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 ВСТУП 

 

Програма вивчення дисципліни професійної підготовки «Загальна теорія 

здоров’я (загальна та педагогічна валеологія)» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.11 – Середня 

освіта (фізична культура). 

       Предметом вивчення  навчальної дисципліни є здоров’я людини, його 

соматичний та енергетичний компоненти. 

Міждисциплінарні зв’язки:  фізіологія та фізіологія спорту, основи 

здорового способу життя, теорія і методика фізичного виховання, загальна 

теорія спорту.  

Програма навчальної дисципліни складається з 4 змістових модулів: 

Модуль 1. Загальна теорія здоров’я як навчальна дисципліна. 

Модуль 2. Діагностика індивідуального здоров’я. 

Модуль 3. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ.   

Модуль 4. Профілактика соматичних захворювань засобами 

фізичного вправляння  та оздоровлення . 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни є озброєння студентів знаннями  про  

теоретичні основи та практичні навички  управління фізичним здоров'ям 

людини. 

1.2. Завданнями  дисципліни є: 

2. Ознайомити студентів з сучасними поглядами на здоров'я людини, 

розкрити сутність здоров'я, хвороби, "третього стану". 

3. Ознайомити студентів з окремими методиками оздоровлення. 

4. Сформувати у студентів необхідний запас знань для вирішення 

практичних питань організації самостійних оздоровчо-тренувальних 

занять. 

5. Навчити студентів використовувати науково-методичні знання з метою  

розробки та реалізації індивідуальних оздоровчо-тренувальних програм. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

˗ сучасні методики  кількісної оцінки рівня здоров'я; 

˗ засоби,  програми та системи оздоровчих занять; 

˗ принципи і правила складання програм оздоровчих занять; 

˗ методику організації та проведення оздоровчого тренування. 

вміти: 

˗ кількісно оцінювати рівень соматичного здоров’я; 

˗ застосовувати окремі прийоми та методики оздоровчого тренування,  

˗ самостійно складати програми оздоровчих занять; 

˗ використовувати на практиці прийоми контролю та самоконтролю за 

рівнем фізичного здоров’я.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія здоров’я як навчальна дисципліна 

Тема 1. Витоки та історія розвитку науки про здоров’я. Мета,  завдання, 

область практичної діяльності. Дефініції та поняттєвий апарат дисципліни. 

Історія розвитку науки про здоров’я  (Авіценна, Гіппократ, Гален, Павленко, 

Амосов). І. І. Брехман – засновник валеології. Українські вчені у становленні  

науки про здоров’я.    основні поняття та терміни дисципліни. 

Тема 2. Проблема здоров'я у сучасному суспільстві. Характер та особливості 

патології сучасної людини (у світі та Україні). Дві стратегії досягнення 

здоров'я. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини.  

Тема 3. Здоров'я та хвороба. "Третій стан". Сутність здоров'я, його дефініції 

за визначенням сучасних лікарів та валеологів. Предхвороба як перехідний 

стан. Механізми здоров'я. Визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Позиції та підходи у визначення та оцінці здоров’я.   

Тема  4. Здоров’я та його механізми з позиції системного підходу. Людина як 

біологічна система. Властивості біологічної системи (організму): здатність до 

збереження, самовідтворення, саморозвиток. Біологічне поле людини. Древні 
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холі стичні системи: індійська, словянська. Їх суть та значення.  Здоровя 

людини з позиції системного підходу.  

Змістовний модуль 2. Діагностика індивідуального здоров’я 

Тема 5 Діагностика здоров’я за функціональними показниками. 

Адаптаційний потенціал  людини. Три типи діагностичних моделей: 

нозологічна діагностика, до нозологічна діагностика за функціональними 

показниками, діагностика за прямими показниками. Гомеостаз та адаптація. 

Адаптаційні реакції та адаптаційний потенціал. Оцінка адаптаційного 

потенціалу. Сучасні методики розрахунку пристосувальних процесів. Методика 

Р.М. Баєвського.       

Тема 6 Діагностика здоров’я за прямими показниками.  Поняття 

біологічного віку. Темпи старіння та біологічний вік як показники здоровя 

людини. Показники, за якими визначається біологічний вік. Методики 

розрахунку та системи оцінки біологічного віку. Поняття належного 

біологічного віку.  

Тема 7. Діагностика фізичного здоров’я за показниками біоенергетики.  

Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я. Соматичний та енергетичний 

компоненти здоровя. Здатність до накопичення АТФ  - універсальна 

енергетична функція усього живого. Мітохондріальний обмін. Проблема 

визначення життєздатності організму за енергетичними показниками. Резерви 

енергії та порушення гомеостазу. Методики оцінки рівня фізичного стану.   

Тема 8. Психічне здоров’я. Поняття про психіку здоровя, структура психіки. 

Фактори впливу на психіку. Стрес та його стадії: ігнорування, збудження, 

депресивний стан, стадія концептуалізації. Форми психічної адаптації. 

Механізми психічного та фізіологічного стресу. Наслідки стресових ситуацій. 

Профілактика психічного  стресу. Сучасні підходи та методики психічного 

оздоровлення. 

Тема 9. Репродуктивне здоров’я. Фізіологія репродуктивної системи.  

Загальне уявлення про репродуктивну здатність, репродуктивний потенціал 

людини. Фактори формування та збереження репродуктивного здоров’я 
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людини. Сексуальна та психічна сумісність. Передумови репродуктивного 

здоров’я.  

Змістовий модуль  3.  Механізми управління здоров’ям. Оздоровлення.   

Тема 10.  Рухова активність та здоров’я людини. Поняття фізичної 

активності. Фізичні вправи та функціональні резерви організму. Гіподинамія, її 

наслідки. Кінезотерапія Фізичні фактори, що сприяють формуванню, 

зростанню та зміцненню здоров’я людини. Норми рухової активності для 

різних вікових груп населення.  Механізм оздоровчої дії фізичних вправ.  

Тема 11.  Стан хребта і здоров’я людини. Передумови порушення функції 

хребта та причини дегенеративно-дистрофічних процесів у ньому.  

Остеохондроз і його прояви у людини. Оздоровлення хребта та профілактика 

остеохондрозу.  

Тема 12. Фізичні вправи та імунна система. Імунітет як спосіб захисту 

внутрішнього середовища організму. Клітинний, гуморальний і секреторний 

компоненти у системі захисту організму. Рівень фізичної активності і 

активність імунної системи людини. 

Тема 13. Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення. 

Методи загартовування. Загартовування повітрям. Загартовування сонцем. 

Загартовування водою. Сучасні  СПА-процедури як методи оздоровлення. 

Правила загартовування. Вікові особливості за гартувальних процедур. 

Тема 14. Масаж як засіб оздоровлення та профілактики. Механізм дії 

масажу. Вплив масажу на функції різних систем організму. Види масажу: 

Лікувальний, гігієнічний тощо. Характеристика прийомів масажу.  

Змістовий модуль 4. Профілактика соматичних захворювань 

засобами фізичного вправляння та оздоровлення  

Тема 15.  Принципи складання індивідуальних оздоровчих програм.  

Механізм дії оздоровчих вправ.    Адекватне фізичне навантаження. Механізми 

регуляції рухів. Співвідношення процесів працездатності, втоми, перевтоми. 

Основні правила оздоровчого тренування: фізичне навантаження, активний 

відпочинок. Характеристика видів “аеробного фізичного тренування”.  Критерії 
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оцінки обсягу оздоровчих фізичних навантажень на день, тиждень, місяць. 

Ранкова гімнастика, фізкультпауза у забезпеченні мінімуму і оптимуму 

оздоровчого фізичного навантаження.   

Тема 16. Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності серцево-

судинної системи. Основні складові серцево-судинної системи. Функції судин. 

Класифікація хвороб серцево-судинної системи: хвороби серця, хвороби вен, 

хвороби артерій. Профілактика захворювань серцево-судинної системи 

засобами фізичної активності.  

Тема 17. Фізичні вправи у профілактиці порушень функції обміну речовин. 

Обмін речовин та здоров’я. Їжа та характер харчування. Голодування. Фізичні 

процеси в організмі під час голодування. Використання голодування з метою 

оздоровлення. Основи раціонального харчування.  Рекомендації в галузі 

харчування зарубіжних вчених, «піраміда валеологічного харчування». Ваго-

зростовий контроль. Фізичні вправи, що сприяють зниженню маси тіла. 

Тема 18. Фізичні вправи в забезпеченні емоційної гармонії людини. 

Особливості дії фізичних вправ, як антистресового засобу. Особливості реакції 

тренованого організму на дію стресогенних факторів. Фізичні вправи як 

природній транквілізатор.   Вплив рухової активності на психічну сферу 

людини. 

Тема 19. Методика оздоровлення організму дихальною гімнастикою. 

Правила правильного дихання. Переваги носового дихання. Особливості 

виконання вдиху та видиху. Загальні правила виконання циклу повного 

дихання у стані спокою. Загальні вимоги до процесу дихання при виконанні 

фізичних та дихальних вправ. Техніка основних типів дихання та контроль за її 

виконанням. Поняття повного дихання: фази і співвідношення між ними.  

Формування дихальних навичок при виконанні ациклічних вправ. 

Тема 20. Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ та 

перша допомога при травмуванні. Перша допомога при переохолодженні та 

відмороженні. Перша допомога при перегріванні, тепловому та сонячному 

ударах. Перша допомога при травмах (переломи, вивихи, пошкодження).   
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Перша допомога при травмуванні та патологічних станах під час занять 

фізичними вправами. Перша допомога  при утопленні. 

Тема 21. Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні.  Техніка та 

методика самоконтролю за фізичним навантаженням та реакцією організму на 

нього. Об’єктивні та суб’єктивні методи самоконтролю. Динаміка ЧСС, маси 

тіла, результатів ортостатичної проби, показників артеріального тиску, ЖЄЛ. 

Методики їх розрахунку, оцінки та правила використання.  
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16. Муравов И.В., Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа 

жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции. – К., 2003. 
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спорт, 1990. – 207 с. 

5. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – Киев: Здоров'я, 1991. – 248 с.  

6. Казначеев В.П.  Очерки теории и практики экологии человека. – М.: 

Наука, 1983, - 264 с. 

7. Казначеев В. П., Петленко В. П., Петленко С. В. Этюды интегральной 

медицины и валеологии: Основы теории и практики медицины XXI в. - 

СПб., 1997. -432с. 
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8. Кузнецов Е.Д. Новая валеология нового времени. - Тюмень: Истина, 

1999. 

-219с. 

9. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. – Киев: Здоров'я, 1988. 

10. Платонов В.Н.  Управление процессом адаптации организма 

спортсменов высокой квалификации, 1992. 

11. Сыч В.Ф. Единственный путь к здоровью. - Ульяновск: Средневолж. науч. 

центр, 1998. -292с. 

12. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. - М.: ФЛИНТА; Наука, 1999. - 241 с. 

13. Фролов И.Г.  Перспектива человека. – М.; Политиздат., 1983. – 336 с. 

14. Царигородцев Г.И.  Общество и здоровье человека. – М.: Медицина, 

1973. – 372 с. 

15. Чаклин А.В.  География здоровья. – М.: Знание, 1988. – 152 с. 

16.  Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья.  – Новосибирск: Наука, 

1989. – 136 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання :  

залік – 1 семестр, іспит – 2 семестр.  

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота  Су

ма Змістовий модуль 1 

  

Змістовий модуль  2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т

1

1 

Т

12 

Т

1

3 

Т 

14 

Т 

1

5 

Т 

1

6 

Т 

17 

Т 

1

8 

Т 

19 

Т 

2

0 

Т 

21 

  

5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 100 

 

Тема 1. Витоки та історія розвитку науки про здоровя. Мета,  завдання, область 

практичної діяльності.   

Тема 2. Проблема здоров'я у сучасному суспільстві.   

Тема 3. Здоров'я та хвороба. "Третій стан".   

Тема  4. Здоров’я та його механізми з позиції системного підходу.  

Тема 5 Діагностика здоров’я за функціональними показниками.         

Тема 6 Діагностика здоров’я за прямими показниками.    

Тема 7. Діагностика фізичного здоров’я за показниками біоенергетики.    

Тема 8. Психічне здоров’я.   

Тема 9. Репродуктивне здоров’я.   

Тема 10. Рухова активність та здоров’я людини.   

Тема 11.  Стан хребта і здоров’я людини.   

Тема 12. Фізичні вправи та імунна система.   

Тема 13. Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення.   

Тема 14. Масаж як засіб оздоровлення та профілактики.   

Тема 15.  Принципи складання індивідуальних оздоровчих програм.     

Тема 16. Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності ССС. 

Тема 17. Фізичні вправи у профілактиці порушень функції обміну речовин.   

Тема 18. Фізичні вправи в забезпеченні емоційної гармонії людини.   

Тема 19. Методика оздоровлення організму дихальною гімнастикою.   

Тема 20. Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ та перша 

допомога при травмуванні.   

Тема 21. Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні.   
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  - тестування, опитування. 

  

 


