
Опис навчальної дисципліни 

2.3. Діагностика і моніторинг стану здоров’я 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

п’ятий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 32. 

Лектори: 

к. пед. н., доцент Іваніків Н. М. 

Результати навчання: 

Здатність здійснювати прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я, 

аналізувати здоров'я як системну категорію, визначати перспективні шляхи управління 

здоров'ям, володіти інформацією про інноваційні підходи до підвищення резервних 

можливостей організму людини.  

 Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові 

знання про будову та функції організму людини в цілому та його окремих органів й 

систем органів, знання про хімічні основи життєдіяльності організму людини, їх зміни під 

час м'язової діяльності, про функції організму людини та механізми гомеостазу, про 

основні фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров'я людини.  

Здатність використовувати новітні сучасні діагностичні системи у професійній діяльності. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– Анатомія людини; 

– Фізіологія людини; 

– Функціональна діагностика; 

– Валеологія; 

– Основи медичних знань. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття про здоров’я і аналіз його критеріїв. Моделі та норми в оцінці життєздатності. 

Фактори фізичного здоров’я. Показники  фізичного  розвитку, фізичної підготовки,  

функціональних резервів. Донозологічна діагностика здоров’я за функціональними 

показниками. Методи дослідження системи кровообігу. Діагностика здоров’я  за  прямими  

показниками. Оцінка основних властивостей нервової системи. Соціальне здоров'я, його 

оцінка. Методи дослідження дихальної системи. Методи оцінки популяційного здоров’я. 

Концепція і стратегія охорони здоров’я дітей та інвалідів в Україні. Визначення, критерії, 

методи діагностики психічного здоров’я. Особливості моніторингу психічного здоров’я, 

його складності. Поняття про моніторинг здоров’я та його методи. Методи моніторингу 

інтегрального стану здоров’я.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, 

 співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 


