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Програмні результати навчання: Навчити знанням, вмінням та навичкам
відновлення у фізичній культурі, які необхідні щоб стати професійною компетентною,
високо продуктивною у відповідністю вимогам вищої освіти особистістю, а також
забезпечити сформованості професійних якостей, поведінкових та виконавчих дій на рівні
посадових вимог викладача фізичного виховання та викладача фізичної культури у
закладах вищої освіти. Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження
компетентнісного підходу у навчальний процес, на основі ключових компетентностей як
результату навчання.
Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. Принципи та засоби відновлення у фізичній культури
Тема 1. Характеристика основних принципів відновлення у фізичній культури.
Тема 2. Перебіг відновних процесів в організмі після виконання тренувальних
навантажень різного характеру.
Розділ 2. Стомлення при м’язовій діяльності. Засоби відновлення після фізичного
навантаження.
Тема 1. Використання бішофіту при відновленні у фізичній культури.
Тема 2. Використання тейпування при відновленні у фізичній культури.
Тема 3. Використання powerball при відновленні у фізичній культури.
Розділ 3. Спортивний травматизм та захворюваність при зайнятті фізичною
культурою.
Тема 1. Фізіологічне обґрунтування засобів відновлення та їх характеристика.
Тема 2. Педагогічні, медико-біологічні та психологічні засоби.
Вид семестрового контролю: залік – 2
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