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ПЕРЕДМОВА 

Рухова активність — одна з неодмінних умов життя і нормального 

функціонування організму людини.  Фізична активність - це біологічно 

необхідний компонент життєдіяльності, що стимулює розвиток дитини,  

розширює  і підтримує  на оптимальному рівні функціональні можливості 

дорослої людини, гальмує інволюційні процеси, підвищує соціальну значущість 

особистості. Саме тому, фізична активність людини, що відігравала головну роль в 

еволюції, сьогодні знову набуває біологічної та соціальної актуальності. 

Науково-технічний прогрес у всіх галузях змінив умови життя людей, різко 

скоротив та обмежив їх рухову активність, збільшив нервово-психічне 

перевантаження, поширив можливість використання та зловживання шкідливими 

звичками. Всі ці фактори ризику можуть спричинити низку функціональних 

порушень із боку внутрішніх органів або систем та зумовити виникнення 

захворювання. 
У сучасних умовах в Україні майже 90 % дітей, учнів і студентів мають 

відхилення у здоров'ї,  понад 50 %  -  незадовільну фізичну підготовку, близько 

70 % дорослого населення - низький та нижчий, ніж середній рівні фізичного 

здоров'я. Як свідчать результати медичних обстежень школярів, 60 % дітей та 

підлітків мають різні дефекти фізичного розвитку й порушень постави, низьку 

культуру рухів, плоскостопість, деформації хребта, порушення зору, значно зростає 

кількість інвалідів. 
У законах України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», у цільовій 

комплексній програмі «Фізичне виховання - здоров'я нації» фізична культура як 

важливий засіб зміцнення здоров'я, профілактики і лікування захворювань набуває 

все більшого поширення в практичній підготовці майбутніх фахівців факультету 

фізичного виховання та спорту. Крім того, звертається увага на необхідність 

належної якісної підготовки студентів та підвищення їхнього професійного та 

загальнокультурного рівня. 
Лікувальна фізична культура — самостійна медична та науково-практична 

дисципліна, яка використовує засоби фізичної культури з 

лікувально-профілактичною метою для найшвидшого та повноцінного відновлення 

здоров'я та працездатності шляхом подолання та запобігання наслідків 

патологічного процесу. 
ЛФК формує у людини свідоме ставлення до занять фізичними вправами; 

розвиває силу, витривалість, координацію рухів, розвиває навички гігієни, 

загартовування організму натуральними факторами природи. ЛФК базується на 

сучасних наукових даних в області медицини, біології, фізичної культури. 
Основним засобом ЛФК є фізичні вправи, які застосовуються відповідно до 

завдання лікування, з урахуванням етіології, патогенезу, клінічних особливостей, 

функціонального стану організму, ступеня загальної фізичної працездатності. 
Отже, лікувальну фізичну культуру розглядають як: 
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— один  з   найбільш   біологічно  обґрунтованих  методі  в  лікування,  що 
використовує   природну   потребу   організму   в   руховій   активності  для 
профілактики  та  лікування  захворювань. Знання методів, засобів та форм ЛФК 
дозволяє    лікарю   правильно   застосовувати   лікувальну   фізкультуру   в 
комплексній системі реабілітації терапевтичних хворих. 
— метод неспецифічної терапії, але в той же час окремі види вправ можуть 
впливати на певні функції організму; 

— метод патогенетичної терапії, оскільки при застосуванні засобів ЛФК у загальну 
реакцію всього організму включаються ті фізіологічні механізми, які беруть участь 
у патогенетичному процесі; 

— метод активної функціональної терапії, оскільки засоби ЛФК здатні 
збільшувати функціональні резерви органів і систем, стимулювати функціональну 
діяльність всіх систем організму, підвищувати функціональну адаптацію хворого, 
пристосовувати організм хворого до фізичних навантажень, які підвищуються в 
процесі лікування, забезпечувати профілактику функціональних розладів; 
— метод підтримуючої терапії на етапах медичної реабілітації у людей похилого 
віку; 

— метод відновлювальної терапії у комплексному лікуванні хворих, що 

відображає принципи активного відновного лікування та знаходиться в повній 

відповідності з реабілітаційним напрямком у сучасній клінічній медицині. 
Застосування ЛФК протидіє гіпокінезії, зменшує фактори ризику, 

особливо при серцево-судинних захворюваннях, порушеннях обміну речовин. 
ЛФК сприятливо впливає на організм людини. Однак при цьому може бути 
загострення процесу при застосуванні неправильних методик, при призначень! і 
їх у такій фазі захворювання, коли вони протипоказані. 

При кожній формі захворювання необхідно застосовувати та підбирати 

комплекс вправ ЛФК залежно від особливостей етіології, розуміння сутності 

патогенезу захворювання, клінічних форм, його перебігу, функціонального 

стану організму, а також з урахуванням специфіки фізичних вправ. 
Доцільно широко впроваджувати знання з раніше вивчених предметів, 

загально-медичних та спортивних дисциплін. Від знань та вмінь майбутніх 
фахівців залежить успішність проведення комплексу вправ ЛФК. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 
системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає 
студентів системно вчитися, готуватися до кожного заняття. 

Під час викладання дисципліни слід домагатися ґрунтовного засвоєння 

студентами основних принципів застосування ЛФК, постійно підкреслювати 

відповідальність за проведення комплексів вправ, наголошувати на необхідності 

запобігання можливим помилкам в методиці і техніці їх проведення, особливу 

увагу приділяти професійній етиці та деонтології. Студенти під час вивчення 

матеріалу повинні оволодіти основними засобами 
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ЛФК, навичками проведення різних форм ЛФК, звертаючи особливу увагу на стан 
організму людини. 

Самостійна робота студентів передбачає підготовку до лабораторних занять 

та підсумкового модульного контролю, роботу з науково-методичною 

літературою, заповнення щоденників, написання рефератів, участь у 

науково-дослідницькій роботі, підготовку наукових доповідей на студентські 

наукові конференції або виконання інших індивідуальних завдань. 
Формування системи знань студентів — найважливіша мета освітнього 

процесу, кардинальна проблема педагогіки. У зв'язку з переходом освітніх 

програм на кредитно-модульну систему зростає обсяг самостійної роботи 

студентів, в результаті чого викладач повинен більш ретельно підходити до 

проблеми контролю та перевірки знань студентів. 
У вузівській практиці знайшли застосування різні види перевірки знань, але 

нині все більше викладачів орієнтується на тестування, як на простий, та дуже 

швидкий метод опитування. Тестові завдання стають частинами поточного та 

підсумкового контролю, а іноді повністю його заміщають. Тестова перевірка має 

ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, вона природно 

вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально 

використовувати зворотний зв'язок зі студентами і визначати результати засвоєння 

матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та внести відповідні 

корективи. 
Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань студентів усієї 

групи та формує в них мотивацію для підготовки до кожного заняття, дисциплінує 

студентів. Термін «тест» визначається як система завдань специфічної форми, 

визначеного змісту, зростаючої важкості, яка дозволяє об'єктивно оцінити 

структуру та якісно виміряти рівень підготовленості студентів та засвоєння 

обов'язкового мінімуму змісту дисципліни. У свою чергу, відсутність у студентів 

системи знань з навчальної дисципліни унеможливлює створення повноцінного 

тесту для вимірювання знань. 
Комп'ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу 

студента з комп'ютером у присутності відповідальної за організацію тестування 

особи або без неї, з можливістю запам'ятовування результатів тестування. 
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