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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Кількість кредитів: 4
Модулів:1
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:2-3
Семестр:3-6
Тижневе навантаження (год.):6
- аудиторне:2
- самостійна робота:4
Форма підсумкового контролю:залік
Мова навчання:українська

Розподіл годин за навчальним планом
Денна

Заочна
Лекції:

20
6
Практичні заняття:
28
6
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72
108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: основи адаптації валеофізіологічних систем до
фізичних навантажень, фізіологічні зрушення організму при систематичних заняттях
фізичними вправами, збереження здоровʼя засобами фізичної культури.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні глибокого розуміння необхідності
підтримки здорового способу життя, знань у сфері педагогічної, рухової та психологічної
валеології, компетентнісного підходу до педагогічної діяльності з метою профілактики
захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб
життя, а також формування у студентів свідомого та відповідального ставлення до
індивідуального здоров’я та здоров’я нації.
Передумови для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що
формуються під час вивчення дисциплін: «Анатомія та фізіологія», «Гігієна фізичного
виховання», «Основи безпеки життєдіяльності»
Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: «Психологія», «Теорія та методика фізичного
виховання», «Біохімія», «Анатомія та фізіологія», «Основи безпеки життєдіяльності та
валеологія».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
Знання: акономірності життєдіяльності організму людини, впливу рівня рухової активності
на стан здоров'я; валеологічне значення рухової активності; вплив рухової активності на
функціональний стан організму людини; валеологічні особливості етапів життя людини;
валеологічну сутність здорового способу життя; основи самоконтролю та самооцінки
здоров'я; основи довгострокового планування індивідуального здоров'я, здоров'я майбутньої
сім'ї, дітей, піклування про батьків.
Вміння: визначити „кількість” та „якість” здоров'я; виконувати профілактику порушень
здоровʼя засобами фізичного виховання; надавати першу допомогу при нещасних випадках
та травмах; регулювати взаємини з людьми; володіти методами зняття стресу; визначити
індивідуальний рівень здоров'я; розвивати мотиваційний стимул до регулярних самостійних
занять фізичною культурою.
Комунікація: використовувати набуті знання при веденні дискусій з питань пропаганди
здорового способу життя; формуванні спрямованості на творення власного здоров’я,
виявляти повагу до різноманітних національних уподобань, співпрацювати з носіями різних
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історичних і культурних цінностей; створювати умови для комунікації із представниками
наукових, громадських, релігійних і національно-культурних і фізкультурних організацій.
Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з
відповідної проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність при
виконанні функціональних обов’язків.
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Стан фізичного здоров’я населення України
Чинники, що зумовлюють погіршення стану здоров'я населення України. Зростання
генетично обумовлених хвороб проблеми інвалідизації дітей та соціального сирітства.
Девіантна поведінка як соціальна проблема. Характерологічний аналіз різних видів девіацій
та їх профілактика. Людина в соціумі, типи взаємодії суб'єктів.Демографічна ситуація, що
склалася в сучасній Україні.
Тема 2. Морфофункциональні системи організму під впливом фізичного навантаження
(Опорно-рухова система).
Вплив фізичних факторів на кісткову та м’язову систему та їх функції. Загальна уява про
морфо-фізіологічний механізм та енергетику м’язового скорочення. Кісткова тканина. Будова
кісток. Величина і форма кісток скелета людини різні. М'язова тканина. Скелетні м'язи. Будова
м'яза. Роль нервової системи в регуляції діяльності м'язів. Узгоджена робота м'язів згиначів і
розгиначів. Втома при м'язовій роботі.
Тема 3. Морфофункциональні системи організму під впливом фізичного навантаження
(Серцево-судинна система).
Реакції крові, як фізіологічної системи на навантаження. Серцево-судинна та дихальна
система – розширення їх функціональних можливостей внаслідок фізичної діяльності. Кров рідка тканина. Еритроцити. Гемоглобін. Лейкоцити. Тромбоцити. Сталість складу крові.
Основні функції.
Тема 4. Морфофункциональні системи організму під впливом фізичного навантаження
(Травна, видільна та дихальна системи).

Травна та видільна система. Значення терморегуляції. Значення нервової та ендокринної
системи в регуляції функціональних станів організму. Значення рефлексів. Вимоги до
харчування у тренувальному процесі. Вплив навантажень на процес обробки їжі в шлунку.
Значення органів виділення. Виконання функції підтримки оптимальних відносин із
зовнішнім середовищем і збереження внутрішнього середовища організму. Процеси обміну
речовин. Показники дихання. Максимальне споживання кисню.
Тема 5. Фізичне здоров'я та його кількісні характеристики.
Фізичне здоров'я, його сутність. Рухова активність і здоров'я. Фізична культура як
профілактика розвитку гіподинамічного синдрому. Сучасні підходи до визначення
кількісних характеристик фізичного здоров'я, функціональні проби оцінки фізичної
працездатності. Методи самооцінки деяких фізичних станів людини. Тканина, орган,
цілісний організм. Гіподинамія. Центральна нервова система, м'язові скорочення,
удосконалення функції.
Тема 6. Зовнішнє середовище і його дія на організм людини
Вплив природних факторів зовнішнього середовища на організм. Вимоги до місць
проведення спортивних занять. Раціональне харчування при активних заняттях фізичними
вправами. Врахування всіх видів діяльності: професійно, побутової, дозвільної,
фізкультурної. Нормування та раціональне чергування різних видів діяльності і відпочинку.
Всі види загартовування.
Тема 7. Обмін речовин і енергії
Загальна характеристика обміну речовин та енергії, водно-сольовий обмін. Баланс води і
солей в організмі. Регуляція водно-сольового обміну. Пластичні процеси росту, освіти
складних речовин, з яких складаються клітини і тканини. Білки, жири і вуглеводи. Вода розчинник.
Тема 8. Взаємозвязок фізичної та розумової діяльності людини
Залежність параметрів розумової діяльності і працездатності від фізичної підготованості.
Значення режиму і розпорядку дня. Втома та відновлення при фізичній та розумовій праці.
Біологічні ритми та працездатність. Гіпокінезія та гіподинамія. Функціональна активність
людини-рухові акти. Фізична праця - як «вид діяльності людини. Розумова праця - як
діяльність людини з перетворення сформованої в його свідомості концептуальної моделі
дійсності
Фізична і розумова праця. Рухливість нервових процесів людей. Система охорони здоров'я,
фізичної культури і спорту.
Тема 9. Засоби фізичної культури, що забезпечують стійкість до розумової і фізичної
працездатності
Фізичні вправи як основний засіб фізичної культури. Умови виконання фізичних вправ.
Групи фізичних вправ. Засоби фізичного виховання. Фізичні вправи, природні сили та
гігієнічні чинники. Специфічні засоби фізичного виховання. Рухова активність, «рухові дії»
та цілісна рухової діяльності. Закономірності фізичного виховання. Критерії оцінки
ефективності техніки.
Способи виконання.
Тема 10. Фізіологічні механізми та закономірності, що забезпечують вдосконалення
окремих систем організму під дією направленого фізичного тренування
Генетична основа розвитку морфо фізіологічних функцій. Резервні можливості організму.
Адаптаційні процеси в тренуванні. Підвищення морфофункціональних показників систем
внутрішніх органів можливість збільшення фізичного навантаження. Всебічне врахування
сукупності реакцій цілісного організму. Відповідь на фізичне навантаження як відлуння
індивідуальних особливостей людини і рівня його тренованості. Процес адаптації організму
до фізичних навантажень як основа розвитку тренованості. Поняття "адаптація,
адаптованість", "тренування, тренованість.
Тема 11. Фізіологічні механізми та закономірності, що забезпечують вдосконалення
окремих систем організму під дією направленого фізичного тренування
Активізація відновних процесів. Збільшення рухливості нервових процесів. Позитивні
біохімічні зрушення. Економізація енергетичних витрат. Стандартне навантаження та

максимальне напруження. Фізичне здоров’я індивіда та його кількісна діагностика. Фізичне
здоров’я, його сутність. Сучасні підходи до визначення кількісних характеристик фізичного
здоров’я. Функціональні проби оцінки фізичної працездатності. Методи самооцінки деяких
фізичних станів людини. Сутність і роль оздоровчого тренування у зміцненні здоров’я
людини.
Тема 12. Характеристика функціональної активності
Природа атрофічних явищ, що супроводжуються функціональними порушеннями. Поняття
надвідновлення, характеристика екзальтації.
Процеси гіподинамії, компенсаторні процеси, роль центральної нервової системи в
регулюванні емоційного напруження. Значення раціональної системи рухового режиму для
досягнення оптимального рівня функціональної активності.
5.2. Тематика практичних занять.
Тема 1. Стан фізичного здоров’я населення України. Біологічна, соціальна, та психічна
природа людини в контексті проблем її здоров’я.
Тема 2. Загальна уява про м’язову систему та її функції.
Тема 3. Сучасні підходи до визначення кількісних характеристик фізичного здоров’я.
Тема 4. Морфо-функциональні системи організму під впливом фізичного навантаження
(Серцево-судинна система).
Тема 5. Морфо-функциональні системи організму під впливом фізичного навантаження
(Серцево-судинна система).
Тема 6. Фізичне здоров'я та його кількісні характеристики.
Тема 7. Характер впливу чинників навколишнього середовища на організм людини
Тема 8. Взаємозвязок фізичної та розумової діяльності людини. Біологічні ритми та
працездатність.
Тема 9. Засоби фізичної культури, що забезпечують стійкість до розумової і фізичної
працездатності. Методи самооцінки деяких фізичних станів людини.
Тема 10. Фізіологічні механізми та закономірності, що забезпечують вдосконалення
окремих систем організму під дією направленого фізичного тренування. Резервні
можливості організму.
Тема 11. Сутність і роль оздоровчого тренування у зміцненні здоров’я людини.
Тема 12. Характеристика функціональної активності. Фізіологічні механізми та
закономірності, що забезпечують вдосконалення окремих систем організму під дією
направленого фізичного тренування.
Тема 13. Загальна уява про пластичні процеси.
Тема 14. Процеси гіподинамії, компенсаторні процеси, роль центральної нервової системи в
регулюванні емоційного напруження.
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
з/п

Вид роботи

1.
2
3.
4.
5.

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Підготовка до проміжного контролю
Підготовка до підсумкового контролю
Опрацювання тем, винесених на
самостійну підготовку

Кількість
годин
денна заочна
8
20
12
10
4
4
4
20
18
22

Форми звітності
конспект, словник
конспект, протокол
модульна контрольна робота
залік
конспект

6.
7.

Робота з Інтернет ресурсами
Підготовка і написання рефератів

10
16

20
10

Разом

72

108

реферат
реферат

Тематика індивідуальних (групових) завдань
1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення
функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити і
заповнити індивідуальний план рухової активності “Щоденник оздоровчого тренування”
Доступно: http://valeolog.net/ru/pages/1073/
2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, а також
результати самостійного вивчення оздоровчих систем, розробити власну систему
загартовуючого та розвиваючого напрямку.
3. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях,
рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з
урахуванням
обраного
виду
спорту
Доступно:
http://ktsosvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68.

Теми рефератів для самостійного опрацювання.

№
з/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Назва теми
Адаптація м’язової, кісткової і зєднувальної тканин до фізичних навантажень.
М’язи, їх функція, різновиди і структура. Перебудова м’язів під впливом
різних фізичних навантажень статичних і динамічних, помірних і
межових.
Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень
Адаптація нервової системи до фізичних навантажень.
Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень.
Адаптація організму спортсменів у процесі багаторічної підготовки
Втома і відновлення у системі підготовки спортсменів.
Оздоровче тренування дітей і підлітків як фактор формування і
зміцнення здоров'я.
Протікання відновних процесів в організмі спортсменів після виконання
тренувальних навантажень
Роль загартовування у підтримці фізичного здоров'я людини
Реакції організму спортсмена в умовах високих температур. Взаємодія
між механізмами теплової рівноваги в організмі і умовами навколишнього
середовища
Десинхронізація і ресинхронізація циркадних ритмів у спортсменів.
Добові зміни у стані організму спортсмена. Тренування і змагання у різний
час доби.
Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень.
Сучасна еколого-географічна ситуація в країні ті її вплив на здоров'я дітей і

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

дорослих.
Антропогенне забруднення довкілля та здоров'я людини.
Психологія і концепція стресу
Саморегуляція діяльності як фактор організації здорового способу життя.
Спортивні методи підвищення стійкості до стресів.
Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги
Особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних
навантажень
Вплив навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації і
підготовленості.
Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.
Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень.
Адаптація нервової системи до фізичних навантажень.
Реакції організму спортсмена на змагальні навантаження.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних
матеріалів на практичних заняттях.
6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю. Залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом
завдань на практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою,
а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його
презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два
теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння
теоретичним матеріалом.
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. Поняття про фізичне здоров'я. Взаємодія систем, резерви.
2. Опорно-руховий аппарат під час фізичної роботи. Кістки і м'язи. М'язовий тонус.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову
оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
Оцінка за традиційною шкалою
90-100
70-89
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25
Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
30 балів (проміжний
середньозважений бал оцінок за відповіді на
контроль) – за
Максимальна
семінарських заняттях та виконання
результатами
кількість балів
індивідуальних завдань, який переводиться у виконання модульної
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 контрольної роботи
Мінімальний
16 балів (проміжний
35 балів (поточний контроль)
пороговий
контроль)
рівень

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
5 балів
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
4 бали
задачі
стандартним
способом, послуговується
науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
3 бали
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
2 бали
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
1 бал
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
0 балів
теоретичних питань та практичних завдань.
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Презентація оздоровчої системи або заходу
Конспект тем для самостійного опрацювання
Реферат

Максимальна кількість балів
5
5
5

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірне, науково
достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами,
правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв’язуванні різних
питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки,
вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим
вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями
оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу,
вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Опорні конспекти лекцій; наочні посібники, навчально-методичні посібники,
підручники; атласи, ілюстративні матеріали (муляжі, плакати, тощо). Технічні засоби для
демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google Classroom.
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
Антропова Т.О., Пісарєв А.А., Колісніченко О.І., 2006. Обстеження та визначення стану
здоров’я. К.: Медицина, [online] Доступно: ˂ http://guhr.srmsk.ru/klassika/abd3aef375499afd743d2b0c51fe7e06.php˃
Грибан В. Г , 2005. Валеологія. Навчальний посібник . К.: Центр навчальної літератури,
[online] Доступно: ˂http://194.44.152.155/elib/local/sk774331.pdf˃
Коваль В.И., Родионова Т.А., 2013. Гигиена физического воспитания и спорта: Academia.
Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності: Навчальний посібник,
2011. За ред. П.Д.Плахтія - Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А.
Цимбал Н.М., 2000. Методи зміцнення фізичного здоров'я. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, , [online] Доступно:˂https://bohdanbooks.com/upload/iblock/d13/d134f03910045660c9b6e40deb8e8950.pdf˃
10.2. Додаткові
Апанасенко Г. Л., Попова Л. А., 1998. Медицинская валеология (избранные лекции). К.:
Здоров’я, [online] Доступно: http://lib.sale/valeologiya_696/valeologiya.html
Брехман И. И., 1990. Валеология – наука о здоровье. М.: ФиС,
Булич Е. Г., Муравов І.В, 1997. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч.
Посібник. К.: ІЗМН.
Коляденко Г.І., 2007. Анатомія людини: Навчальний посібник. К.: Либідь.
Коробейніков Г., Приступа Є., Коробейнікова Л, Бріскін Ю., 2013. Оцінювання
психофізіологічних станів у спорті : монографія. Л. : ЛДУФК. , [online] Доступно:
˂repository.ldufk.edu.ua/.../Г.%20Коробейніков%2C%20Є.%20Приступа%2C%20
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