
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ----- 
2. Назва: Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти жіночих відділень спеціальних медичних 

груп «Фітнес»; 

3.Тип:факультатив; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2, 3, 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:І-VІІ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 14; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Петрук Л.А., старший викладач; 

9. Результати навчання: 

• застосування фізичних вправ з метою збереження та зміцнення власного здоров’я і 

забезпечення фахової дієздатності; 

• використання засобів фізичної культури і спорту з метою поліпшення здоров’я та рухової 

підготовленості, як складових ефективної професійної діяльності; 

• застосування методів самоконтролю за станом здоров'я, фізичного розвитку та діяльності 

функціональних систем організму;  

• підтримувати оптимальний рівень власної психофізичної стійкості для забезпечення 

дієздатності; 

• дотримання засад здорового способу життя. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття (факультатив за розкладом), позанавчальна та 

самостійна робота;  

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи здоров'я», «Анатомія 

людини», «Валеологія»; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Фізичне 

виховання»; 

12. Зміст курсу: Теоретична підготовка: Загальні принципи фізичної реабілітації.; Основи 

загальнооздоровчого тренування.; Особливості оздоровчого тренування при різноманітних 

відхиленнях у стані здоров'я.; Основи лікувального харчування.; Нетрадиційні засоби для усунення 

відхилень у стані здоров'я.; Оздоровче та прикладне значення занять фізичною культурою.; 

Працездатності та її відновлення засобами фізичної культури. 

Практична підготовка: Комплекси ранкової гігієнічної гімнастики з урахуванням індивідуальних 

відхилень у стані здоров'я. Фітнес-програми аеробної спрямованості. Оздоровча танцювальна 

аеробіка. Фітнес-йога. Пілатес. Стретчинг. Загальнооздоровче тренування. Загальнооздоровчі та 

спеціальні вправи. Комплекси гімнастики з урахуванням індивідуальних відхилень у стані здоров'я. 

Загальнорозвиваючі вправи для формування правильної постави, розвитку м'язів та фізичних 

якостей. Лікувальна та коригуюча гімнастики для відновлення втрачених рухових функцій та 

відхилень у стані здоров'я. Розвиток фізичних якостей. Комплексні тренувальні фітнес-програми. 

Спеціальні вправи для реабілітації організму. 

Самостійна робота: Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення. 

Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях 

життєдіяльності. Вплив психічних і гігієнічних факторів на стан здоров’я людини. Сутність і основні 

складові психофізичного тренування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Дубогай О.Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександра Дмитрівна Дубогай, Анатолій Васильович 

Цьось,Марина Василівна Євтушок. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 

– 276 с. 

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник /В.М. Мухін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – 

К.: Олімп. л-ра, 2009. – 488 с.: іл. 

3. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 504 с. 

4. Петрук Л. А. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп: навч.-метод. посіб. / 

Л. А. Петрук, В. М. Федотов. – Рівне: НУВГП, 2012. – 112с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 24 год. лекцій, 320 год. 

практичних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 420 год. 

Методи: Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція. Наочні: показ, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні: метод суворо регламентованої вправи, ігровий, індивідуальні та групові завдання. Форми 

організації діяльності: лекції, практичні заняття, індивідуальні та групові консультації, самостійна 

робота. 

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів 

навчальної роботи: 

• засвоюваності програмного матеріалу; 

• вихідному рівні підготовленості студентів до оволодіння програмним матеріалом та інше. 

Поточний контроль: відвідування занять, засвоєння студентами окремих розділів і тем навчальної 

програми з фізичного виховання за окремими змістовними модулями та їх елементами. 

Підсумковий контроль: не має. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                          доцент Зубрицький Б.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ---- 
2. Title: Physical Education for higher education applicants of women's departments of special medical 

groups "Fitness"; 

3. Type: optional class;; 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1, 2, 3, 4; 

6. Semester when the discipline is studied: І-VІІ; 

7. Number of established ECTS credits: 14; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Petruk L. A., Senior Lecturer; 

9. Results of studies: 

• the use of exercise in order to maintain and strengthen one’s own health and provide professional 

capacity; 

• the use of physical training and sports to improve health and fitness as a part of effective 

professional activity; 

• application of methods of self-control on the state of health, physical development and activity of 

functional systems of the organism; 

• to maintain an optimal level of own psychophysical stability to ensure capacity; 

• maintaining a healthy lifestyle. 

 

10. Forms of organizing classes: Training class (scheduled optional class), extracurricular and independent 

work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Health Basics», «Human Anatomy», 

"Valeology"; 
12. Course contents: Theoretical preparation: General principles of physical rehabilitation.; Basics of 

wellness training.; Features of wellness training at various deviations in a state of health.; Basics of medical 

nutrition.; Non-traditional remedies to eliminate health problems.; Healthy and applied value of physical 

education.; Working capacity and its restoration by means of physical culture. 

Practical training: Complexes of morning hygienic gymnastics tailored to individual deviations in a state 

of health. Aerobic fitness programs. Wellness dance aerobics. Fitness-yoga. Pilates. Stretching. Wellness 

training. General health and special exercises. Gymnastics complexes tailored to individual deviations in the 

state of health. Developmental exercises for formation of correct posture, development of muscles and 

physical qualities. Medical and corrective gymnastics to restore lost motor functions and abnormalities in 

health. Development of physical qualities. Comprehensive fitness training programs. Special exercises for 

the rehabilitation of the body. 

Independent work: Non-traditional health promotion and physical improvement systems. The basics of 

rational nutrition in various types and conditions of work and features of life. Impact of mental and hygienic 

factors on human health. The essence and main components of psychophysical training. 

13. Recommended educational editions:  
1.  Dubohai O.D. Metodyka fizychnoho vykhovannia studentiv spetsialnoi medychnoi hrupy: navch. 

posib. dliastud. vyshch. navch. zakl. / Oleksandra Dmytrivna Dubohai, Anatolii Vasylovych Tsos, 

Maryna Vasylivna Yevtushok. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2012. – 276 s. 

2. Mukhin V.M. Fizychna reabilitatsiia: pidruchnyk /V.M. Mukhin. – 3-tie vyd., pererobl. tadopovn. – 

K.: Olimp. l-ra, 2009. – 488 s.: il. 

3. Prysiazhniuk S. I. Fizychne vykhovannia: Navch. pos. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. – 504 s. 

4. Petruk L. A. Fizychne vykhovannia studentiv spetsialnykh medychnykh hrup: navch.-metod. posib. / 

L. A. Petruk, V. M. Fedotov. – Rivne: NUVHP, 2012. – 112s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 hours of lectures, 320 hours of 

practical work, 76 hours of independent work. Total - 420 hours. 

Methods: Verbal: story-explanation, conversation, lecture. Visual: presentation, illustration, 

demonstration. Practical: strictly regulated exercise, game, individual and group tasks. Forms of organization 

of activity: lectures, practical classes, individual and group consultations, independent work. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is based on a 100-point scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operational control provides information on the progress of the students in certain types of 

educational work: 

• assimilation of program material; 

• the initial level of students' readiness to master the program material and more. 

Current control: attendance at classes, assimilation by students of separate sections and topics of the 

curriculum on physical education by separate content modules and their elements. 

Final control: none. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

 

Head of  Department                                                                associate professor  Zubrytskyi B.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


