Перелік вибіркових дисциплін
ОР бакалавр
Назва кафедри

Громадського здоров’я та медико-біологічних основ
фізичної культури

Назва дисципліни

Основи медико-санітарної підготовки

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 кредити (120 год.)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна

2 курс, 3 семестр

Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна

1 семестр (3)

Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується

Денна

Попередні умови

Вивчення дисциплін:
Анатомія людини
Основи медичних знань, паліативна, хоспісна
допомога
229 Громадське здоров’я

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

«Основи медико-санітарної підготовки» –
навчальна дисципліна, для підвищення якості
підготовки кадрів спеціалізації «захист Вітчизни»,
підвищення рівня їх професійної підготовки, дати
майбутнім спеціалістам основу медичних знань в
умовах бою, польових умовах, у військовій частині
під час проходження служби, які є фундаментом
розробки всієї охорони здоров'я, сформувати у
майбутніх захисників Вітчизни уявлення про
здоровий образ життя і уміння надати домедичну
допомогу потерпілим у загрозливих ситуаціях.
Завданням дисципліни «Основи медикосанітарної підготовки» є сформувати уявлення про
особливості профілактики інфекційних захворювань
та надання домедичної допомоги в особливих умовах
військовослужбовців у мирний та воєнний часи,
навчити проводити аналіз санітарно-гієнічного стану
джерел водопостачання, місць поселення, умов
проживання,
дати
поняття
про
принципи
профілактичних заходів та методів ліквідації
негативних наслідків, навчити основним прийомам
дій під час хімічної та радіаційної атаки.

Назва кафедри

Медико-біологічних основ фізичної культури

Назва дисципліни

Медико-педагогічний контроль

Загальна кількість кредитів
(годин)

7,5 кредитів (225 годин)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

1 курс, 1 семестр

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни
Короткий опис дисципліни

Фізична культура

1 семестр (1)
Денна/заочна
Вивчення дисциплін:Анатомія

«Медико-педагогічний контроль» – навчальна
дисципліна, для забезпечиення 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.
Завданням
дисципліни
«Медикопедагогічного контролю» є знання про гігієнічні
основи діяльності у сфері фізичної культури, знання
про
фізичний
розвиток,
вікові
особливості
функціонування фізіологічних систем організму,
навички оцінювання функціонального стану та
адаптаційних можливостей організму учнів та
студентів у процесі фізичного виховання, уміння
аналізувати літературу з проблем спортивної
медицини,
показники
ефективності
здоров’язбережувального потенціалу закладів освіти,
уміння обирати оптимальний рівень інтенсивності
фізичного навантаження під час занять фізичним
вихованням
із
урахуванням
віково-статевих
особливостей дітей, підлітків та молоді, умінні
використовувати навички надання домедичної
допомоги за умови травм, нещасних випадків та
формування здорового способу життя.
.

