
1.17. Оздоровчий танцювальний фітнес 

Тип дисципліни:  

обов’язковий 

Семестр:  

Третій 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин - 70 год. (кредитів ЄКТС - 2); аудиторні години: лекції - 14год., 

практичні - 14год. 

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

Практичні заняття проводять кандидат педагогічних наук, ст. викладач Чепелюк А.В., викладач 

Щербанік Х.О. 

Результати навчання:  

знати історію формування, сучасний стан і основні тенденції розвитку видів оздоровчого 

танцювального фітнесу; основні поняття і терміни; функції фітнесу у суспільстві; фітнес - 

оздоровчо-рекреаційний вид рухової активності;  

володіти видам та формами оздоровчого танцювального фітнесу; сутність сучасних 

оздоровчих систем; засоби занять оздоровчої спрямованості; визначати особливості 

використання різних видів фітнесу у рекреаційно-оздоровчій діяльності. 

визначати основні фактори, які впливають на вивчення та засвоєння матеріалу;  

проводити заняття з аеробіки, силового-фітнесу, стретчінгу, йога-фітнесу;  

застосовувати різні форми рекреаційно-спортивної діяльності;  

реалізувати різні програми занять фітнесом з різними верствами населення. 

Спосіб навчання:  

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

гімнастика з методикою викладання, плавання з методикою викладання, спортивні ігри з 

методикою викладання, легка атлетика з методикою їх викладання. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Історія формування, сучасний стан і основні тенденції розвитку видів оздоровчого 

танцювального фітнесу; сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчого танцювального 

фітнесу в Україні; фітнес як засіб оздоровлення; використання видів оздоровчого танцювального 

фітнесу в оздоровчо-рекреаційній руховій активності, загальні основи теорії і методики 

оздоровчого фітнесу, методика проведення оздоровчо-тренувальних програм з оздоровчого 

фітнесу. 

Рекомендована література:  

1. Давыдов В.Ю., Шамардин А.И., Краснова Г.О. Оздоровительный фитнесс (аэробика, шейпинг, 

ритмическая гимнастика и оздоровительная гимнастика): Учебное пособие. Волгоград, 2003. 141 

с. 

2. Кібальник О.Я. Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання : навч.-метод. 

посібник для галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» факультетів фіз. виховання пед. ун-тів / О.Я. 

Кібальник, О.А. Томенко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 204 с. 

3. Чепелюк А.В. Теорія і методика викладання аеробіки та шейпінгу. / А. В. Чепелюк, О. Б. 

Михайловський // Тексти лекцій. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2010. – 80с. 

4.  Чепелюк А.В. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: посібник (курс лекцій) / А.В. 

Чепелюк, Р.Г. Кушнір. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2016. – 96 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: нормативи технічної підготовки, групова самостійна робота, колоквіум, 

співбесіда з лектором 



підсумковий контроль залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

Українська 

Кафедра: 

Спортивних дисциплін і туризму. 


