Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура).
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура).
Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Назва навчальної дисципліни: Духовні аспекти здоров’я
Статус дисципліни Вибіркова
Мова навчання Українська
Семестр 3
Кредити ЄКТС 3
Програмні результати навчання: ознайомлення майбутніх фахівців з теоретичними
основами та практичними методами використання фізичних та духовних засобів для
покращання загального стану здоров’я, формування навички самоконтролю та виховання
у дітей здорового способу життя. Студентам надаються знання про: теорії та складові
аспекти здоров’я (фізичного, соціального, душевного та духовного); методи
структурування питної води та її вплив на стан здоров’я; загальні психологічні причини
захворювань, класифікацією думок та методи їх контролю; зміст десяти заповідей та
духовні аспекти понять совість, молитва, гріх, пристрасть. Формуються уміння та навички
з контролю за станом здоров’я дітей (вимірювання ЧСС, ЧД, функціональні проби кардіореспіраторної системи, візуального огляду та проявів перевантаження, формування
стереотипу правильної постави і ходьби тощо) та методики точкового масажу для
покращення самопочуття.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. Фізичні і душевні аспекти здоров’я та засоби для їх підтримання.
Тема 1.Основні компоненти здоров’я та фактори які впливають на здоров’я.
Тема 2. Структурована вода та її вплив на стан здоров’я.
Тема 3. Думка – архітектор здоров’я.
Тема 4. Методи контролю за станом кардіореспіраторної системи, формою грудної клітки,
стопи та хребетного стовпа.
Тема 5. Засоби для оздоровлення організму.
Розділ 2. Закони духовного життя та їх вплив на здоров’я людини.
Тема 1. Десять заповідей та духовні поняття совість, гріх та пристрасть.
Тема 2. Молитва – як засіб духовного розвитку людини.
Вид семестрового контролю: залік – 3
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