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Навчальна програма дисципліни “Фізична культура в 

спеціальних медичних групах” націлена на формування 

принципів організації та методики роботи спеціальних 

медичних груп,організації розподілу учнів за станом 

здоров'я до різних медичних груп. Особливості 

методики занять в спеціальних медичних групах з 

урахуванням характеру захворювання,що дозволить 

майбутньому фахівцю правильно організувати освітній 

процес фізичної культури.



 Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура в спеціально

медичних групах» є отримання студентами знань і практичних навичок

з теорії фітнесу та різних форм і технологій її реалізації; формування

цілісної системи знань щодо впливу фітнесу на стан здоров'я, форм 

організації занять з фітнесу; ознайомлення з особливостями реалізації

різних видів в різні вікові періоди життя.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи та 

практичне застосування технологій фізичної культури в спеціально

медичних групах.



Загальні компетентності:

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Спеціальні:

Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

Здатність організовувати заняття функціональним і оздоровчим фітнесом, будувати комплекси вправ

та індивідуальні програми самовдосконалення з урахуванням рівня фізичного розвитку та індивідуальних

особливостей різних вікових груп населення. 

Здатність допомогти зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність

виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.;

Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії таерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати. 



Очікувані результати навчання:

Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних

джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної

для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. 

Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних,

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 

Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових

порушень та активності. 

Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати

знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід,

аналізувати й застосовувати досвід колег. 



Перелік тем навчальної дисципліни
1. Загальні положення лікувальної фізичної культури (ЛФК) у спеціальних медичних

групах (СМГ)

2. Принципи ,завдання та періоди застосування фізичної культури у СМГ

3. Характеристика засобів і методів фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи

4. Урок фізичної культури з учнями СМГ (організаційні та методичні особливості)

5. Особливості методики позаурочних занять з фізичного виховання учнів СМГ

6. Особливості методики фізичного виховання учнів з різними захворюваннями.

7. Організація занять з фізичного виховання зі студентами СМГ

8. Методи дослідження фізичного розвитку та функціональних можливостей організму у 

студентів СМГ

9. Особливості занять ЛФК у студентів СМГ при різних захворюваннях

10. Використання сучасних фітнес технологій в процесі фізичного виховання в СМГ.


