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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

30 4 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:150 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

30 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

90 142 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - індивідуальне здоров’я і резерви здоров’я 

людини, а також фактори оточуючого середовища та їх вплив на збереження здоров’я. 

Метою вивчення дисципліни є:  теоретична та практична підготовка майбутніх 

фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів 

гармонійного розвитку особистості  засобами фізичної культури. 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін: Анатомія та фізіологія людини. 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами Теорія та методика фізичного виховання,  

Біохімія з основами біохімії спорту, Анатомія та фізіологія людини, Основи медичних знань 

та долікарської допомоги, Спортивна медицина, Основи безпеки життєдіяльності та 

валеології.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт. Тренерсько-

викладацька діяльність ». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 1. Знати нормативні акти у сфері 

фізичної культури і спорту; 

підходити до забезпечення 

якісного виконання завдань 

професійної діяльності на основі 

інструкцій, методичних 



рекомендацій, встановлених 

норм, нормативів, технічних умов 

тощо; вносить рекомендації щодо 

введення нових чи зміни 

існуючих вимог до якості послуг 

у сфері фізичної культури і 

спорту.  

ЗК9. Навики здійснення безпечної 

діяльності. 

ПРН 10. Визначати засоби профілактики 

перенапруження систем 

організму осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом; 

діагностувати функціональний 

стан організму людини; 

застосовувати основні принципи 

та засоби надання долікарської 

допомоги у невідкладних станах 

та патологічних процесах в 

організмі; обирає головні підходи 

та засоби збереження життя, 

здоров’я та захисту людей в 

умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  застосовувати 

гігієнічні заходи  у процесі занять 

фізичною культурою і спортом; 

дотримуватися основних 

положень збереження 

навколишнього середовища у 

професійній діяльності.   

ЗК12. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ПРН 7. Діяти соціально відповідально та 

свідомо; приймає рішення на 

підставі сформованих ціннісних 

орієнтирів і гуманістичних 

ідеалів, розуміння концепції 

сталого розвитку людства.   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1.  Здатність використовувати 

під час навчання та 

виконання професійних 

завдань знань про будову 

тіла людини та механізми 

життєдіяльності її організму, 

фізіологічні та біохімічні 

основи адаптації до фізичних 

навантажень різної 

спрямованості.   

ПРН 18. Застосовувати базові знання з 

метрології та біомеханіки, 

виконує необхідні виміри та 

розрахунки для обґрунтування 

засобів фізичної культури та 

особливостей спортивної техніки. 

 

ФК 2. Здатність використовувати 

під час навчання та 

виконання професійних 

завдань базові знання з теорії 

і методики фізичного 

виховання та спортивної 

підготовки. 

 

ПРН 8. Виконувати визначені види 

рухових дій для занять масовим 

спортом; дотримується 

рекомендацій щодо тривалості та 

інтенсивності оздоровчої рухової 

активності протягом тижня; вести 

здоровий спосіб життя та здавати 

встановлені тести і нормативи 



щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

України. 

ФК3. Здатність до загальної 

орієнтації у застосуванні 

основних теоретичних 

положень та технологій 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності. 

ПРН 11. Демонструвати знання сучасної 

класифікації діагностичних 

підходів до оцінки здоров’я та 

використовувати сучасні методи 

діагностики індивідуального та 

громадського здоров’я; 

організовувати заходи щодо 

залучення різних груп населення 

до здорового способу життя. 

ФК4. Здатність використовувати 

під час навчання та 

виконання професійних видів 

робіт основ медичних знань, 

надавати долікарську 

допомогу особам під час 

виникнення у них 

невідкладних станів та 

патологічних процесів в 

організмі,  та методику 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації таких осіб.   

 

ПРН 10.   Визначати засоби профілактики 

перенапруження систем 

організму осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом; 

діагностує функціональний стан 

організму людини; застосовує 

основні принципи та засоби 

надання долікарської допомоги у 

невідкладних станах та 

патологічних процесах в 

організмі; обирає головні підходи 

та засоби збереження життя, 

здоров’я та захисту людей в 

умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  застосовує гігієнічні 

заходи  у процесі занять 

фізичною культурою і спортом; 

дотримуватися основних 

положень збереження 

навколишнього середовища у 

професійній діяльності.   

ФК 6. Здатність до аналізу, 

систематизації та оцінки 

педагогічного досвіду, 

здатність до розробки 

методики та технологій для 

розвитку рухових умінь і 

навичок та фізичних 

(рухових) якостей) на основі 

розуміння і застосування 

положень фізіології, 

морфології, біохімії, 

біомеханіки. 

ПРН 11. Демонструвати знання сучасної 

класифікації діагностичних 

підходів до оцінки здоров’я та 

використовувати сучасні методи 

діагностики індивідуального та 

громадського здоров’я; 

організовувати заходи щодо 

залучення різних груп населення 

до здорового способу життя. 

 

ФК9. Здатність визначати 

закономірності, розвиток і 

форми психічних проявів 

людини, а також  формувати 

мотиваційно-ціннісні 

орієнтації особистості.  

ПРН 19. Демонструвати знання основ 

психології особистості, 

психологічних процесів, 

психічних станів людини, 

психологічних якостей 

особистості, основ соціальної 

психології груп і колективу. 

 



ФК10. Здатність використовувати 

під час навчання та 

виконання професійних 

завдань базові знання із 

загальної теорії здоров’я та 

здатність до інтегрування 

знань про принципи, шляхи 

та умови ведення здорового 

способу життя.  

ПРН 11. Демонструвати знання сучасної 

класифікації діагностичних 

підходів до оцінки здоров’я та 

використовувати сучасні методи 

діагностики індивідуального та 

громадського здоров’я; 

організовувати заходи щодо 

залучення різних груп населення 

до здорового способу життя. 

 

ФК 11. Здатність використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та 

інвентар. 

ПРН 13.   Демонструвати знання організації 

діяльності та забезпечування 

ефективного управління 

окремими суб’єктами сфери 

фізичної культури і спорту, 

здійснює підприємницьку 

діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту, використовує 

спортивні споруди, спеціальне 

обладнання та інвентар. 

ФК12. Здатність здійснювати 

організацію діяльності з 

використанням різних видів 

та форм рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя, зокрема, зі 

спортивного туризму й 

орієнтування за 

топографічними картами та 

іншими засобами навігації. 

ПРН 15. Демонструвати знання 

теоретичних засад використання 

рухової активності людини під 

час дозвілля для збереження 

здоров’я, зокрема, спортивного 

туризму й орієнтування на 

місцевості; проводить оцінку 

рухової активності; складати 

план кондиційного тренування; 

розробляти та організовувати 

фізкультурно-оздоровчі заходи 

для різних груп населення.  

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Застосовувати 

нормативні акти у 

сфері фізичної 

культури і спорту; 

підходи до 

забезпечення 

якісного виконання 

завдань професійної 

діяльності на основі 

інструкцій, 

методичних 

рекомендацій, 

встановлених норм, 

нормативів, 

технічних умов 

тощо;  

Вносити 

рекомендації 

щодо введення 

нових чи зміни 

існуючих вимог 

до якості послуг 

у сфері фізичної 

культури і 

спорту.  
 

Вчитися упродовж 
життя і 

вдосконалювати з 

високим рівнем 
автономності 

здобуті під час 

навчання знання. 



ЗК9. Навики 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

Визначати засоби 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які займаються 

фізичною культурою 

і спортом; 

діагностує 

функціональний 

стан організму 

людини;  

застосовувати 

гігієнічні заходи  у 

процесі занять 

фізичною культурою 

і спортом. 

Застосовувати 

основні 

принципи та 

засоби надання 

долікарської 

допомоги у 

невідкладних 

станах та 

патологічних 

процесах в 

організмі. 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

умовах загрози і 

виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій 

ЗК12. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо. 

Діяти соціально 

відповідально та 

свідомо  
 

Розуміти 

концепції 

сталого розвитку 

людства.   

Приймати 

рішення на 

підставі 

сформованих 

ціннісних 

орієнтирів і 

гуманістичних 

ідеалів. 

ФК1.  Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань знань про 

будову тіла 

людини та 

механізми 

життєдіяльності її 

організму, 

фізіологічні та 

біохімічні основи 

адаптації до 

фізичних 

навантажень 

різної 

спрямованості.   

Застосовувати базові 

знання з метрології 

та біомеханіки, 

виконувати 

необхідні виміри та 

розрахунки для 

обґрунтування 

засобів фізичної 

культури та 

особливостей 

спортивної техніки. 
 

Уміти 

пояснювати 

фахівцям і 

нефахівцям 

інформацію, ідеї, 

проблеми, 

рішення у сфері 

фізичної 

культури і 

спорту.  
 

Організовувати 

заходи по 

збереженню 

здоров’я у 

професійній 

діяльності 

ФК 2. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань базові 

знання з теорії і 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивної 

підготовки. 

Застосовувати базові 

знання з теорії і 

методики фізичного 

виховання та 

спортивної 

підготовки. 

 

Уміти визначати 

види рухових дій 

для занять 

масовим 

спортом.  

Створювати 

рекомендації 

щодо тривалості 

та інтенсивності 

оздоровчої 

рухової 

активності 

протягом тижня. 



ФК3. Здатність до 

загальної 

орієнтації у 

застосуванні 

основних 

теоретичних 

положень та 

технологій 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової 

активності. 

Застосовувати  

знання сучасної 

класифікації 

діагностичних 

підходів до оцінки 

здоров’я та 

використання 

сучасних методів 

діагностики 

індивідуального та 

громадського 

здоров’я;  

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення 

до здорового 

способу життя. 
 

Обирати засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

професійній сфері 

ФК4. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних видів 

робіт основ 

медичних знань, 

надавати 

долікарську 

допомогу особам 

під час 

виникнення у них 

невідкладних 

станів та 

патологічних 

процесів в 

організмі,  та 

методику 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації таких 

осіб.   
 

Діагностувати 

функціональний 

стан організму 

людини; 

застосовувати  

основні принципи та 

засоби надання 

долікарської 

допомоги у 

невідкладних станах 

та патологічних 

процесах в 

організмі;  

застосування 

гігієнічних заходів  у 

процесі занять 

фізичною культурою 

і спортом; 

дотримується 

основних положень 

збереження 

навколишнього 

середовища у 

професійній 

діяльності.   

Визначати 

засоби 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які 

займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

умовах загрози і 

виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій 

ФК 6. Здатність до 

аналізу, 

систематизації та 

оцінки 

педагогічного 

досвіду, здатність 

до розробки 

методики та 

технологій для 

розвитку рухових 

умінь і навичок та 

фізичних 

(рухових) 

якостей) на основі 

розуміння і 

застосування 

положень 

Застосовувати 

методики та 

технології для 

розвитку рухових 

умінь і навичок та 

фізичних (рухових) 

якостей) на основі 

розуміння і 

застосування 

положень фізіології, 

морфології, біохімії, 

біомеханіки. 

 

Формувати  

діагностичні 

підходи до 

оцінки здоров’я 

та використання 

сучасних методів 

діагностики 

індивідуального 

та громадського 

здоров’я. 

 

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення до 

здорового 

способу життя. 



фізіології, 

морфології, 

біохімії, 

біомеханіки. 

ФК9. Здатність 

визначати 

закономірності, 

розвиток і форми 

психічних проявів 

людини, а також  

формувати 

мотиваційно-

ціннісні орієнтації 

особистості. 

Знати основи 

психології 

особистості, 

психологічних 

процесів, психічних 

станів людини, 

психологічних 

якостей особистості, 

основ соціальної 

психології груп і 

колективу. 

Формувати 

мотиваційно-

ціннісні 

орієнтації 

особистості. 

Вміти 
організовувати 

освітній процес з 

урахуванням 
якостей особистості 

та колективу. 

ФК10. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань базові 

знання із 

загальної теорії 

здоров’я та 

здатність до 

інтегрування 

знань про 

принципи, шляхи 

та умови ведення 

здорового способу 

життя. 

Демонструвати 

знання сучасної 

класифікації 

діагностичних 

підходів до оцінки 

здоров’я та 

використовувати 

сучасні методи 

діагностики 

індивідуального та 

громадського 

здоров’я; життя. 

Демонструвати 

навички 

професійного 

спілкування про 

принципи, 

шляхи та умови 

ведення 

здорового 

способу життя. 

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення до 

здорового 

способу 

ФК 11. Здатність 

використовувати 

спортивні 

споруди, 

спеціальне 

обладнання та 

інвентар. 

Уміння 

демонструвати 

знання організації 

діяльності та 

забезпечування 

ефективного 

управління 

окремими 

суб’єктами сфери 

фізичної культури і 

спорту, 

Використовувати 

спортивні 

споруди, 

спеціального 

обладнання в 

оздоровчих цілях 

 

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення до 

здорового 

способу 

ФК12. Здатність 

здійснювати 

організацію 

діяльності з 

використанням 

різних видів та 

форм рухової 

активності для 

активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя, 

Використовувати 

рухову активність 

людини під час 

дозвілля для 

збереження 

здоров’я, зокрема, 

спортивного 

туризму й 

орієнтування на 

місцевості; 

проводить оцінку 

рухової активності.  

Складати план 

кондиційного 

тренування. 

Розробляти та 

організовувати 

фізкультурно-

оздоровчі заходи 

для різних груп 

населення.  
 



зокрема, зі 

спортивного 

туризму й 

орієнтування за 

топографічними 

картами та 

іншими засобами 

навігації 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Предмет і завдання 

гігієни. Гігієна 

фізичної культури і 

спорту.  

4 2 2 - - - 8 - - - - - - 10 

2. Епідеміологічні 

фактори зовнішнього 

середовища. 

8 4 4 - - - 8 - - - - - - 13 

3. Умови і спосіб 

життя. Гігієна 

повітря.  

4 2 2 - - - 8 - - - - - - 13 

4. Умови і спосіб 

життя. Гігієна води і 

ґрунту. 

4 2 2 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

5. Особиста гігієна 

спортсмена. Гігієна 

спортивного одягу і 

взуття. 

16 4 4 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

6. Фізіолого-гігієнічні 

основи навчально-

виховної роботи в 

школі. 

4 2 2 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

7. Гігієнічні основи 

загартування. 

Фактори, що 

провокують 

простудні 

захворювання 

4 2 2 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

8. Загальні гігієнічні 

основи спортивних 

споруд. 

4 2 2 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

9. Гігієна харчування. 4 2 2 - - - 8 1 0,5 0,5 - - - 13 

10. Гігієнічне 

забезпечення в 

окремих видах 

спорту. 

12 6 6 - - - 8 - 0,5 0,5 - - - 12 

11. Гігієна фізичних 4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 12 



вправ для людей 

середнього і 

похилого віку.  

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 60 30 30 - - - 90 8 4 4 - - - 142 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і завдання гігієни. Гігієна фізичної культури і спорту.   

Гігієна як область медичної науки про збереження й поліпшення здоров'я шляхом 

проведення попереджувальних заходів. Вона вивчає вплив умов життя і праці на здоров'я 

людини і розробляє заходи щодо профілактики захворювань. 

Залежно від розв'язуваних завдань гігієнічна наука використовує різноманітні методи. Вони 

використовуються для гігієнічної оцінки факторів навколишнього середовища. Для 

визначення кількісних характеристик середовища, і її властивостей використовуються 

фізичні, хімічні, біологічні методи дослідження. 

Для вивчення впливу навколишнього середовища на організм людини використовуються 

фізіолого-біологічні, клінічні, антропометричні, експериментальні методи. При необхідності 

встановити вплив середовища на здоров'я колективу користуються санітарно-статистичним 

методом. Практичне втілення в життя гігієнічних нормативів, правил і заходів називається 

санітарією.   Основи гігієни фізичної культури. Однією з профільних гігієнічних дисциплін є 

гігієна фізичної культури і спорту 

Тема 2. Епідеміологічні фактори зовнішнього середовища  

Несприятливими біологічними чинниками зовнішнього середовища є хвороботворні 

(патогенні) збудники (мікроби): бактерії(дифтерії, туберкульозу, дизентерії, чуми, холери, 

черевного тифу тощо),віруси(грипу, віспи, СНІДу, пропасниці, енцефа-

літу),рикетсії(висипного тифу, пропасниці скелястих гір), грибки(гістоплазмозу). 

Значна частина мікроорганізмів здатна виробляти токсини або в процесі життєдіяльності 

(екзотоксини), або при руйнуванні мікробної клітини (ендотоксини). 

Збудникам інфекційних хвороб притаманний цілий ряд особливостей: 

Інфекція — вторгнення патогенних мікробів в організм і їх розмноження там з подальшим 

виникненням хвороби чи носійства збудників. Залежно від поширення інфекційних 

захворювань серед населення виділяють епідемії, пандемії, ендемії, спорадичні 

захворювання. 

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби у певній місцевості, що охоплює великі 

групи людей (окремі держави, області, великі міста). Пандемія — найвищий ступінь поши-

рення інфекційних хвороб, що охоплює цілі країни, групи країн, континенти.Ендемія — 

постійне існування та періодичне поширення деяких інфекційних хвороб у певній 

місцевості. Спорадичні захворювання — це поодинокі випадки, що періодично виникають. 

Тема 3. Умови і спосіб життя. Гігієна повітря. 

Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і 

впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя 

привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу 

зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво 

продовжити життя - це мистецтво не вкорочувати її. 

Хвороби сучасної людини обумовлені насамперед його способом життя і повсякденною 

поведінкою. В даний час здоровий спосіб життя розглядається як основа профілактики 

захворювань.  У визначенні поняття здорового способу життя необхідно враховувати два 

відправних фактора - генетичну природу даної людини та її відповідність конкретних умов 

життєдіяльності. 

Здоровий спосіб життя є спосіб життєдіяльності, відповідний генетично обумовленим 

типологічним особливостям даної людини, конкретних умов життя і спрямований на 

формування, збереження і зміцнення здоров'я та на повноцінне виконання людиною її 



соціально-біологічних функцій. Уклад життя людини повинен враховувати складність 

організації організму людини і різноманіття його взаємин з навколишнім його середовищем, 

а сама людина повинна визначатися характеристиками: фізичним станом , обумовленим 

гомеостатичними показниками; фізичним розвитком як процесом і результатом зміни у 

становленні природних морфологічних і функціональних властивостей і параметричних 

характеристик організму протягом життя; фізичною підготовленістю як інтегративним 

складним компонентом фізичної досконалості людини; психомоторикою. 

Важливість валеологічної освіти дітей, яке є передумовою здорового початку майбутніх 

сімей, здатних народити, виростити і виховати наступні покоління людей з більш 

досконалим генофондом і з стійкою системою здорових потреб.  

Тема 4. Умови і спосіб життя. Гігієна води і ґрунту. 

Навколишнє середовище - повітря, вода, грунт - чинить постійний вплив на життєдіяльність 

людини, його здоров'я, а також на склад і безпеку харчових продуктів. 

За даними ВООЗ на здоров'я населення впливає спосіб життя (50%), навколишнє середовище 

(20%), спадковість (20%), якість медичної допомоги (10%). У зв'язку з цим перед гігієною 

стоять такі основні завдання: 

- вивчення впливу окремих факторів зовнішнього середовища на організм людини; 

- визначення оптимальних умов зовнішнього середовища для життєдіяльності людини; 

- обмеження або виключення шкідливих впливів середовища на організм; 

- розробка норм і правил оздоровлення навколишнього середовища та зміцнення здоров'я 

населення. 

Для здійснення цих завдань розробляються гігієнічні нормативи, які регламентують фізичні, 

хімічні, токсикологічні, радіологічні, мікробіологічні й паразитологічні показники 

зовнішнього середовища. У розробці заходів з охорони навколишнього середовища істотне 

значення має гігієнічний прогнозування, дані моніторингу, види і обсяги забруднення 

навколишнього середовища. 

Фактори зовнішнього середовища в гігієнічної практиці поділяються: 

- на хімічні - елементи або сполуки, що входять до складу повітря, води, грунту, їжі або є 

домішками до них;- фізичні - температура, вологість, атмосферний тиск, сонячна радіація, 

шум, вібрації, іонізуючі випромінювання тощо;- біологічні - патогенні та умовно-патогенні 

мікроорганізми , найпростіші, гельмінти та ін, що викликають інфекційні захворювання; 

соціальні - умови життя, що залежать від суспільного укладу (особливості праці, житлово-

побутові умови, характер харчування та ін.) 

Тема 5. Особиста гігієна спортсмена. Гігієна спортивного одягу і взуття . 
Гігієна фізкультурника та спортсмена вимагає дотримання правильного режиму дня, догляду 

за своїм тілом, одягом, взуттям, спортивним інвентарем; загартовування організму і 

дотримання заходів, які охороняють від різних захворювань. 

У режимі дня враховується не тільки розпорядок дня (підйом, зарядка, туалет і т.д.), але і 

весь складний процес тренування, навчання, роботи, відпочинку. Розмаїтість умов побуту 

спортсменів не дає можливість установити для всіх єдиний побутовий режим. Однак існують 

загальні гігієнічні правила, що повинні виконуватися в будь-яких умовах і періодах 

підготовки. Спортсмен або фізкультурник, який переносить великі фізичні навантаження, 

має спати в добу 8-9 годин.  

Установлений режим протягом окремих етапів підготовки необхідно прагнути виконувати.  

Основні гігієнічні вимоги до одягу.  

Нині основними компонентами пакету одягу вважають такі шари: білизна (1-й шар), 

костюми і плаття (2-й шар) та верхній одяг (3-й шар). 

За призначенням і характером використання розрізняють одяг. Важливим показником якості 

та гігієнічних властивостей одягу є підодяговий мікроклімат. Гігієнічні властивості одягу 

залежать від виду тканини, характеру її фактури та розкрою одягу.  

У поєднанні з одягом взуття є важливим атрибутом нашого туалету, воно має велике 

естетичне значення, відбиваючи культуру, виховання та національні традиції і формуючи 

зовнішній вигляд людини. 

Взуття має відповідати загальним гігієнічним вимогам. 



Тема 6. Фізіолого-гігієнічні основи навчально-виховної роботи в школі . 

Фізіолого-гігієнічного нормування підлягають всі основні фактори, що визначають стан і 

розвиток організму. Для вирішення цих завдань необхідно розробити критерії нормування 

навантажень для дітей різних вікових груп. У фізіології спорту найчастіше 

використовуються дві класифікації інтенсивності фізичних навантажень. Згідно з однією з 

них, інтенсивність фізичних навантажень оцінюється величиною споживання кисню і 

витраченої енергії. При нормуванні навантажень рекомендується враховувати п'ять 

компонентів:тривалість вправи; інтенсивність; тривалість інтервалів відпочинку між 

вправами; характер відпочинку; число повторень вправи. 

При нормуванні виконання циклічних вправ особливу увагу заслуговують процеси вікового 

розвитку рухової системи. Зміни фізіологічних процесів в зв'язку з виконанням 

тренувальних занять обумовлені впливом на організм повторюваних рухів. Тому при 

плануванні тренувальних занять і виборі навантажень важливо враховувати не тільки 

обмінні процеси, а й вікові особливості регуляції рухів і освоєння техніки моторних навичок. 

Одна з цілей фізіологічно обгрунтованого нормування навантажень на уроках фізичної 

культури полягає в тому, що витрати енергії, число повторень вправ і тривалість виконання 

серій вправ були оптимальними.Експериментальне обгрунтування розвитку витривалості у 

молодших школярі на уроках фізичної культури. Фізіологічна оцінка комплексної системи 

розвитку рухових якостей у підлітків і юнаків. Дослідження функцій центральної 

гемодинаміки.  

Тема 7. Гігієнічні основи загартування  

Умови життя сучасної людини, що створюють передумови збочення механізмів 

терморегуляції, змушують вдаватися до цілеспрямованих заходам, спрямованим на 

тренування таких механізмів, - загартовуванню. Останнє в рівній мірі відноситься як до 

тренування адаптації організму до низьких, так і до високих температур. 

У побудові загартовування слід виходити з того, що воно має усувати або, принаймні, 

нівелювати наслідки впливу тих умов, які детренується терморегуляцію. 

З іншого боку, воно має забезпечувати більш успішну адаптацію до тих температурних умов, 

які сучасна людина змінити не може (наприклад, значний перепад температур при переході з 

приміщення назовні або навпаки). 

Фізіологічні механізми загартовування досить різноманітні. Проте, основним їх результатом 

має бути збільшення маси «оболонки», завдяки чому і при низьких температурах вона 

залишається відносно потужною, що забезпечує збереження температури життєво важливих 

органів «ядра». В останні роки фахівці ефект загартовування багато в чому стали пов'язувати 

з біофізичними особливостями води в тканинах організму. Неспецифічним ефектом 

загартовування є активізація так званих «периферійних сердець» - мікровібрації дрібних 

артерій і артеріол, завдяки чому полегшуються умови кровотоку і вдосконалюється 

діяльність серцево-судинної системи в цілому. 

Побудова методики загартовування. Поняття про простудно-інфекційні захворювання 

Тема 8. Загальні гігієнічні основи спортивних споруд 

Кожна спортивна споруда знаходиться під постійним санітарним наглядом місцевих 

санітарно-епідеміологічних станцій. Нові спортивні споруди вводяться в дію з дозволу 

органів санітарної служби і по згоді з місцевими лікарсько-фізкультурними диспансерами. 

Попереджуючий та поточний санітарний нагляд за місцями занять фізичною культурою та 

спортом проводиться на основі “Санітарних правил утримання місця занять з фізичної 

культури та спорту”.  

Головними показниками санітарного стану спортивних споруд є: повітря та його чистота, 

освітленість, температура, вологість і шум. Система вентиляції. Температура у 

фізкультурно-оздоровчих спорудах. Недостатнє чи нераціональне освітлення викликає 

напругу зору, що приводить до втоми очей та ЦНС, зниженню уваги, працездатності, може 

бути причиною травм. Штучне освітлення.   Профілактика шуму.  

 

 



Тема 9. Гігієна харчування. 

В даний час накопичується все більше даних, які змушують принципово переглянути теорію 

збалансованого харчування. Насамперед, ця теорія не враховує взаємозв'язку всіх трьох 

потоків забезпечення життя - речовини, енергії та інформації - і можливості їх 

взаємоперетворень. 

Основний обмін людини - витрати енергії, необхідної для забезпечення процесів 

життєдіяльності (підтримки температури тіла, серцевих скорочень, дихання, роботи інших 

внутрішніх органів. Роль біологічної енергії.   

  Харчування є одним з найважливіших умов підтримки та збереження життя, заповнюючи 

потребу організму в пластичних та енергетичних матеріалах і в інформації. Основний 

критерій чергового прийому їжі.Правильна організація харчування дозволяє підтримувати і 

зміцнювати здоров'я, а порушення, як це, на жаль, найчастіше і буває в сучасному світі, веде 

до виникнення багатьох порушень і захворювань. 

Тема 10. Гігієнічне забезпечення в окремих видах спорту. 

Загальні основні положення гігієнічного забезпечення спортивної підготовки.  

Для представників різних видів спорту існують загальні основні положення гігієнічного 

забезпечення спортивної підготовки. 

Вірна організація і проведення занять (дозування навантаження, чергування роботи і 

відпочинку, розпорядок дня, режим харчування, застосування відновних заходів тощо). 

Фізіологічні принципи побудови навчально-тренувальних занять повністю 

співпадають з вимогами гігієни. Тренування повинні проводитися систематично, з 

поступовим збільшенням  фізичного навантаження, раціональним чергуванням роботи і  

відпочинку на основі загальної всебічної фізичної підготовки. При цих умовах 

забезпечується пристосування організму, його нервової, серцево-судинної, дихальної, 

м’язової та інших систем до фізичнох навантажень. 

 Перенапруження.   Гімнастика – один з основних засобів всебічного розвитку.  

Легка атлетика поєднує різні за структурою та впливом на організм фізичні вправи.  

Спортивні ігри вимагають від спортсменів високих швидкісно-силових якостей, швидкісних 

дій, стрибучості, стрибкової витривалості, доброї координації в поєднанні з відмінними 

психофізіологічними якостями – ігровим мисленням, спроможністю швидко приймати 

рішення і реалізовувати їх раціональних рухових діях. 

Плавання виконується у водному середовищі, в горизонтальному положенні тіла, що 

справляє на організм своєрідний порівняно з іншими видами спорту вплив.  

Боротьба вимагає високих силових якостей – абсолютної сили, силової витривалості 

(статичної і динамічної), вибухової сили. Туризм в залежності від об’єму навантаження та 

інтенсивності може виконуватися із спортивною метою як засіб, що розвиває фізичні якості, 

і з відновними завданнями (активний відпочинок) в оздоровчій фізичній культурі.  

Тема 11. Гігієна фізичних вправ для людей середнього і похилого віку. 

 Для осіб середнього (40—60 років) та похилого віку (понад 60 років) характерним є 

процес старіння У різних органах І фізіологічних системах організму відбуваються 

патологічні зміни Спочатку уповільнюються процеси обміну речовин І зокрема 

окислювальні, що спричинює зниження активності тканинних ферментів та біохімічних 

реакцій у клітинах організму. Після 40—50 років погіршується пристосовуваність 

судинного тонусу до змін кровообігу пов'язаного Серед багатьох чинників, що 

уповільнюють фізіологічне старіння, позитивно впливають на здоров'я та сприяють 

довголіттю, найважливішим є фізичне виховання та спорт. Фізичні вправи компенсують 

недостатність рухової активності, підвищують обмін речовин, стійкість організму до 

шкідливих чинників навколишнього середовища тощо.  

  Основними формами занять фізичною культурою в середньому та похилому віці є 

ранкова гігієнічна гімнастика, ходьба, біг та заняття у групах здоров'я.  

 У групах здоров'я на заняттях застосовують різні види фізичних вправ: гімнастичні та 

легкоатлетичні, пересування на лижах, катання на ковзанах, їзду на велосипеді, спортивні 

ігри (волейбол, баскетбол, теніс). На початковому етапі занять, особливо за наявності 



суттєвих порушень функцій органів дихання та кровообігу, а також при недостатній 

фізичній підготовленості, слід виконувати вправи малої потужності без різких рухів, 

стрибків, бігу та статичних напружень і напруження. На другому етапі занять у групах 

здоров'я значно збільшується обсяг легкоатлетичних вправ, спортивних ігор та плавання.  

5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1. Дослідження фізичних властивостей повітря. 

Тема 2. Загартування в спортивній практиці. 

Тема 3. Поняття про фізичне здоров’я.. 

Тема 4. Фізиолого-гігієнічні основи харчування. 

Тема 5. Особиста гігієна спортсмена 

Тема 6. Гігієна тренування та змагання. 

Тема 7. Гігієна спортивних споруд 

Тема 8. Гігієнічне забезпечення в окремих видах спорту 

 

                                      5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять      

19 30 Конспект 

2 Підготовка до проміжного контролю  4 4 Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

18 

25 

28 

 

33 

35 

40 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 90 142  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика рефератів 

 

  

1 Валеологія як стратегія виживання людини в сучасному суспільстві 

2 Розвиток  науки   про  здоров'я  людини   від  реліктових  культур  до  

цивілізованих держав Месопотамії, Єгипту та Ізраїлю.Стратегія оздоровлення у 

народів Сходу (Стародавні Персія, Китай,Індія). 

3 Лікування людей в класичну епоху стародавньої Греції та Риму. 

4 Внесок лікарів  Середньовіччя та епохи  відродження  у  вирішення  проблеми 

здоров'я людини. 

5 Сутність людини та сенс життя. 

6 Оздоровче  тренування  дітей   і   підлітків  як  фактор  формування  і зміцнення 

здоров'я. 

7 Застосування   методу   фітопрофілактики   у   практиці   оздоровлення 

людського організму. 

8 Роль загартовування у підтримці фізичного здоров'я людини 

9 Проблеми харчування в минулому і в нинішній час. 

10 Вплив атмосферного повітря на організм і здоров,я людини. 

11 Стан здоров’я дитячого населення та його показники 

12 Шкідливі звички – руйнувачі тренованості 

13 Гігієна спортивних ігор. 

14 Гігієнічні вимоги до шкільного режиму  



15 Історія розвитку гігієни. 

16 Поняття про епідеміологію.  

18 Рух  повітря та його вплив на тренування. 

19 Біологічне значення сонячної радиації. 

20 Значення аероінів в житті людини.  

21 Біологічна дія іонизуючої радиації. 

22 Вплив кліматичних умов на здоров`я людини. 

23 Шкідливі гази та охорона повітря. 

24 Значення води в житті людини. Охорона водних ресурсів. 

25 Гігієна грунту.  

26 Раціональний розподіл дня  та його значення для спортсмена. 

27 Захворювання шкіри та їх профілактика 

28 Вплив паління організм спортсмену. 

29 Вплив алкоголю на організм спортсмену. 

30 Загартування в спортивній практиці.   

 

Тематика доповіді 

1. Розробити і заповнити індивідуальний “Щоденник здоров’я” 

2. Розробити сценарій заходу з здоров’язберігаючого напрямку. 

3. Розробити індивідуальну оздоровчу систему з урахуванням обраного виду 

спорту.  

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. Гігієна як наука, її завдання і вміст. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя 

дітей. 

2. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості повітря  і їх вплив на здоров’я людини. 

 

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 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

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 

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. 

4 бали  

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 

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. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація оздоровчої системи або заходу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 



Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

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 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google 

Classroom. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела  

 

1. Артюнина Г.П.Основы медицинских знаний/Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова.-К.: 

Гаудеамус,2008.-304 с.  

2. Валецька Р.О. Основи медичних знань/Р.О. Валецька.-Луцьк:Волинськ обл. друкарня, 

2008.-224 с.  

3. Гигиена физической культуры и спорта/под. ред. В.А. Маргозина, О.Н. Семеновой, 

Е.Е. Ачкасова.-Санкт-Петербург:Спец.Лит.-2013.-113 с. 

4. Дубровский В.И., Рахмание Ю.А., Разумов А.Н. Экогигиена физической культуры и 

спорта: Владос.-2008.-552 с. 

5. Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта: Academia.-

2013.-320 с.ISBN 978-5-7695-9766-4 

 

10.2. Допоміжні джерела  

1. Лубышева Л.И. Л827 Социология физической культуры и спорта : учеб. посо- бие для 

студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Лубышева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. — 272 с. ISBN 978-5-7695-5284-7 

2. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: «Університет. книга», 1999. – 

301 с. 

3. Плахтій П.Д. Вікова фізіологія і валеологія: [навч. посібник] / П.Д.Плахтій, 

С.В.Страшко, В.К.Підгірний. - Кам’янець-Подільський, 2010. – 308 с. - ISBN 978-966-

2937-95-4. 

4. Белик Э.В. Валеология: Справочник школьника. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 

512 с. 

5. Кириленко С.В. Уроки здоров'я. – Х.: „Скорпіон”, 2004. – 88 с. 

6. Отрощенко П.Г. Хочу быть здоровым. – Киев: Лыбидь, 1991. 

7. Петрушин В.И. Валеология. – М.: Гардерики, 2003. – 432 с. 

8. Попов С.В. Валеология в школе и дома. – С.-П.: Союз, 1998. – 255 с. 

9. Чусов Ю.Н. Будьте здоровы! – М.: ФиС, 1970 

10. Цимбал Н.М. Практикум з валеології. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000 



11. Цимбал Н.М. Методи зміцнення фізичного здоров'я. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2000 

12. Кононенко П.П. Концепція національної системи освіти//Освіта, 1993. 

13. Конституція України., 1986 р. 

14. Основи законодавства України про охорону здоров`я., 1992 р. 

15. Основи національного виховання: Концептуальне положення./ За ред. В.Г. Кузя – К., 

1993- Ч. 1.- 152 с. 

16. Охрана труда  и техника безопасности в общеобразовательной школе: Сб. нормативных 

документов (Состав. В.В. Горелов).- М., 1988.- 256 с. 

 

10.3. Інтернет-ресурси 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2ad68a5c43b88421316d36_0.html 

10.3. Інтернет-ресурси 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2ad68a5c43b88421316d36_0.html 

http://www.studmed.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport/ 

zabor.zp.ua/Studentu/Referat.htm 

dir.meta.ua/ru/science-education/students-sites/ 

https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-

uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html 

 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2ad68a5c43b88421316d36_0.html
http://www.studmed.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport/
https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html
https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html
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