Опис окремої одиниці освітньої програми
(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики)
Методика викладання фізичної культури в спеціальних медичних групах.
Тип дисципліни:
нормативна.
Семестр:
Сьомий, восьмий.
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 44,
практичні – 44.
Лектори:
к.пед.н., доц. Грибок Н.М.
Результати навчання:
– знати основні принципи, форми та методи організації фізичного виховання у спеціальній
медичній групі;
– можливості використання засобів і методів фізичної культури, оздоровчих технологій
для профілактики і лікування різноманітних захворювань;
– засоби, форми і окремі методики лікувальної фізичної культури, які застосовуються на
заняттях в спецмедгрупах при різних нозологічних формах.
– вміти: здійснювати у майбутній професійній діяльності оздоровчу роботу в
загальноосвітніх навчальних закладах з учнями віднесеними до спеціальної медичної
групи;
– раціонально добирати засоби і методи фізичної культури, ріноманітні оздоровчі
технології в роботі з особами спеціальної медичної групи;
– орієнтуватись у виборі методів, засобів і форм лікувальної фізичної культури в
залежності від нозологічної форми захворювання та стадії перебігу патологічного
процесу;
– складати схему побудови заняття з фізичного виховання і комплекси спеціальних
фізичних вправ при наявних патологіях.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
Передумовами для вивчення навчальної дисципліни є знання, отримані під час вивчення
медико-біологічних, спортивно-педагогічних та спеціальних дисциплін.
Зміст навчальної дисципліни:
Завдання, принципи та функції оздоровчої роботи у спеціальній медичній групі.
Комплектування спеціальних медичних груп. Методи дослідження фізичного розвитку,
фізичної підготовленості та функціональних можливостей організму учнів. Фізичні
вправи і здоров’я. Гігієнічні вимоги до організації режиму дня. Основи загартовування.
Оздоровче дихання за методами різних авторів. Аутогенне тренування. Метод СОЕВКС Г.
Ситіна. Масаж та самомасаж. Особливості організації оздоровчої роботи у спеціальній
медичній групі. Дозування фізичних навантажень для учнів спеціальної медичної групи.
Особливості методики позаурочних занять з фізичного виховання учнів спеціальної
медичної групи. Контроль та самоконтроль учнів спеціальної медичної групи.
Особливості методики занять з учнями СМГ з урахуванням характеру захворювання.
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Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, колоквіум, співбесіда з
лектором у сьомому семестрі.
– підсумковий контроль: контрольна робота, екзамен у восьмому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
здоров’я людини та фізичної реабілітації.

