
 

Анотація на дисципліну 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ'Я 

(курс за вибором) 

 

Освітня програма «МЕДИЦИНА» 

Спеціальність: 222«МЕДИЦИНА» 

 

    Мета курсу є послідовне перманентне формування фізичної культури 

особистості, виховання здорової, всебічно розвинутої, досконалої людини – 

будівника суспільства в якому вона живе, готової до праці та захисту своєї 

Батьківщини, виховання морально-вольових якостей та потреби у здоровому 

способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, 

громадянській, професійній діяльності та в сім’ї. 

 

         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.  

Програмні результати навчання:  

 знати:  

основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і 

нетрадиційними засобами і методами фізичної культури; знати основи 

професійно-прикладної фізичної підготовки і уміти застосовувати їх на практиці; 

знати основи фізичного виховання різних верств населення; 

уміти:  

уміти використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання основних 

теоретичних положень з фізичного виховання; уміти розвивати загальні фізичні 

якості за допомогою різновидів вправ легкої атлетики (біг, стрибки, метання та 



ін.); уміти виконувати техніко-тактичні прийоми із спортивних ігор та мати 

навички суддівства (футбол, волейбол, настільний теніс, баскетбол, шахи);  

уміти виконувати базові комплекси оздоровчої гімнастики та основні 

акробатичні та гімнастичні елементи що входять до різновидів гімнастики; уміти 

планувати фізичне навантаження і здійснювати самоконтроль фізичного стану 

при виконанні швидкісно-силових прав та вправ з обтяженням; уміти 

застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення ефективності праці з 

урахуванням особливостей прикладно-професійної фахової діяльності; уміти 

застосовувати комплекси фізичних вправ для підвищення ефективності праці з 

урахуванням особливостей прикладно-професійної фахової діяльності. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Фізичне виховання у вищих закладах освіти України є невід’ємною частиною 

системи гуманітарного виховання студентів, формування загальної та 

професійної культури особистості майбутнього спеціаліста, це педагогічний 

процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення 

організму, навчання основним життєвоважливим руховим навичкам, вмінням і 

зв'язаних із ним знаннями для успішної наступної професійної діяльності. 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 години 

самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік.  

 


