Класифікація,  напрямки  та фази 

занять аеробікою. Основні методи проведення занять з аеробіки. Типи уроків, способи та засоби 

організації занять з аеробіки. Структура уроку з аеробіки та шейпінгу.  Терміни в аеробіці та 

рекомендації до занять аеробікою та шейпінгом.  Зміни в організмі, які викликають заняття 

аеробікою та шейпінгом. Класифікація змагань з аеробіки. 
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Форми та методи навчання:  



лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: нормативи технічної підготовки, співбесіда з лектором 

підсумковий контроль:  залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська 

Кафедра:   

Спортивних дисциплін і туризму. 

 


