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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи валеології» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є здоров’я індивідуальне, 

групове та популяційне, фактори впливу на нього та здоровий спосіб життя.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу: психологія, педагогіка, основи 

медичних знань, анатомія і фізіологія людини, шкільна гігієна. 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Основи здорового способу життя. 

Змістовий модуль 2. Попередження хвороб і девіантної поведінки. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи валеології» є: 

набуття теоретичних знань та практичних умінь з питань організації та 

методики проведення фізіолого-педагогічної оцінки занять в науково-

дослідницькій роботі в галузі фізичної культури, масового та дитячо-

юнацького спорту, з оцінкою ефективності навантажень і функціонального 

стану систем організму. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи валеології» 

є: отримання студентами необхідного об’єму знань для формування власного 

валеологічно-обґрунтованого освітнього маршруту та індивідуальної про-

грами здорового способу життя; ліквідувати прогалини в базовій освіті 

випускників загальноосвітніх шкіл щодо проблем збереження і зміцнення 

власного здоров'я; 

попереджувати негативні прояви поведінки з урахування вікових 

особливостей (зокрема, вживання наркотичних речовин, нерозбірливі статеві 

стосунку тощо).  
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні знати: 

базові загальні знання зі спеціальних дисциплін, а також педагогіки, 

психології початкової школи; здатність застосовувати базові знання професії 

на практиці; володіти дослідницькими уміннями; здатність до самонавчання; 

володіти навичками роботи з інформацією; здатність генерувати нові ідеї. 

уміти: 

застосовувати базові фундаментальні валеологічні знання при 

формуванні у школярів шановливого ставлення до власного здоров’я, 

проводити роботу щодо запобігання шкідливим звичкам, оцінювати стан 

здоров’я, вплив умов середовища на здоров’я, розробити індивідуальну 

оздоровчу програму, робити валеологічні розвантажування на протязі 

навчального та трудового процесу. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 54 годин /1,5 кредити 

ECTS  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи здорового способу життя 

Вступ 

Валеологія як комплексна дисципліна про здоров'я людини. Предмет, 

завдання та методи валеології. Місце валеології серед природничих наук та 

наук про людину. Значення валеології для формування свідомої мотивації 

людини до здорового способу життя, підвищення рівня здоров'я населення і 

збереження генофонду нації. 

Історія пізнання людиною проблем власного здоров'я в контексті 

розвитку суспільства, науки і культури. Внесок вітчизняних та зарубіжних 

вчених у розвиток валеологічної науки. 

Поняття про здоров'я, його інтегративний зміст. Складові здоров'я. 

Здоров'я як практична і культурологічна проблема. Критерії здоров'я. 
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Здоров'я і хвороба. Донозологічний, або пограничний стан між здоров'ям і 

хворобою. Основні чинники, що впливають на здоров'я. 

Валеологічна культура вчителя як невід'ємний елемент його профе-

сійної компетентності та передумова його адаптації до нової педагогічної 

парадигми гуманістичної спрямованості навчального процесу. 

Законодавча та нормативно-правова база України як підстава для 

реалізації прав дитини на життя і здоров'я. Здоров'я нації через освіту − один 

з пріоритетів державної політики України в галузі освіти. 

Стан здоров'я населення України 

Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть. Показники 

тривалості життя в Україні та інших країнах світу. Теоретичне обґрунтування 

середньої тривалості життя людини. Психологічна готовність людини до 

тривалого повноцінного життя. Основні хвороби, що є безпосередньою 

причиною смерті сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення 

стану здоров'я. Макроекологічні фактори: забруднення довкілля 

техногенними речовинами, руйнування озонового шару Землі, підвищення 

радіаційного фону тощо. їх вплив на формування стану здоров'я населення. 

Мікроекологічні фактори (зумовлені індивідуальним способом життя) та їх 

визначальний вплив на стан здоров'я. Гіподинамія, нераціональне 

харчування, емоційний стрес (зокрема, соціально обумовлений), 

інформаційне перевантаження, вживання наркотичних та токсичних речовин 

як складові способу життя пересічного громадянина. Зростання генетично 

обумовлених хвороб як наслідок неправильного способу життя майбутніх 

батьків. Проблеми дитячої інвалідності та соціального сирітства. 

Знайомство з механізмами негативного впливу зазначених факторів на 

стан здоров'я та шляхами зменшення цього впливу − основа корекції 

поведінки людини. 

Вплив на стан здоров'я людини соціальних та екологічних 

чинників 
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Поняття про соціальне здоров'я. Залежність соціального здоров'я від 

умов життя людини в суспільстві. Соціально-економічна, екологічна криза та 

криза моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Соціальне 

напруження, економічні та екологічні умови життя людини. 

Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини. 

Чинники техногенного забруднення довкілля. Вплив антропогенних 

порушень біосфери Землі на здоров'я людини. Небезпека екологічних 

катастроф для існування людства. 

Екологічний стан України та її регіонів. Основні джерела антропо-

генного забруднення навколишнього середовища в Україні та шляхи його 

подолання. Онкологічні захворювання, їх причини. Рання діагностика 

онкологічних захворювань як умова ефективного лікування і попередження 

ускладнень. 

Адаптивна, реактивна і резистентна здатність організму людини як 

фізіологічний механізм і умова виживання в процесі підсилення впливу 

негативних чинників довкілля. 

Поняття про біологічні ритми людини. Ендогенні та екзогенні 

біоритми. Явище десинхронозу. Необхідність врахування біоритмів в 

організації навчально-виховного процесу в школі. 

Екологічний світогляд людини як обов'язковий елемент валеологічного 

світогляду. 

Науково обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я 

Рухова активність і здоров'я. Недостатній рівень рухової активності − 

гіподинамія як фактор ризику. Латентний період розвитку змін в організмі: в 

опорно-руховій системі (атрофія скелетної та серцевої мускулатури, 

зниження рухливості суглобів, остеохондроз та деформуючий спондильоз), у 

діяльності внутрішніх органів. Попередження сколіозу і плоскостопості. 

Фізична культура як профілактика розвитку гіподинамічного синдрому. 

Необхідний рівень фізичного навантаження, його критерії. Добова норма 

рухової активності дітей різного віку. Формування та корекція осанки учнів. 
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Харчування і здоров'я. Критерії раціонального харчування: енергетич-

ний − калорійна цінність продуктів харчування; критерій складу їжі − 

необхідна кількість і співвідношення компонентів їжі; критерій наявності в 

їжі „баластних” речовин; режим харчування. Вітаміни та мікроелементи, їх 

значення для нормального функціонування організму людини. 

Незбалансоване харчування як причина порушень обміну речовин. 

Проблеми йодної недостатності та шляхи її подолання. 

Причини і механізми виникнення карієсу зубів та хвороб пародонту 

(недостатня кількість твердої їжі, надмірний вміст вуглеводів, порушення 

мінерального балансу зубної емалі, недотримання гігієни ротової порожнини 

тощо). Попередження стоматологічних захворювань. 

Недостатнє харчування та його наслідки: дистрофія, зниження темпів 

росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни 

в організмі при ожирінні. 

Токсичні речовини в їжі. Хімічне забруднення їжі (хімічні добрива, 

отрутохімікати, важкі метали). Патогенні бактерії в їжі. Радіаційне 

забруднення їжі. Поняття про кумулятивні властивості токсичних речовин. 

Функціональні й патологічні порушення серцево-судинної системи. 

Атеросклероз і причини його виникнення (роль холестерину і жирних кислот 

в органічних змінах кровоносних судин). Вплив на серцево-судинну систему 

гіподинамії, нераціонального харчування, стресів та шкідливих звичок. 

Шляхи подолання їхнього впливу. 

Основи психічного здоров'я 

Поняття психічного здоров'я і проблеми його комплексного вивчення. 

Фізіологічні основи психічної діяльності. Взаємовплив біологічного і 

соціального у психічному розвитку індивіда. Відсутність позитивних 

психологічних установок на здоров'я як фактор, зумовлюючий виникнення 

хвороб. 

Фактори ризику щодо психічних захворювань в епоху науково-тех-

нічної революції: урбанізація, інтенсифікація виробництва, гіподинамія, 
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інформаційне перевантаження тощо. Поняття про стрес. Фізіологічна основа 

стресу як адаптивної реакції. Види стресів. Механізми впливу емоцій людини 

на вегетативні процеси в організмі. Емоційні фактори захворювань. Загальна 

характеристика дистресів. Провідна роль психіки у подоланні дистресів та 

емоційних криз, їх запобіганні та відновленні функцій організму. 

Саморегуляція, її види та аспекти. Роль загальнозміцнюючих заходів у 

формуванні психічного здоров'я. 

Вплив навчального процесу на здоров'я учнів. „Шкільний стрес” як 

один з основних чинників погіршення здоров'я учнів. Принципи навчання і 

виховання в школі, їхня спрямованість на кінцевий результат педагогічної 

діяльності. Загальнопедагогічний принцип: „бережливе ставлення до здоров'я 

дітей”. Професійне правило вчителя: „не нашкодь”. Валеологізація 

навчального процесу, новітні освітні технології. 

Проблема психологічної сумісності людини і соціального оточення. 

Валеологічні аспекти конфліктології і методи подолання конфліктних 

ситуацій. 

 

Змістовий модуль 2. Попередження хвороб і девіантної поведінки  

Соціальні та психофізіологічні причини вживання наркотичних 

речовин. Шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки 

Соціальні, психологічні та фізіологічні причини різних форм девіантної 

поведінки, зокрема, вживання наркотичних та токсичних речовин. 

Поширення захворювань та смертності, пов'язаних з алкогольною та 

наркотичною залежністю в Україні та інших країнах світу. Шляхи залучення 

молоді до вживання наркотиків. 

Алкоголь як наркотична речовина. Механізм дії наркотичних речовин на 

організм та формування залежності. Неефективність лікування алкоголізму і 

наркоманії. Превентивна просвітницька робота з молоддю як основна форма 

профілактики вживання наркотичних речовин. 
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Наркомани як група ризику щодо захворювання на СНІД. Шляхи 

подолання розповсюдження ВІЛ серед ін'єкційних наркоманів. 

Тютюнопаління як форма токсикоманії. Влив компонентів тютюнового 

диму на організм людини. Формування фізичної залежності від нікотину. 

Соціальні та психологічні передумови вживання тютюну. Профілактична 

робота з молоддю. 

Проблема інвалідизації населення України. Вживання наркотичних і 

токсичних речовин майбутніми батьками як чинник, що зумовлює дитячу 

інвалідність. Інфікування плоду ВІЛ під час вагітності. Соціальні та 

психологічні проблеми ВІЛ-інфікованих дітей. 

Статеве виховання як основа формування здорової сім'ї та 

профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом 

Біологічні, психологічні та соціальні основи формування сім'ї. 

Еволюція статевих стосунків у людському суспільстві. Фізіологічна та 

соціально-психологічна готовність до статевих стосунків. Статеві стосунки − 

біологічна основа створення сім'ї. Фізичне здоров'я чоловіка і жінки як 

необхідна умова повноцінних статевих стосунків у сім'ї. 

Взаємне прагнення до збігу інтересів чоловіка та жінки − основа 

психоемоційного комфорту в сім'ї. Тендерний контекст системи статевого 

виховання дітей та підлітків. Рівноправні взаємовідносини статей як основа 

запобігання проявам насильства в сім'ї та суспільстві. 

Шлюб і закон. Функції сім'ї в суспільстві, їх характеристики: створення 

позитивного психоемоційного фону, формування матеріальної бази сім'ї, 

реалізація сексуальної функції, народження, виховання та матеріальне 

забезпечення дітей, дотримання здорового побутового режиму тощо. 

Визначення готовності до створення сім'ї і прогноз сімейного благополуччя. 

Соціально-економічні та психофізіологічні причини розлучень. 

Вагітність. Умови нормального перебігу вагітності. Планування сім'ї як 

основа народження здорової дитини, зменшення кількості дітей-інвалідів і 



10 

 

дітей-соціальних сиріт. Генетичне консультування. Методи контрацепції. 

Аборт та його наслідки. 

Венеричні хвороби та СНІД як результат випадкових статевих сто-

сунків. Вживання наркотичних та токсичних речовин (алкогольних напоїв, 

тютюну, природних та синтетичних наркотиків) як фактор, що обумовлює 

виникнення спадкових хвороб та порушень статевої функції. 

Заразні хвороби, що набули соціального значення. Всебічна 

проінформованість населення як провідний шлях поліпшення 

епідемічної ситуації. 

Загальна характеристика заразних хвороб. Інфекційні та інвазійні 

(паразитарні) хвороби. 

Інфекційні хвороби в історії людства. Досягнення медицини в боротьбі з 

інфекційними хворобами. Значення санітарного просвітництва серед 

населення. 

Особливості інфекційних хвороб. Інфекційний процес, його періоди. 

Поняття епідемії та пандемії. Групи інфекційних хвороб. 

Імунітет: види імунітету та фактори, що на нього впливають. Методи 

підвищення імунологічної витривалості організму − загартування, 

фітопрофілактика, харчові добавки, що відповідають потребам населення 

певного регіону України. Причини виникнення імунодефіциту людини. 

Захворювання органів дихання. Грип, атипова пневмонія (SARS), 

туберкульоз: збудники, джерела інфекції, шляхи передачі, ознаки і перебіг 

хвороб, можливі ускладнення, надання невідкладної допомоги. Профілактика 

загальна і спеціальна. 

Кишкові інфекції. Харчові токсикоінфекції (сальмонельоз, ботулізм), 

холера, дизентерія. Особливості розповсюдження кишкових інфекцій, 

збудники, профілактичні заходи. 

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом (венеричні 

хвороби): сифіліс, гонорея, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний 
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мікоплазмоз, статевий герпес тощо. Вірусний гепатит В. Особливості 

розповсюдження венеричних хвороб, збудники, профілактичні заходи. 

Інфекційні хвороби крові. СНІД і його збудник, шляхи розповсюдження, 

групи ризику, клінічні ознаки хвороби, медична допомога хворим на СНІД, 

загальна профілактика. Правовий та психосоціальний захист хворих та ВІЛ-

інфікованих. Медична допомога хворим. Протиепідемічні заходи. Поняття 

про висипний тиф. Малярія. 

Інфекційні захворювання шкіри. Грибкові захворювання шкіри та її 

похідних. 

Дитячі інфекції. Дифтерія, кір, скарлатина, вітряна віспа, коклюш, 

краснуха: збудники, шляхи передачі, характерні ознаки захворювання, 

ускладнення. Профілактика. 

Паразитарні хвороби. 

Короста, педикульоз та їх профілактика. Гельмінтози та заходи щодо 

обмеження їх розповсюдження. 

Індивідуальна оздоровча система як основа повноцінного 

довголітнього життя 

Ознайомлення з науково обґрунтованими методами профілактики 

захворювань та зміцнення здоров'я. Важливість індивідуального підходу до 

вибору оздоровчої методики чи системи. Значення методів самооцінки рівня 

власного здоров'я і ефективності впливу на організм вибраної методики чи 

системи. 

Педагогічні валеотехнології. Досвід видатних педагогів щодо питань 

збереження здоров'я учнів. 

Стратегія ВООЗ „Здоров'я для всіх у XXI столітті”. Нова парадигма 

охорони здоров'я населення − активна, наступальна профілактика. 

Міжнародні проекти: „Міста здоров'я”, СІЖ)І, „Європа без тютюну”, 

„Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю”, українсько-канадські 

проекти „Школи здоров'я”, „Молодь за здоров'я”, „Подолання епідемії 

ВІЛ/СНІД в Україні” тощо. 
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3. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Конькова Т.І. Формування здорового способу життя школярів 

засобами сімейної педагогіки: навч.-метод. посібник / Т.І. Конькова, 

П.Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 312 с. 

2. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної 

гігієни : курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. / 

І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. – [2-е вид.]. – К. : 

Професіонал, 2006. – 480 с. 

3. Плахтій П.Д. Основи вікової фізіології: навчальний посібник 

/П. Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 

152 с. 

4. Плахтій П.Д. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, 

практикум, тести: навчальний посібник /ПлахтійП. Д., Підгорний В. К., 

Соколенко Л.С. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 

332 с. 

5. Плахтій П.Д. Вікова фізіологія і валеологія: лабораторний 

практикум : навч. посіб / П.Д.Плахтій, С.В.Страшко, В.К. Підгорний. – Вид. 

2-ге, доп. і перероб. ; за ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : ПП 

„Медобори-2006”, 2010. – 208 с.  

6. Іващук Л. Ю. Валеологія : навч. посіб. / Л. Ю. Іващук. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 400 с. 

7. Шаповалова Т. Г. Валеологія : навч.-метод. посіб. [для керівників 

гуртків позашкільних навч. закл. еколого-натуралістичного профілю] / 

Т. Г. Шаповалова. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 140 с. 

8. Цимбал Н. М. Основи здоров’я. 1 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

9. Цимбал Н. М. Основи здоров’я. 2 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

10. Цимбал Н. М. Основи здоров’я. 3 клас : посіб. для вчителя / 
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Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

11. Цимбал Н. М. Основи здоров’я. 4 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

12. Цимбал Н. М. Основи здоров’я. 5 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Балакірєва О.М. Навчання здорового способу життя на засадах 

розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / 

О. М. Балакірєва, Л.С. Ващенко, О.Т. Сакович та ін. – К.: Державний інститут 

проблем сім’ї та молоді, 2004. – 108 с. 

2. Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников ( 

теория и практика ) / В. П. Горащук. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 

376 с. 

3. Ефимова В. И. Современные технологии формирования навыков 

защищенного поведения у подростков / И. В. Ефимова, Ю. М. Гавриленко. – 

Симферополь : Таврия, 2002. – 200 с. 

4. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення (додаток до 

підручника з основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей 

вищих педагогічних навчальних закладів) / [С. В. Страшко, І. П. Кривич та 

ін.]. – К. : Освіта України, 2006. – 56 с. 

5. Люди и ВИЧ – книга для неравнодушных / Международный Альянс 

по ВИЛ/СПИД. – К.: ВПП “Техника-ЛТД”, 2004 р. – Изд. 2. – С. 34 – 38. 

6.  Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки 

життєдіяльності : навчальна програма. – К.: Освіта України, 2006. – 16 с. 

7. Пономаренко В. С. Профилактика ВИЧ - инфекции в системе 

школьного образования : Руководство для учителей / В. С. Пономаренко, 

Т. В. Воронова. – К.: Алатон, 2003. – 192 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 6 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; 

4) перевірка контрольних і тестових завдань. 

 

 


