
ВАЛЕОЛОГІЯ 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —формування у студентів наукових знань про закономірності 
формування, збереження, зміцнення і відтворення здоров'я людини, а також про 
шляхи і способи пропаганди здорового способу життя та прищеплення 
культури здоров'я. 
Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліна інтегрується з такими дисциплінами, 
як: Біологія з основами генетики; біологічна хімія; анатомія та фізіологія 
людини; гігієна у фармації та екологія. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати ґрунтовні знання з валеології 
як однієї з базових дисциплін при підготовці фахівців та систему знань про 
здоровий спосіб життя, глибокі переконання в необхідності його дотримання 
особистістю і розуміння головних проблем, які пов’язані  із  впровадженням 
його в життя; здатність застосовувати основні методи діагностики рівня 
здоров’я і принципи підтримки здорового способу життя; здатність розуміти 
основні фактори  ризику розвитку захворювань та методи їх профілактики. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні завдання, методи і принципи валеології; сутність поняття 
“здоровий спосіб життя”; дію зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я 
людини; основи раціонального харчування; основи психічного здоров’я та 
самопсихотерапії; причини ризику та основи профілактики різних соматичних 
та психосоматичних захворювань; 
уміти: обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і 
навичок збереження і зміцнення здоров’я; визначати основні чинники 
формування здорового способу життя, обирати доцільні для індивіда форми і 
методи формування фізичного, психічного і духовного здоров’я; розробляти й 
упроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання алкоголю, 
наркотиків, тютюнокуріння, ВІЛ-інфікування, розраховані на різні цільові 
аудиторії (школярів, батьків, груп ризику). 
володіти: основними медичними прийомами введення лікарських засобів, 
вимірювання температури, визначення пульсу, артеріального тиску, постановок 
банок, гірчичників, компресів і ін.; навичками оцінювати стан свого здоров’я за 
допомогою різних методів дослідження; навичками складання рекомендації з 



дотримання рухового режиму для осіб різного віку; навичками обґрунтування 
здорового режиму харчування; методами і принципами організації оздоровчої 
роботи. 
Зміст навчальної дисципліни: Валеологія як комплексна наукова дисципліна 
про здоров’я людини. Здоровий спосіб життя. Валеологія як наука. Стан 
здоров’я населення України. Фізичне  здоров’я. Соціальне, духовне та психічне 

здоров’я. Попередження девіантної поведінки. Основні ризики виникнення  та 

основи профілактики захворювань і травматизму. Перша допомога. Теорія та 
практика формування, збереження та зміцнення здоров’я. 
Інфекційні хвороби та їх профілактика. Дитячі соматичні хвороби та їх 
профілактика. Травматизм і його профілактика. Надання першої долікарської 
допомоги. Теоретичні основи методики навчання основ здоров’я. Умови 
ефективної реалізації валеологічної освіти. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105  годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


