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Програмні результати навчання: формування таких компетентностей як 

здатність до усвідомлення соціальної значимості обраної професії, ефективно 

реалізовувати державні завдання щодо зміцнення і збереження здоров’я населення, 

володіння базовими знаннями з гігієни фізичного виховання і спорту, діагностики 

функціонального стану організму, здатність до науково-методичного забезпечення та 

проведення медико-педагогічного спостереження, здатність оцінювати зміни 

функціонального стану учнів та студентів у процесі фізичного виховання. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни:   

 

Розділ 1. Оцінка адаптаційних можливостей організму дітей, підлітків, які 

займаються фізичною культурою 

Тема 1. Організація медико-педагогічного контролю у спортивно-масовій роботі. 

Тема 2. Оцінка фізичного розвитку дітей та підлітків. Поняття про групи здоров’я. 

Тема 3. Адаптаційні можливості організму дітей та методи діагностики функціонального 

стану організму. 

Розділ 2. Організація медико-педагогічного спостереження під час занять фізичною 

культурою. 

Тема 4. Методи оцінки інтенсивності та обсягу фізичного навантаження на уроках 

фізичної культури. 

Тема 5. Медико-педагогічна оцінка ефективності уроку фізичного виховання у 

навчальних закладах. 

Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації спортивної масової роботи в 

організованих колективах. 

 

Вид семестрового контролю: екзамен – 1  
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