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дисципліни 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи 

дистанційного навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Moodle) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 ЄКТС / 150 ГОД. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції 26 (год.), практичні 24 (год.), самостійна робота 100 

(год.) 

Заочна форма:: лекції 10 (год.), практичні 10 (год.), самостійна 

робота 130 (год.)  

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять. .Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів 

робіт, передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватися в он-лайн режимі за погодження з адміністрацією факультету. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Проходження онлайн 

курсів з тем наближених до дисципліни, написання наукових матеріалів 

для опублікування у збірниках конференцій різного рівня та брати участь 

у науково-практичних заходах різного рівня(наявність сертифікату). 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань, вмінь та 

навиків ефективного формування здорового способу життя, а також 

збереження та зміцнення власного здоров'я шляхом вдосконалення умов 
життєдіяльності індивіда на основі валеологічного виховання. 

Чому це треба вивчати?  Мета:   формування у студентів наукових знань про закономірності 
будови та функції організму, збереження, зміцнення і відтворення 
здоров'я людини, а також про шляхи і способи пропаганди 
здорового способу життя 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати:  загальні закономірності росту і розвитку людини; основні етапи 

розвитку фізіологічних систем організму людини; значення фізіологічних 

систем в регуляції і узгодженості функцій організму людини та 

взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем;  

- основні завдання, методи і принципи валеології; 
- сутність поняття “здоровий спосіб життя”; дію зовнішніх та 
внутрішніх факторів на здоров’я людини; 
- гігієнічні правила, які б сприяли зміцненню індивідуального здоров’я 

людини. 

Вміти:   обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття 

знань, вмінь і навичок збереження і зміцнення здоров’я; 
- застосовувати гігієнічні знання для збереження і зміцнення 

індивідуального здоров’я школярів; 
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- використовувати знання про механізми фізіологічних функцій організму 

з метою пошуку шляхів збереження здоров’я, підвищення працездатності; 

- оцінювати фактори зовнішнього середовища з точки зору їх впливу на 

функціонування і розвиток організму людини в дитячому, підлітковому і 

юнацькому віці; 

- використовувати набуті знання, вміння і навички при організації 

навчально-виховних занять і заходів; 

-  розробляти й упроваджувати заходи, спрямовані на профілактику 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, ВІЛ-інфікування, 
розраховані на різні цільові аудиторії (школярів, батьків, груп ризику); 

- навчити учнів навикам збереження і укріплення здоров’я; 

-проводити заходи по профілактиці захворювання дітей.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Загальні компетентності: 

-Здатність застосовувати знання з анатомії людини в практичних 

ситуаціях. 

-Здатність аналізувати інформацію про будову тіла людини; системи, що 

його складають; органи, тканини, клітини. 

-Здатність продемонструвати взаємозалежність і єдність структур і 

функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів. 

-Здатність аналізувати та оцінювати основні чинники впливу на здоров'я 

людини. 
Фахові компетентності:  

-Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, 

інформаційними технологіями для здорового способу життя. 

-Уміння визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток та будову 

людського організму. 

-Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати 

охорону життя та здоров’я дітей. 

-Уміння організовувати масові позакласні виховні заходи з оздоровчої 

проблематики. 

- Здатність правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки впливу способу життя на здоров’я людини.  

Зміст дисципліни Предмет і завдання курсу анатомії та валеології. 

Валеологія як наука. Стан здоров’я населення України 

Валеологічні основи росту та розвитку організму. 

Особливості будови опорно-рухового апарату. 

Внутрішнє середовище організму. Фізіологічні особливості ССС. 

Будова та функції органів дихання, вікові особливості 

Особливості будови травної системи. Значення харчування для життя та 

здоров’я людини.  

Фізіологічні особливості будови і функції нервової системи та вищої 

нервової діяльності 

Здоров’я, здоровий спосіб життя та їх складові. 

Шкідливі звички та їх вплив на  здоров’я. 

Хвороби що передаються статевим шляхом. Їх профілактика. 

Фізіолого-гігієнічні основи організації навчально-виховного процесу   

Загартовування його види та значення для організму.  

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань і 

модульних контрольних робіт, ІНДЗ та теми, винесені на самостійне 

опрацювання. 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна пов’язана з багатьма науками і широко використовує дані з 

багатьох біологічних наук (гістологія, цитологія, ембріологія, фізіологія, 

біофізика, психологія та ін.).  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. 
– 416с. 

2. Грибан В. Г. Валеологія: підручник / В. Г. Грибан - 2-ге вид. перероб. та 

доп. - К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 342 с 

3.Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. 4-те вид. – К.: «Либідь», 

2007. – 384с. 

4.Корінчак Л.М. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчально-

методичний посібник. – Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – 320с. : іл 

5. Корінчак Л.М. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності 
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людини: Навчально-методичний посібник. – Умань ВПЦ «Візаві», 2014. – 

220с. 

6.Медико-біологічні основи валеології: Навчальний посібник/ За ред. П.Д. 

Плахтія. – Кам’янець-Подільський: Вид. Кам’янець-Подільського держ. 

університету, 2000. –  408с. 

7.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова 

фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. 

вищ. пед. навч. закл. – К.: Професіонал, 2006. – 480 с. 

8.  Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Вікова фізіологія та валеологія: 
навч.-метод. посіб. з проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – К.: Київськ. ун-т імені 

Бориса Грінченка, 2013. – 34 с. 

9.Плахтій П.Д, Страшко С.В., Підгорний В.К. Вікова фізіологія і 

валеологія. Лабораторний практикум / За редакцією П.Д. Плахтія: 

Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005. – 

208с. 

10. Плахтій П.Д., Мисів М.П., Циганівська О.І. Вікова фізіологія. Теорія, 

практикум, тести: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 2008. – 332с. 

Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ, есе (за вибором викладача) 

Підсумковий контроль Тестовий контроль, екзамен. 
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