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Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Загальна гігієна  
Тип дисципліни:  

дисципліна самостійного вибору університету 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 

лекції – 32, практичні – 32. 

Лектори:  

к. мед. н., доцент Закаляк Н. Р. 

Результати навчання:  

 знати предмет і завдання загальної гігієни на сучасному етапі; методи 

гігієнічних досліджень; гігієнічні особливості впливу чинників 

навколишнього середовища (вода, атмосферне повітря, грунт) на 

життєдіяльність людини; гігієнічні основи раціонального харчування 

та особливості харчування людей що займаються фізичним 

вихованням; гігієнічні основи здорового способу життя; основи 

гігієнічного нормування фізичного навантаження при заняттях 

фізичною культурою і спортом; гігієнічне забезпечення занять; 

 володіти методиками оцінки якості повітря, води, грунту; 

 визначати добові енерговитрати та калорійність добового раціону 

харчування; оцінювати повноцінність добового раціону харчування 

школяра з гігієнічної точки зору та надавати рекомендації щодо його 

корекції; 

 складати раціональний режим дня з урахуванням віку і характеру 

фізичного навантаження; 

 проводити санітарно-гігієнічне обстеження спортивних споруд та їх 

оцінку з гігієнічних позицій; 

 володіти методиками визначення фізичного розвитку школярів; 

 володіти практичними навиками застосування гігієнічних чинників 

для підвищення оздоровчого ефекту занять фізичними вправами та 

спортом; 

 організовувати навчальний процес в школі з урахуванням гігієнічних 

вимог щодо фізичного виховання школярів; 

 планувати навчально-виховну роботу, аналізувати педагогічні процеси 

і розробляти гігієнічні заходи, що попереджують розвиток 

захворювань та забезпечують нормальний рівень життєдіяльності  

дітей в умовах навчального процесу. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 
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Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 анатомія людини; 

 фізіологія людини; 

 біохімія; 

 основи екології; 

 спортивна медицина; 

 спортивна фізіологія; 

 теорія і методика фізичного виховання. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Гігієна, як наука і навчальна дисципліна та її завдання на сучасному етапі. 
Гігієна зовнішнього середовища. Гігієнічна характеристика епідеміологічних 

факторів зовнішнього середовища. Профілактика інфекційних захворювань і 

гельмінтозів. Гігієнічні основи раціонального харчування. Гігієнічна оцінка 

харчового статусу. Особливості харчування людей що займаються фізичним 

вихованням. Профілактика харчових отруєнь. Гігієнічні основи здорового 

способу життя. Гігієнічні основи проектування, будівництва та експлуатації 

спортивних споруд. Гігієна дітей та підлітків. Здоров’я дітей і методи його 

вивчення. Фізичний розвиток та його особливості у дітей різних вікових груп і 

статі. Гігієнічне нормування фізичного навантаження на заняттях фізичною 

культурою і спортом. Гігієнічне забезпечення занять з фізичного виховання. 

Гігієнічні вимоги до спортивного одягу і взуття. Гігієна відновлення фізичної 

працездатності. 

Рекомендована література:  

1. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб 

пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я. С.Вайнбаум, В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. – М. : Академия, 2005. – 240 с. 

2. Гигиена физической культуры и спорта: учебник / И. В. Быков, А. Н. 

Гансбургcкий. – М., 2010. - 192 с.  

3. Лаптев А. П. Гигиена (учебник для институтов и техникумов 

физической культуры) /  А. П. Лаптев, С. А. Полиевский. – М.: ФиС, 

1990. – 368 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних 

заняттях, виконання індивідуальних завдань і групової самостійної 

роботи, співбесіда з лектором; 

 підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 


