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Зміст 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 

навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027 

 

b) Контактні телефони: 

тел.: (0352) 43-60-80 

тел. вн. 261 

Приймальна декана 

тел. (0352) 43-60-80 

тел. вн. 262 

 

c) Інформація про склад деканату: 

Декан: Омельяненко Володимир Григорович 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

тел.: (0352) 43 60-80 

e-mail:  omelt@mail.ru 

Заступник декана: Боднар Ярослав Богданович 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

тел.: (0352) 43 60-80 

Диспетчер: Пастушенчин Наталія Олександрівна 

тел.: (0352) 43-60-80 

e-mail: serbogina@rambler.ru 

Методист заочного відділення: Залізна Валентина Андріївна 

тел.: (0352) 43-60-80 тел.вн. 261 

 

d) Кафедри: 

ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(вул. Кривоноса, 2, каб. 167, м. Тернопіль, 46027 тел.: (0352) 436080 

 

На кафедрі працює 14 викладачів: доценти – кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту Боднар Я.Б.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту Грабик Н.М.; кандидат наук 

з фізичного виховання і спорту Грубар І.Я.; кандидат педагогічних наук Наумчук В.І.; кандидат 

педагогічних наук Омельяненко В.Г.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

Омельяненко І.О.; асистенти – кандидат наук з фізичного виховання і спорту Кушнерчук І.І.; 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту Оліяр М.Б.; Власюк Р.А.; Вовчанська В.В.; 

Сопотницька О.В.; Гулька О.В.; Комаринська Н.Б.; 

 

ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

(вул. Кривоноса, 2, каб. 166, м. Тернопіль, 46027, тел.: (0352) 436080) 

 

На кафедрі працює 13 викладачів: заслужений тренер України Васірук М.С., заслужений 

працівник освіти Івегеш В.П.; доценти –– кандидат педагогічних наук Іваськів С.М. кандидат 

педагогічних наук Єднак В.Д., кандидат педагогічних наук Корнієнко С.М., кандидат наук з 

mailto:dek-sport@tnpu.edu.ua


фізичного виховання і спорту Шандригось В.І., кандидат наук з фізичного виховання і спорту 

Ладика П.І., асистенти: кандидат наук з фізичного виховання і спорту Кузь Ю.С., І.С.Данилюк, 

І.Д.Клапоущак, І.В.Довбня, В.І.Бучок, аспірант Супрун С.Т. 

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(вул. Винниченка, 10, каб. 608, м. Тернопіль, 46027 Тел.: (0352) 533610) 

 

На кафедрі працює 8 викладачів: професори – доктор медичних наук Єпішин А.В., доктор 

медичних наук Хара М.Р.; доценти – кандидат медичних наук Вакуленко Л.О., кандидат 

медичних наук Грушко В.С., кандидат медичних наук Барладин О.Р., кандидат педагогічних 

наук Лопатка Г.Ф., кандидат педагогічних наук Храбра С.З.; асистент Варакута О.П. 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, 46027, тел.: (0352) 533626) 

 

На кафедрі працює 13 викладачів: заслужений тренер України з біатлону - П.П.Клочко, 

доценти – кандидат наук з фізичного виховання і спорту А.В. Огнистий, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту К.М.Огниста, кандидат педагогічних наук Мехоношин С.О., 

кандидат педагогічних наук Шеремет І.В.; асистенти – кандидат педагогічних наук Мосійчук 

Л.В., кандидат педагогічних наук Лаврін Г.З., кандидат педагогічних наук Гуменюк С.В., 

кандидат педагогічних наук Середа І.О.; асистенти – О.І. Кривокульський, Г.А. Шандригось, 

Н.Б.Осіп, П.М.Петрица. 

 

 

Координатор факультету:  
Омельяненко Інна Олександрівна, навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, 

м. Тернопіль, 46027 

e-mail: omelt@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 



 



 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров′я людини 

Напрям підготовки: 6.010203 «Здоров’я людини» 

Термін навчання – 4 роки 

Ліцензійний обсяг 25 чоловік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Аудиторний фонд кафедри здоров′я людини, фізичної реабілітації і безпеки 

життєдіяльності складається з 6 аудиторій для лекційних та практичних занять, 2 викладацьких 

аудиторії, кабінету для професорів, 1 кабінет функціональної діагности та нещодавно 

обладнаний спеціалізований кабінет для проведення занять із БЖД в гуртожитку № 4. Для 

інтенсифікації учбового процесу на кафедрі широко використовуються новітні технічні засоби і 

технології навчання, основу яких складають інтегральні комп'ютерні технології. На кафедрі 

встановлені 2 сучасні комп'ютери, під’єднаних до загальної університетської мережі і має 

обладнані для користування виходи в мережу Internet. Кафедра володіє відповідним 

програмним забезпеченням. 

При кафедрі працює методичний кабінет, в якому зібрано кафедральну бібліотеку, де 

знаходиться найбільш потрібна в навчальному процесі література.  

Клінічну практику студенти проходять на базі санаторію-профілакторію ТНПУ ім. 

Володимира Гнатюка. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним 

Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування, 

державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх 

нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними 

матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять; завданнями для 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними 

роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських 

робіт. 

Значна увага на кафедрі приділяється організації індивідуальної і самостійної роботи та їх 

контролю, розроблено та зберігаються індивідуальні семестрові завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін.  

На кафедрі запроваджено кредитно-трансферну систему оцінювання в контексті реалізації 

основних положень і засад Болонської системи навчання. У зв’язку з цим сесії для студентів I-V 

курсів не проводяться. Основними формами оцінювання є бальна система, поточне і підсумкове 

тестування, а також оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань.  

Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани 

практичних і семінарських занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, тести, 



завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної 

дисципліни кафедри. 

 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальний процес денної форми навчання проводиться у першій половині дня. Перша 

пара починається о 8.00. Для уникнення перевантаження студентів, розклад занять складають 

так, щоб студенти мали не більше 3-х пар протягом дня.   

 



 





 



СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО- 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „БАКАЛАВР” 

за напрямом 6.010303 Здоров'я людини 

1 курс 
 

I семестр 

Назва дисципліни 
Вид 

контролю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 11,5 

Історія України ☻ 3 

Історія української культури ☻ 2 

Біологія ☻ 2,5 

Безпека життєдіяльності ☺ 1,5 

Вступ до спеціальності ☺ 2,5 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 3 

Олімпійський та професійний спорт ☺ 2 

Підготовка молоді до сімейного життя ☺ 1 

Дисципліни за вибором (студента) 2 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ☺ 2 

 

II семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 18,5 

Анатомія людини ☻ 5 

Загальна теорія здоров’я ☻ 4 

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності ☺ 2 

Біохімія ☺ 3 

Вікова анатомія ☺ 1,5 

Основи здорового способу життя ☺ 3 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 18 

Інформатика та інформаційні технології (за проф. спрямув.) ☺ 4 

Гімнастика та методика її викладання ☺ 3 

Спортивні та рухливі ігри та методика їх викладання ☺ 4 

Основи легкої атлетики ☺ 2 

Оздоровчі ходьба, біг ☺ 1 

Теорія і методика викладання настільного тенісу ☺ 1 

Теорія і методика викладання бадмінтону ☺ 1 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ☺ 2 

 

 

Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.  

                 ГіСЕП * –  цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки. 

                 ФіПОД* –  цикл фундаментальних  і професійно-орієнтованих дисциплін. 

 



2 курс 

 

III семестр 

Назва дисципліни 
Вид 

контролю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 16,5 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ☻ 5 

Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності ☻ 3 

Основи легкої атлетики ☻ 3,5 

Фізіологія людини ☺ 2 

Масаж загальний і самомасаж ☺ 3 

   

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 11 

Педагогіка ☻ 1 

Психологія педагогічна і вікова ☻ 1 

Основи патології ☺ 2 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Етика і естетика ☺ 2 

Історія фізичної культури ☺ 2 

Волейбол ☺ 2 

 

IV семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 19 

Філософія ☻ 4 

Фізіологія людини ☻ 3 

Основи фізичної реабілітації ☻ 3,5 

Основи економічних теорій ☺ 3 

Вікова фізіологія ☺ 1,5 

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики ☺ 3 

Теорія і методика фізичного виховання ☺ 1 

   

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 13,5 

Основи догляду за хворими та інвалідами ☻ 3 

Основи гімнастики ☻ 4 

Психологія спорту ☺ 1,5 

Легка атлетика та методика її викладання ☺ 2 

Гандбол ☺ 2 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

 



3 курс 

 
V семестр 

Назва дисципліни 
Вид 

контролю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 8 

Теорія і методика фізичного виховання ☻ 2 

Психологія здоров’я та здорового способу життя ☺ 3 

Основи науково-дослідної роботи ☺ 3 

   

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 16,5 

Інфекційні захворювання ☻ 2 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☻ 1 

Фізіологічні основи фізичного виховання ☻ 3 

Метрологічний контроль ☺ 3 

Основи туризму та орієнтування ☺ 1,5 

Клініко-лабораторна діагностика ☺ 2 

Практикум фізичної культури в школі ☺ 2 

Основи правознавства ☺ 2 

 

VI семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 15,5 

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності ☻ 5 

Методика навчання основ здоров’я ☻ 3,5 

Соціологія ☺ 2 

Екологія ☺ 2 

Основи менеджменту, маркетингу та адмініст. за 

профспрямуванням 
☺ 3 

   

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 18 

Клініко-лабораторна діагностика ☻ 3 

Практикум із спортивних ігор ☻ 4 

Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах ☻ 3 

Профілактика порушень діяльності внутрішніх органів ☺ 2 

Профілактика неврологічних захворювань ☺ 4 

Теорія і методика викладання лижного спорту ☺ 2 

   

Дисципліни за вибором (студента) 2 

Профілактика порушень діяльності серцево-судин. систем ☺ 2 

 



4 курс 

 
VII семестр 

Назва дисципліни 
Вид 

контролю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 10,5 

Гігієна ☻ 3 

Клінічна практика з фізичної реабілітації ☺ 7,5 

   

Дисципліни за вибором (студента) 1 

Методика виховної роботи в літніх оздоровчих закладах ☺ 1 

   

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 14 

Профілактика порушень діяльності внутрішніх органів ☻ 3 

Курсова робота ☻ 1 

Теорія і методика викладання лижного спорту ☻ 3 

Біомеханіка ☺ 2 

Освітні технології ☺ 3 

Релігієзнавство ☺ 2 

 

VIII семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 25,5 

Основи охорони праці ☻ 1,5 

Професійна майстерність ☻ 4 

Державний екзамен з основ фізичної реабілітації ☻ 1 

Кваліфікаційний державний екзамен ☻ 1 

Політологія ☺ 2 

Долікарська медична допомога у невідкладних станах ☺ 3 

Основи раціонального харчування ☺ 3 

Діагностика  і моніторинг стану здоров’я ☺ 3 

Педагогічна практика в школі ☺ 7 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 11 

Біомеханіка ☻ 2 

Курсова робота ☻ 1 

Плавання та методика його викладання ☺ 3 

Лікувально-реабілітаційний масаж ☺ 3 

Інформаційно-технічні засоби навчання ☺ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки 6.010203 – «Здоров′я людини» 

 

Професійна орієнтація – фахівець фізичної реабілітації 

за циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Типи цивiлiзацiй в давнину. Рання історія України. Геополітичне становище 

українських земель. Княжа доба. Київська  держава. Мiсце Середньовiччя у всесвiтньо-

iсторичному процесi. Проблема становлення національних держав в Захiднiй Європi. Галицько-

Волинська держава. Європа на початку Нового часу i проблема формування цiлiсностi 

європейської цивiлiзацiї. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба 

козацько-гетьманської держави. ХVIII ст. в європейській та пiвнiчно-американськiй iсторiї. 

Основнi тенденції розвитку всесвітньої історії в ХІХ ст. Україна в складi Росiйської та Австро-

Угорської iмперiй. Мiсце ХХ ст. у всесвiтньо-iсторичному  процесi.  Шляхи розвитку України. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Культура як синтез духовного життя народу. Культура i суспiльство. Фiлософськi 

концепцiї культури. Iсторiя  української культури у наукових дослiдженнях. Культура Київської 

Русi. Українська культура XIV – першої половини XVII ст. Українська культура другої половини  

XVII-XVIII ст. Доба  культурно-нацiонального вiдродження /XIX-початок XX ст./ Українська  

культура радянського перiоду. Культура стародавнього свiту. Культура епохи Вiдродження. 

Культура Нового часу. Культура i глобальнi проблеми сучасностi. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ФІЛОСОФІЯ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Фiлософiя, її проблематика i функцiї. Загальна iсторiя зарубiжних та вiтчизняних 

фiлософських вчень. Основнi  форми  i  дiалектика буття. Життєтворчiсть людського буття. 

Проблема  свiдомостi в фiлософiї. Шляхи та способи пiзнавального освоєння свiту. Методологiя i 

методи наукового пiзнання. Соцiальна фiлософiя. Закони розвитку i функцiонування  соцiальних 

систем. Фiлософське  поняття  культури. Майбутнє людства i спрямованiсть людської iсторiї. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ  СПРЯМУВАННЯМ  

Статус: Нормативна 



Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального  мовного рiвня студентiв, 

знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в писемнiй 

формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв. Заява, 

зобов'язання, доручення, вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу, 

характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список, 

накладна,запрошення, розписка. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Економiчна теорiя як наука. Загальнi основи економiчної  теорiї. Товарне виробництво i 

ринок. Пiдприємництво i  ринок.  Пiдприємництво в ринковiй економiцi. Свiтове господарство, 

мiсце  в ньому України. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: СОЦІОЛОГІЯ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Соцiологiя як наука про суспiльство; соцiальнi спiльностi, вiдносини, процеси, 

iнститути. Функцiї соцiологiї. Структура соцiологiї. Соцiальна структура суспiльства: соцiально-

класовi, етнiчнi, соцiально-культурологiчнi i соцiально-професiйнi групи. Соцiальнi вiдносини i 

соцiальна полiтика, проблеми соцiальної справедливостi. Спецiальнi соцiологiчнi теорiї: 

соцiологiя  працi  та управлiння, соцiологiя полiтики, соцiологiя громадської думки, соцiологiя 

освiти. Методологiя соцiологiчних дослiджень. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ПОЛІТОЛОГІЯ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Полiтологiя як наука про закономiрностi розвитку i функцiонування полiтичного життя 

суспiльства, механiзми полiтичної влади, управлiння полiтичними процесами. Основнi етапи 

розвитку свiтової i вiтчизняної полiтичної думки. Полiтика i полiтичнi вiдносини. Полiтична 

влада. Полiтичний процес. Полiтична система суспiльства, полiтичний режим. Полiтичнi партiї, 

громадськi органiзацiї i рухи в соцiально-полiтичному життi суспiльства. Особистiсть i полiтика. 

Полiтична культура. Свiтовий полiтичний процес. 

Форми контролю: залік 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ 

 

Предмет: УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рiвня студентiв, 

знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в писемнiй 



формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв. Заява, 

зобов'язання, доручення,  вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу, 

характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список,  

накладна,запрошення, розписка. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ЕТИКА І ЕСТЕТИКА  

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Найбільш загальна історична перспектива відродження формулюється сьогодні в 

ціннісних, моральних поняттях. 

Курс етики передбачає зосередження уваги на складних проблемах теорії від витоків до 

сучасності, здійснення історіософського підходу проблем морального життя суспільства, охоплює 

характеристику основних понять моралі і історії етикету.  

В процесі викладання курсу розглядаються наступні теми: 

 предмет етики і основні етапи її розвитку; 

 сутність та історичний розвиток моралі; 

 основні проблеми етики; 

 основні поняття моралі; 

 культура спілкування і етикет. 

Вчитель школи, впливаючи на формування підростаючого покоління має володіти 

універсальним запасом знань, в тому числі і естетичних. 

Виклад навчального курсу має свою логіку і зміст, що включає такі основні проблеми: 

предмет і завдання естетики, природа чуттєвого, система естетичних категорій, аналіз мистецтва, 

естетичних процесів в історії і видоутворення в мистецтві.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Курс «Основи конституційного права»  як дисциплiна передбачає вивчення 

основних положень теорiї держави та права, важливiсть iнститутiв конституцiйного, 

адмiнiстративного, цивiльного, сiмейного,  трудового, кримiнального та iнших галузей права. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Підготовка молоді до сімейного життя є однією з найважливіших проблем сьогодення, 

оскільки її загострення зумовлюється кризовим станом суспільства, соціальною та політичною 

нестабільністю, невизначеністю щодо майбутнього. Ці фактори призводять до перегляду планів 

молоді щодо укладення шлюбу, до виникнення нових соціально – психологічних установок 

відносно функцій сім’ї та ролей жінки й чоловіка в ній. 

Форми контролю: залік 

 

 



Предмет: ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить 

органічну частину загального виховання, покликану забезпечити розвиток фізичних, морально-

вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини. 

Форми контролю: залік 

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: БІОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Розглянуто питання біології організму, його індивідуального розвитку, сформульовано 

закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики, 

розкриті питання індивідуального розвитку і фізіологічної адаптації до умов навколишнього 

середовища, визначено медико-біологічні основи паразитизму та отруйних організмів. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Розвиток органiзму. Кiстки та їх з'єднання. М'язи. Серце i судини. Органи дихання. 

Система травлення. Сечостатева система. Нервова система. Сенсорнi системи. Органи внутрiшньої 

секрецiї. Основи вiкової морфологiї. Морфологiчне забезпечення масової фiзичної культури та 

спорту. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: БІОХІМІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація Хiмiя вуглеводiв, жирiв та бiлкiв. Вiтамiни. Гормони. Обмiн речовин. Бiологiчне 

окiслення. Обмiн вуглеводiв, жирiв та бiлкiв. Основи бiохiмiї м'язового скорочення та його 

енергетичне забезпечення. Методи бiохiмiчних обстежень органiзму людини. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр 

Анотація. Принципи життєдiяльностi органiзму людини. Механiзми функцiонування окремих 

систем (нервова, кровообiг, дихання, травлення, обмiн речовин, та енергiї, терморегуляцiя, залози 

внутрiшньої секрецiї,  вища  нервова дiяльнiсть, руховий апарат). Фiзiологiчнi методи дослiдження 

людини. 

Форми контролю: іспит 

 

 



Предмет: ГІГЄНА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Вплив чинникiв зовнiшнього  середовища  на  органiзм людини. Правила й заходи 

щодо оптимiзацiї середовища.  Гiгiєнiчнi засоби i природнi чинники, що використовують для  

змiцнення  здоров'я та пiдвищення працездатностi людини. Профiлактика  захворювань та 

особиста гiгiєна людини. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ЕКОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Предмет екології та її значення. Сучасна екологічна ситуація в Україні. Основні 

аспекти взаємодії суспільства і природи. Роль екології рослин і тварин у гармонізації взаємодії 

суспільства та природи. Теоретичні аспекти та структура екології. Організм та середовище 

існування. Людина й біосфера. Атмосфера та її охорона. Екологічні проблеми охорони водних 

ресурсів. Екологічні проблеми та охорона рослинного та тваринного світу. Новітні галузі екології. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова фізіологія і шкільна гігієна» є 

ознайомлення майбутнього педагога з віковими особливостями розвиваючого дитячого організму, 

і, насамперед, з віковими закономірностями формування та розвитку нервової системи та вищої 

нервової діяльності дитини, що є необхідним для розуміння окремих розділів педагогіки, загальної 

та вікової психології, практики навчально-виховного процесу, фізичного та трудового виховання 

учнів. Отримані знання про розвиток дитячого організму, його взаємовідношення з навколишнім 

середовищем, а також положень шкільної гігієни, необхідне вчителеві  при розробленні та 

проведенні заходів з особистої гігієни. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ВІКОВА АНАТОМІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Завдання курсу – формування в майбутніх педагогів знань про вікові особливості 

будови і функцій дитячого організму; про закономірності, що лежать в основі збереження і 

зміцнення здоров’я школяра, підтримання його високої працездатності під час різних видів 

навчальної і трудової діяльності; про гігієнічні вимоги до організації навчально – виховної роботи 

в початкових класах. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Комп’ютерна техніка та ефективність її використання у навчальному процесі. 



Принципи розробки пакетів прикладних педагогічних програм. Математичне моделювання 

навчального процесу. Візуальні мови програмування, їх можливості та тенденції розвитку. Види 

презентацій матеріалів з використанням прикладних програм. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і 

навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Форми контролю: залік 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ 

 

Предмет: ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Фізична культура і спорт спрямовані на розвиток головних показників окремих систем 

і органів людського організму (серцево-судинна, дихальна, нервова системи, системи травлення 

та виділення, серце, легені, нирки тощо) та розвиток рухових якостей (сили, витривалості, 

спритності, гнучкості). 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ 

ГРУПАХ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Спец іальна  медична  гр упа .  Фізичний  розвиток  школяр ів  у спеціальних 

медичних групах. Постава у дітей шкільного віку. Порушення постави із збільшеними 

фізіологічними вигинами хребта. Порушення постави у дітей із зменшеними фізіологічними 

вигинами хребта. Корекція порушеної постави у школярів. Порушення постави у школярів при 

сколіотичній хворобі. Розвиток сколіозів на рівні хребта. Розподіл та характеристика сколіозів за 

ступенем важкості. Методика проведення уроків фізичної культури у школярів з різними 

ступенями сколіозу. Плоскостопість. Корекція плоскостопості у дітей шкільного віку. 

Форми контролю: залік 

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 



Анотація. Фізична культура і спорт як явище і сфера діяльності фахівця. Кваліфікаційні 

характеристики фахівців. Характеристика діяльності викладача фізичного виховання, тренера-

викладача, організатора масової фізичної культури. Інститут фізичної культури: навчальна, 

науково-дослідна, спортивна і виховна робота. Самостійна робота студентів у навчальний та 

позаурочний час. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри 

Анотація. Навчальна дисципліна ―Загальна теорія здоров’я‖ є обов’язковою згідно освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010203 Здоров’я людини. Вивчається на 

першому курсі. Метою викладання навчальної дисципліни ―Загальна теорія здоров’я‖ є вивчення 

шляхів і методів формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини. Основними 

завданнями вивчення дисципліни ―Загальна теорія здоров’я‖ є навчити студентів оцінювати 

здоров’я людини, діагностувати перші симптоми розладів здоров’я людини, освоїти шляхи 

профілактики розладів здоров’я. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр 

Анотація. Фiзичне виховання як педагогiчний процес. Мета, завдання, засоби та методи фiзичного 

виховання. Основи навчання руховим дiям, розвиток рухових якостей. Методика побудови занять 

фiзичними вправами. Формування знань, умiнь та навичок, необхiдних для найбiльш ефективного 

вирiшення педагогiчних завдань. Використання оздоровчого впливу фiзичних вправ на стан 

здоров'я учнiв при рiзних формах органiзацiї фiзичного процесу. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри 

Анотація. Навчальна дисципліна ―Основи здорового способу життя‖ є обов’язковою згідно 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010203 Здоров’я людини. 

Вивчається на першому курсі. Метою викладання навчальної дисципліни ―Основи здорового 

способу життя‖ є вивчення складових здорового способу життя, а також шляхів і методів 

формування здорового способу життя. Основними завданнями вивчення дисципліни ―Основи 

здорового способу життя‖ є навчити студентів оцінювати спосіб життя людини, діагностувати 

особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я 

людини шляхом зміни її способу життя. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА АДМІНСТ. ЗА 

ПРОФСПРЯМУВАННЯМ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 



Анотація. Маркетинговий менеджмент — це процес, основними складовими якого є аналіз, 

планування, реалізація планів і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, 

зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення цілей 

підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо). 

Форми контролю: залік  

 

Предмет: ПЕДАГОГІКА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Історiя розвитку питань виховання та навчання у рiзнi iсторичнi перiоди. Особливостi 

розвитку дiтей у рiзнi вiковi перiоди. Корекцiя вiдхилень в розвитку дитини. Поняття про 

дидактику. Психологiчнi аспекти навчання. Принципи навчання. Методи навчання. Психологiчнi 

механiзми виховання. Методи виховання. Етапи морального розвитку  осбистостi. Етико-виховний  

потенцiал релiгiї. Вiдхилення у поведiнцi та навчаннi школярiв. Шкiльнi неврози. Асоцiальна 

поведiнка та соцiальна дезадаптованiсть. Виховання у сiм'ї. Особистiсть батькiв та помилки у 

вихованнi.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Вивчення психологiї особистостi людини як цiлостної структури, що складається з 

соціально обумовлених /направленiсть/ та бiологiчно обумовлених  /темперамент, задатки, 

iнстинкти, найпростiшi потреби/ сторiн особистостi; сторiн, обумовлених життєвим досвiдом та 

вихованням /звички, знання, вмiння та навички/, iндивiдуальних особливостей психiчних функцiй 

/їх якiсна своєрiднiсть та рiвень розвитку/. Принципи та змiст психологiї спортивної дiяльностi, 

закономiрностi їх практичного використання при пiдготовцi спортсменiв рiзної квалiфiкацiї. 

Поєднання фундаментальної та прикладної психологiї вiдповiдно до специфiки галузi. Практичне 

використання знань з психологiї у процесi фiзичного виховання та спортивного тренування. 

Методи вивчення та корекцiї психiчних сторiн особистостi спортсмена. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Метою курсу є освоєння основних напрямків та проблематики НДРС. Характеристика 

планування, організації, методів дослідження та оформлення студентських наукових робіт.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ДОЛІКАРСЬКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА У НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Програма вивчення навчальної дисципліни "Долікарська медична допомога у 

невідкладних станах" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра. Предметом вивчення даного курсу є невідкладна долікарська допомога при загрозливих 

для життя станах, метою – способи  і методи надання першої допомоги при невідкладних і 



термінальних станах. Вивчення предмету " Долікарська медична допомога у невідкладних станах" 

допоможе студентам знати: причини виникнення важких станів та невідкладну допомогу, 

принципи і правила надання долікарської допомоги при травмах, кровотечах, нещасних випадках; 

вміти: досконало оволодіти реанімаційними прийомами при загрозливих станах, надати 

невідкладну допомогу при гострих захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем, 

отруєннях, укусах тварин, змій, комах. Одержані знання мають важливе значення в 

повсякденному житті, в побуті, на виробництві, в будь-яких умовах. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Правові та нормативні основи безпеки 

праці. Медико-біологічна взаємодія людини з небезпечними і шкідливими факторами та їх 

нормування. Безпека праці в шкільних кабінетах. Вимоги БЖД при організації та проведенні 

позакласних та позашкільних заходів. 

Форми контролю: залік 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ (ЗА ВИБОРОМ ВНЗ) 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА І ВІКОВА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і педагогічні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання в практиці 

сучасної школи. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з 

навчальних предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова 

формування педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Психологічні основи професійної діяльності вчителя фізичної культури. Психологічні 

теоретичні знання і практичні навички, необхідні для науково-обгрунтованого планування, 

проведення і аналізу уроків фізичної культури та позакласної, позашкільної роботи з фізичного 

виховання і спорту. Загальноосвітнє і виховне значення курсу психології фізичного виховання і 

спорту 

Форми контролю: залік 

Предмет: МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Теоретичні основи, практичні методи та засоби вимірювання параметрів рухової 



функції людини. Математико-статистичні методи об'єктивізації процесів обробки та аналізу 

кількісних результатів вимірювань. Розмір, його вимірювання. Види та шкали вимірювань, 

оцінка результатів вимірювань. Методичні основи тестування рухових функцій. Методи 

кваліметрії. Інструментальні методи вимірювань. Вимірювальні системи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: БІОМЕХАНІКА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр 

Анотація. Поняття про руховi дiї людини. Будова та функцiї рухового апарату, бiомеханiчнi 

характеристики рухiв. Методи аналiзу бiомеханiчних характеристик. Закономiрностi управлiння 

руховими дiями. Види рухових дiй та особливостi моторики. Основи теорiї побудови фiзичних 

вправ, закономiрностi моделювання та основи дидактики рухових дiй. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і освітні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання в практиці 

сучасної школи. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з 

навчальних предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова 

формування педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Мета викладання дисципліни – полягає у наданні майбутнім фахівцям необхідних знань 

про олімпійський та професійний спорт. Як будь яка сфера людської діяльності, у відповідності до 

сьогодення та на цій основі теоретичне обґрунтування та визначення професійної специфіки 

діяльності учителя фізичної культури, здатного здійснювати педагогічний вплив на здоров’я 

школяра на рівні цілеспрямованого управління процесом фізичного виховання.  

Форми контролю: залік 

 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

Статус: Нормативна 



Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і педагогічні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного  стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання в практиці 

сучасної школи. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з 

навчальних предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова 

формування педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр 

Анотація. Навчальна дисципліна призначена для вирішення наступних теоретичних та 

практичних завдань. Оволодіння студентами теоретичними основами та практичними навичками  

щодо залучення людей до рухової активності під час дозвілля для зміцнення та відновлення 

здоров’я; теорією, технологіями та методами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Вивченню  правил підготовки програм, фізичними та фізіологічними показниками оздоровчих 

тренувальних навантажень. Вмінню визначати раціональний зміст і обсяг рухової активності; 

планування індивідуального тренувального завдання, визначення раціонального обсягу рухової 

активності та нормування фізичного навантаження. Оволодінню методами навчання техніки 

фізичних вправ та розвитку фізичних якостей, проведення занять з оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності з особами різних вікових категорій та стану здоров’я, вивчення та оцінки 

реакції оргазму  на них.  

Форми контролю: іспит 

Предмет: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ′Я 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік,  5-6 семестр 

Анотація. Одне із найважливіших завдань сучасної школи навчити дітей берегти і зміцнювати 

своє здоров′я, виховувати у них навики безпечної поведінки. Особливу увагу необхідно приділити 

позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя. Але й на зміцнення 

власного здоров′я. мета курсу: озброїти майбутніх вчителів сукупністю методів та прийомів праці 

на уроці; завдання: формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров′я. у 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичний матеріал курсу, 

особливості планування навчального матеріалу; вміти: розробити календарно-тематичне 

планування, підготовити план-конспект уроку, скласти перелік знань, умінь для кожного класу, 

визначити свій фізичний стан, рівень здоров′я та адаптаційні можливості організму. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ І САМОМАСАЖ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 



Анотація: Мета  предмету: забезпечити майбутнім спеціалістам із фізичної реабілітації суму 

знань, умінь та навички з питань науково обґрунтованого (з урахуванням стану здоров’я, вікових 

змін і індивідуальних особливостей) виконання окремих прийомів масажу,  масажу окремих 

ділянок тіла, побудови та проведення процедури масажу.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи раціонального харчування» є 

ознайомлення студентів з харчуванням здорової людини, хімічним складом продуктів харчування 

і їхнім впливом на здоров′я людини, основами лікувального харчування, рекомендаціями з 

дієтичної терапії при різних захворюваннях, технології приготування дієтичних страв, а також з 

організацією лікувального харчування в домашніх умовах.   

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ВИДИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр 

Анотація. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи професійних знань та 

практичних навичок щодо походження рекреації та оздоровчо-рекреаційної рухової активності, їх 

сутності, соціально-культурних аспектів, форм та методів застосування, впливу на організм її 

учасників; методичних вмінь і навичок вибору правил та схем застосування різних засобів 

проведення рекреаційно-оздоровчих занять та заходів за участю різних верств населення. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ДІАГНОСТИКА І МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ′Я 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними 

основами та практичними навичками  щодо визначення стану фізичного, психічного, 

інтелектуального і духовного здоров′я. Навчити студентів оцінювати спосіб життя людини, 

діагностувати особливості порушення способу життя людини. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ   Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Навчальна дисципліна ―Психологія здоров’я та здорового способу життя‖ є 

обов’язковою згідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010203 

Здоров’я людини. Вивчається на третьому курсі. Метою викладання навчальної дисципліни 

―Психологія здоров’я та здорового способу життя‖ є вивчення шляхів і методів формування, 

збереження, зміцнення та відновлення психічного здоров’я людини. Основними завданнями 

вивчення дисципліни ―Психологія здоров’я та здорового способу життя‖ є навчити студентів 

оцінювати психічне здоров’я людини, діагностувати особливості характеру людини, освоїти 

шляхи профілактики невротичних розладів. 



Форми контролю: залік 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Предмет: ГІМНАСТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Вибіркоа 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Значення та мiсце гiмнастики у системi  фiзичного виховання i спорту. Вступ до 

предмету, мета та завдання. Історiя виду. Методичнi особливостi викладання гмнастики. 

Термiнологiя, класифiкацiя видiв. Форми, органiзацiя, умови проведення та безпека занять. Засоби 

гiмнастики та методика викладання. Органiзацiя, форми, засоби та особливостi проведення занять 

з контингентом рiзним за вiком i пiдготовленiстю у дошкiльних, навчальних та iнших закладах. 

Музичне виховання. Планування процесу навчання. Масовi форми оздоровчої спрямованостi. 

Органiзацiя та  проведення змагань. Мiсця занять та їх оснащення. 

Форма контролю: залік 

Предмет: СПОРТИВНІ ТА РУХЛИВІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення  спортивних та рухливих iгор. Спортивнi та 

рухливi iгри у системi фiзичного виховання. Історiя виникнення та розвитку спортивних та 

рухливих iгор. Основи технiки i тактики спортивних iгор. Класифiкацiя способiв i тактики гри. 

Методика навчання спортивних iгор. Органiзацiя навчального та тренувального процесу. Правила 

гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ ТУРИЗМУ ТА ОРІЄНТУВАННЯ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Вступ до предмету. Туризм як засiб фiзичного виховання. Види туризму. Пiдготовка 

туристського спорядження та особливостi харчування в умовах походу. Органiзацiя проведення  

масових туристичних заходiв. Заходи безпеки пiд час походу. 

Форма контролю: залік 

Предмет: ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Значення та мiсце легкої атлетики у системi фiзичного виховання. Основи технiки 

спортивної ходьби, бiгу, стрибкiв та метань. Методика навчання видiв легкої атлетики. 

Органiзацiя та проведення змагань з легкої атлетики. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ПЛАВАННЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Значення та мiсце плавання у системi фiзичного виховання. Основи технiки спортивних 

видiв плавання /вiльний стиль, на спинi, брас, батерфляй/. Методика навчання видiв  спортивного 

плавання. Прикладне плавання: перша допомога потопаючому. Способи прикладного плавання. 



Органiзацiя та проведення змагань з плавання. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ . 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Формування у студентів поняття про профілактику захворювань, її роль у підготовці 

спеціалістів з фізичної реабілітації. Для вивчення предмету крім практичних занять 

передбачається ІНДЗ та самостійна робота з профілактики захворювань органів дихання, 

травлення, обміну речовин, сечовидільної системи, опорно-рухового  апарату та сполучної 

тканини. 

Форма контролю: іспит. 

 

Предмет: КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр 

Анотація. Ознайомити студентів з поняттям клініко-лабораторної діагностики, роллю її у 

правильному призначенні фізичних методів реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів. 

Форма контролю: іспит. 

 

Предмет: ПРОФІЛАКТИКА НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи профілактики захворювань 

нервової системи, що включають заходи щодо виявлення та усунення передпатологічних станів, 

запобігання ускладненням, психопрофілактику, диспансеризацію. 

Метою викладання навчальної дисципліни ―Профілактика неврологічних захворювань― є 

формування у студентів адекватних наукових уявлень про види захворювань нервової системи, 

виховання навичок аналізу нервових розладів, виявлення особливостей патогенезу нервових 

хвороб і патологічних станів  хворих з метою їх профілактики. 

Для досягнення зазначеної мети ставляться завдання формування у студентів уявлень про 

неврологію як науку про загальні механізми нервових розладів і патологічних станів у різних 

хворих і можливості їх оптимального блокування за допомогою профілактичних заходів. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Предметом курсу є вивчення причин виникнення і поширення інфекційних хвороб, 

шляхів передачі інфекції, їх перебігу і профілактичних заходів, які застосовуються з метою 

запобігання інфекційним захворюванням. 

Метою викладання навчальної дисципліни ― Інфекційні захворювання ‖ є ознайомлення 

студентів з загальною патологією інфекційних хвороб, з характеристикою різних періодів перебігу 

захворювання, з основними патогенетичними закономірностями  та профілактичними і 

протиепідемічними заходами в осередку інфекційного захворювання. 



Для досягнення зазначеної мети ставляться завдання формування у студентів розуміння 

закономірностей, які визначають принципи лікування і профілактики інфекційних захворювань на 

підставі розширення, поглиблення і деталізації наукових знань на практичних заняттях та в 

процесі самостійної роботи. 

Форма контролю: Іспит. 

 

Предмет: ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МАСАЖ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Програма призначена для забезпечення  майбутнім спеціалістам із фізичної реабілітації 

суми знань, умінь та навички з питань науково обґрунтованого (з урахуванням  стану здоров’я,  

вікових змін,  індивідуальних особливостей, характеру захворювання) проведення лікувального 

масажу в процесі реабілітації хворих та осіб, що займаються фізичними вправами. 

Форма контролю: залік 

Предмет: ОСНОВИ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Формування у студентів поняття  про суть догляду за хворими, значення цього  

предмету у підготовці спеціаліста  з фізичної реабілітації. Ознайомлення студентів з 

найпростішими засобами лікування. Вивчається також догляд за хворими при захворюваннях 

органів кровообігу, дихання, травлення, ендокринних залоз, сечовидільних шляхів. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ОСНОВИ ПАТОЛОГІЇ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Навчальна дисципліна ―Основи патології‖ передбачена освітньо-професійною 

програмою з напрямку підготовки 6.010203 Здоров’я людини (бакалавр). Предметом її вивчення  є 

причини та основні закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби, принципи та 

методи профілактики виникнення патології. Метою викладання є опанування комплексу знань та 

формування клінічного мислення для використання в процесі подальшого навчання та в 

професійній діяльності згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП. Досягнення мети передбачає 

виконання завдань, сутність яких зводиться до розуміння основних понять загальної та 

спеціальної нозології, вміння диференціювати патологічні і пристосувально-компенсаторні явища 

при розвитку хвороби, що сприятиме індивідуальному підходу до оцінки стану хворої людини при 

виконанні професійних обов’язків.  

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ПРАКТИКУМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Формує організаційно-методичні вміння та навички педагогічної діяльності щодо 

фізичного виховання учнів. На практиці студенти опановують професійну діяльність учителя 

фізичного виховання, навчаються організації та проведенню різних розділів роботи вчителя у 

школі; засвоюють основи диференційного підходу до учнів, тощо. 

Форма контролю: залік 



Предмет: ОСНОВИ ГІМНАСТИКИ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Значення та мiсце гiмнастики у системi фiзичного виховання i спорту. Вступ до 

предмету, мета та завдання. Історiя виду. Методичнi особливостi викладання гмнастики. 

Термiнологiя, класифiкацiя видiв. Форми, органiзацiя, умови проведення та безпека занять. Засоби 

гiмнастики та методика викладання. Органiзацiя, форми, засоби та особливостi проведення занять 

з контингентом рiзним за вiком i пiдготовленiстю у дошкiльних, навчальних та iнших закладах. 

Музичне виховання. Планування процесу навчання. Масовi форми оздоровчої спрямованостi. 

Органiзацiя та проведення змагань. Мiсця занять та їх оснащення. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ВОЛЕЙБОЛ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення волейболу. Волейбол у системi фiзичного 

виховання. iсторiя виникнення та розвитку волейболу. Основи технiки i тактики волейболу. 

Класифiкацiя способiв i тактики гри. Методика навчання волейболу. Органiзацiя навчального та 

тренувального процесу. Правила гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ГАНДБОЛ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення  гандболу. Гандбол у системi фiзичного 

виховання. iсторiя виникнення та розвитку гандболу. Основи технiки i тактики гандболу. 

Класифiкацiя способiв i тактики гри. Методика навчання волейболу. Органiзацiя навчального та 

тренувального процесу. Правила гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ПРАКТИКУМ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Освiтнє, виховне та оздоровче значення спортивних та рухливих iгор. Спортивнi та 

рухливi iгри у системi фiзичного виховання. Історiя виникнення та розвитку спортивних та 

рухливих iгор. Основи технiки i тактики спортивних iгор. Класифiкацiя  способiв i тактики гри. 

Методика навчання спортивних iгор. Органiзацiя  навчального та тренувального процесу. Правила 

гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: іспит 

 

Предмет: ОСНОВИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 1-2 рік, 2-3 семестри 

Анотація. Значення та мiсце легкої атлетики у системi фiзичного виховання. Основи технiки 

спортивної ходьби, бiгу, стрибкiв та метань. Методика навчання видiв легкої атлетики. 

Органiзацiя та проведення змагань з легкої атлетики. 



Форма контролю: іспит 

 

Предмет: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і освітні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного  стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки.  

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Освітні технології в сучасному педагогічному знанні. Технологія педагогічного 

спілкування. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з навчальних 

предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова формування 

педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛИЖНОГО СПОРТУ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 3-4 рік, 6-7 семестрИ 

Анотація. Мета курсу: забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями, професійно-

педагогічними навичками, а також ознайомлення з основами техніки і тактики, методики навчання 

і тренування, організації і проведення змагань, планування і обліку навчально-тренувального 

процесу з лижного спорту.  

Форма контролю: залік, іспит 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 

Предмет: ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи профілактики захворювань 

серцево – судинної системи, що включають заходи щодо виявлення та усунення 

передпатологічних станів, запобігання ускладненням, психопрофілактику, диспансеризацію. 

Метою викладання навчальної дисципліни ―Профілактика порушень діяльності серцево – 

судинної системи‖ є засвоєння студентами теоретичних основ і сучасних принципів охорони 

здоров’я, формування знань про профілактичні заходи з метою попередження захворювань 

серцево-судинної системи, про запобігання інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також 

збільшення тривалості і покращення якості життя населення.  



Для досягнення зазначеної мети ставляться завдання формування у студентів розуміння 

закономірностей, які визначають принципи профілактики захворювань серцево-судинної системи 

на підставі знань про їх етіологію, патогенез, клінічні прояви, тактику лікування.  

Форма контролю: залік 

 

Предмет: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Дитячий оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що створюється з 

метою зміцнення здоров'я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних 

потреб дітей та підлітків. Виховна робота в таборі включає в себе розумне поєднання відпочинку, 

праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. 

Форма контролю: залік 

 

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: КЛІНІЧНА ПРАКТИКА З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Під час практики студенти набувають практичні навички з питань науково 

обґрунтованого (з урахуванням стану здоров’я, вікових змін і індивідуальних особливостей) 

виконання окремих прийомів масажу, масажу окремих ділянок тіла, побудови та проведення 

процедури масажу.  

Форма контролю: залік 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДОФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Як зазначає В.М. Мухін (2000), у 1998 році до класифікатора спеціальностей в Україні було 

внесено запис «Фахівець з фізичної реабілітації». Таким чином, фахівець з фізичної реабілітації з 

вищою фізкультурною освітою набув державного статусу.  

Фахівець з фізичної реабілітації, що закінчив вищий навчальний заклад з фізичного 

виховання і спорту, посідає одне з провідних місць в процесі фізичної реабілітації. Виконуючи 

призначення лікаря, він добирає засоби і форми проведення процедури лікувальної фізичної 

культури, розробляє методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах лікування, планує і 

виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, 

виявляє і розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень 

на роботі і у побуті, повертає до активної участі у житті суспільства.  

У випадках інвалідизації фахівець з фізичної реабілітації допомагає інваліду виробити нові 

рухи і компенсаторні навички, навчає його користуватися протезами та іншими технічними 

пристроями і апаратами, тренує пацієнта виконувати цілісні робочі акти, допомагає оволодіти 

новою професією і адаптує людину до змінених умовах існування.  

Після закінчення навчання випускники можуть працювати в спеціальних навчально-

виховних, лікувально-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладах та закладах освіти на 

посадах: керівника реабілітаційного центру, відділу, кабінету, установи чи закладу; інструктора-

методиста з рекреаційного спорту; фахівця фізичної реабілітації в реабілітаційних, навчально-



реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах; фахівця фізичної реабілітації в лікарнях, 

госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах; 

методиста з фізичної культури; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; вчителя 

фізичного культури і основ здоров’я, вчителя-реабілітолога в спеціальних медичних групах. 

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії 

загрозу для життя і здоров'я людей і приводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і 

транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю. 

Аварія з біологічною загрозою – аварія, що супроводжується поширенням (або можливістю 

поширення) небезпечних біологічних речовин у кількості, що створює загрозу життю й здоров'ю 

людей, тварин і рослин, а(або) також завдає шкоди довкіллю. 

Аварія з викидом [розливом] радіоактивних речовин – аварія на радіаційно-небезпечному об'єкті, 

яка спричинила викид (розлив) радіоактивних речовин за межи встановлених захисних бар'єрів і 

(чи) потужність дози іонізуючого випромінювання перевищує встановлені норми і загрожує 

довкіллю. 

Аварія з викидом [розливом] хімічних речовин – аварія на хімічно небезпечному об'єкті, що 

супроводжується викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин, яка може призвести до 

загибелі чи хімічного враження людей. 

Аварія на підземній споруді – небезпечна подія на шахті, гірничій виробці, підземному складі чи 

сховищі, у транспортному тунелі чи рекреаційній печері, пов'язана з раптовим повним чи 

частковим руйнуванням споруд, що створює загрозу життю й здоров'ю людей, які там 

перебувають, і (чи) завдає матеріальних збитків. 

Аварія на трубопроводі - аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих 

хімічних чи пожежовибухонебезпечних речовин, що призвела до загибелі людей чи отримання 

ними тілесних ушкоджень чи завдала шкоди довкіллю. 

Адаптація – процес пристосування організмів до умов середовища, що є результатом еволюції. 

Активний спосіб життя - дотримання певного рівня рухової активності.  

Анкілоз – відсутність рухів в суглобах. 

Антропометрія – сукупність методів визначення фізичного розвитку. 

Апітерапі я – медичне використання бджолиних продуктів, зокрема: меду, перги, воску, 

прополісу, маточного молочка та бджолиної отрути. 

Ароматерапія – стародавній метод використання ефірних олій для оздоровлення організму. 

Артрит – запальне захворювання суглобів. 

Ациклічні фізичні вправи – це такі, що не мають стереотипного повторення.  

Безпека – стан захищеності, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує. З грецької безпека 

перекладається – володіння ситуацією 

Біологічно активні сполуки – сполуки, здатні впливати на біологічні процеси в організмі. 

Варіанти дозування фізичного навантаження в лікувальній фізкультурі: лікувальне, тонізуюче, 

тренувальне  

Вивих – порушення конгруентності суглобових поверхонь кісток, як з порушенням цілісності 

суглобової капсули, так і без порушення, під дією механічної сили чи деструктивних процесів в 

суглобі (артрозы, артрит). 

Види обстежень осіб, що займаються фізичною культурою і спортом. За своїми завданнями та 

організацією обстеження поділяють на первинні , повторні, додаткові. 



Види реабілітації: медична, фізична, соціальна, професійна 

Вібрація – прийом масажу при якому тканинам надають коливальних рухів різної швидкості та 

амплітуди.  

Вільний час – є часом, який залишається людині після виконання всіх професійних, сімейних і 

громадських обов’язків.. 

Вірулентність (від лат. Virulentus — «отруйний»), ступінь хвороботворності (патогенності) 

даного інфекційного агента (звичайно віруса, можливо, бактерії або іншого мікроба). 

Внутрішній конфлікт – це зіткнення позицій свідомості і установки в підсвідомій сфері психіки.  

Вправи на витривалість (Фізичні вправи, що вимагають прояву витривалості) - тривале 

виконання рухових дій без перерви для відпочинку або їх повторне виконання до втоми. 

Вправи на гнучкість (Фізичні вправи, що вимагають прояву гнучкості) - виконання рухів у різних 

суглобах з якомога більшою амплітудою. 

Вправи на рівновагу (фізичні вправи, що вимагають збереження рівноваги) - виконання 

різноманітних вправ на обмеженій площі опори, на підвищеній (відносно підлоги) опорі, на 

рухомій опорі тощо. 

Вправи на спритність (фізичні вправи, що вимагають прояву спритності) - виконання різних 

складнокоординованих гімнастичних та акробатичних вправ, виконання вправ із незвичних 

вихідних позицій, виконання відносно простих за координацією рухів відповідно до зміни умов 

навколишнього середовища і ліміту часу тощо. 

Галенові препарати – фармакологічні або лікарські засоби, що є різними витяжками з 

лікарських рослин для внутрішнього чи зовнішнього застосування. 

Геріатрія – вивчає особливості  розвитку, клінічного перебігу, лікування і профілактики різних 

захворювань у людей похилого і старечого віку. 

Геронтологія – наука про причини і механізми розвитку старіння і про фізіологічні особливості 

старіючого організму. 

Гідротерапія – використання води з лікувальною і профілактичною метою.  

Гірудотерапія – використання п'явок з лікувальною метою. 

Гомеостаз – відносна динамічна сталість фізико-хімічних і біологічних властивостей 

внутрішнього середовища організмів. 

Диспансеризація – активне довготривале спостереження  за пацієнтами, які хворіють  на хронічні 

захворювання, з метою покращення їх здоров'я. 

Дієтичне харчування – це лікувальне харчування хворої людини. Воно є обов’язковою частиною 

комплексного лікування. В одних випадках дієтичне харчування – це основний лікувальний засіб, 

в інших – необхідний, на фоні якого застосовують усі інші лікувальні заходи. 

Ділянка спини – ділянка тіла, яка розміщена від VII шийного до I поперекового хребця та від 

лівою до правої середньої пахвової лінії 

Догляд за хворими – сукупність заходів, що спрямовані на забезпечення успіху лікування і 

полегшення страждань хворих. 

Дозвілля означає переважно вільний від роботи час, незайнятий час, гуляння. Фактично більшість 

дефініцій „дозвілля‖ визначають його як вільний від праці час, час відпочинку, форми проведення 

вільного часу 

Дозування фізичного навантаження – визначення сумарної дози фізичного навантаження при 

використанні одної, декількох вправ чи їх комплексу.  

Здібності – це індивідуальні властивості людини, які характеризують ступінь її придатності до 

певного виду діяльності.  



 нфекці йні хворо би – розлади здоров'я людей, що спричиняються живими збудниками (вірусами, 

різноманітними бактеріями, найпростішими, грибками, гельмінтами, продуктами їх 

життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), здатні передаватися від заражених 

осіб здоровим і схильні до масового поширення. 

 шемічна хвороба серця – гостре або хронічне ураження серця, викликане зменшенням або 

припиненням доставки крові до міокарда в зв'язку з атеросклеротичним процесом в 

коронарних судинах, що призводить до невідповідності між коронарним кровообігом та 

потребою міокарда в кисні. 

Класифікація окремих прийомів масажу – за глибиною впливу, за ділянкою кисті, яка виконує 

прийом, за напрямком руху кистей, за кількістю рук, які виконують прийом, за глибиною впливу, 

за кривизною поверхні тіла, яка підлягає масажу, за контактом рук з масажованою поверхнею тіла.  

Класичний масаж – масаж при якому впливу підлягають ділянки тіла, які турбують хворого. 

Клінічна смерть – стан у якому перебуває організм  після зупинки   

Колектив – психологічно зріла, високорозвинута соціальна група¸ між членами якої встановились 

добрі людські відносини і які працюють злагоджено та ефективно.  

Кома – невідкладний стан з тотальною втратою реакцій на будь-які зовнішні подразники, з 

розладом життєво важливих функцій. 

Комірцева зона – ділянка тіла, яка включає задню і бічну поверхні шиї,  спини до рівня IV 

грудного хребці, передньої поверхні грудної клітки (до рівня 2 ребра).  

Курорт – місце з природними лікувальними засобами (мінеральними джерелами, сприятливим 

кліматом, лікувальними грязями тощо), де є спеціальні установи та споруди для лікування й 

відпочинку хворих. 

Курортологія – галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні пошкодження, 

хвороби, пов'язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики травм. 

Лікарський засіб – фармакологічний засіб, дозволений уповноваженим на те органом в 

установленому порядку для застосування з метою лікування, профілактики чи діагностики 

захворювання у людини або тварини. 

Лікарсько-педагогічними спостереженнями називають обстеження, які проводить лікар разом з 

викладачем і тренером під час науково-тренувальних занять і змагань з метою оцінки впливу 

фізичних навантажень на організм тих, що тренуються. 

Лікувальне харчування – система організації харчування і використання харчових продуктів з 

метою лікування. 

Лікувальний масаж – масаж, який застосовується з метою прискорення видужання хворого, 

відновлення його працездатності, попередження виникнення ускладнень. 

Масаж – метод оздоровлення, підвищення працездатності, лікування та профілактики 

захворювань, суть якого полягає в нанесенні тканинам організму дозованих механічних впливів 

руками масажиста, спеціальними апаратами чи пристосуваннями. 

Методи відновлення фізичної працездатності: педагогічні, психологічні, медикобіологічні.   

Невроло гія – наука, яка вивчає захворювання центральної та периферичної нервової системи, 

розробляє теорію і практику лікування неврологічних хворих. 

Недостатність кровообігу – це нездатність серцево-судинної системи забезпечити доставку крові до 

органів і тканин у необхідній кількості для їх нормального функціонування, що може бути 

результатом ураження тільки серця чи судин або їх комбінацією. 

Нейрон – це складно побудована високодиференційована нервова клітина, яка сприймає 

подразнення, переробляє їх і передає до різних органів тіла.  



Нерв – сукупність нервових волокон, що зовні вкриті спільною сполучнотканинною оболонкою, 

які з’єднують головний і спинний мозок з органами і тканинами тіла. 

Нервові волокна – це відростки нейронів, оточені оболонками. 

Основні медико-біологічні засоби відновлення в спорті: раціональне харчування, фізичні 

фактори, природні рослинні та фармакологічні засоби, раціональний добовий режим, 

кліматичні фактори. 

Паразитизм – форма співіснування різних видів, за якої один з них використовує іншого як 

джерело живлення та середовище існування. 

Параліч – відсутність довільних рухів внаслідок ураження мозкових рухових центрів або рухових 

шляхів центральної чи периферійної нервової системи. 

Патогенність (від грец. πάθος — біль, хвороба та грец. γένεζις – виникнення) – потенційна 

здатність мікроорганізму спричиняти захворювання. 

Патологічний процес – це послідовність закономірно виникаючих в організмі реакцій у відповідь 

на пошкоджуючий вплив патогенного фактора. Патологічний процес – це ще не обов’язково 

хвороба, однак не може бути хвороби без патологічного процесу. 

Патологічний стан – це сукупність патологічних змін в організмі, які виникають внаслідок 

розвитку патологічного процесу. У вузькому розумінні слова - це стійке відхилення від норми, яке 

має біологічно негативне значення для організму (стан після ампутації, рубець, втрата зубів тощо). 

Перело м – часткове або повне порушення цілісності кістки, викликане впливом на неї механічної 

сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також внаслідок патологічного процесу, 

пухлини, запалення. 

Подагра – хронічне захворювання, зв'язане з порушенням  обміну сечової кислоти. 

Прогноз – передбачення виникнення розвитку і наслідків захворювання, яке грунтується на знанні 

закономірностей патологічного процесу і перебігу захворювання. 

Продромальний період (від грец. πρόδρομα — той, що біжить попереду; провісник) — початковий 

період хвороби, часто інфекційної, в якому з'являються перші, нечіткі, загальні прояви, які не 

дають можливість чітко встановити клінічний діагноз через те, що вони спостерігаються при 

безлічі хвороб — втрата апетиту, порушення сну, головний біль, ломота в тілі, кволість тощо 

Протирецидивне лікування – це лікування, направлене  на профілактику загострень хвороб. 

Профілактика – комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та 

соціально-економічних заходів, спрямованих на попередження захворювань та усунення факторів 

ризику 

Профілактика – це сукупність попередньо-оздоровчих засобів, скерованих на укріплення 

здоров'я людини або колективу. 

Психогігієна – наука про збереження психічного здоров'я. 

Раціональне харчування – це фізіологічно-повноцінне харчування здорових людей із врахуванням 

їх віку, статі, характеру праці. 

Реактивність – властивість організму як цілого відповідати змінами життєдіяльності на дію 

оточуючого середовища.  

Реанімація – комплекс об'єктивних і своєчасних заходів, що здійснюють хворим в стані клінічної 

смерті направлених на відновлення життєво важливих  функцій організму, порушення яких 

спостерігається під час і після хірургічних операцій, отруєнь, утоплень, травматичних 

пошкоджень тощо. 

Ревматизм – системне запальне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням 

серцево-судинної системи. 



Ревматизм (хвороба Сокольського-Буйо) — системне запальне захворювання сполучної тканини з 

переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, розвиток якого пов'язаний з гострою 

інфекцією, викликаною β-гемолітичним стрептококом групи А. 

Ревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне захворювання сполучної 

Саморегуляція – здатність біологічної системи до відновлення стабільного рівня тих чи інших 

функцій після їх зміни. 

Системи оздоровлення – системи теоретичних знань і практичних методів, які забезпечують 

збереження здоров'я й формування здорового життя. 

Соціальна геронтологія - це суспільна дисципліна покликана  вирішувати  

Стенокарді я — захворювання, симптомами якого є напади раптового болю (ангінозний біль) в 

грудях унаслідок гострої недостатності кровопостачання міокарду — клінічна форма ішемічної 

хвороби серця. 

Термінальні стани – це перехідні від життя до смерті. 

Термометрія – вимірювання температури тіла людини. 

Травма (грець. trаuma – рана) – порушення цілісності структури і фізіологічних функцій тканин і 

органів під дією зовнішніх факторів, що супроводжується місцевої та загальною реакцією 

організму. 

Травматологія — галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні пошкодження, 

хвороби, пов'язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики травм. 

Фенотип – сукупність усіх ознак і властивостей організму, які формуються внаслідок взаємодії 

генотипу з чинниками навколишнього середовища. 

Фізіотерапія – галузь медицини, яка вивчає лікувальну дію природних (вода, повітря, сонячне 

тепло і світло) і штучних (преформованих – електричний струм, магнітне поле та інші) фізичних 

та хімічних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального профілактичного 

застосування. 

Фітотерапія – це лікування рослинами (подрібненими свіжими чи висушеними), соками, настоями, 

відварами, напарами, а також комплексними препаратами – настоянками, екстрактами (в тому числі у 

вигляді гранул, таблеток та ін.), які містять суму біологічно активних сполук рослин. 

Хвороба Бехтєрева – анкілозуючий спонділоартрит міжхребцевих суглобів. 

Хвороба (лат. morbus) – стан організму, що виникає у відповідь на дію патогенних факторів, які 

викликають порушення життєдіяльності, працездатності, пристосувальних властивостей організму 

при одночасній активації захисно-компенсаторних реакцій. 

Хірургі я – галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою оперативного 

(хірургічного) методу. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F

