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- Сторінка курсу в Moodle: 
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fizychnoi-terapii-fizychnoho-vykhovannia-ta-

biolohii

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-fizychnoi-terapii-fizychnoho-vykhovannia-ta-biolohii


Анотація до дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Здоровий спосіб життя»

є вивчення поняття здоров'я, складових здорового способу життя, основних

методів оздоровлення та засобів збереження здоров'я.

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС.

Теми занять присвячені собливостям стану здоров'я населення

України; Основним поняттям здоров'яспрямованної діяльності; Здоровий

спосіб життя та його вплив на здоров'я людини; Історія діяльності з

формування здорового способу життя; Засоби інформації як особливий

чинник формування здорового способу життя; Фізичне здоров'я та його

кількісна діагностика; Сутність і шляхи оздоровчого тренування у

зміцненні здоров'я людини.

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного

контролю та заліку.



Мета вивчення дисципліни «Основ здорового способу життя» є вивчення складових 

здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя.

.

-здатність володіння науковим світоглядом; знання осрновних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову

картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;

-знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку, будови і процесів 

життєдіяльності живих організмів, інтегральні уявлення про організацію біологічних систем на різних рівнях, 

здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції, інтерпретації власних досліджень та 

формування здорового способу життя;

-готовність розуміти інформацію зі суміжних галузей знань та роз'яснювати вузькопрофесійні питання фахівцям 

інших галузей, популяризувати знання з біології та здоров'я людини, надавати практичні консультації в галузі 

біологічних наук та наук про здоров'я, відстоювати науковий світогляд та необхідність здорового способу життя.

Очікувані  результати навчання:

-уміння узагальнювати базові знання природничих та конкретних біологічних наук в обсязі, необхідному для 

обґрунтування загальної теорії біології і здоров'я людини; 

-уміння комбінувати педагогічні, медико-біологічні, інформаційні технології для формування здорового способу 

життя, розвитку здоров'язбережувальних умінь і навичок, розвитку фізичних якостей у представників різних 

груп населення, самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.  

Компетентності, які будуть сформовані  у здобувачів за результатами вивчення:



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1.Теоретичні основи здорового способу життя. Основні поняття здоров'я. 

Тема 3. Історія діяльності з формування здорового способу життя.

Тема 4. Здоровий спосіб життя та його вплив на здоров'я людини.

Тема 5. Законодавство України щодо формування здорового способу життя.

Тема 6. Науково-обгрунтований здоровий спосіб життя як основа формування 

збереження та зміцнення здоров'я.

Тема 2. Здоровий спосіб життя та його вплив на здоров'я людини.

Тема 8. Роль мотивацій і установок сучасної людини у формуванні основ 

здорового способу життя.

Тема 9. Стан харчування населення України та шляхи його поліпшення.

Тема 10. Характер впливу чинників навколишнього середовища на здоров'я людини.

Тема 11. Психічне здоров'я як складова досконалого здоров'я сучасної людини.

Тема 7. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу.


