
Каталог вибіркових дисциплін на 2019/2020 навчальний рік 

навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

014 Середня освіта (Фізична культура) 
шифр і назва спеціальності  

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 1 1 Організація та методика 

масової фізичної культури 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. ТМФВ. 

Зміст дисципліни: Основні форми організації оздоровчої фізичної 

культури. Поділ видів оздоровчої фізичної культури в залежності від їх 

спрямованості. Основні форми фізкультурно-оздоровчої діяльності у 

загальноосвітніх школах та ВНЗ. Основні організаційні форми 

фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання. Професійно-

прикладна фізична підготовка її мета та завдання. Фізкультурно-спортивні 

товариства, федерації з видів спорту. Види контролю за оздоровчим 

ефектом занять. Вибір фізичних вправ у програмуванні оздоровчого 

тренування. завдання масових фізкультурно-оздоровчих заходів та 

принципи їх проведення. Види фізкультурно-оздоровчих заходів та їх місце 

у фізкультурно-оздоровчій діяльності. Пропагандистсько-рекламні, 

навчально-тренувальні, спортивно-видовищні, рекреаційні. Організація та 

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.  

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

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Основи корекційної 

педагогіки 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Зміст дисципліни: 

Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. 

Види психофізичного розвитку та їхні причини. Комплексна диференційна 

діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Особливості розвитку, 

навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху. 

Особливості розвитку, навчання і виховання особистості при глибоких 

Загальної 

педагогіки та 

дошкільної 

освіти 



порушеннях зору. Особливості розвитку, навчання та виховання 

особистості при порушеннях інтелекту, ЗПР, відхиленнях емоційно-

вольової сфери та соціальної поведінки. Особливості розвитку, навчання та 

виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення. Особливості 

розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях рухової 

сфери.  

Викладач: проф., канд. пед. наук Пантюк Т.І. 

2 1 1 Психологія 

міжособистісного 

спілкування 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Психологія спілкування і міжособистісних 

стосунків; Стратегії і тактики спілкування. Психологічні особливості 

комунікації в міжособистісних стосунках. Психологія міжособистісної 

взаємодії. Психологія міжособистісного впливу. Міжособистісне 

сприймання й розуміння людьми один одного. Міжособистісне сприймання 

й розуміння людьми один одного. Психологія педагогічного спілкування. 

Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Білозерська С.І. 

Психології 

Державна освітня політика 

з питань здорового способу 

життя 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Професійна діяльність у сфері 

фізичного виховання. Організація та методика масової фізичної культури. 

Зміст дисципліни: Соціально-історичні основи розвитку освітньої політики 

держав з питань забезпечення здорового способу життя молоді. Теоретико-

методологічні засади державної освітньої політики з питань забезпечення 

здорового способу життя молоді України. Формування державної освітньої 

політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді України. 

Впровадження державної освітньої політики з питань забезпечення 

здорового способу життя молоді України.  

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

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

3 1 2 Тестування рухових 

здібностей школярів 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Біомеханіка. Спортивні 

дисципліни. Метрологічний контроль у фізичному вихованні. Зміст 

дисципліни: Класифікація рухових тестів. Методологія тестування. 

Педагогічна оцінка результатів тестових вимірювань. Методика тестування 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



рухових здібностей школярів. Антропометричні вимірювання. Міжнародні 

тести фізичної підготовленості дітей та молоді. Комплексне тестування 

рухових здібностей школярів у зарубіжних країнах. Тестування розвитку 

рухових якостей школярів. Програмне тестування рухової підготовленості 

школярів. Біологічні методи визначення функціональних можливостей та 

фізичного розвитку школярів. 

Викладач: доц., канд. наук з фіз. виховання і спорту Турчик І.Х. 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Інклюзивна освіта як модель 

соціального устрою. Методологічні засади інклюзивної освіти. Нормативно-

правове забезпечення інклюзивної освіти. Іноземний досвід інклюзивної 

освіти. Проблеми дітей з особливими потребами у контексті освітньої 

реформи в Україні. Характеристика спеціальної освіти в Україні. Види 

дитячих аномалій та причини їх виникнення. Партнерство між родиною і 

школою як необхідна передумова успішної інклюзії. Права батьків. 

Корекційно-розвивальна робота – як складова інклюзивного навчання та 

умови підвищення її ефективності. Педагогічні передумови інклюзивної 

освіти у навчальному закладі. Роль педагога у впровадженні інклюзивної 

освіти та засоби досягнення тривалих результатів. Професійні вимоги до 

педагогічного працівника інклюзивної освіти. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Садова І.І. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

4 1 2 Здоров’язбережна 

діяльність вчителя 

фізичної культури 

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

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

виховання. Адаптивний спорт. Адаптивне фізичне виховання. Теорія і 

методика фізичного виховання дорослого населення. Теорія та методика 

оздоровчої фізичної культури. Організація та методика масової фізичної 

культури. Зміст дисципліни: Предмет, завдання та мета дисципліни. 

Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя. 

Шкідливі звички та їх профілактика. Просвітницько-профілактична 

діяльність серед вчителів та учнів. Методи визначення рухової активності.  

Норми здоров’язбережної рухової активності для різних категорій 

населення. Оздоровчий фітнес та аеробна гімнастика як сучасні види 

здоров’язбережного середовища учнів. Рекреаційні ігри, забави та розваги 

як ефективний засіб здоров’язбережного середовища учнів.  

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



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

Інтегративне фізичне 

виховання школярів різних 

медичних груп 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: ТМФВ. Професійна діяльність у 

сфері фізичного виховання. Зміст дисципліни: Науково-теоретичні основи 

інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп. 

Специфічні принципи інтегративного фізичного виховання школярів. 
Ефективність інтегративного фізичного виховання школярів І –ІІІ груп 

здоров’я. Критерії скерування школярів І – ІІІ груп здоров’я до підгруп в 

умовах спільних уроків фізичної культури. Поточне тестування та експрес-

оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів. Концепція 

інтегративного фізичного виховання учнів І – ІІІ груп здоров’я в середніх 

загальноосвітніх школах. 

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

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

5 1 2 ТМФВ дорослого 

населення 

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

контролю: – залік. Основа для вивчення: Організація та методика масової 

фізичної культури. Професійна діяльність у сфері фізичного виховання. 

Теорія та методика фізичного виховання. Фізіологія. Біохімія. Педагогіка. 

Психологія. Зміст дисципліни: Державна політика та стан здоров’я 

дорослого населення України. Вікові особливості різних періодів життя 

дорослої людини. Фізкультурно-оздоровчі форми занять з дорослим 

населенням. Кондиційне тренування як основна форма занять з дорослим 

населенням Особливості методики розвитку рухових якостей у дорослих. 

Основні засоби фізичного виховання дорослих та методика їх використання. 

Лікарсько-педагогічний контроль у фізичному вихованні дорослого 

населення. Неспецифічні засоби фізичного вихованні дорослих. 

Нетрадиційні системи оздоровлення дорослого населення. 

Викладач: доц., канд. наук з фіз. виховання і спорту Турчик І.Х. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Менеджмент та маркетинг 

у фізичній культурі 

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

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

виховання. Управління у свері фізичного виховання. Зміст дисципліни: 

Теоретико-методологічні засади менеджменту у фізичній культурі.  

Фізкультурно-спортивна організація як об'єкт управління.  Функції 

менеджменту у фізичній культурі. Методи управління фізкультурно-

спортивними організаціями. Технології менеджменту у фізичній 

Економіки та 

менеджменту 



культурі. Функціональні види менеджменту у фізичній культурі.  

Органи управління фізичною культурою і спортом. Основи маркетингу 

фізичної культури. Послуга фізкультурно-спортивної організації як товар і 

об’єкт маркетингу. Маркетингові дослідження, сегментація та 

позиціонування на ринку послуг фізичної культури.  Організація збутової 

діяльності та ціноутворення на ринку послуг фізичної культури.  Рекламно-

інформаційна діяльність фізкультурно-спортивних організацій. 

Викладач: доц., канд. екон. наук Ворончак І.О. 

6 1 2 Теорія та методика 

оздоровчої фізичної 

культури 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи здорового способу життя. 

ТМФВ. Загальна теорія здоров’я. Зміст дисципліни: Предмет і завдання 

навчальної дисципліни “Теорія та методика оздоровчої фізичної культури. 

Організація і методика оздоровчої фізичної культури з дошкільнятами. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність у системі роботи загальноосвітньої 

школи. Методика здійснення фізкультурно-оздоровчих завдань у 

позакласній діяльності. Методика формування здорового способу життя 

учнів засобами фізичної культури. Діагностика стану здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості учнів.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Логвиненко О.Б. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Фізкультурно-оздоровчі 

клуби 

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

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

виховання. Оздоровчі технології у сфері фізичного виховання. Оздоровчі 

заняття на воді. Оздоровчі види єдиноборств. Оздоровчі види гімнастики; 

Зміст дисципліни: Клубна діяльність у галузі фізкультури і спорту як 

історичний процес. Клуб як сучасна форма організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності. Завдання і технологія діяльності 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних клубів у навчально-виховній сфері. 

Організація діяльності фізкультурно-оздоровчих, спортивних клубів за 

місцем проживання, в трудових колективах. 

Викладач: доц., канд. пед. наук Логвиненко О.Б. 

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 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

227 Фізична терапія, ерготерапія 

шифр і назва спеціальності  

Освітня програма «Фізична терапія»  

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 1 1 Фізична реабілітація у 

стоматології 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи фізичної реабілітації. 

Реабілітаційні технології. Анатомія людини. Зміст дисципліни: 

Дослідження та оцінка стану зубо-щелепної системи. Загальні основи 

застосування засобів ФР у хворих стоматологічного профілю. ЛФК та 

лікувальний масаж в системі ФР у стоматології. ФР хворих з 

одонтогенними гнійно-запальними процесами у щелепно-лицьовій ділянці. 

ФР при переломах щелеп і кісток лицьового скелета. ФР при захворюваннях 

і контрактурах скронево-нижньощелепних суглобів. ФР при невритах 

лицьового та трійчастого нервів. ФР при реконструктивних і пластичних 

операціях у щелепно-лицьовій ділянці. ФР при порушеннях прикусу та 

вроджених аномаліях розвитку щелеп у дітей 

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

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

Фізична реабілітація в 

акушерстві та гінекології 

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

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

фізичної реабілітації. Реабілітаційні технології. Масаж реабілітаційний.. 

Зміст дисципліни: Основні зміни в організмі жінки в період вагітності. 

ЛФК в період вагітності і в пологах. Використання засобів фізичної 

реабілітації в післяпологовому періоді. Фізична реабілітація при 

гінекологічних захворюваннях. 

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

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

2 1 1 Основи системи 

інтенсивної 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи фізичної реабілітації. 

Здоров’я 

людини та 



нейрофізіологічної 

реабілітації 

Реабілітаційні технології. Масаж. Фізична реабілітація при захворюваннях і 

травмах нервової системи. Зміст дисципліни: Перинатальні ураження 

нервової системи та їх наслідки. Методи лікування органічних уражень 

нервової системи. Схема діагностичних обстежень в реабілітації дітей з 

ДЦП за методикою СІНР. Комплекс медичних реабілітаційних заходів за 

СІНР. Спеціальна система масажу в рамках реабілітаційної програми за 

СІНР. Мобілізуюча гімнастика “від центру до периферії” в реабілітаційній 

програмі за СІНР. Ігротерапія. Комп’ютерна ігротерапія. Програма 

біодинамічного коригування рухів.  

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

фізичної 

реабілітації 

Реабілітаціна психологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Реабілітаційна психологія як різновид 

психологічної допомоги. Предмет реабілітаційної психології. Напрями 

психологічної реабілітації. Мета, завдання та функції реабілітації. Базові 

чинники в психологічній реабілітації. Мотивація у реабілітології. 

Виживання, сенс життя та реабілітації. Мотивація людини до реабілітації. 

Стадії реабілітаційного процесу. Характеристика стадій відновлення. 

Основні принципи виконання програми реабілітації та етапи визначення 

реабілітаційної програми для спортсменів. Принципи реабілітації. 

Особливості складання реабілітаційної програми для спортсменів. 

Особливості психологічної реабілітації спортсменів. Методи психологічної 

реабілітації у спорті. Особливості використання методів психологічної 

допомоги при реабілітації. Особливості самодопомоги при реабілітації. 

Психологічна реабілітація осіб з різними видами порушень здоров'я та 

травматизації.  

Викладач: доц., канд. психол. наук Дуб В.Г. 

Практичної 

психології 

3 1 1 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, 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 



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

апарату, діяльності спинного мозку та дитячого церебрального паралічу, 

розумовими та психічними порушеннями. 

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

Нетрадиційні системи 

оздоровлення 

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

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

виховання. Основи валеології. Корекційна педагогіка. Фізіологія спорту. 

Зміст дисципліни: Нетрадиційні системи оздоровлення Сходу і Заходу. 

Нетрадиційні технології фізичного розвитку. Сучасні нетрадиційні системи 

оздоровлення. Українські нетрадиційні оздоровчі системи. 

Нейрокінезитерапія. Системи оздоровчого харчування та психоемоціного 

оздоровлення.  

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

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

4 1 2 Теорія та методика 

оздоровчої фізичної 

культури 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи здорового способу життя. 

ТМФВ. Загальна теорія здоров’я. Зміст дисципліни: Предмет і завдання 

навчальної дисципліни “Теорія та методика оздоровчої фізичної культури. 

Організація і методика оздоровчої фізичної культури з дошкільнятами. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність у системі роботи загальноосвітньої 

школи. Методика здійснення фізкультурно-оздоровчих завдань у 

позакласній діяльності. Методика формування здорового способу життя 

учнів засобами фізичної культури. Діагностика стану здоров’я, фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості учнів.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Логвиненко О.Б. 

Теорії та 

методики 

фізичного 

виховання 

Психотерапія осіб з 

обмеженням 

життєдіяльності 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Соціально-психологічні особливості осіб  з 

обмеженням життєдіяльності (за різними нозологіями). Особливості 

психотерапії і психокорекції розладів адаптації. Загальні аспекти 

психотерапії осіб з обмеженням життєдіяльності. Основні завдання 

психотерапії осіб  з обмеженням життєдіяльності. Методи психотерапії та 

корекції в системі психологічної допомоги особам з обмеженням 

життєдіяльності. Особливості розробки та структура психотерапевтичних та 

Практичної 

психології 



корекційних програм для роботи з особами з обмеженням життєдіяльності 

за різними нозологіями. Особливості використання та ефективність 

інтегрованої арт-терапії, танцювально-рухової терапії, психодрами, 

сенсорно-моторної інтеграції та ін. в роботі з особами з обмеженням 

життєдіяльності. Вікові особливості використання психотерапії та 

психокорекції. Гендерні особливості використання психотерапії. 

Викладач: доц., канд. філос. наук Стець В. І. 

5 1 2 Педагогіка здоров’я: теорія 

та практика 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Здоров’язберігаючі технології. 

Формування основ здорового способу життя. Зміст дисципліни: Теоретико-

методологічні основи педагогіки здоров’я. Здоров’я як цінність і головний 

критерій життєдіяльності особистості. Концепції сприяння покращенню 

здоров’я. Здоровий спосіб життя як пріоритет і необхідність. Технології 

здоров’язбереження в умовах освітнього середовища Використання 

здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи. Організація навчальних занять з учнями, 

віднесеними до спеціальних медичних груп (СМГ). Профілактика 

шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань у дітей та молоді 

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

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Інклюзивна освіта як модель 

соціального устрою. Методологічні засади інклюзивної освіти. Нормативно-

правове забезпечення інклюзивної освіти. Іноземний досвід інклюзивної 

освіти. Проблеми дітей з особливими потребами у контексті освітньої 

реформи в Україні. Характеристика спеціальної освіти в Україні. Види 

дитячих аномалій та причини їх виникнення. Партнерство між родиною і 

школою як необхідна передумова успішної інклюзії. Права батьків. 

Корекційно-розвивальна робота – як складова інклюзивного навчання та 

умови підвищення її ефективності. Педагогічні передумови інклюзивної 

освіти у навчальному закладі. Роль педагога у впровадженні інклюзивної 

освіти та засоби досягнення тривалих результатів. Професійні вимоги до 

педагогічного працівника інклюзивної освіти. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Садова І.І. 

Педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

6 1М 2 Основи психосоматики Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні заняття. Форма Психології 



підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Концепції походження психосоматичних 

розладів. Етіологія психосоматичних розладів. Патогенез психосоматичних 

захворювань. Характеристика психосоматичних порушень. Концепції 

«внутрішньої картини» здоров'я і хвороби в сучасній психосоматиці. 

Діагностика та корекція в психосоматиці. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Білозерська С.І. 

Гендерна психологія Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні заняття. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Предмет, завдання, методи гендерної 

психології. Гендер як соціальна категорія. Вплив сім’ї на гендерну 

соціалізацію особистості. Сучасні концепції статево-гендерного виховання 

у школах та вищих. Психологія гендерних відмінностей. Гендерна 

взаємодія. Проблеми гендерної та статевої соціалізації у спорті. Врахування 

гендерних відмінностей у побудові спортивної кар’єри.  

Викладач: доц., канд. психол. наук Білозерська С.І. 

Психології 

7 1 2 Сучасні проблеми 

геронтології 

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

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

людини; вступ у фізичну реабілітацію; реабілітаційні технології; масаж 

реабілітаційний; фізична реабілітація при порушеннях діяльності ОРА; 

фізична реабілітація в неврології. Зміст дисципліни: основні механізми 

старіння, антистаріння та принципи профілактики передчасного старіння; 

вікові зміни різних систем організму та особливостей метаболізму 

фармакологічних препаратів у людей похилого та старечого віку; 

особливості перебігу та принципи лікування і профілактики захворювань 

різних систем організму у людей похилого та старечого віку. 

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

Здоров’я 

людини та 

фізичної 

реабілітації 

Психологія 

міжособистісного 

спілкування 

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

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Загальна 

психологія. Соціальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна 

психологія. Зміст дисципліни: Психологія спілкування і міжособистісних 

стосунків; Стратегії і тактики спілкування. Психологічні особливості 

Психології 



комунікації в міжособистісних стосунках. Психологія міжособистісної 

взаємодії. Психологія міжособистісного впливу. Міжособистісне 

сприймання й розуміння людьми один одного. Міжособистісне сприймання 

й розуміння людьми один одного. Психологія педагогічного спілкування. 

Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя. 

Викладач: доц., канд. психол. наук Білозерська С.І. 
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