
 Головним  скарбом  життя  є  здоров’я,  і,  щоб 

 його  зберегти, потрібно багато що знати.   

Авіцена  

         30 січня 2017 року викладач фізичного виховання Мельниченко О.Я. 

провела зі студентами 341 групи 

спеціальності 5.01020101 Фізичне 

виховання відкрите заняття на 

тему: «Засоби фізичної 

реабілітації при дефектах 

постави та опорно-рухового 

апарату». Спортивна реабілітація 

як навчальна дисципліна має 

важливе значення у формуванні майбутнього фахівця у галузі фізичної 

культури, адже вона базується на вивченні студентами анатомії людини, біології, 

фізіології, патофізіології, гігієни та екології й інтегрується з цими дисциплінами;  

навчає використовувати засоби фізичної культури й інші фізичні чинники в для 

забезпечення профілактики захворювань, а також для більш швидкого відновлення 

здоров’я, якості життя і 

працездатності у хворих 

різноманітного профілю;  

забезпечує послідовність та 

взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами навчального 

плану, що передбачає 

інтеграцію викладання з цими 

дисциплінами та формування 

умінь застосування знань з фізичної реабілітації в процесі подальшого навчання й 

у професійній діяльності. 

Проведені перед вивченням даної теми спостереження дають можливість 

зробити висновок, що значна кількість людей (особливо учнів) мають ті чи інші 

порушення постави, насамперед через низьку рухову активність. Формування 

правильного положення тіла передбачає цілий ряд заходів. Звичайно основним 



чинником у лікуванні та профілактиці дефектів постави є фізичні вправи. Вони 

активують серцево-судинну 

систему, дихальну систему, 

підвищують загальний тонус, 

зміцнюють м’язи та створюють 

м’язів корсет. 

Відкрите семінарське 

навчальне заняття мало за мету 

поглибити та систематизувати 

знання з теми, розширити уявлення про методику проведення фізичних вправ 

та застосування лікувального масажу при дефектах постави. 

Для реалізації мети заняття були визначені завдання щодо вивчення 

студентами як основної, так і додаткової навчально-наукової літератури, 

зокрема авторів навчальних посібників В.М.Мухін, С.І. Присяжнюк, 

Р.Є.Руденко, В.П. Мурза. 

Структурна побудова заняття передбачала розгляд основних питань 

змісту теми.  

Після оголошення теми та мети заняття, шляхом написання понятійного 

диктанту, визначено рівень володіння професійними поняттями з даної теми. 

Характеристика основних засобів фізичної реабілітації при дефектах 

постави та опорно-рухового апарату проводилась у трьох творчих групах за 

встановленою схемою. Підготовлені презентації, відеоролики, колажі 

визначили завдання лікувальної 

фізичної культури при дефектах 

постави, загальну 

характеристику занять з 

лікувальної гімнастики та 

застосування вправ і 

лікувального масажу залежно 

від виду дефекту постави. 

Практичне застосування комплексу вправ для профілактики сколіозу 



продемонстровано студентами другої творчої групи. У переддень безперервної 

(переддипломної) практики студентами продемонстровано вміння реалізувати 

теоретичні знання у практиці фізичного виховання. 

Для підсумкової перевірки знань студенти самостійно розробляли 

рекомендації батькам для учнів різних вікових груп при дефектах постави та 

опорно-рухового апарату. 

У підсумках заняття 

визначено, що мета зняття 

досягнута, проведена оцінка 

діяльності студентів, відзначені 

найбільш змістовні виступи 

студентів щодо підбору 

спеціальних вправ при 

порушеннях постави та 

плоскостопості, їх презентації, відповіді. 

Викладач рекомендував майбутнім спеціалістам використовувати 

опрацьовані комплекси вправ для профілактики та корекції дефектів постави у 

подальшій своїй професійній діяльності. 

Завданням для самостійної роботи студентів було  розробити методичні 

рекомендації для вчителів щодо організації занять з лікувальної фізичної 

культури в школі для учнів з порушеннями постави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  


