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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –   

ECST – 10 

  

Спеціальність 014.11 – 

середня освіта (фізична 

культура) 
 

Обов’язкова навчальна 

дисципліна 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

10 22 

Практичні, семінарські 

20 48   

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

60 140 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 1 сем - 

залік,2 сем - іспит 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1. Мета навчальної дисципліни – озброєння студентів знаннями  про 

теоретичні основи та практичні навички  управління фізичним здоров'ям 

людини. 

2. Завдання  дисципліни: 

˗ Ознайомити студентів з сучасними поглядами на здоров'я людини, 

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

˗ Ознайомити студентів з окремими методиками оцінки здоров’я та 

оздоровлення. 

˗ Сформувати у студентів необхідний запас знань для подальшого 

формування у школярів потреби у здоровому способі життя . 

˗ Навчити студентів використовувати науково-методичні знання з метою  

вибору  та реалізації рухових оздоровчих програм. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

˗ критерії та показники фізичного здоров’я людини та окремих систем 

організму; 

˗ основні показники меж нормального функціонування основних систем  

організму (дихальної, серцево-судинної тощо); 

˗ методи оцінки стану основних систем організму; 

˗ сучасні методики  кількісної оцінки рівня фізичного здоров'я в цілому; 

˗ фізіологічний механізм впливу рухової активності на фізичний стан людини 

та норми рухової активності для різних вікових категорій; 

˗ знати основи раціонального харчування; 

˗ знати механізм та наслідки впливу шкідливих звичок на організм людини. 

вміти: 

˗ користуватись дослідницьким інвентарем (мед. вагами, зростоміром, 

тонометром, глюкометром, пульсоксиметром, спірометром тощо); 

˗ оцінювати фактичні показники функціонування окремих систем та органів 

за допомогою оціночних таблиць та індексів; 
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˗  розраховувати належні показники функціонування окремих систем та 

органів; 

˗ використовувати методики для оцінки індивідуальних морфологічних 

показників; 

˗ використовувати експрес-методики для оцінки фізичного здоров’я людини; 

˗ складати раціон харчування для підтримки оптимальної маси тіла та її 

зниження; 

˗ використовувати на практиці прийоми контролю та самоконтролю за рівнем 

фізичного здоров’я.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Загальна теорія здоров’я» 

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

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

категоріальний апарат дисципліни. 

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.  

Змістовний модуль 2. Діагностика індивідуального здоров’я 

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. Експрес-методики оцінки фізичного здоровя. 

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

Тема 11. Рухова активність та здоров’я людини: механізми впливу та 

взаємозв’язку. 

Тема 12. Гіпокінетична хвороба як наслідок гіподинамії: симптоматика та 

профілактика.  
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Тема 13. Особливості організації рухової активності для осіб з різними рівням 

здоров’я. 

Тема 14. Особливості організації рухової активності для осіб різних професійних 

категорій. 

Тема 15.  Стан хребта і здоров’я людини.   

Тема 16. Фізичні вправи та імунна система.   

Тема 17. Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення.   

Тема 18. Масаж як засіб оздоровлення та профілактики.   

Змістовий модуль 4. Профілактика соматичних захворювань 

засобами фізичного вправляння та оздоровлення  

Тема 19.  Принципи складання індивідуальних оздоровчих програм.     

Тема 20. Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності серцево-судинної 

системи.   

Тема 21. Фізичні вправи у профілактиці порушень функції обміну речовин.   

Тема 22. Фізичні вправи в забезпеченні емоційної гармонії людини.   

Тема 23. Вплив фізичних вправ на стан дихальної системи . Дихальні практики у 

профілактиці хвороб та оздоровленні організму. 

Тема 24. Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ та перша 

допомога при травмуванні.   

Тема 25. Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні.   

Змістовий модуль 5.  Шкідливі звички: наслідки впливу на організм та  

профілактика 

Тема 26. Сексуальне здоров’я людини та якість її життя 

Тема 27. Вплив тютюнопаління на тривалість та якість життя. Профілактика. 

Тема 28. Валеологічна культура вчителя як невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. 
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Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі  у тому числі 

лек. пр. лаб інд с.р.      

1 2 3 4 5 6 7 8      

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

Тема 1. Витоки та 

історія розвитку.  
 2 2 

  

4 

      

Тема 2.  Проблема 

здоров'я у сучасному 

суспільстві 

 0 0 

  

4 

      

Тема 3.  Здоров'я та 

хвороба. "Третій 

стан".   

 2 2 

  

8 

      

Тема 4.  Здоров’я та 

його механізми з 

позиції системного 

підходу 

 0 0 

  

6 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 

 4 4   22       

Змістовий модуль 2. Діагностика індивідуального здоровя 

Тема 5. Діагностика 

здоров’я за 

функціональними 

показниками.   

 2 4 

  

8 

      

Тема 6. Діагностика 

здоров’я за прямими 

показниками.    

  2 

  

8 

      

Тема 7. Діагностика 

фізичного здоров’я 

за показниками 

біоенергетики    

   

  

8 

      

Тема 8. Психічне 

здоровя. Сучасні 

підходи та методики 

психічного 

оздоровлення    

 2 4 

  

8 

      

Тема 9. 
Репродуктивне 

здоров’я. 

 2 2 

  

8 

      

Тема 10. Експрес-

методики оцінки 

фізичного здоров’я 

людини 

 2 4 

  

10 
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Разом за змістовим 

модулем 2 

 8 16   50       

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

Тема 11. Рухова 

активність та 

здоров’я людини: 

механізми впливу та 

взаємозв’язку. 

 2 4 

  

6 

      

Тема 12. 
Гіпокінетична 

хвороба як наслідок 

гіподинамії: 

симптоматика та 

профілактика.  

 2 4 

  

10 

      

Тема 13. 
Особливості 

організації рухової 

активності для осіб з 

різними рівням 

здоров’я. 

  2 

  

8 

      

Тема 14. 
Особливості 

організації рухової 

активності для осіб 

різних професійних 

категорій. 

   

  

6 

      

Тема 15. Стан 

хребта і здоровя 

людини 

 2 2 

  

8 

      

Тема 16.  Фізичні 

вправи та імунна 

система  

 2 2 

  

6 

      

Тема 17. 

Загартування, 

гіпоксичне 

тренування як 

чинники 

оздоровлення 

   

  

6 

      

Тема 18. Масаж як 

засіб оздоровлення 

та профілактики 

  6 

  

8 

      

Разом за змістовим 

модулем  3 

 8 18   58       

Змістовий модуль 4. Профілактика соматичних захворювань засобами 

фізичного вправляння та оздоровлення  

Тема 19.   2 4   6       
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Принципи вибору 

індивідуальних 

оздоровчих 

програм .  

Тема 20 .Фізичні 

вправи у 

профілактиці 

порушень 

діяльності 

серцево-судинної 

системи  

 2 4   10 

      

Тема 21.Фізичні 

вправи у 

профілактиці 

порушень 

функції  обміну 

речовин  

 2 4   8 

      

Тема 22.  Фізичні 

вправи в 

забезпеченні 

емоційної 

гармонії  людини  

     4 

      

Тема 23 .  Вплив 

фізичних вправ на 

стан дихальної 

системи. Дихальні 

практики у 

профілактиці хвороб 

та оздоровленні 

організму. 

 2 4   8 

      

Тема 24 .  

Профілактика 

травматизму при 

виконанні 

фізичних вправ 

та перша 

допомога при 

травмуванні  

 0 2   6 

      

Тема 25.  
Контроль та 

самоконтроль у 

оздоровчому 

тренуванні  

 2 4   10 

      

Разом за змістовим 

модулем 4 
 10 22   52 

      

    Змістовий модуль 5.  Шкідливі звички: наслідки впливу на організм та  

профілактика  

Тема 26. Сексуальне 

здоров’я людини та 

якість її життя 

  2   6 

      

Тема 27. Вплив 

тютюнопаління та 
 2 2   6 
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наркоманії на 

тривалість та якість 

життя. 

Профілактика. 

Тема 28. 
Валеологічна 

культура вчителя як 

невід’ємний елемент 

його професійної 

компетентності. 

  2   6 

      

Разом за змістовим 

модулем 5 
 2 6   18 

      

Усього 300 32 68   200       

Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення валеології як науки. Внесок українських вчених у 

розвиток валеологічної науки  

2 

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

2 

5 Діагностика здоров’я за функціональнимипоказниками  4 

6 Діагностика фізичного здоровя за прямими показниками.    2 

8 Психічне здоровя. Сучасні підходи та методики психічного 

оздоровлення    

4 

9 Репродуктивне здоров’я. 2 

10 Експрес-методики оцінки фізичного здоров’я людини 4 

11 Рухова активність та здоров’я людини: механізми впливу та 

взаємозв’язку. 

4 

12 Гіпокінетична хвороба як наслідок гіподинамії: симптоматика та 

профілактика. 

4 

13 Особливості організації рухової активності для осіб з різними 

рівням здоров’я. 

2 

14 Стан хребта і здоровя людини 2 

15 Фізичні вправи та імунна система  2 

16   

17 Масаж як засіб оздоровлення та профілактики 6 

18 Принципи вибору індивідуальних оздоровчих програм.  4 

19 Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності 

серцево-судинної системи  

4 

20 Фізичні вправи у профілактиці порушень функції 

обміну речовин  

4 

21 Вплив фізичних вправ на стан дихальної системи. Дихальні 

практики у профілактиці хвороб та оздоровленні організму. 

4 

22 Профілактика травматизму при виконанні фізичних 

вправ та перша допомога при травмуванні  

2 

23 Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні  4 

24 Сексуальне здоров’я людини та якість її життя 2 

25 Вплив тютюнопаління та наркоманії на тривалість та якість 

життя. Профілактика. 

2 

26 Валеологічна культура вчителя як невід’ємний елемент його 

професійної компетентності. 

2 
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 Усього годин 68 

 

 

 

Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Основні завдання загальної теорії здоров’я як навчальної дисципліни.. 

Поняття категорії здоров’я, критерії індивідуального здоров’я. 

Валеологічний моніторинг та скринінг. Співвідношення станів 

здоров’я та хвороби.  

 4 

2 Стан здоров’я населення України. Три різновиди валеологічних знань. 

Шляхи становлення валеологічної освіти на Україні та країнах 

зарубіжжя 

4 

3 Здоров'я та хвороба. "Третій стан".  Поняття “третього стану” 

організму. Сутність та основні показники популяційного здоров’я. 

Поняття категорії хвороби. Погляди на дослідження здоров’я вчених 

сучасності і розвиток медицини. Шляхи ранньої профілактики 

здоров’я.     

8 

4 Здоров’я  з позиції системного підходу. Поняття фізичного, 

соціального, психічного, духовного здоров’я, їх загальна 

характеристика. Критерії здоров’я, їх порівняльна характеристика із 

критеріями нездоров’я. 

6 

5 Діагностика здоров’я за функціональними показниками. Загальна 

характеристика адаптації. Види адаптації: професійна, соціально-

психологічна, дидактична, до фізичних навантажень, до клімато-

географічних умов. Стадії адаптації до фізичних навантажень. 

Поняття «перехресної адаптації».   

8 

6 Діагностика здоров’я за прямими показниками.   Біологічний вік та 

темпи старіння організму. Методика Войтенка для оцінки БВ. 

8 

7 Діагностика фізичного здоровя за показниками біоенергетики .здоровя 

як біологічний потенціал енергетичної системи організму. 

Мітохондріальний обмін. Безпечний рівень здоровя.    

8 

8 Психічне здоров ’я. Сучасні  методики психічного оздоровлення. 

Стрес. Механізм його дії на організм. Методики профілактики стресу. 

Фізичні вправи як профілактика психічних стресових ситуацій.     

8 

9 Репродуктивне здоров’я. Загальне уявлення про репродуктивну 

здатність, репродуктивний потенціал людини. Фактори формування та 

збереження репродуктивного здоров’я людини. Сексуальна та 

психічна сумісність. Передумови репродуктивного здоров’я.  

8 

10 Експрес-оцінка фізичного здоров’я людини. Поняття кількості 

здоров’я. Методи оцінки. Експрес-методика Г. Л. Апанасенка. 

Розрахунок кількості індивідуального здоровя 

10 

11 Рухова активність та здоров’я людини. Фізичні вправи та 

функціональні резерви організму. Оздоровчий ефект рухової 

активності середньої інтенсивності. Рекомендовані норми підвищення 

навантажень в оздоровчому тренуванні від заняття до заняття, 

потижнево, в межах окремого заняття.  

6 

12 Гіпокінетична хвороба як наслідок гіподинамії: симптоматика та 

профілактика.  

10 



12 

 

  

13 Особливості організації рухової активності для осіб з різними рівням 

здоров’я. 

8 

14 Особливості організації рухової активності для осіб різних 

професійних категорій. 

6 

15 Стан хребта і здоров’я людини. Засоби фізичного виховання для 

профілактики порушень постави. Правила збереження правильної 

постави при ходьбі, сидінні, під час сну. 

8 

16 Фізичні вправи та імунна система. Взаємозвязок  рівня 

рухової активності та активності імунної системи 

організму. Режими виконання вправ, які сприяють 

підвищенню імунітету.  

6 

17 Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення. 

Методи загартовування. Загартовування повітрям. Загартовування 

сонцем. Загартовування водою. Сучасні  СПА-процедури як методи 

оздоровлення. Правила загартовування. 

6 

18  Масаж як засіб оздоровлення. Вплив масажу на функції різних систем 

організму. Види масажу: Лікувальний, гігієнічний тощо. 

Характеристика прийомів масажу.    

8 

19 Принципи складання індивідуальних оздоровчих програм. 

Планування системи оздоровчих тренувань. Відповідність видів 

рухової активності індивідуальним особливостям людини. 

6 

20 Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності 

серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних 

захворювань. Механізми оздоровчого впливу рухової активності на 

серцево-судинну систему. Раціональне використання засобів 

фізичного виховання з метою профілактики захворювань ССС. 

10 

21 Фізичні вправи у профілактиці порушень функції обміну 

речовин. Основні принципи оздоровчого харчування. Режим 

харчування. Рекомендації в галузі харчування зарубіжних вчених, 

“піраміда валеологічного харчування”. Обмін речовин та здоров’я. 

8 

22 Фізичні вправи в забезпеченні емоційної гармонії  людини.    

Фізичні вправи як природній транквілізатор. Роль фізичних вправ у 

підвищенні інтенсивності метаболізму катехоламінів. Вплив рухової 

активності на психічну сферу людини.  

4 

23 Методика оздоровлення організму дихальною гімнастикою.  

Дихання і здоров'я. Дихання за методом А.Н. Стрельникової, К.П. 

Бутейко. Дихальні вправи спеціального призначення за методом К. 

Дінейки. Навчання правильному диханню при виконанні силових 

вправ. Техніка виконання заспокійливого, тонізуючого та 

мобілізуючого дихання.   Правила складання комплексу оздоровчої 

дихальної гімнастики. 

8 

24 Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ 

та перша допомога при травмуванні.  Перша допомога при 

травмах (переломи, вивихи, пошкодження). Перша допомога при 

гострих патологічних станах. Перша допомога при травмуванні та 

патологічних станах під час занять фізичними вправами. 

6 

25 Контроль та самоконтроль самопочуття. Суб’єктивні  та 

об’єктивні критерії контролю  функціонального стану.  

Антропометрія. Методики їх вимірювання та розрахунку.  

Фактичні та належні показники.Розрахунки індексів та їх 

оцінка.  

10 

26 Сексуальне здоров’я людини та якість її життя. Визначення. Складові 6 
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та критерії. Характеристика хвороб, що передаються статевим 

шляхом. 

27 Механізм впливу тютюнопаління та наркоманії на фізичний стан 

людини (системи та органи). Наслідки. Тривалість життя. Формування 

мотивації до здорового способу життя.  Рекомендації ВООЗ щодо 

здорового способу життя. 

6 

28 Валеологічна культура вчителя як невід’ємний елемент його 

професійної компетентності. 

6 

 Усього годин  200 

  

 Індивідуальні завдання 

     Тематика рефератів: 

1. Шляхи становлення валеологічної освіти на Україні та країнах зарубіжжя  

2. Сутність та основні показники популяційного здоров’я. 

3. Поняття фізичного, соціального, психічного, духовного здоров’я, їх 

загальна характеристика. 

4. Вчення М. М. Амосова про «кількість здоров’я».  

5. Поняття про «безпечний рівень» здоров’я.  

6. Біологічна організованість як оптимальний взаємозв’язок та гармонійність 

між функціями та органами організму. 

7. Гіпокінезія та гіподинамія як фактори нездорового способу життя. 

8. Правила збереження правильної постави 

9. Критерії здорового способу життя, їх порівняльна характеристика із 

критеріями нездорового способу життя. 

10.  Обмін речовин та здоров’я. 

11.  Втома як фізіологічний стан організму. Значення втоми. 

12.  Правила правильного дихання.  Загальні вимоги до процесу дихання при 

виконанні фізичних та дихальних вправ. 

13. Фізичні вправи як фактор підвищення розумової та фізичної працездатності 

людини.   

14.  Дихання за методом А. Н. Стрельникової, К. П. Бутейко.  

15.  Дихальні вправи спеціального призначення за методом К. Дінейки.  

16.   Техніка виконання заспокійливого, тонізуючого та мобілізуючого 

дихання.  
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17.  Особливості реакції тренованого організму на дію стресогенних факторів. 

18.  Рекомендовані норми підвищення навантажень в оздоровчому тренуванні 

від заняття до заняття, потижнево, в межах окремого заняття. 

19.  Планування системи оздоровчих тренувань.  

20.  Відповідність видів рухової активності індивідуальним особливостям 

людини. 

 

 Методи навчання 

                                                                                                    

Методи: пояснювально-ілюстративний, індивідуальної роботи. 

Діяльність викладача: усне викладання матеріалу, демонстрація 

відеоматеріалу, коментування, організація досліджень і експериментів, 

підведення підсумків. 

Діяльність студентів: сприйняття аудіовізуальної інформації, відповіді на 

питання, зустрічі з фахівцями галузі, самостійна підготовка реферату за обраною 

темою, доповідь, практичні вимірювання та розрахунки.  

Методи контролю 

 

Поточний контроль – залік 1 семестр, підсумковий контроль  іспит – 2 семестр. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
  

Поточне тестування та самостійна робота 
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Тема 1. Витоки та історія розвитку науки про здоров’я. Мета,  завдання, 

категоріальний апарат дисципліни. 

Тема 2. Проблема здоров'я у сучасному суспільстві.   

Тема 3. Здоров'я та хвороба. "Третій стан".   
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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. Експрес-методики оцінки фізичного здоровя. 

Тема 11. Рухова активність та здоров’я людини: механізми впливу та 

взаємозв’язку. 

Тема 12. Гіпокінетична хвороба як наслідок гіподинамії: симптоматика та 

профілактика.  

Тема 13. Особливості організації рухової активності для осіб з різними рівням 

здоров’я. 

Тема 14. Особливості організації рухової активності для осіб різних професійних 

категорій. 

Тема 15.  Стан хребта і здоров’я людини.   

Тема 16. Фізичні вправи та імунна система.   

Тема 17. Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення.   

Тема 18. Масаж як засіб оздоровлення та профілактики.   

Тема 19.  Принципи складання індивідуальних оздоровчих програм.     

Тема 20. Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності серцево-судинної 

системи.   

Тема 21. Фізичні вправи у профілактиці порушень функції обміну речовин.   

Тема 22. Фізичні вправи в забезпеченні емоційної гармонії людини.   

Тема 23. Вплив фізичних вправ на стан дихальної системи . Дихальні практики у 

профілактиці хвороб та оздоровленні організму. 

Тема 24. Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ та перша 

допомога при травмуванні.   

Тема 25. Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні.   

Тема 26. Сексуальне здоров’я людини та якість її життя  
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Тема 27. Вплив тютюнопаління на тривалість та якість життя. Профілактика. 

Тема 28. Валеологічна культура вчителя як невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. 

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 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації для семінарських занять з навчальної дисципліни  

«Валеологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 6.010201 – 

«Фізичне виховання»   

  

Рекомендована література 

Базова 

1. Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова "Медицинская валеология". – Киев: Здоровье, 

1998. – 243 с. 

2. Апанасенко Л.Г. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека.  – С-Пб., 

1992, 123 с. 

3. Апанасенко Л.Г., Попова Л.А.  Валеология. Избранные лекции. – Киев: 

Здоров'я, 1993, 250 с. 

4. Апанасенко Л.Г. Физическое развитие детей и подростков. – Киев: Здоров'я, 

1985, 80 с. 

5. Апанасенко Л.Г. Здоровье, которое мы выбираем. Киев, Знание, 1984, 37с. 

6. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Человек и общество. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: Д: Сталкер, 2002. – 464 с. 
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7. Билич Г.Л ., Назарова Л. В. Основы валеологии: Учебник. - СПб.: Водолей, 

1998. -558с. 

8. Валеология. 4.1: Учеб. пособие для пед. вузов. - Омск, 1997. 

9. Валеология. Ч. 2: Учеб. пособие для пед. вузов. - Омск, 1997. 

10. Валеология: Библиогр. указ. - Казань: Медицина, 1998. - 329 с. 

11. Войтенко В.П. Здоровье здоровых: Введение в санологию. - Киев: 

Здоровья, 1991. -245с. 

12. Грибан В.Г. Валеологія. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 256 с.  

13. Дубровский В. И. Валеология. Здоровый образ жизни: Учеб. пособие. - М.: 

ФЛИНТА; RETORIKA-A, 1999. - 559 с. 

14. Казначеев В.П. Теоретические основы валеологии. Фундаментальные основы. 

- Новосибирск, 1993. 

15. Колбанов В. В. Валеология: Основ, понятия, термины, определения. -

СПб.:Деан, 1998. -231 с. 

16. Муравов И.В., Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа 

жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции. – К., 2003. – 

424 с. 

17. Лисицын Ю.П.  Слово о здоровье. М.: Советская Россия, 1986, 192 с. 

18. Петленко В.П. (ред.) Основы валеологии. Киев: Олимпийская литература, 

1998., 1,2,3 том. 

      

 

 Допоміжна 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 64 с. 

2. Агаджанян Н.А., Алексеев С. В., Ананьев В.А., Андреев Ю.А. ВалеоИогия 

человека: здоровье -любовь - красота: В 2 кн., 5 т. - 2-е изд., доп. и 

откорректир. - СПб.: Petroc, 1998. 

3. Антономов Ю.Г., Белов В.М., Котова А.Ю. и др.  Открытая концепция 

здоровья, киев: Ин-т кибернетики им. Глушкова А.Н., Украина, 1993. – 

23с. 

4. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и 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. 

8. Кузнецов Е.Д. Новая валеология нового времени. - Тюмень: Истина, 1999. 

-219с. 

9. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. – Киев: Здоров'я, 1988. 
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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. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання :  

  іспит – 2 семестр.  

5. Засоби діагностики успішності навчання  - тестування, опитування. 

  

Інформаційні ресурси 

1. Періодичні видання   

2. Інтернет-ресурси. 


