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Навчальний посібник призначений студентам І-ІІ курсів 

вищих медичних навчальних закладів, спеціальності 

«Медицина», ступінь - магістр під час їх самостійної 

підготовки до практичних занять та самостійних занять 

фізичними вправами. 

Викладений у посібнику матеріал сприятиме 

закріпленню набутих практичних навичок, органічному 

поєднанню теоретичних знань із практичним 

застосуванням отриманої інформації, допомагатиме 

правильно планувати самостійні оздоровчі заняття. 

Матеріали підготовлені у відповідності до 

Робочої програми з фізичного виховання для студентів 

вищих медичних закладів освіти України рівня 

акредитації - магістр, для спеціальності «Медицина», 

галузі знань «Охорона здоров’я», відповідно до 

Стандартів вищої освіти України, навчального плану та 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців у 

Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 

університет». 

У навчальному посібнику висвітлені найважливіші аспекти підготовки до 

аудиторних занять та організації самостійної позааудиторної роботи студентів з фізичного 

виховання Викладена характеристика основних фізичних якостей людини та методику їх 

розвитку. Проведено аналіз основних видів оздоровчої фізичної культури та їх вплив на 

організм людини. Посібник містить інформацію про загальні основи побудови самостійних 

оздоровчих тренувальних занять. 

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи з фізичного виховання 

студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, а також для всіх, хто 

самостійно займається оздоровчою фізичною культурою. 

У складанні навчально-методичного посібника брали участь співробітники кафедри 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини та кафедри анатомії 

людини ім. М.Г. Туркевича. 
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