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Назва навчальної дисципліни: Гігієнічний супровід фізичного виховання
Статус дисципліни Вибіркова
Мова навчання Українська
Семестр 1
Кредити ЄКТС 7,5
Програмні результати навчання: формування компетентностей щодо здатності
усвідомлення соціальної значущості майбутньої професії, здатності ефективно
реалізовувати завдання державної політики щодо формування навичок здорового способу
життя у підростаючого покоління, свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я
оточуючих, володіння базовими знаннями із сутності, принципів, форм роботи та змісту
гігієни фізичного виховання; здатності до ефективної комунікації в колективі закладу
освіти із усіма учасниками педагогічного процесу; здатність оцінювати зміни
функціонального стану учнів та студентів у процесі фізичного виховання; здатність до
науково-методичного забезпечення проведення занять з фізичного виховання із дітьми
різних вікових груп; здатність до пропагування і реалізації навичок здорового способу
життя.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Тема 1. Гігієна, як галузь медичної науки
Тема 2. Гігієнічне значення фізичного виховання і спорту
Тема 3. Гігієна повітряного середовища
Тема 4. Гігієна води
Тема 5. Гігієна ґрунту
Тема 6. Гігієна загартування
Тема 7. Гігієна харчування. Особливості харчування при заняттях фізичною культурою і
спортом
Тема 8. Гігієнічні основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд
Тема 9. Гігієнічне нормування фізичних навантажень при заняттях фізичною культурою
Тема 10. Гігієнічне забезпечення фізичного виховання у школі
Тема 11. Гігієнічне забезпечення занять оздоровчою фізичною культурою
Тема 12. Гігієнічне забезпечення спортивних тренувань та занять в окремих видах спорту
Вид семестрового контролю: екзамен – 1
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