
Опис навчальної дисципліни 

1.8. Загальна теорія здоров’я 

Тип дисципліни: нормативна. 

Семестр:перший. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 

лекції – 32, практичні – 32. 

Лектори: к. мед. н., доцент Матрошилін О.Г. 

Результати навчання: студент повинен знати і вміти: 

 - знати сутність основних філософських концепцій здоров’я та його роль в житті та розвитку 

суспільства і людини;  

- знати історію розвитку вчення про здоров’я; поняття про здоров’я, хворобу та третій 

(донозологічний) стан; 

- знати цілі та принципи фізичної культури, її роль та значення в сучасному світі; 

- знати методи визначення рівня фізичного здоров'я; 

- знати значення оздоровчого тренування як шляху формування і зміцнення фізичного 

здоров’я; 

- знати вплив різних чинників на екологічну ситуацію в країні, методи її покращення та 

попередження негативного впливу на організм; 

- знати вплив харчування на здоров'я людини, проблеми харчування в минулому і в нинішній 

час; 

- знати методики вивчення рівня психічного стану здоров'я;  

- знати вплив алкоголізму, тютюнопаління та наркотичних речовин на стан здоров’я людей; 

- знати принципи здорового способу життя; 

- вміти пояснити зв’язок індивідуальних особливостей фізичного та психічного розвитку та 

їхній зв’язок з регулярними заняттями фізичними вправами;  

- вміти відповідально ставитись до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих 

індивідуальних і суспільних цінностей; 

-вміти  ознайомити  з основами формування мотивації здорового способу життя. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 «Анатомія людини» ,   «Біологія та основи генетики»,          «Біохімія» 

Зміст навчальної дисципліни: Наука про здоров’я, її розвиток. Здоров’я і хвороба. 

Здоровий спосіб життя. Фізичне здоров’я та його кількісна діагностика. Оздоровче 

тренування та загартування як засоби підтримання здоров’я людини. Біологічні ритми і 

здоров’я людини. Вплив екологічних чинників на здоров’я людини. Сучасні теорії 

харчування, види харчування. Раціональне харчування, його складові. Роль білків та жирів у 

харчуванні людини. Роль вуглеводів, мінеральних речовин, мікроелементів та вітамінів у 

харчуванні людини. Психічне здоров’я людини. Системи психічної саморегуляції та 

боротьба зі стресом. Вплив суспільства на здоров’я людини. Методи виявлення й подолання 

наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління. Проблема ВІЛ/СНІД, його профілактика та 

лікування. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. 

/В.І.Бобрицька, М.В.Гриньова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. — Полтава: “Скайтек”, 2000. — 

Ч.І. — 146 с. 

2. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. 

/В.І.Бобрицька, М.В.Гриньова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. — Полтава: “Скайтек”, 2000. — 

Ч.ІІ. — 160 с. 



3. Основи медичних знань : підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних 

закладів] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2014. – 272 c.  

4. Валецька Р. О. Основи валеології. Підручник. - Луцьк: Волинська книга, 2007. - 348 

- (Медицина. Здоров’я). 

5. Матрошилін О.Г., Філь В. М. Фізіологія та гігієна харчування: навчальний посібник 

/ О. Матрошилін, В. Філь. - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького ДПУ імені Івана 

Франка, 2014. – 176 с. 

6. Грушко В.С. Основи здорового способу життя – Тернопіль, 1999. – 368 с.  

Допоміжна: 

1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медична валеологія (вибрані лекції) К.: Здоров’я, 

1998. – 248с. 

2. Амосов Н.М. Моя система здоровья. – К.: Здоровье, 1997. – 56 с. 

3. Бугайов В.М.,  Лагутін А.Ю., Рогожин О.Т, Козак С.С. Зміни здоров’я населення 

України. – К. : Абрис, 2002. - 170 с. 

4. Воробьев Р.И. Питание: мифы и реальность – М. : Грэгори, 1998. – 256 с. 

5. Герберт М. Шелтон  Здоровье для всех / Пер. с анг.  

Л.А. Владимирского. – М.: Советский спорт, 2001. – 288с. 

6. Исаев Ю.П., Попова Л.А. Практическая валеология здоровья. - К. - 2009. - 190 с. 

7. Конышев В.А.. Все о правильном питании. – М.: Олма-Пресс, 2001 – 304с  

8. Основи медичних знань. Петриненко Т.В. - Підручник. - К.: Медицина, 2007. - 248 

с. 

9. Основи здоров’я. Грибан В.Г. - Валеологія. - Навч. посібник.  - Київ, Центр. уч. 

літ., 2008. - 214 с. 

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання: 

 – поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі; 

– 100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання: українська. 

Кафедра: здоров’я людини та фізичної реабілітації. 
 


