
Опис навчальної дисципліни 

 3.4. Основи здорового способу життя. 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

п'ятий. 

Обсяг дисципліни: 

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

16, практичні – 32. 

Лектори: 

к. п. н., доц. Іваніків Н.М. 

Результати навчання: 

– знати вплив природних і антропогенних чинників навколишнього середовища та 

соціальних умов на здоров’я людини; 

- закономірності впливу чинників і умов навколишнього середовища на організм людини 

або популяцію людей; 

- гігієнічні нормативи, правила та заходи для максимально ефективного використання 

чинників навколишнього середовища, які позитивно впливають на організм людини та 

знешкодження або обмеження до безпечного рівня шкідливих чинників. 

– вміти практично використовувати методи та засоби впливу гігієнічних чинників на стан 

здоров’я людей різного віку; прогнозувати санітарно-гігієнічну ситуацію на найближчу та 

віддалену перспективи; 
- володіти знаннями про теоретичні основи та методологічні особливості застосування 

системного підходу у вивченні валеології, науки яка стосується наукових знань про 

формування, збереження, зміцнення, відновлення та передачу здоров´я наступним 

поколінням; 

- володіти методами і прийомами визначення рівня фізичного розвитку і функціонального 

стану організму, чинників, що сприяють проявам патологічних процесів; 

- вміти аналізувати причини і фактори підвищеного впливу на суспільство, зокрема на молодь, 

наркотичних речовин і наслідки їхньої дії на особистість; 

- володіти методикою формування здорового способу життя, системне відстеження 

індивідуального самопочуття, індивідуальне та групове приєднання до цілеспрямованих 

ефективних зусиль на життєзабезпечення. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– Анатомія людини; 

– Загальна гігієна; 

– Кінезіологія; 

– Загальна теорія здоров'я. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття  про  здоров’я  і  аналіз  його  критеріїв; 
Фізичне виховання як складова частина здорового способу життя; 

Основні системи психоемоційного оздоровлення; 

Основні оздоровчі системи фізичного розвитку; 

Основні системи оздоровчого харчування; 

Оздоровчі методики загартування; 

Оздоровчі системи очищення організму; 

Системи духовного очищення;  

Рекомендована література: 
 1. Грибан В.Г. Валеологія: підручник. − К. : Центр учбової літератури, 2008.− 214 с. 2. 

Мойсеюк В. П. Сучасні підходи до вивчення феномену культури здоров’я. – Тернопіль : Богдан, 

2012. − 125 с. 



2. Грушко В.С. Основи здорового способу життя. [навч. посіб. з курсу «Валеологія»] / 

В.С.Грушко. -Тернопіль: СМП «Астон», 1999. - 368с. 

3. Страшко С. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового 

способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / за ред. С. В. Страшка : Навчально-методичний 

посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів 

основ здоров’я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-ге видання, перероблене і 

доповнене. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, індивідуальне завдання, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, захист індивідуального 

завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік  у п'ятому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

фізично терапії, ерготерапії. 
 


