
 

ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Культура здоров’я” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня 

бакалавра. 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у студентів 

здоров'язбережувальних компетентностей у рамках валеологічної культури для 

збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного середовища. 

Набуті компетентності спрямовуються на збереження і зміцнення 

власного здоров’я в умовах сучасного як виробничого, так і природного 

середовища та сприяють формуванню здорового способу життя та 

валеологічного мислення, за якого питання збереження здоров’я розглядається 

на сучасному етапі як одне з найважливіших пріоритетів життєдіяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань, вмінь та 

навиків ефективного формування здорового способу життя, а також збереження 

та зміцнення власного здоров'я шляхом вдосконалення умов життєдіяльності 

індивіда на основі валеологічного виховання.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на теоретичних 

засадах як природничих (біологія, хімія, фізика) так і суспільних наук 

(психологія, соціологія), та знань отриманих під час вивчення дисципліни 

“Безпека життєдіяльності” 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 

модуля: 

1. Медико-соціальні основи здоров’я. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення дисципліни “Культура здоров’я” – формування у 

студентів здоров'язбережувальних компетентностей у рамках валеологічної 

культури для збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного як 

виробничого, так і природного середовища. 

1.2. Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами 

теоретичних знань та практичних умінь з валеологічного моніторингу 

функціонального стану систем організму. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

– сучасні проблеми і головні завдання збереження здоров’я; 

– принципи формування здорового способу життя; 

– ендогенні та екзогенні чинники ризику погіршення і руйнування 

здоров'я; 

– методи і засоби контролю, збереження і зміцнення здоров'я. 

вміти: 

– визначити функціональний стан систем організму; 

– оцінити фізичне і психічне здоров’я індивіда; 

– виявити особливості способу життя індивіда; 

– оцінити чинники ризику зниження резервів функціональних систем. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовний модуль. Медико-соціальні основи здоров’я.  
 

Тема 1. Біосоціальна сутність людини. 

 

Поняття про працездатність, фізична та інтелектуальна 

працездатність. Біоритми. Внутрішні і зовнішні регуляторні механізми. 

Добові ритми фізіологічних процесів, десинхроноз. Періодизація розвитку і 

життя людини. Сон, механізми та регуляція сну. Здоровий сон. Ритмічні 

особливості розумової та фізичної працездатності людини. 

Здоров’я  людини та соціальна адаптація. Біологічні, психологічні та 

соціологічні підходи до здоров’я людини. Здоровий спосіб життя і культура 

здоров’я. Сучасні уявлення про здоров’я і хвороби. Теорії патогенезу. 

Дослідження особливостей способу життя людини. Суб’єктивна оцінка 

способу життя та соматичного здоров’я. Дослідження хронотипів і біоритмів 

працездатності людини.  

Внутрішні та зовнішні чинники, що визначають рівень здоров’я 

людини. Генетичні детермінанти здоров’я. Конституційні типи та здоров’я. 

Природні та антропогенні чинники, що впливають на здоров’я. Екологія і 

здоров’я. Самозбереження здоров’я. Вплив творчості, спорту, мистецтва, 

культури і моди на здоров’я. Шкідливі звички. Тютюнопаління. Нарко-

токсикоманія. Ігроманія. Виявлення рівня сформованості шкідливої звички – 

тютюнопаління. Визначення типу паління. Суб’єктивне оцінювання ставлення 

до нарко- і токсикоманії. Суб’єктивне оцінювання ставлення до алкоголю. 

Стрес у сучасному суспільстві. Поняття про стрес, різновиди, причини 

та наслідки стресу. Стресогенні чинники. Методи подолання стресу. Поняття 

соціально-психологічного клімату та засоби його поліпшення в колективі. 

Профілактика професійних захворювань. 

 

Тема 2. Культура здоров’я людини. 

 

Валеологічний моніторинг здоров’я людини. Валеологія – наука про 

індивідуальне здоров’я людини. Валеологічний моніторинг функціонального 

стану систем організму. Методи оцінювання кількості і якості здоров’я. Методи 

оцінювання суспільного та індивідуального здоров’я. Принципи проведення 

функціонального тестування у валеології. Кількісне оцінювання рівня здоров’я. 

Функціональне тестування. Відтворюваність результатів дослідження. 

Оцінювання загального здоров’я людини.  Кількісна оцінка загального 

рівня здоров'я людини методом анкетування. Визначення біологічного віку за 

методом Войтенко. Розрахунковий метод інтегрального опису здоров’я 

людини. 

Поняття про фізичне здоров’я людини. Особливості фізичного 

розвитку людини. Взаємодія систем, резерви. Показники та рівні фізичного 

здоров'я. Тілобудова людини. Конституція тіла. Провідні системи організму 

людини, що визначають його працездатність і здоров'я. Органи та системи 

органів. Анатомо-фізіологічна характеристика систем організму. Гомеостаз і 

регуляція функцій в організмі. 



Валеологічні особливості збалансованого раціонального харчування. 

Гіподинамія та гіпердинамія, порушення раціонального співвідношення поміж 

режимами праці, навчання та відпочинку. Чинники ризику професійної 

захворюваності педагогів: стрес. Профілактичні заходи та відновлювальні 

методики.  

Соматометрія – оцінка антропометричних параметрів людини. 

Визначення складу тіла. Визначення конституції людини за Чтецовим. 

Визначення “належної” маси тіла і ріст-вагових індексів.  

Валеологічне оцінювання реактивних властивостей серцево-судинної 

та дихальної систем організму. Поняття про будову серцево-судинної та 

дихальної систем, особливості їхнього функціонування у різні вікові періоди. 

Функціональні резерви та адаптаційні можливості організму. Методи 

дослідження функціональних резервів серцево-судинної та дихальної систем 

організму людини. 

Артеріальний тиск як критерій валеологічного оцінювання реакції 

серцево-судинної системи людини на фізичне навантаження. Поняття про 

артеріальний тиск як показник ефективності функціонування серцево-судинної 

системи. Систолічний та діастолічний артеріальний тиск, пульсовий тиск. 

Техніка вимірювання артеріального тиску. Використання параметрів 

артеріального тиску для оцінювання реакції серцево-судинної системи людини 

на фізичне навантаження. 

Частота серцевих скорочень як критерій валеологічного оцінювання 

реактивних властивостей серцево-судинної системи. Оцінювання реакції 

серцево-судинної системи людини на ортостатичну пробу. Індекс Руф’є. 

Оцінювання загальної фізичної працездатності людини за параметрами зміни 

частоти серцевих скорочень (степ-тест).  

Дослідження стану дихальної системи. Дослідження індивідуальних 

параметрів зовнішнього дихання. Дослідження впливу положення тіла на 

функціональну залишкову ємність легень. Дослідження особливостей стійкості 

організму до змішаної гіперкапнії і гіпоксії. Проби Штанге і Генчі. 

Психічне здоров’я людини. Поняття про психічне здоров’я. Емоції, увага, 

пам'ять, мислення. Поняття про індивідуальний психофізіологічний портрет. 

Етапи психологічного обстеження у валеології. Формування світогляду і 

способу життя. 

Оцінювання психічного здоров’я людини. Оцінювання наявності та рівня 

психоемоційних дисфункцій. Оцінювання рівня ситуативної (реактивної) 

тривожності (Тест Спілбергера-Ханіна). Дослідження стану людини за 

допомогою тесту диференційного самооцінювання функціонального стану - 

опитувальник САН. Дослідження внутрішньо-особистісних протиріч методом 

багатобарвного тесту Люшера. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

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. 

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. 

Допоміжна 

1. Вінда О.В. Формування навичок здорового способу життя у дітей і 

підлітків : За проектом «Діалог» Навчально-методичний посібник / О. В. Вінда, 

О. П. Коструб, І. Г. Сомова та ін.; під. ред. О. В. Вінда. – К., 2003. – 284 с. 

2. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психологія праці і людської 

гідності: навчальний посібник для вузів. – М.: Академія, 2001. – 480 с. 

3. Бело М. Концепція навчання здорового способу життя на засадах 

розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. – К.: 

Генеза, 2005. – 77 с. 

4. Сорочинська В. Профілактика негативних явищ серед учнівської та 

студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / 

В. Сорочинська [та ін.] . – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 168 с. 

5. Яременко О. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і 

перспективи / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. – К.: УІСД, 2000. 

– 207 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною шкалою, контролюючи 

якість виконання: 

• письмового контрольного опитування з використанням тестових 

технологій – 50 балів, 

• індивідуальних завдань на практичних заняттях упродовж семестру – 

40 балів,  

• індивідуальних завдань самостійної роботи упродовж семестру – 

10 балів. 

 


