
Теми рефератів для студентів спеціальної медичної групи. 

1 курс 

1 семестр 

1. Роль фізичної культури в зміцненні і збереженні здоров'я. 
2. Основи методики регуляції емоційних станів людини(аутогенне 

тренування, психофізичне тренування, медитація). 
3. Основи методики самомасажу. 
4. Збалансоване харчування - запорука здоров'я. Обмін вуглеводів і 

мінеральних речовин при фізичному навантаженні. 
5. Характеристика, зміст і спрямованість популярних методик 

оздоровчих видів гімнастики. 
6. Фізична культура і спорт як засоби збереження і зміцнення здоров'я 

студентів, їх фізичного і спортивного вдосконалення. 
 

2 семестр 

Діагноз та коротка характеристика захворювання студента.  
Руховий режим. 

Зміст: 
1. Характеристика захворювання. 
2. Наслідки (новий діагноз після Вашого захворювання). 
3. Причини (виписати все з літератури). 
4. Симптоми (з літератури все, що може відчувати людина). 
5. Навантаження фізичне (виписати з медичної літератури). 
6. Протипоказання (виписати з медичної літератури). 
7. Харчування (дієта з медичної літератури). 

 

2 курс 

3 семестр 

1. Засоби фізичної культури і спорту. 
2. Фізіологічні зміни в організмі людини, пов'язані з процесом 

тренування. 
3. Функціональна активність людини і взаємозв'язок фізичної і 

розумової діяльності. 
4. Стомлення і відновлення при фізичній і розумовій роботі. 
5. Обмін енергії. Склад їжі і добова витрата енергії. 
6. Особиста гігієна студента і її складові. 

4 семестр 

1. Раціональне харчування при різних режимах рухової активності. 
2. Формування правильної осанки і профілактика її порушень засобами 

фізичної культури. 
3. Рухова активність і підвищення стійкості організму людини до 

різних умов зовнішнього середовища. 
4. Фізіологічний стан організму при занятті фізичними вправами. 
5. Поняття «здоров'я», його зміст і критерії. 



6. Визначення потреб в занятті фізичною культурою і спортом сучасної 
молоді. 
 

3 курс 

5 семестр 

1. Здоровий спосіб життя студента.  
Раціональний режим праці і відпочинку. 
2. Профілактика шкідливих звичок засобами фізичної культури і 

спорту. 
3. Засоби фізичної культури в регулюванні психоемоційного і 

функціонального стану студента в екзаменаційний період. 
4. Визначення поняття «спорт». Його відмінність від інших видів 

заняття фізичними вправами. 
5. Сучасні популярні системи фізичних вправ. 
6. Руховий режим в період екзаменаційної сесії і напружених 

розумових навантажень студентів. 
6 семестр 

1. Самоконтроль тих, що займаються фізичними вправами. 
2. Щоденник самоконтролю. Суб'єктивні і об'єктивні показники 

самоконтролю. 
3. Фізична підготовленість студентів. Основні критерії. 
4. Визначення рівня фізичного стану через тести навантажень 

5. Характеристика і виховання фізичних якостей. 
6. Характеристика фізичного навантаження для різних груп професій 
 


