
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

014 Середня освіта (Фізична культура) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

 

Цикл загальної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 4 Основи економічної теорії Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Економічна теорія як наука. Загальні основи економічного 

розвитку. Загальні основи економічного розвитку. Форми організації 

виробництва. Суть та функції грошей. Власність в економічній структурі 

суспільства. Ринкова організація: зміст та структура. Економічна роль 

держави. Основи теорії попиту та пропозиції. Підприємство (фірма) в 

системі ринкових відносин. Підприємництво. Національна економіка та її 

показники. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Інфляція. Зайнятість та 

безробіття. Бюджет та податки. Доходи та соціальна політика в ринковій 

економіці. Макроекономічна нестабільність. Економічне зростання. 

Міжнародні економічні зв’язки. 

Викладач: доц., канд. екон. наук Гук Н.А. 

Економіки та 

менеджменту 

Правознавство Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, 

політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи 

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового 

права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і 

цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права 

України. Основи екологічного і земельного права України.  

Викладачі: доц., канд. юрид. наук Дмитришин Ю.Л.; 

доц. канд. юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



2 3 6 Економіка фізичної 

культури 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Матеріальна база ФК. Праця. Економіка спортивних споруд. 

Собівартість, прибуток, рентабельність. Економічне планування. 

Фінансово-господарська діяльність фізкультурно-спортивних організацій. 

Облік та звітність в сфері фізичної культури та спорту. Економічні аспекти 

спортивного туризму. Економічні проблеми та перспективи розвитку 

фізичної культури та спорту. 

Викладач: доц., канд. екон. наук Гук Н.А. 

Економіки та 

менеджменту 

Політологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: політичне життя суспільства. 

політична система суспільства. Зміст дисципліни: Політика і наука про 

політику. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Становлення та 

розвиток політичної думки в Україні. Політичне життя суспільства. Політична 

влада. Політична система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи.  Політична еліта та політичне лідерство. 

Політична свідомість і політична культура. Суспільно-політичні доктрини 

сучасного світу. Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси.  

Викладач: доц., канд. іст. наук Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

Соціологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна 

психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 

Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і 

проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система. 

Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї . 

Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії. 

Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління. 

Соціологія політики. Соціологія громадської думки.  

Викладач: доц. канд. філос. наук Мірчук І.Л. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

 

 

 

 



Цикл професійної підготовки  
№

 з
\п

 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Історія фізичної культури Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Вступ до 

спеціальності. Спортивні дисципліни. Зміст дисципліни: Фізична культура 

первісного суспільства. Фізична культура античних часів. Фізична культура 

в середні віки. Фізична культура в нові часи. Витоки і традиції фізичної 

культури України. Фізична культура Київської Русі. Фізична культура в 

період козаччини. Фізична культура і спорт в Україні в період нової історії. 

Фізична культура в Україні з 1991 року.  

Викладач: ст. викладач Лемешко О.С. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Олімпійський та 

професійний спорт 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Вступ до 

спеціальності. Спортивні дисципліни. Зміст дисципліни: Спорт у 

Стародавній Греції. Відродження олімпійського руху. Президенти МОК і їх 

роль у розвитку олімпійського спорту. Міжнародна олімпійська система. 

Організація і проведення Олімпійських ігор. Соціально-політичні і 

організаційно-правові основи олімпійського спорту. Професійний спорт як 

соціальне явище. Формування та розвиток професійного спорту. Економічні 

засади професійного спорту. Організаційно-правові засади професійного спорту. 

Викладач: ст. викладач Лемешко О.С. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

2 2 3 Біохімія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Клітина. Хімічний склад клітини. 

Зміст дисципліни: Особливості будови органічних молекул клітини. 

Вуглеводи, будова, властивості та біологічна роль. Ліпіди, їх будова та 

біологічна роль. Білки та нуклеїнові кислоти, їх будова та біологічна роль. 

Ферменти, як біологічні каталізатори. Вітаміни та гормони, як біологічно 

активні речовини. Обмін речовин в клітині. Біоенергетика. Обмін 

вуглеводів, його регуляція та особливості при фізичному навантаженні. 

Обмін ліпідів та його особливості при фізичному навантаженні. Обмін 

білків та його роль у процесам м’язового скорочення.  

Викладач: доц., канд. біол. наук Монастирська С.С. 

Біології та хімії 



Біохімічні основи 

фізичного виховання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Клітина. Хімічний склад клітини. 

Зміст дисципліни: Особливості будови біомолекул організму. Будова 

м’язів та їх хімічний склад. Основні теорії м’язового скорочення. 

Біоенергетика м’язової діяльності. Біохімічні чинники втоми та процесів 

відновлення. Біохімічна характеристика рухових здібностей спортсмена. 

Вікові особливості біохімічної адаптації до фізичного навантаження. 

Біохімічні основи спортивного тренування. Особливості раціонального 

харчування спортсменів.  

Викладач: доц., канд. біол. наук Монастирська С.С. 

Біології та хімії 

3 2 4 Атлетизм та методика його 

викладання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини із основами 

спортивної морфології. Фізіологія людини. Гімнастика та методика її 

викладання. Олімпійський та професійний спорт. Зміст дисципліни: Історія 

розвитку силових видів спорту. Термінологія у силових видах спорту. 

Методика розвитку рухових якостей та фізична підготовка у силових видах 

спорту. Особливості силової підготовки осіб різного віку та статі. Технічна 

підготовка в силових видах спорту. Тактично-психологічна підготовка в 

силових видах спорту. Критерії фізичного розвитку людини. Атлетична 

гімнастика, техніка безпеки на тренуваннях. Організація та проведення 

змагань з атлетичних видів спорту.  

Викладач: ст. викладач Кізло В.І. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

Лижний спорт та методика 

його викладання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини із основами 

спортивної морфології. Фізіологія людини. Легка атлетика та методика її 

викладання. Гімнастика та методика її викладання. Олімпійський та 

професійний спорт. Зміст дисципліни: Історичний розвиток лижного 

спорту. Основи техніки пересування на лижах, вимоги пропоновані до 

техніки пересування. Лижні гонки та їх характеристика. Конькові лижні 

ходи. Основи навчання в лижному спорті. Методика початкового навчання 

техніці пересування на лижах. Основи та зміст методики з тренування в 

лижному спорті. Техніка подолання підйомів та спусків. Місця для занять 

лижним спортом та інвентар.  

Викладач: доц., канд. наук. з фіз. виховання і спорту Слімаковський О.В. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 



4 2 4 Основи хореографії Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика. Спортивні 

дисципліни. Зміст дисципліни: Мета і завдання ритмічного та 

хореографічного виховання учнів. Засоби відновлення у процесі занять з 

музичної ритміки. Структура проведення занять з ритмічної гімнастики. 

Засоби музичної та хореографічної грамоти. Основні базові ритмічні та 

хореографічні рухи. Підбір танцювальних елементів в народних та 

рухливих іграх. Підготовчі та підвідні вправи та ігри. Розбір танцювальних 

рухів по запису. Розробка комплексів танцювальних вправ з музичним 

супроводом.  

Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз П.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

Основи екології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основи природознавства Зміст 

дисципліни: Сучасна екологія - міждисциплінарна галузь знань. Розвиток 

екології та її сучасні особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та 

завдання екології. Системний підхід у науці та екології. Значення екології. 

Основи аутекології. Екологічні фактори. Поняття середовища. Екологічні 

фактори. Механізми дії екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування. Основи популяційної екології. Поняття 

популяції. Територіальні закономірності популяцій. 

Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка популяцій. Основи 

синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень організації живого. 

Поняття екосистеми. Структура екосистеми. Функціональні 

характеристики. Основні риси екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про біосферу та ноосферу. 

Розвиток поняття та вчення про біосферу. Біосфера у розумінні 

В.Вернадського. Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та склад 

біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний 

прогрес та проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні проблеми України та 

перспективи їх подолання. Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: атмосферного повітря, надр, 

водних ресурсів, земель і ґрунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та проблема відходів. 

Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні проблеми 

Екології та 

географії 



промислового та агропромислового комплексу. Екологічні проблеми 

транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та комунальної сфери. 

Екологічні проблеми військової діяльності. Екологічні проблеми рекреації. 

Основи економіки природокористування. Проблеми збалансованого 

природокористування, екологічної політики та природоохоронного 

управління.  

Викладач: доц., канд. с.-г. наук Скробач Т.Б. 

5 3 5 Рекреаційні ігри Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика та методика її 

викладання. Спортивні ігри та методика їх викладання. Зміст дисципліни: 

Історія розвитку рекреаційних ігор. Методика навчання технічних прийомів 

в рекреаційних іграх. Методика навчання тактичних прийомів в 

рекреаційних іграх. Теоретичні основи рекреаційної діяльності і дозвіллевої 

сфери. Методичні аспекти застосування рекреаційних ігор. Класифікація та 

організаційні чинники від яких залежатиме ефективність проведення 

рекреаційних ігор. Методика навчання рекреаційних ігор. Організація 

навчально-виховного процесу з теорії та методики викладання рекреаційних 

ігор. Дозвілля в туристичних комплексах і готелях. Основні теорії 

походження рекреації. Визначення основних термінів рекреаційної 

діяльності. Деякі аспекти рекреації. Специфіка діяльності дозвіллевих 

центрів. Парк як дозвіллевий центр. Дозвілева діяльність в клубах, з 

різними категоріями населення.  

Викладач: доц., канд. наук. з фіз. виховання і спорту Слімаковський О.В. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

Футбол, міні-футбол та 

методика їх викладання 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика та методика її 

викладання. Спортивні ігри та методика їх викладання. Зміст дисципліни: 

Техніка виконання і методика навчання ударам і зупинкам м'яча ногою. 

Фізична підготовка футболістів. Техніка виконання і методика навчання 

ударам по м’ячу головою, вкиданню м'яча з-за бокової лінії, зупинкам м'яча 

грудьми стегном. Фізична підготовка футболістів. Техніка виконання і 

методика навчання веденню м’яча, відволікаючим діям (фінтам). Фізична 

підготовка футболістів. Відбирання м'яча. Техніка гри воротаря і методика 

навчання. Фізична підготовка футболістів. Методика навчання тактики 

нападу і тактики захисту. Фізична підготовка футболістів. Техніка 

виконання і методика навчання ударам і зупинкам м'яча ногою. Фізична 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 



підготовка міні-футболістів. Техніка виконання і методика навчання видам 

ударів і їх різновиди, зупинки м'яча. Фізична підготовка міні-футболістів. 

Відбирання м’яча. Обманні рухи (фінти). Техніка гри воротаря і методика 

навчання. Фізична підготовка міні-футболістів. Загальні тактичні принципи 

гри у міні-футбол. Пресинг. Ключові фактори в захисті. Створення ігрової 

відстані. Психологічна підготовка міні-футболістів. 

Викладач: доц. Веселовський А.П. 

6 3 5 Основи здорового способу 

життя  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини із основами 

спортивної морфології. Фізіологія людини. Біохімія. Біохімічні основи 

фізичного виховання. Зміст дисципліни: Здоровий спосіб життя як шлях 

формування і зміцнення здоров’я людини. Фізичне здоров’я індивідуума. 

Вплив біологічних ритмів, екологічних чинників на здоров’я людини. 

Екологія та здоров’я людини. Раціональне харчування. Роль білків, жирів, 

вуглеводів, мінеральних речовини, мікроелементів та вітамінів у 

раціональному харчуванні. Психічне здоров’я; стрес та методи підвищення 

стійкості до нього. Девіантна поведінка, наркоманія, алкоголізм і 

тютюнопаління та боротьба з ними. СНІД та його соціальна небезпека. 

Духовний світ людини та її здоров’я.  

Викладач: доц., канд. мед. наук Матрошилін О.Г. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Теорія та методика 

спортивних двобоїв 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини із основами 

спортивної морфології. Фізіологія людини. Біохімія. Біохімічні основи 

фізичного виховання. Зміст дисципліни: Історія спортивної боротьби. 

Біомеханічні основи техніки спортивної боротьби. Класифікація, 

систематика і термінологія спортивної боротьби. Техніка греко-римської 

боротьби, вільної боротьби, дзюдо і самбо Тактика боротьби. Методика 

тренування. Вимоги до організації змагань. Спортивні споруди та 

профілактики травматизму.  

Викладач: доц., канд. психол. наук Матієшин І.В. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

7 3 6 Туризм Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика та методика її 

викладання. Спортивні ігри та методика їх викладання. Зміст дисципліни: 

Історія розвитку туризму. Туризм як соціальне явище, функції туризму. 

Поняття туристичних ресурсів та їх види. Історико-культурні туристичні 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 



ресурси України. Туризм та охорона природи. Організація туристично-

краєзнавчої роботи у навчально-виховній сфері. Екскурсія та походи як 

форми організації туристичної роботи. Туристична картографія. Основи 

топографії та орієнтування на місцевості. 

Викладач: доц., канд. екон. наук Гук Н.А. 

Теорія та методика 

викладання шейпінгу та 

аеробіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика та методика її 

викладання. Спортивні ігри та методика їх викладання. Зміст дисципліни: 

Історичний огляд виникнення та розвитку аеробіки та шейпінгу 

Класифікація, напрямки та фази занять аеробікою. Методи проведення 

занять з аеробіки. Типи уроків, способи та засоби організації занять з 

аеробіки. Урок – основна форма проведення заняття з аеробіки. Терміни 

основних кроків та  рекомендації до занять аеробікою та шейпінгом. Зміни в 

організмі, які викликають заняття аеробікою та шейпінгом. Оздоровчий 

ефект фізичного тренування. Загальні характеристики впливу занять 

аеробікою на організм. Класифікація змагань з аеробіки. 

Викладач : канд. пед. .наук, ст. викладач Чепелюк А.В 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

8 3 6 Нові технології у 

фізичному вихованні 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Біомеханіка. Комп’ютерна техніка 

та математичні методи у фізичному вихованні спорті. ТМФВ. Зміст 

дисципліни: Предмет, мета і завдання курсу. Інновації та інноваційна 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів у сфері фізичної культури. 

Теоретико-методологічні засади проектування концепцій інноваційних 

програм фізкультурно-оздоровчої програми. Сучасні педагогічні технології 

як основа реалізації концепції інноваційних програм фізкультурно-

оздоровчої роботи та їх ефективність. Забезпечення впровадження 

інноваційних програм у навчальний процес. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Павлів І.Я. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Спортивна медицина Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Фізіологія 

людини. Біохімія. Зміст дисципліни: Значення, зміст та завдання предмету. 

Організація і структура спортивної медицини в Україні. Лікарське 

обстеження спортсменів. Методи дослідження фізичного розвитку у 

представників різних видів спорту. Оцінка функціонального стану 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



фізіологічних систем. Адаптація спортсмена до різних кліматичних, 

географічних та погодних умов. Загальне вчення про хворобу. Хронічні 

патологічні та перед патологічні стани в спорті. Профілактика спортивного 

травматизму. Медичне забезпечення спортивних змагань. Проблема 

спортивного відбору. Лікарський контроль в процесі тренувань. Загальні 

проблеми фізичного тренування. Діагностика тренованості та фізичної 

працездатності спортсмена. Методи відновлення в спорті. Спортивна 

фармакологія. Особливості раціонального харчування спортсменів. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Волошин О.Р. 

9 4 7 Гігієна фізичних вправ Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: анатомія людини, фізіологія 

людини, біологія. Зміст дисципліни: Предмет і завдання гігієни. Гігієнічні 

основи фізичної культури. Особиста гігієна. Гігієна навколишнього 

середовища (атмосферне повітря, вода). Основи гігієни спортивних споруд, 

спортивного одягу та взуття. Біологічні фактори зовнішнього середовища та 

профілактика інфекційних захворювань осіб, що займаються фізичною 

культурою. Гігієнічні основи харчування людини. Харчування осіб, що 

займаються фізичними вправами і спортом. Режим харчування спортсменів 

в період змагань. Харчовий статус спортсмена. Система гігієнічних 

факторів у підготовці спортсменів. Гігієна відновлення працездатності. 

Гігієна фізичної культури школяра. Гігієна загартовування. Гігієнічне 

забезпечення підготовки спортсменів у окремих видах спорту. Гігієнічне 

забезпечення оздоровчої фізкультури і спорту жінок. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Закаляк Н.Р. 

Здоров’я 

людини і 

фізичної 

реабілітації 

Загальна гігієна Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: анатомія людини, фізіологія 

людини, біологія. Зміст дисципліни: Предмет і завдання гігієни. Гігієнічні 

основи фізичної культури. Особиста гігієна. Гігієна навколишнього 

середовища (атмосферне повітря, вода). Основи гігієни спортивних споруд, 

спортивного одягу та взуття. Біологічні фактори зовнішнього середовища та 

профілактика інфекційних захворювань осіб, що займаються фізичною 

культурою. Гігієнічні основи харчування людини. Харчування осіб, що 

займаються фізичними вправами і спортом. Режим харчування спортсменів 

в період змагань. Харчовий статус спортсмена. Система гігієнічних 

факторів у підготовці спортсменів. Гігієна відновлення працездатності. 

Здоров’я 

людини і 

фізичної 

реабілітації 



Гігієна фізичної культури школяра. Гігієна загартовування. Гігієнічне 

забезпечення підготовки спортсменів у окремих видах спорту. Гігієнічне 

забезпечення оздоровчої фізкультури і спорту жінок. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Закаляк Н.Р. 

10 4 7 Основи стрітболу Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Баскетбол. Рухливі ігри. 

Спортивні ігри. Легка атлетика. Гімнастика. Зміст дисципліни: Стрітбол у 

системі фізкультурно-спортивної роботи. Основні поняття, класифікація та 

термінологія у стрітболі. Історія розвитку, сучасний стан і тенденції 

розвитку стрітболу. Правила гри, організація та методика суддівства 

змагань зі стрітболу. Закономірності формування навичок в стрітболі. 

Форми організації занять зі стрітболу. Основи техніко-тактичної підготовки 

у стрітболі. Загальні поняття про фізичну підготовку в стрітболі.  

Викладач: ст. викладач Самойлик С.В. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

Основи шахової гри Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. 

Психологія. Історія фізичної культури та олімпійський і професійний спорт. 

Зміст дисципліни: Базові поняття. Теорія шахів її значення в практичній 

грі. Шахова нотація і термінологія. Мат на початку партії. Характеристика 

помилок початківця, які виникають в процесі гри. Порівняльна сила фігур. 

Поняття про комбінацію. Шахова задача. План в шаховій партії. Принцип 

цільового розвитку фігур і пішаків (взаємодія сил) і боротьба за ініціативу. 

Шляхи розвитку шахового мистецтва. Комбінаційний план дії. План в 

шаховій партії. Використання позиційної переваги.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Проць Р.О. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

11 4 8 Організація та управління 

у сфері фізичного 

виховання 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Психологія. 

Соціологія. ТМФВ. Зміст дисципліни: Організація та управління у сфері 

фізичного виховання як навчальна та наукова дисципліна. Система 

управління сферою фізичного виховання в Україні. Регламентування 

діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання. Функції 

управління сферою фізичного виховання. Управління персоналом 

організацій сфери фізичного виховання. Міжнародний спортивний рух і 

місце у ньому організацій з фізичного виховання. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Герасименко С.Ю. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



Спортивні споруди та 

обладнання 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Біомеханіка. Вступ до 

спеціальності. Спортивні дисципліни. Зміст дисципліни: Норми, структура 

і організація будівництва спортивних споруд. Відкриті площинні спортивні 

споруди. Спортивні споруди в сільській місцевості. Криті спортивні 

споруди. Місця проведення занять з плавання. Спортивні споруди для 

зимових видів спорту. Спортивні споруди для осіб з інвалідністю. 

Викладач: ст. викладач Лемешко О.С. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

12 4 8 Нетрадиційні методи 

оздоровлення 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Фізіологія 

людини. Основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура. 

Фізіотерапія. Масаж. Загальна гігієна. Курортологія. Дієтологія. Зміст 

дисципліни: Поняття про нетрадиційну медицину. Гомеопатія. Апітерапія. 

Рефлексотерапія. Сучасні рефлексодіагностичні методи. Біоенерготерапія. 

Методи діагностики та лікування за допомогою біополя. Аутогенне 

тренування. Кольоротерапія. Пульсова діагностика. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Герасименко С.Ю. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Теорія та технології 

оздоровчої рухової 

активності 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика. Оздоровчі види 

гімнастики. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Зміст 

дисципліни: Поняття здоров'я, фізичної рекреації та оздоровчо-

рекреаційної рухової активності. Роль оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності у збереженні і зміцненні здоров'я людини. Особливості розвитку 

рухів та проявів рухової активності в різні вікові періоди. Методи 

визначення рухової активності. Норми оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності для різних категорій населення. Фітнес-технології з 

використанням засобів аеробіки. Технології силового фітнесу. Технології 

ментального фітнесу. Технології функціонального тренінгу. Технології 

аквафітнесу. Анімаційні технології. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Герасименко С.Ю. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

 

Директор інституту фізичної культури і здоров’я  проф. Лук’янченко М.І. 

"18" лютого 2019 р. 



Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

227 Фізична терапія, ерґотерапія 

227 Фізична реабілітація 
шифр і назва спеціальності  

 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Медична етика Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: філософська творчість та медична 

діяльність класиків медицини в контексті становлення та розгортання  

проблематики медичної етики. Зміст дисципліни: Медична етика в 

загальній системі етичного знання. Етичні аспекти медичного знання та 

медичної діяльності. Предмет і завдання медичної етики. Основні категорії 

та поняття. Сутність і сенс хвороби і здоров’я. Моральна цінність хвороби і 

здоров’я. Розгортання медико-етичної проблематики в історичному 

окресленні: від Гіппократа до сьогодення. Моральний зміст «Клятви 

Гіппократа». Етичні виклики, стимульовані прогресом сучасної медицини. 

Етичні проблеми трансплантології. Евтаназія і канони медицини. Етичні 

наслідки клонування. Феномен «голого короля» в медицині. Етичні 

проблеми геронтології. Підготовка до смерті як етична проблема. Проблема 

морального вибору в умов комерціалізації медичної діяльності.  

Викладач: доц., канд. філософ. наук Фоменко Л.К. 

Філософії імені 

професора 

В. Г. Скотного 

Етика та естетика Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: закономірності функціонування 

моралі як суспільного явища та проблеми естетичного відношення людини 

до дійсності. Зміст дисципліни: Місце етики в системі філософського і 

гуманітарного знання. Основні завдання етики по відношенню до свого 

предмету. Первісні форми регуляції людської поведінки. Поняття, функції, 

структура моральної свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні 

Філософії імені 

професора 

В. Г. Скотного 



мотиви і ціннісні орієнтації. Категорії моральної свідомості. Свобода дії, 

свобода вибору, свобода волі. Проблема співвідношення цілей і засобів 

діяльності. Моральність та спілкування. Моральні принципи спілкування. 

Моральна культура професійних відносин. Структура та предмет 

естетичного знання. Естетична діяльність та її форми. Естетична свідомість. 

Естетичні категорії як логічні моделі естетичної практики. Мистецтво як 

універсальна форма відображення її пізнання дійсності. Предмет, форма і 

зміст мистецтва. Види та функції мистецтва. Мистецтво та естетичне 

виховання. Творчий метод, стиль, напрямок. 

Викладач: доц., канд. філософ. наук Янко Ж.В.  

2 2 4 Основи економічної теорії Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Економічна теорія як наука. Загальні основи економічного 

розвитку. Загальні основи економічного розвитку. Форми організації 

виробництва. Суть та функції грошей. Власність в економічній структурі 

суспільства. Ринкова організація: зміст та структура. Економічна роль 

держави. Основи теорії попиту та пропозиції. Підприємство (фірма) в 

системі ринкових відносин. Підприємництво. Національна економіка та її 

показники. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Інфляція. Зайнятість та 

безробіття. Бюджет та податки. Доходи та соціальна політика в ринковій 

економіці. Макроекономічна нестабільність. Економічне зростання. 

Міжнародні економічні зв’язки. 

Викладач: доц., канд. екон. наук Гук Н.А. 

Економіки та 

менеджменту 

Правознавство Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, 

політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи 

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового 

права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і 

цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права 

України. Основи екологічного і земельного права України.  

Викладачі: доц., канд. юрид. наук Дмитришин Ю.Л.; 

доц. канд. юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

3 3 6 Політологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства, 



контролю: залік. Основа для вивчення: політичне життя суспільства. 

політична система суспільства. Зміст дисципліни: Політика і наука про 

політику. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Становлення та 

розвиток політичної думки в Україні. Політичне життя суспільства. Політична 

влада. Політична система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи. Політична еліта та політичне лідерство. 

Політична свідомість і політична культура. Суспільно-політичні доктрини 

сучасного світу. Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси.  

Викладач: доц., канд. іст. наук Комарницький Я.М. 

соціології та 

політології 

Соціологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна 

психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 

Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і 

проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система. 

Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї . 

Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії. 

Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління. 

Соціологія політики. Соціологія громадської думки.  

Викладач: доц., канд. філос. наук Мірчук І.Л. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Метрологічний контроль Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Біохімія. 

Кінезіологія. Оздоровчі види рухової активності. Зміст дисципліни: 

Основи теорії спортивних вимірювань. Методи статистичної обробки 

результатів спортивних вимірювань. Інструментальні методи контролю. 

Метрологічні основи контролю розвитку рухових якостей. Метрологічне 

забезпечення рухової підготовки дітей шкільного віку. Метрологічне 

забезпечення рухової підготовки студентської молоді. Метрологічний 

контроль у фітнесі. Метрологічне забезпечення рухової підготовки 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



дорослого населення і людей похилого віку. Метрологічне забезпечення 

рухової підготовки в адаптаційній фізичній культурі.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Чопик Р.В. 

Оздоровчий танцювальний 

фітнес 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Оздоровчі види 

гімнастики. Зміст дисципліни: Фітнес як оздоровча технологія у сучасних 

соціально-економічних умовах. Поняття про фітнес. Класифікація та 

завдання сучасних оздоровчих фітнес-програм. Тенденції розвитку 

оздоровчих фітнес-програм. Структура комплексного заняття по фітнесу та 

фізіологічне обґрунтування її доцільності. Методика проведення розминки. 

Методика проведення кардіо-аеробної фази. Методика проведення 

ізольованої роботи. Методика проведення фази розслаблення та стретчінгу. 

Особливості дозування та контролю навантаження на заняттях. Завдання та 

критерії оздоровчої ефективності кардіопрограм. Циклічні види 

кардіопрограм та їх аналоги – кардіотренажери. Технічні засоби 

забезпечення занять оздоровчих кардіопрограм. Критерії оцінювання 

оздоровчої ефективності кардіопрограм. Характеристика аеробіки. Завдання 

та критерії оздоровчої ефективності програм силової спрямованості. 

Дозування фізичного навантаження в процесі силових тренувань; 

характеристика програм з використанням вільних обтяжень. Програми з 

використанням силових тренажерів. Характеристика програм системи 

«Ізотон». Характеристика програм з обтяженням ваги власного тіла. 

Основні завдання та принципи програм «Розумне тіло». Особливості 

постави та дихання в процесі тренувань. Критерії оцінювання оздоровчої 

ефективності програм «Розумне тіло». Механізми оздоровчого впливу 

програм «Розумне тіло». 

Викладач: ст. викладач, канд.. пед. наук Чепелюк А.В. 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 

2 2 4 Догляд за хворими з 

елементами ФР 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ у фізичну реабілітацію. 

Основи фізичної реабілітації. Зміст дисципліни: Типи і види лікувально-

профілактичних та реабілітаційних установ. Транспортування хворих. 

Використання функціональних ліжок. Переміщення та розміщення 

пацієнта. Спостереження за хворим. Загальний догляд за соматичним 

хворим. Загальні поняття про прості лікувальні маніпуляції, ін’єкції та 

вливання. Претермінальні і термінальні стани та догоспітальна допомога 

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 



при них. Спеціальний догляд за хворими. Лікувальна фізкультура при 

функціональних порушеннях органів і систем.  

Викладач: ст. викл. Рогаля Ю.Л. 

Долікарська допомога у 

невідкладних станах 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Вікова анатомія та фізіологія», 

«Основи здорового способу життя», «Спортивна медицина», «Фізіологія 

людини», «Фізіологія рухової активності». Зміст дисципліни: Перша 

долікарська допомога та її значення. Основи реаніматології. Десмургія. 

Відкриті пошкодження. Рани. Кровотечі: класифікація, клініка, діагностика, 

методи і засоби тимчасової та кінцевої зупинки. Перша долікарська 

допомога при ушкодженнях та травмах. Перша долікарська допомога при 

гострих терапевтичних захворюваннях, отруєннях та опіках. Гострі 

хірургічні захворювання органів черевної порожнини. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Волошин О.Р. 

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

3 2 4 Основи раціонального 

харчування 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія людини. Біохімія. 

Загальна теорія здоров’я. Загальна гігієна. Зміст дисципліни: Гігієнічні 

основи харчування людини. Біологічна роль основних харчових речовин та 

мікронутрієнтів в організмі. Біологічна роль білків, жирів і вуглеводів. 

Фізіологічне значення вітамінів, біоелементів. Принципи раціонального 

харчування. Формула збалансованого харчування дорослої людини. 

Калорійність їжі. Якісна повноцінність їжі. Засвоюваність їжі і режим 

харчування. Харчування осіб, що займаються фізичними вправами і 

спортом. Харчовий раціон спортсмена, режим харчування осіб, які 

займаються фізкультурою і спортом. Рекомендовані добові норми основних 

вітамінів і основних мінеральних речовин для осіб, які займаються спортом. 

Поняття про харчовий статус, методи його визначення і оцінки. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Закаляк Н.Р.  

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

Гігієна харчування  Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія людини. Біохімія. 

Загальна теорія здоров’я. Загальна гігієна. Зміст дисципліни: Науково-

гігієнічні основи харчування. Основні гігієнічні вимоги до побудови 

харчового раціону людини. Джерела енергії у харчуванні. Роль білків, жирів 

і вуглеводів у харчуванні. Роль вітамінів і мікроелементів у харчуванні. 

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 



Характеристика основних груп харчових продуктів. Епідеміологічне і 

токсикологічне значення їжі. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Закаляк Н.Р.  

4 2 4 Основи хореографії Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика. Спортивні 

дисципліни. Зміст дисципліни: Мета і завдання ритмічного та 

хореографічного виховання учнів. Засоби відновлення у процесі занять з 

музичної ритміки. Структура проведення занять з ритмічної гімнастики. 

Засоби музичної та хореографічної грамоти. Основні базові ритмічні та 

хореографічні рухи. Підбір танцювальних елементів в народних та 

рухливих іграх. Підготовчі та підвідні вправи та ігри. Розбір танцювальних 

рухів по запису. Розробка комплексів танцювальних вправ з музичним 

супроводом.  

Викладач: доц., канд. мистецтвознавства Фриз П.І. 

Культурології та 

мистецької 

освіти 

Основи екології Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основи природознавства Зміст 

дисципліни: Сучасна екологія - міждисциплінарна галузь знань. Розвиток 

екології та її сучасні особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та 

завдання екології. Системний підхід у науці та екології. Значення екології. 

Основи аутекології. Екологічні фактори. Поняття середовища. Екологічні 

фактори. Механізми дії екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування. Основи популяційної екології. Поняття 

популяції. Територіальні закономірності популяцій. 

Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка популяцій. Основи 

синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень організації живого. 

Поняття екосистеми. Структура екосистеми. Функціональні 

характеристики. Основні риси екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про біосферу та ноосферу. 

Розвиток поняття та вчення про біосферу. Біосфера у розумінні 

В.Вернадського. Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та склад 

біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний 

прогрес та проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні проблеми України та 

перспективи їх подолання. Першопричини екологічних проблем України. 

Екології та 

географії 



Екологічні проблеми абіотичних компонентів: атмосферного повітря, надр, 

водних ресурсів, земель і ґрунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та проблема відходів. 

Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні проблеми 

промислового комплексу. Екологічні проблеми агропромислового 

комплексу. Екологічні проблеми транспорту. Екологічні проблеми 

урбанізації та комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи економіки 

природокористування. Проблеми збалансованого природокористування, 

екологічної політики та природоохоронного управління.  

Викладач: доц., канд. с.-г. наук Скробач Т.Б. 

5 2 4 Вікова анатомія та 

фізіологія 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Долікарська медична допомога 

у невідкладних станах», «Основи здорового способу життя», «Спортивна 

медицина», «Фізіологія людини», «Фізіологія рухової активності». Зміст 

дисципліни: Вступ. Предмет і завдання вікової фізіології, її місце в системі 

наукових знань. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. 

Вікові особливості опорно-рухового апарату людини. Фізіологія нервової 

системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність, її становлення в 

процесі розвитку. Вікова фізіологія аналізаторів. Фізіологічні особливості 

ендокринної системи у дітей та підлітків. Вікові особливості системи крові 

та кровообігу. Будова і робота серця. Вікові особливості органів дихання. 

Вікові особливості будови і функції органів травлення. Поняття про обмін 

речовин та енергії. Вікові особливості системи виділення. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Філь В. М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 

Функціональна анатомія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія людини, Спортивна 

медицина. Зміст дисципліни: Предмет, історія, методи досліджень і 

значення  функціональної анатомії. Структурні зміни в кістковій системі 

організму людини під впливом фізичних навантажень. Структурні зміни  

суглобово-зв’язкового апарату спортсменів. Особливості будови опорно-

рухового апарату спортсменів різної спеціалізації. Структурні зміни 

м’язової системи під впливом фізичних навантажень. Динамічна анатомія. 

Анатомічний аналіз спортивних рухів і положень тіла. Анатомічна 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



характеристика положень тіла. Біодинаміка внутрішніх органів під  час 

виконання спортивних вправ. Морфологічні особливості фізичного 

розвитку. Закономірності індивідуального розвитку людини. 

Стоматоскопічний метод оцінки фізичного розвитку школярів. Генетичні 

аспекти спортивної орієнтації. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Копко І. Є. 

6 3 5 Основи здорового способу 

життя  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини із основами 

спортивної морфології. Фізіологія людини. Біохімія. Біохімічні основи 

фізичного виховання. Зміст дисципліни: Здоровий спосіб життя як шлях 

формування і зміцнення здоров’я людини. Фізичне здоров’я індивідуума. 

Вплив біологічних ритмів, екологічних чинників на здоров’я людини. 

Екологія та здоров’я людини. Раціональне харчування. Роль білків, жирів, 

вуглеводів, мінеральних речовини, мікроелементів та вітамінів у 

раціональному харчуванні. Психічне здоров’я; стрес та методи підвищення 

стійкості до нього. Девіантна поведінка, наркоманія, алкоголізм і 

тютюнопаління та боротьба з ними. СНІД та його соціальна небезпека. 

Духовний світ людини та її здоров’я.  

Викладач: доц., канд. мед. наук Матрошилін О.Г. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Діагностика та моніторинг 

стану здоров’я 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: анатомія людини; фізіологія 

людини; загальна теорія здоров’я, долікарська допомога у невідкладних 

станах, патологічна фізіологія; патологічна анатомія. Зміст дисципліни: 

Поняття про здоров’я і аналіз його критеріїв. Моделі та норми в оцінці 

життєздатності. Фактори фізичного здоров’я. Показники фізичного розвитку, 

фізичної підготовки,  функціональних резервів. Донозологічна діагностика 

здоров’я за функціональними показниками. Методи дослідження системи 

кровообігу. Діагностика здоров’я за прямими  показниками. Оцінка основних 

властивостей нервової системи. Соціальне здоров'я, його оцінка. Методи 

дослідження дихальної системи. Методи оцінки популяційного здоров’я. 

Концепція і стратегія охорони здоров’я дітей та інвалідів в Україні. 

Визначення, критерії, методи діагностики психічного здоров’я. Особливості 

моніторингу психічного здоров’я, його складності. Поняття про моніторинг 

здоров’я та його методи. Методи моніторингу інтегрального стану здоров’я. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 



Викладач: доц., канд. пед. наук Іваніків Н.М. 

7 3 6 Інформаційні технології Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Комп’ютерні технології в 

професійній діяльності. Зміст дисципліни: Інформація. Інформаційні 

процеси та системи. Етапи розвитку інформаційних технологій. Електронна 

пошта. Поштові клієнти. Створення Web-сайту та його розміщення в 

Інтернеті. Web-хостинг. Онлайн-конструктор сайтів Google, Wix.com, Ucoz. 

Хмаркові сервіси збереження даних. GoogleDrive, DropBox, PrnScr. 

Спільний доступ. Робота з Google-документами. Опитування, тестування і 

Google-форми. Інформаційні технології в медицині та їх вплив на здоров’я 

людини.  

Викладач: доц.., канд. фіз.-мат. наук Гольський В.Б. 

Фізики 

Професійна майстерність 

(за професійним 

спрямуванням) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна теорія здоров'я. Зміст 

дисципліни: Структура професійної діяльності фахівця з фізичної 

реабілітації. Види спілкування фахівця з фізичної реабілітації. Науково-

дослідна робота як засіб формування професіоналізму майбутнього фахівця 

з фізичної реабілітації. Практика за профілем майбутньої роботи фахівця з 

фізичної реабілітації. Самовиховання, самоорганізація та здібності фахівця з 

фізичної реабілітації. Індивідуальні та професійні якості фахівця з фізичної 

реабілітації. Такт та етика у професійній майстерності фахівців з фізичної 

реабілітації. 

Викладач: проф., д-р. мед. наук Флюнт І-С.С. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

8 3 6 Функціональна діагностика Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: функціональна анатомія. Вікова 

анатомія та фізіологія. Спортивна медицина. Зміст дисципліни: Методи 

функціональної діагностики. Анамнез. Фізичний розвиток. Методи 

дослідження функціонального стану нервової і нервово-м’язевої системи. 

Методи дослідження діяльності системи дихання. Методи дослідження 

серцево-судинної системи. Дослідження ендокринної, травної, видільної 

систем і системи крові. Лікарсько-педагогічні спостереження і контроль за 

тренувальною діяльністю.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Іваніків Н.М. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Методи досліджень у Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Здоров’я людини 



лікарському контролі   контролю: залік. Основа для вивчення: функціональна анатомія. Вікова 

анатомія та фізіологія. Спортивна медицина. Зміст дисципліни: Методи 

діагностичного обстеження. Медичні обстеження. Сучасні методи оцінки 

ефективності оздоровчо-тренувальних програм. Анамнез. Соматоскопія. 

Антропометрія. Методи дослідження рухового апарату та нервової системи. 

Принципи підготовки та проведення електроміографічних досліджень. 

Комп'ютерна електроенцефалографія. Фізіологічні основи тестування функції 

легенів. Основні методи аналізу діяльності системи дихання. Вимірювання 

легеневих об'ємів. Неінвазивні та інвазивні методи дослідження діяльності 

серця. Методи об’єктивної реєстрації діяльності серця. Дослідження системи 

кровообігу. Типи реакції серцево-судинної системи на навантаження. 

Дослідження інтенсивності процесів обміну речовин і енергії в організмі. 

Методика проведення та контрольні показники при аналізах крові, сечі. 

Зміст, суть і форми лікарсько-педагогічних спостережень. Експрес-методи 

оцінки фізичного стану. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Іваніків Н.М. 

та фізичної 

реабілітації 

9 4 7 Спортивна медицина Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до спеціальності. Анатомія 

людини. Фізіологія людини. Зміст дисципліни: Зміст дисципліни: 

Значення, зміст та завдання предмету. Організація і структура спортивної 

медицини в Україні. Лікарське обстеження спортсменів. Методи 

дослідження фізичного розвитку у представників різних видів спорту. 

Оцінка функціонального стану фізіологічних систем. Адаптація спортсмена 

до різних кліматичних, географічних та погодних умов. Загальне вчення про 

хворобу. Хронічні патологічні та перед патологічні стани в спорті. 

Профілактика спортивного травматизму. Медичне забезпечення спортивних 

змагань.  Проблема спортивного відбору. Лікарський контроль в процесі 

тренувань. Загальні проблеми фізичного тренування. Діагностика 

тренованості та фізичної працездатності спортсмена. Методи відновлення в 

спорті. Спортивна фармакологія. Особливості раціонального харчування 

спортсменів. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Волошин О.Р. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 

Адаптивне фізичне 

виховання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія та методика фізичного 

виховання. Фізична реабілітація. Фізіологія спорту. Зміст дисципліни: 

Теорії та 

методики 

фізичного 



Значення, мета і завдання адаптивного фізичного виховання. Базові 

концепції адаптивного фізичного виховання. Теоретико-методичні 

особливості організації та проведення занять фізичними впрвами з дітьми, 

які мають вади зору, порушення слуху, порушення опорно-рухового 

апарату, діяльності спинного мозку та дитячого церебрального паралічу, 

розумовими та психічними порушеннями. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Мусієнко О.В. 

виховання 

10 4 7 Технічні засоби у фізичній 

реабілітації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ у фізичну реабілітацію. 

Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату. Зміст 

дисципліни: Технічні засоби для переміщення і підтримання правильного 

положення тіла. Основні категорії технічних засобів реабілітації. Огляд 

нормативних документів із забезпечення осіб з інвалідністю технічними 

засобами реабілітації в Україні. Характеристика і призначення технічних 

засобів пересування. Підбір інвалідного візка. Моделі пересування та засоби 

підстраховування. Профілактика виникнення вторинних ускладнень в осіб з 

тяжкими руховими порушеннями. Базові принципи позиціонування людей з 

тяжкими руховими порушеннями. Технічна адаптація середовища. Технічні 

вимоги до параметрів зон і просторів для осіб з інвалідністю: габарити 

крісла-коляски, зони для розміщення крісла-коляски; проходи і коридори при 

русі крісла-коляски; вимоги до входів у будинки і приміщення; вимоги до 

дверей і напрямку їх відкривання; поручні; сходи; пандуси; кнопка виклику; 

ліфти і підйомники; вимоги до санітарно-гігієнічних приміщень; благоустрій 

прилеглої території і пішохідні шляхи; рекомендації до проектування 

житлових будинків. 

Викладач: ст. викл., канд. наук з фіз. вих. і спорту Герасименко О.С. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Лікувальна фізична 

культура 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ у фізичну реабілітацію. 

Теорія і методика фізичного виховання. Біомеханіка. 

Зміст дисципліни: Загальні основи лікувальної фізичної культури. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях органів дихання. Лікувальна 

фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи. Лікувальна 

фізкультура при захворюваннях системи органів травлення та обміну 

речовин. Лікувальна фізкультура при захворюваннях сечовидільної системи. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях нервової системи. Лікувальна 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 



фізкультура при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату. 

Лікувальна фізична культура при хірургічних захворюваннях. Лікувальна 

фізкультура в акушерстві та гінекології. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Матрошилін О.Г. 

11 4 8 Психологія здоров’я Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини з основами 

спортивної морфології. Психологія. Спортивна медицина. Зміст 

дисципліни: Вступ у психологію здоров'я. Здоров'я як системне поняття. 

Специфіка психічного здоров'я спортсменів. Здоровий спосіб життя 

спортсменів. Форми та методи підтримки психічного здоров'я спортсменів. 

Психологічний фактор у процесі системної підтримки психічного здоров'я. 
Викладач: доц., канд. психол. наук Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 

Психологія здорового 

способу життя 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини з основами 

спортивної морфології. Психологія. Спортивна медицина. Зміст 

дисципліни: Поняття про основи здорового способу життя. Проблема 

здоров'я і здорового способу життя. Здоров'я як системне поняття. Критерії 

психічного та соціального здоров’я. Ставлення до здоров'я. Основні закони 

розвитку сучасного соціального і культурного середовища. Види здоров'я: 

фізичне, психічне і соціальне. Поняття потенціалу здоров'я та його 

розвиток. Деструктивний особистісний розвиток. Психосоматичні розлади. 

Поняття про «Психологічний захист особистості». Аспекти професійного 

здоров'я. Онтогенетичні аспекти психології здоров'я. Гендерні аспекти 

здоров'я. Соціальні зміни і здоров’я суспільства. Життєвий шлях людини та 

її здоров’я. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального 

характеру. Психологічні особливості реагування в надзвичайних ситуаціях 

різної спрямованості. Здоров'язберігаючі технології та шляхи оптимізації 

психологічного здоров'я. Профілактика, допомога і реабілітація. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 

12 4 8 Виховні технології 

здоро’язбереження 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Філософія. Педагогіка. Психологія. 

Зміст дисципліни: Здоров'я як багатоаспектна проблема. Використання 

здоро’язберігаючих технологій у освітньому процесі школи. Організація 

здоро’язберігаючого середовища у школі. Попередження шкідливих звичок 

та девіантної поведінки у дитячому середовищі. Роль сім]ї та школи у 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 



здоро’язбереженні дітей різних вікових груп. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Надім’янова Т.В. 

Основи педагогіки здоров’я Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи, 

здоров’язберігаючі технології. Зміст дисципліни: Теоретико-методологічні 

основи педагогіки здоров’я. Становлення та розвиток педагогіки здоров’я в 

Україні. Здоров’я як цінність і головний критерій життєдіяльності 

особистості. Концепції сприяння покращенню здоров’я. Здоровий спосіб 

життя як пріоритет і необхідність. Педагогічні технології формування 

ціннісного ставлення до здоров’я. Технології здоров’язбереження в умовах 

освітнього середовища. Використання здоров’язбережувальних технологій 

у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Фізкультурно-

оздоровча робота у системі здоров’язбереження. Психолого-педагогічні 

основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних 

захворювань дітей та молоді. Інноваційні аспекти здоров’язбережувальної 

діяльності. Управління процесом сприяння здоров’ю. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Надім’янова Т.В. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

13 4 8 Дієтологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи раціонального харчування.  

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. Зміст 

дисципліни: Поняття про дієтичне харчування та його значення. Принципи 

дієтичного харчування. Поняття про номерну систему дієт в лікувальних 

закладах. Лікувальні мінеральні води. Лікувальне голодування. 

Парентеральне харчування. Харчування в екологічно-несприятливих умовах: 

радіозахисне харчування; раціони в лікувально-профілактичному харчуванні; 

генетично-модифіковані продукти харчування. Превентивне харчування при 

ризику деяких захворювань: органів шлунково-кишкового тракту, печінки, 

жовчного міхура і підшлункової залози, нирок, серцево-судинної системи, 

при ожирінні та цукровому діабеті. Нетрадиційні види харчування. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Матрошилін О.Г. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Методика навчання основ 

здоров’я та здорового 

способу життя 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи педагогіки здоров'я. 

Психологія здорового способу життя. Загальна теорія здоров’я. Основи 

здорового способу життя. Виховні технології здоров’язбереження. Зміст 

дисципліни: Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



збереження та зміцнення. Стан здоров’я населення України, шляхи його 

покращення. Складові здорового способу життя. Профілактика здорового 

способу життя у молодіжному середовищі. Теоретичні основи методики 

навчання основ здоров’я. Засоби навчання основам здоров’я. Методи 

навчання основ здоров’я. Чинники здоров’язберігаючої діяльності у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Особливості методики проведення 

уроків основ здоров’я. 

Викладач: проф., д-р. пед. наук Лук’янченко М.І. 

 

 

Директор інституту фізичної культури і здоров’я  проф. Лук’янченко М.І. 

"18" лютого 2019 р. 

 

 

 



Ккаталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР «Молодший спеціаліст»  

227 Фізична терапія, ерготерапія 
шифр і назва спеціальності  

 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 4 Політологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: політичне життя суспільства. 

політична система суспільства. Зміст дисципліни: Політика і наука про 

політику. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Становлення та 

розвиток політичної думки в Україні. Політичне життя суспільства. Політична 

влада. Політична система суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, 

політичні партії та партійні системи.  Політична еліта та політичне лідерство. 

Політична свідомість і політична культура. Суспільно-політичні доктрини 

сучасного світу. Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси.  

Викладач: доц., канд. іст. наук Комарницький Я.М. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

Соціологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна 

психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство. 

Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і 

проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система. 

Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї . 

Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії. 

Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління. 

Соціологія політики. Соціологія громадської думки.  

Викладач: доц. канд. філос. наук Мірчук І.Л. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

   Медична етика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: філософська творчість та медична 

діяльність класиків медицини в контексті становлення та розгортання  

Філософії імені 

професора 

В. Г. Скотного 



проблематики медичної етики. Зміст дисципліни: Медична етика в 

загальній системі етичного знання. Етичні аспекти медичного знання та 

медичної діяльності. Предмет і завдання медичної етики. Основні категорії 

та поняття. Сутність і сенс хвороби і здоров’я. Моральна цінність хвороби і 

здоров’я. Розгортання медико-етичної проблематики в історичному 

окресленні: від Гіппократа до сьогодення. Моральний зміст «Клятви 

Гіппократа». Етичні виклики, стимульовані прогресом сучасної медицини. 

Етичні проблеми трансплантології. Евтаназія і канони медицини. Етичні 

наслідки клонування. Феномен «голого короля» в медицині. Етичні 

проблеми геронтології. Підготовка до смерті як етична проблема. Проблема 

морального вибору в умов комерціалізації медичної діяльності.  

Викладач: доц., канд. філософ. наук Фоменко Л.К. 

 

Цикл професійної-практичної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Метрологічний контроль Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Біохімія. 

Кінезіологія. Оздоровчі види рухової активності. Зміст дисципліни: 

Основи теорії спортивних вимірювань. Методи статистичної обробки 

результатів спортивних вимірювань. Інструментальні методи контролю. 

Метрологічні основи контролю розвитку рухових якостей. Метрологічне 

забезпечення рухової підготовки дітей шкільного віку. Метрологічне 

забезпечення рухової підготовки студентської молоді. Метрологічний 

контроль у фітнесі. Метрологічне забезпечення рухової підготовки 

дорослого населення і людей похилого віку. Метрологічне забезпечення 

рухової підготовки в адаптаційній фізичній культурі.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Чопик Р.В. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Оздоровчий танцювальний 

фітнес 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини. Оздоровчі види 

гімнастики. Зміст дисципліни: Фітнес як оздоровча технологія у сучасних 

соціально-економічних умовах. Поняття про фітнес. Класифікація та 

Спортивних 

дисциплін і 

туризму 



завдання сучасних оздоровчих фітнес-програм. Тенденції розвитку 

оздоровчих фітнес-програм. Структура комплексного заняття по фітнесу та 

фізіологічне обґрунтування її доцільності. Методика проведення розминки. 

Методика проведення кардіо-аеробної фази. Методика проведення 

ізольованої роботи. Методика проведення фази розслаблення та стретчінгу. 

Особливості дозування та контролю навантаження на заняттях. Завдання та 

критерії оздоровчої ефективності кардіопрограм. Циклічні види 

кардіопрограм та їх аналоги – кардіотренажери. Технічні засоби 

забезпечення занять оздоровчих кардіопрограм. Критерії оцінювання 

оздоровчої ефективності кардіопрограм. Характеристика аеробіки. Завдання 

та критерії оздоровчої ефективності програм силової спрямованості. 

Дозування фізичного навантаження в процесі силових тренувань; 

характеристика програм з використанням вільних обтяжень. Програми з 

використанням силових тренажерів. Характеристика програм системи 

«Ізотон». Характеристика програм з обтяженням ваги власного тіла. 

Основні завдання та принципи програм «Розумне тіло». Особливості 

постави та дихання в процесі тренувань. Критерії оцінювання оздоровчої 

ефективності програм «Розумне тіло». Механізми оздоровчого впливу 

програм «Розумне тіло». 

Викладач: ст. викладач, канд.. пед. наук Чепелюк А.В. 

2 2 3 Вікова анатомія та 

фізіологія 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: «Долікарська медична допомога 

у невідкладних станах», «Основи здорового способу життя», «Спортивна 

медицина», «Фізіологія людини», «Фізіологія рухової активності». Зміст 

дисципліни: Вступ. Предмет і завдання вікової фізіології, її місце в системі 

наукових знань. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. 

Вікові особливості опорно-рухового апарату людини. Фізіологія нервової 

системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність, її становлення в 

процесі розвитку. Вікова фізіологія аналізаторів. Фізіологічні особливості 

ендокринної системи у дітей та підлітків. Вікові особливості системи крові 

та кровообігу. Будова і робота серця. Вікові особливості органів дихання. 

Вікові особливості будови і функції органів травлення. Поняття про обмін 

речовин та енергії. Вікові особливості системи виділення. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Філь В. М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 

Функціональна анатомія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Анатомії, 



контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія людини, Спортивна 

медицина. Зміст дисципліни: Предмет, історія, методи досліджень і 

значення  функціональної анатомії. Структурні зміни в кістковій системі 

організму людини під впливом фізичних навантажень. Структурні зміни  

суглобово-зв’язкового апарату спортсменів. Особливості будови опорно-

рухового апарату спортсменів різної спеціалізації. Структурні зміни 

м’язової системи під впливом фізичних навантажень. Динамічна анатомія. 

Анатомічний аналіз спортивних рухів і положень тіла. Анатомічна 

характеристика положень тіла. Біодинаміка внутрішніх органів під  час 

виконання спортивних вправ. Морфологічні особливості фізичного 

розвитку. Закономірності індивідуального розвитку людини. 

Стоматоскопічний метод оцінки фізичного розвитку школярів. Генетичні 

аспекти спортивної орієнтації. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Копко І. Є. 

фізіології та 

валеології 

3 2 3 Функціональна діагностика Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: анатомія людини, фізіологія 

людини, основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації.  

Зміст дисципліни: Методи функціональної діагностики. Анамнез. Фізичний 

розвиток. Методи дослідження функціонального стану нервової і нервово-

м’язевої системи. Методи дослідження діяльності системи дихання. Методи 

дослідження серцево-судинної системи. Дослідження ендокринної, травної, 

видільної систем і системи крові. Лікарсько-педагогічні спостереження і 

контроль за тренувальною діяльністю.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Іваніків Н.М. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

Методи досліджень у 

лікарському контролі   

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: анатомія людини, фізіологія 

людини, основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації.  

Зміст дисципліни: Методи діагностичного обстеження. Медичні 

обстеження. Сучасні методи оцінки ефективності оздоровчо-тренувальних 

програм. Анамнез. Соматоскопія. Антропометрія. Методи дослідження 

рухового апарату та нервової системи. Принципи підготовки та проведення 

електроміографічних досліджень. Комп'ютерна електроенцефалографія. 

Фізіологічні основи тестування функції легенів. Основні методи аналізу 

діяльності системи дихання. Вимірювання легеневих об'ємів. Неінвазивні та 

інвазивні методи дослідження діяльності серця. Методи об’єктивної 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 



реєстрації діяльності серця. Дослідження системи кровообігу. Типи реакції 

серцево-судинної системи на навантаження. Дослідження інтенсивності 

процесів обміну речовин і енергії в організмі. Методика проведення та 

контрольні показники при аналізах крові, сечі. Зміст, суть і форми лікарсько-

педагогічних спостережень. Експрес-методи оцінки фізичного стану. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Іваніків Н.М. 

4 2 3 Основи раціонального 

харчування 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Фізіологія людини. Біохімія. 

Загальна теорія здоров’я. Загальна гігієна. Зміст дисципліни: Гігієнічні 

основи харчування людини. Біологічна роль основних харчових речовин та 

мікронутрієнтів в організмі. Біологічна роль білків, жирів і вуглеводів. 

Фізіологічне значення вітамінів, біоелементів. Принципи раціонального 

харчування. Формула збалансованого харчування дорослої людини. 

Калорійність їжі. Якісна повноцінність їжі. Засвоюваність їжі і режим 

харчування. Харчування осіб, що займаються фізичними вправами і 

спортом. Харчовий раціон спортсмена, режим харчування осіб, які 

займаються фізкультурою і спортом. Рекомендовані добові норми основних 

вітамінів і основних мінеральних речовин для осіб, які займаються спортом. 

Поняття про харчовий статус, методи його визначення і оцінки. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Закаляк Н.Р.  

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

Адаптивне фізичне 

виховання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія та методика фізичного 

виховання. Фізична реабілітація. Фізіологія спорту. Зміст дисципліни: 

Значення, мета і завдання адаптивного фізичного виховання. Базові 

концепції адаптивного фізичного виховання. Теоретико-методичні 

особливості організації та проведення занять фізичними вправами з дітьми, 

які мають вади зору, порушення слуху, порушення опорно-рухового 

апарату, діяльності спинного мозку та дитячого церебрального паралічу, 

розумовими та психічними порушеннями. 

Викладач: доц., канд. біол. наук Мусієнко О.В. 

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

5 2 3 Технічні засоби у фізичній 

реабілітації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: кінезіологія, основи фізичної 

терапії та ерготерапії.  

Зміст дисципліни: Технічні засоби для переміщення і підтримання 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 



правильного положення тіла. Основні категорії технічних засобів реабілітації. 

Огляд нормативних документів із забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними засобами реабілітації в Україні. Характеристика і призначення 

технічних засобів пересування. Підбір інвалідного візка. Моделі пересування 

та засоби підстраховування. Профілактика виникнення вторинних 

ускладнень в осіб з тяжкими руховими порушеннями. Базові принципи 

позиціонування людей з тяжкими руховими порушеннями. Технічна 

адаптація середовища. Технічні вимоги до параметрів зон і просторів для осіб 

з інвалідністю: габарити крісла-коляски, зони для розміщення крісла-

коляски; проходи і коридори при русі крісла-коляски; вимоги до входів у 

будинки і приміщення; вимоги до дверей і напрямку їх відкривання; поручні; 

сходи; пандуси; кнопка виклику; ліфти і підйомники; вимоги до санітарно-

гігієнічних приміщень;  благоустрій прилеглої території і пішохідні шляхи; 

рекомендації до проектування житлових будинків. 

Викладач: ст. викл., канд. наук з фіз. вих. і спорту Герасименко О.С. 

Лікувальна фізична 

культура 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: фізіологія людини, кінезіологія. 

Зміст дисципліни: Загальні основи лікувальної фізичної культури. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях органів дихання. Лікувальна 

фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи. Лікувальна 

фізкультура при захворюваннях системи органів травлення та обміну 

речовин. Лікувальна фізкультура при захворюваннях сечовидільної системи. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях нервової системи. Лікувальна 

фізкультура при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату. 

Лікувальна фізична культура при хірургічних захворюваннях. Лікувальна 

фізкультура в акушерстві та гінекології. 

Викладач: доц., канд. мед. наук Матрошилін О.Г. 

Здоров’я людини 

та фізичної 

реабілітації 

6 2 4 Психологія здоров’я Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини з основами 

спортивної морфології. Психологія. Спортивна медицина. Зміст 

дисципліни: Вступ у психологію здоров'я. Здоров'я як системне поняття. 

Специфіка психічного здоров'я спортсменів. Здоровий спосіб життя 

спортсменів. Форми та методи підтримки психічного здоров'я спортсменів. 

Психологічний фактор у процесі системної підтримки психічного здоров'я. 
Викладач: доц., канд. психол. наук Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 



Психологія здорового 

способу життя 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Анатомія людини з основами 

спортивної морфології. Психологія. Спортивна медицина. Зміст 

дисципліни: Поняття про основи здорового способу життя. Проблема 

здоров'я і здорового способу життя. Здоров'я як системне поняття. Критерії 

психічного та соціального здоров’я. Ставлення до здоров'я. Основні закони 

розвитку сучасного соціального і культурного середовища. Види здоров'я: 

фізичне, психічне і соціальне. Поняття потенціалу здоров'я та його 

розвиток. Деструктивний особистісний розвиток. Психосоматичні розлади. 

Поняття про «Психологічний захист особистості». Аспекти професійного 

здоров'я. Онтогенетичні аспекти психології здоров'я. Гендерні аспекти 

здоров'я. Соціальні зміни і здоров’я суспільства. Життєвий шлях людини та 

її здоров’я. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального 

характеру. Психологічні особливості реагування в надзвичайних ситуаціях 

різної спрямованості. Здоров'язберігаючі технології та шляхи оптимізації 

психологічного здоров'я. Профілактика, допомога і реабілітація. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Борисенко З.Т. 

Практичної 

психології 

7 2 4 Професійна майстерність 

(за професійним 

спрямуванням) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Психологія. Соціологія. 

Медична етика. Анатомія людини. Фізіологія людини. Вступ у фізичну 

терапію та ерготерапію. Зміст дисципліни: Характерні особливості 

професійної майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. 

Структура професійної діяльності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. 

Значення професійної майстерності як навчальної дисципліни. Тлумачення 

основних понять у професійній майстерності фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії. Культура та педагогічна техніка фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії. Стилі, бар’єри, критерії та етапи педагогічного спілкування в 

професійній майстерності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. 

Науково-дослідна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх 

фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Використання різних форм 

науково-дослідної роботи у підвищенні рівня професійної майстерності 

фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Види практик та їх значення у 

формуванні професійної майстерності фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Викладач: доц., д-р. пед. наук Кондрацька Г.Д. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



Теорія та технології 

оздоровчої рухової 

активності 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Гімнастика. Оздоровчі види 

гімнастики. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Зміст 

дисципліни: Поняття здоров'я, фізичної рекреації та оздоровчо-

рекреаційної рухової активності. Роль оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності у збереженні і зміцненні здоров'я людини. Особливості розвитку 

рухів та проявів рухової активності в різні вікові періоди. Методи 

визначення рухової активності. Норми оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності для різних категорій населення. Фітнес-технології з 

використанням засобів аеробіки. Технології  силового фітнесу. Технології 

ментального фітнесу. Технології функціонального тренінгу. Технології 

аквафітнесу. Анімаційні технології. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Герасименко С.Ю. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

8 2 4 Параспорт Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Теорія і методика фізичного 

виховання. Олімпійський та професійний спорт. Неолімпійські види спорту. 

Основи фізичної реабілітації. Адаптивний спорт. Зміст дисципліни: 

Інваспорт в міжнародній олімпійській системі. Паралімпійській спорт. 

Структура Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету. Паралiмпiйський 

спорт в Україні. Сучаснi Паралiмпiйськi види спорту. Класифiкацiя 

спортсменiв у Паралiмпiйському спортi. Функцiональнi Паралiмпiйськi 

класифікації. Органiзацiя змагань у Паралiмпiйському спортi. 

Викладач: ст. викладач Лемешко О.С. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Основи педагогіки здоров’я Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка вищої школи, 

здоров’язберігаючі технології. Зміст дисципліни: Теоретико-методологічні 

основи педагогіки здоров’я. Становлення та розвиток педагогіки здоров’я в 

Україні. Здоров’я як цінність і головний критерій життєдіяльності 

особистості. Концепції сприяння покращенню здоров’я. Здоровий спосіб 

життя як пріоритет і необхідність. Педагогічні технології формування 

ціннісного ставлення до здоров’я. Технології здоров’язбереження в умовах 

освітнього середовища. Використання здоров’язбережувальних технологій 

у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Фізкультурно-

оздоровча робота у системі здоров’язбереження. Психолого-педагогічні 

основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 



захворювань дітей та молоді. Інноваційні аспекти здоров’язбережувальної 

діяльності. Управління процесом сприяння здоров’ю. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Надім’янова Т.В. 

 

Директор інституту фізичної культури і здоров’я  проф. Лук’янченко М.І. 

"18" лютого 2019 р. 

 

 

 


