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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. 
Дисципліна інтегрується з такими дисциплінами, як: Біологія з основами генетики; 
біологічна хімія; анатомія та фізіологія людини; гігієна у фармації та екологія. 

Міжпредметні зв’язки. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні 
навчальні дисципліни: «Анатомія людини». Дисципліни, які будуть використовувати 
результати навчання даного курсу: «Медсестринство у внутрішній медицині», 
«Медична та соціальна реабілітація».  

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: 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; 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). 

Очікувані 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). 

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. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


