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Метою вивчення навчальної дисципліни є розкрити закономірності становлення і 

зміцнення здоров’я людини та сформувати ціннісно-орієнтовні настанови на збереження 

здоров’я і здоровий спосіб життя як невід’ємного складники життєвих цінностей і 

загальнокультурного світогляду студентів. 
Міжпредметні зв'язки:  дисципліна «Валеологія» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: медична біологія, 

медична та біологічна фізика, анатомія людини, інтегрується з вивченням фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології.  Вивчення дисципліни формує засади подальшого 

вивчення студентом таких дисциплін, як пропедевтика педіатрії, пропедевтика внутрішньої 

медицини, усі клінічні дисципліни та інших дисциплін, а також засвоєнні практичних навичок, 

що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності, надає можливість отримати практичні навички та 

формувати професійні вміння для проведення просвітницької превентивної діяльності з основ 

здорового способу життя та організації скринінгових обстежень пацієнтів для виявлення 

певних патологічних станів. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як:  здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність діяти 

соціально,відповідально та свідомо; розуміння важливості превентивних заходів у підвищенні 

якості здоров’я населення; здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку 

при лікуванні захворювань; здатність до визначення характеру харчування при лікуванні 

захворювань; здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; 

здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність планувати та 

проводити скринінгове обстеження організму та виявляти ранні предиктори погіршення його 

стану; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-якого 

віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану 
         Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та функції 

окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку патологічних 

процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря. Збирати дані 

про скарги пацієнта, анамнез життя (професійний анамнез зокрема), проводити фізікальне 

обстеження та аналізувати отримані результати в умовах закладу охорони здоров’я та/або 

вдома у хворого, за стандартною схемою опитування; визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; призначати необхідне 

лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; здійснювати систему 

протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних 



контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  

проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний 

огляд, звернення за медичною допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-
просвітницької роботи для гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону  
            Очікувані результати навчання:  
          знати: дефініції, об’єкт, предмет, категоріальний апарат валеології; теоретичні основи 

валеології; складники і чинники формування здорового способу життя; закономірності і 

особливості впливу соціуму, які визначають здоров’я сучасної людини; національні 

особливості теорії і практики формування збереження і   зміцнення здоров’я людини; 

школознавчі аспекти валеологічних знань. 
          уміти: визначати мету та основні завдання валеології як освітнього курсу; 

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 впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання 

алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, зараження снщ, розраховані на різні цільові аудиторії 

(школярів, батьків, груп ризику);  складати індивідуальну програму побудови здорової 

життєдіяльності, визначати заходи з її реалізації, розраховані на найближчу, середню і далеку 

перспективу. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Вступ. Валеологія як наука про здоров’я людини: сучасний стан методологічного 

забезпечення. Особливості стану здоров’я населення України: валеологія як комплексна 

наукова дисципліна про здоров’я людини. Сучасний стан методологічного забезпечення 

валеології як науки. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології. 

Основні завдання валеології як навчального предмета. Здоров’я як ключова категорія 

валеології. Критерії здоров’я. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини. 

Здоров’я як складник особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства. 
Особливості захворюваності населення України: загальні тенденції і детермінанти здоров’я 

населення України, основні показники захворюваності підлітків, інвалідизація населення 

України і її причини, професійні захворювання. Основні поняття теми: об’єкт валеології, 

предмет валеології, суспільний рівень здоров’я, груповий рівень здоров’я, індивідуальний 

рівень здоров’я, «третій стан», формування здоров’я, збереження здоров’я, зміцнення здоров’я 
Характер харчування сучасної людини. Принципи раціонального харчування: 

проблема харчування в минулому. Шлях до здоров’я через правильне харчування в наші дні. 

Клімат і харчування. Фізіологія процесу травлення. Хімічні складові організму. Процес 

травлення. Практичні рекомендації щодо нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. 
Білки як необхідна складова частина харчування людини, їх характеристика. Жири, їх 

біологічна цінність для організму людини. Холестерин. Вуглеводи, їх характеристика та 

значущість для підтримання нормального рівня життєдіяльності людини. Біологічна роль 

вітамінів у харчуванні людини. Основні харчові джерела вітамінів. Гіпо- і авітаміноз: причини 

виникнення і шляхи профілактики. Вітаміни у нашому повсякденному харчуванні. Мінеральні 

елементи та вода в харчуванні людини. Основні поняття теми: харчування, дієтика, чинники 

вибору продуктів, травна система людини, фізіологія процесу травлення, білки, замінні 

амінокислоти, незамінні амінокислоти, жири, поліненасичені жирні кислоти, незамінні 

фактори харчування, холестерин, вуглеводи, моносахариди, дисахариди, полісахариди, 

харчові волокна, вітаміни, гіповітаміноз, гіпервітаміноз, авітаміноз, мікроелементи, 

макроелементи. 
Фізична культура як аспект здорового способу життя. Загартовування: відмінність 

людського способу життя від тваринного. Сутність здорового способу життя людини та умови 

його формування. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу. Роль мотивацій і 

установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя. Фізична культура 

як аспект здорового способу життя. Загартовування. Принципи загартовування. Основні 

поняття теми: спосіб життя, рівень життя, якість життя, стиль життя, здоровий спосіб життя, 



складники здорового способу життя, мотивація та установка на здоровий спосіб життя. 
Аборт і право на життя: аборт як засіб переривання вагітності. Поняття цінності 

людського життя та статевої культури. Медичні аспекти аборту. Негативний вплив аборту на 

жіночий організм. Психологічні аспекти аборту. Альтернативні методи планування сім‘ї: 

сучасні методи контрацепції. Профілактика ЗППП. Основні поняття теми: аборт, переривання 

вагітності, планування сім‘ї, статева культура, контрацепція, ЗППП. 
Алкоголізм: вплив на організм людини та її психоемоційний стан: поняття 

алкоголізму як хвороби. Сучасний стан проблеми: збільшення відсотку алкоголіків серед 

населення – медична і соціальна проблема сучасного суспільства. Розвиток алкоголізму. 

Медична, психічна і соціальна складова алкоголізму. Небезпека вживання спиртних напоїв у 

підлітковому віці. Небезпека вживання спиртних напоїв жінками: особливості впливу 

надмірних доз алкоголю на організм дівчинки та жінки. Тератогенний ефект алкоголю: 

негативний вплив алкоголю на перебіг вагітності, внутрішньоутробний розвиток дитини, 

закладку основних систем організму. Основні поняття теми: алкоголізм, тератогенний ефект 

алкоголю, медичний, психічний та соціальний аспекти алкоголізму. 
Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарду, ішемічна та 

коронарна хвороби серця: атеросклероз, його передумови, перебіг, основні симптоми та 

методи профілактики.   Гіпертонічна хвороба, її передумови, перебіг, основні симптоми 

та методи профілактики.  Інфаркт міокарду, його передумови, перебіг, основні симптоми 

та методи профілактики.   Ішемічна та коронарна хвороби серця, їх передумови, перебіг, 

основні симптоми та методи профілактики.   Місце серцево-судинних захворювань у 

сучасній загальній статистиці захворюваності населення. Основні поняття: Атеросклероз. 

Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарду, ішемічна та коронарна хвороби серця. 
Наркотики та їх шкідливий вплив на організм: поняття про наркотичні речовини. 

Характеристики та класифікація наркотиків. Принцип дії наркотиків на організм. Причини 

звикання до наркотиків. Негативний вплив наркотичних речовин на організм: медичний 

психічний та соціальні аспекти наркотичної залежності. Соціальні передумови розвитку та 

поширення наркоманії у суспільстві. Основні поняття: наркотики, природні та синтетичні 

наркотики, залежність. Звикання.  
Тютюнопаління та його шкідливий вплив на організм.  Психічне  здоров’я  як 

складова досконалого  здоров’я сучасної людини. Соціальні умови здоров’я: соціальні 

передумови поширення тютюнопаління серед молоді. Складові тютюнового диму та їх 

характеристика. Вплив тютюнопаління на різні системи організму людини. Особлива 

небезпека тютюнопаління для підліткового, жіночого організму, а також тератогенний вплив 

тютюнопаління на внутрішньоутробний розвиток дитини.  Нервова система як матеріальна 

основа психіки людини. Психоемоційні перевантаження, фактори їх виникнення. Стрес як 

неспецифічний адаптаційний процес. Психологія і концепція стресу. Індивідуальні 

відмінності реагування на стрес. Основні поняття: тютюн, смола, тератогенний ефект. 

Звикання, феноли, канцерогени. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 

у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

         Форма семестрового контролю: залік 
 
 


