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І. Опис дисципліни «Діагностика і моніторинг рівня здоров’я» 

 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

0102 

Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини 

Кількість 

кредитів 
3 

Методи 

навчання 

Лекції 
 
 

Лабораторні 

заняття 

Спеціальність 6.010203 

Загальна 

кількість 

годин 

90 

Форми 

поточного 

контролю 

 

Усне 

опитування 

 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

Денна Заочна 

Освітній 

рівень 
Бакалавр 

Лекції 

20 - 

Нормативна/ 

вибіркова 
Нормативна 

Семінарські (практичні) 

заняття 

- - 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним 

планом 

2017 - 2018 

Лабораторні заняття 

34 - 

Семестр ІІІ 
Індивідуальна робота 

- - 

Тижневе навантаження (год) Самостійна робота 

Форми 

підсумкового 

контролю 

Залік 

аудиторна 

робота 

самостійна 

робота 46 - 

2 2 

Мова навчання українська 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 

54/46 - 

 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – є ознайомлення студентів 

з методами діагностики, визначення та аналізу рівня здоров’я, а також   

формування вмінь щодо їх застосування у майбутній професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки – основи та історія педагогіки, педагогічна та 

соціальна психологія, дидактика і теорія виховання, фізіологія ВНД та 

сенсорних систем, основи науково-педагогічного дослідження. 
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Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у студентів 

уявлення про професію вчителя основ здоров’я, організатора валеологічної 

служби.  

Завданнями: ознайомити студентів з класифікацією складових здоров’я  

людини та методами формування оздоровчої культури людини; 

o З поняттям здоровий спосіб життя та авторська програма здоров’я 

людини; 

o З методами діагностики індивідуального здоров’я; 

o З методами діагностики функціонального стану організму у спокої та в 

процесі занять фізичною культурою; 

o З функціональними пробами та тестами при діагностуванні стану 

серцево-судинної, дихальної та нервової системи; 

o З основними принципами формування здоров’я, методами оздоровлення 

людини. 
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль І. 

Основні методи 

валеодіагностики 

та 

валеомоніторинга 

Знати – про сутність 

здоров’я та здорового 

способу життя; про 

необхідність відмови від 

шкідливих звичок та їх 

запобігання; про 

здоров’язберігальний режим 

навчання; необхідність 

високої рухової активності 

Вміти – оцінювати стан 

дихальної системи людини 

за допомогою 

функціональних проб 

Штанге, Генчі, Розенталя; 

оцінювати функціональний 

стан серцево-судинної та 

нервової системи; 

записувати протоколи 

функціональних проб; 

побудувати авторську 

програму здоров’я суб’єктів 

навчання;  

проводити лабораторні 

дослідження ШОЕ та оцінки 

стану клітин крові; 

Професійні, загальні 
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Знати – теоретичні основи 

сучасних 

здоров’язбережувальних 

педагогічних технологій 

(технології проблемного 

навчання, інтерактивні та 

ігрові технології, технології 

учбової співпраці, 

здоров’язбережувальні 

технології ноосферного 

розвитку та НЛП. 

Вміти – розрізняти 

педагогічні технології за їх 

специфічними ознаками; 

аналізувати та критично 

оцінювати їх позитивні та 

негативні моменти. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Модуль ІІ.  

Оздоровчі 

технології. Теорія 

і практика 

оздоровлення 

людини 

Знати – правила 

раціонального 

збалансованого харчування; 

особливості та вимоги 

сучасних дієт Беннера, 

Шелтона, Брега, Шмідта; 

основні методи 

кліматопрофілактики; 

методи діагностики 

функціонального стану 

людини. 

Вміти – визначати 

біологічний вік людини; 

Професійні, загальні 
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визначати гіпотетичну 

тривалість життя; 

оцінювати фізичний 

розвиток школярів методом 

антропометричних індексів; 

використовувати основні 

форми занять лікувальною 

фізкультурою; 

 

 

 

 

 

Знати – за допомогою яких 

методів можна визначати 

ризик алкогольної та 

наркозалежності у школярів; 

основи 

психофізіоенергетичної 

саморегуляції 

Вміти – визначати 

біоритмічний тип 

працездатності; 

створювати сприятливий 

психологічний клімат; 

працювати над собою по 

самовдосконаленню; 

постійно здобувати 

необхідні знання і навички. 
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ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

 

№ 

з/п 
Назва модулів і тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма 

навчання) 
А

у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
  

С
Р

С
 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

Модуль І. Основні методи 

валеодіагностики та 

валеомоніторинга 

14 4  10 - 20     

1 

Діагностика 

індивідуального здоров’я 

людини. 

 Три типи діагностичних 

моделей: нозологічна, 

донозологічна діагностика 

та діагностика за прямими 

показниками. 

     Донозологічна 

діагностика за допомогою 

адаптаційного потенціалу 

системи кровообігу. 

3 1  2 - 4     

2 

Методи дослідження 

фізичного розвитку 

людини. Поняття про 

соматоскопію та 

антропометрію. Постава 

та конституційний тип 

людини. Типи порушень 

постави людини. 

Антропометричні індекси: 

життєвий індекс, індекс 

Кетле, ростово-ваговий 

показник, індекс 

Ерісмана, індекс Піньє. 

3 1  2 - 6     
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3 

Функціональний стан 

організму та його 

діагностика: клінічні 

методи, функціональні 

проби та тести; 

інструментальні, біохімічні 

та імунологічні методи 

обстеження. 

Протоколи функціональних 

проб. 

5 1  4 - 5     

4 

Валеопсихологічні та 

рекреаційні основи 

збереження здоров’я. 

Формування адаптованої 

рекреаційної служби. 

Релаксація як один з видів 

рекреації. 

Психологічний тест на стан 

активності людини 

методика САН. Шкала 

Гамільтона для оцінки 

стану депресії. Оцінка 

особистісної тривожності за 

шкалою Спілбергера-

Ханіна. 

Нова шкала депресії PROF. 

Скринінг алкогольної та 

наркозалежності. Тест 

професора Сосіна І.К. 

3 1  2 - 5     

Модуль ІІ.  

Оздоровчі технології. 

Теорія і практика 

оздоровлення людини 

30 6  24 - 26     

5 

Лікувальна фізична 

культура. 

Поняття про лікувальну 

фізичну культуру. 

Механізм лікувального 

впливу фізичних вправ на 

організм людини. 

Оздоровча гімнастика, 

гімнастична аеробіка, 

шейпінг, водна гімнастика, 

оздоровчий фітнес, східні 

оздоровчі системи. 

5 1  4 - 4     
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6 

Природні фактори 

оздоровлення. 

Програми про медичну 

кліматологію. 

Метеопатичні реакції як 

наслідок недостатності 

адаптаційних механізмів. 

Кліматопрофілактика.  

7 1  6 - 4     

7 

Правила раціонального 

харчування. 

Харчування та проблема 

зайвої ваги. Основні 

правила прийому їжі. 

Калорійність прийому їжі 

протягом доби. Вітаміни та 

їх значення для здоров’я 

людини. Рекомендації для 

осіб з надлишковою масою 

тіла.  

8 2  6 - 8     

8 

Побудова авторських 

програм здоров’я. Вимоги 

до авторських програм: 

самостійність; науковість; 

інтегративність, 

конституційна, вікова 

та біоритмологічна 

персоніфікація. 

10 2  8 - 10     

Всього годин – 90 
44 10  34 - 46     

 

 

 

ІV. Зміст  дисципліни 

Назва модулів, тем та їх зміст 

 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій
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               Модуль І . Основні методи валеодіагностики та валеомоніторинга 

1 Тема 1. Діагностика індивідуального здоров’я людини. 

Зміст теми 

 Три типи діагностичних моделей: нозологічна, 

донозологічна діагностика та діагностика за прямими 

показниками. 

 Донозологічна діагностика за допомогою адаптаційного 

потенціалу системи кровообігу. 

Здоров’я суб’єктів педагогічного процесу як одна з 

актуальних проблем сучасної освіти. 

Класифікація складових здоров’я людини. Основні 

чинники, що впливають на здоров’я людини в освітніх 

закладах. 

Основи рекреації в освітньому процесі. 

Формування оздоровчої культури людини. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

7 1   

2 Тема 2. Методи дослідження фізичного розвитку 

людини.  

    Зміст теми 

Поняття про соматоскопію та антропометрію. Постава та 

конституційний тип людини. Типи порушень постави 

людини. Антропометричні індекси: життєвий індекс, індекс 

Кетле, ростово-ваговий показник, індекс Ерісмана, індекс 

Піньє. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

9 1   
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здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

3 Тема 3. Функціональний стан організму та його діагностика  

 Зміст теми 

Клінічні методи, функціональні проби та тести; інструментальні, 

біохімічні та імунологічні методи обстеження. 

Протоколи функціональних проб. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

10 1   

4 Тема 4. Валеопсихологічні та рекреаційні основи збереження 

здоров’я 

   Зміст теми 

Формування адаптованої рекреаційної служби. 

Релаксація як один з видів рекреації. 

Психологічний тест на стан активності людини методика САН. 

Шкала Гамільтона для оцінки стану депресії. Оцінка особистісної 

тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна. 

Нова шкала депресії PROF. 

Скринінг алкогольної та наркозалежності. Тест професора Сосіна 

І.К. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

8 1   



 13 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

Модуль ІІ. Оздоровчі технології. Теорія і практика оздоровлення людини 

5 Тема 5. Лікувальна фізична культура 

Зміст теми 

Поняття про лікувальну фізичну культуру. 

Механізм лікувального впливу фізичних вправ на організм 

людини. 

Оздоровча гімнастика, гімнастична аеробіка, шейпінг, водна 

гімнастика, оздоровчий фітнес, східні оздоровчі системи. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

9 1   

6 Тема 6. Природні фактори оздоровлення 

Зміст теми 

Програми про медичну кліматологію. 

Метеопатичні реакції як наслідок недостатності 

адаптаційних механізмів. Кліматопрофілактика. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

11 1   
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4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

7 Тема 7. Правила раціонального харчування 

Зміст теми 

Харчування та проблема зайвої ваги. Основні правила 

прийому їжі. Калорійність прийому їжі протягом доби. 

Вітаміни та їх значення для здоров’я людини. Рекомендації 

для осіб з надлишковою масою тіла. 

Рекомендовані інформаційні джерела  

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с. 

16 2   

 

8 

Тема 8. Побудова авторських програм здоров’я  

Зміст теми 

Вимоги до авторських програм: самостійність; науковість; 

інтегративність, конституційна, вікова 

та біоритмологічна персоніфікація. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Гримблат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке 

специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. 

Відповідальність підлітка. – К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3.Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр 

здоров’я, 1993. – 160с. 

4.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я 

школьников. М., Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. 

К., «Здоров’я», 1998, 246 с. 

6.Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные 

18 2   
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педагогические технологии: - Брянск: Издательство БГПУ, 

2001.-395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - 

Колегіум. – 175 с.  

                                                    Всього 90 10   

4.2. Зміст практичних занять 
 

№ 

з/п 
Зміст лабораторних занять 

Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна форма 

навчання 

Модуль І . Основні методи валеодіагностики та валеомоніторинга 

1 Тема: Діагностика індивідуального здоров’я  людини. 

Мета: Сформувати у студентів поняття про 

взаємозв’язок основних ознак, складових частин та 

чинників здоров’я та методи його діагностики  

План заняття 

1. Вивчення основних ознак, складових частин і чинників 

здоров’я 

2. Три типи діагностичних моделей: нозологічна, 

донозологічна діагностика та діагностика за прямими 

показниками. 

3. Донозологічна діагностика за допомогою 

адаптаційного потенціалу системи кровообігу. 

Методи навчання і викладання: Робота з основними 

термінами і поняттями. Навчання студентів складання 

словників основних термінів і понять. 

.Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовке специалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

2  
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Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

2 Тема: Методи дослідження фізичного розвитку людини.  

Мета: З’ясувати значення знань про антропометричні 

індекси та їх роль у дослідженні фізичного розвитку 

людини 

План заняття 

1.Поняття про соматоскопію та антропометрію.  

2.Постава та конституційний тип людини. Типи порушень 

постави людини.  

3.Антропометричні індекси: життєвий індекс, індекс Кетле, 

ростово-ваговий показник, індекс Ерісмана, індекс Піньє. 

Методи навчання і викладання: Робота з джерелами 

інформації, таблицями. Робота в малих групах. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовкеспециалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

2  

3 Тема: Функціональний стан організму та його діагностика  

Мета: Актуалізувати знання про методи обстеження 

організму людини 

План заняття 

1.Клінічні методи, функціональні проби та тести. 

2.Інструментальні, біохімічні та імунологічні методи 

обстеження. 

3. Складання протоколів функціональних проб. 
Методи навчання і викладання:. Робота в малих групах та 

4  
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індивідуально, обговорення. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовкеспециалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

4 Тема: Валеопсихологічні та рекреаційні основи збереження 

здоров’я 

Мета:. З’ясувати сутність основ збереження здоров’я 

План заняття 

1. З’ясувати  особливості і умови формування адаптованої 

рекреаційної служби. 

2. Релаксація як один з видів рекреації. 

3. Психологічний тест на стан активності людини методика САН. 

Шкала Гамільтона для оцінки стану депресії. Оцінка 

особистісної тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна. 

4. Нова шкала депресії PROF. 

5. Скринінг алкогольної та наркозалежності. Тест професора 

Сосіна І.К. 

Методи навчання і викладання: Робота в малих групах, 

обговорення, аналіз  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовкеспециалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

2  
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здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К. :  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

Модуль ІІ . Оздоровчі технології. Теорія і практика оздоровлення людини 

5 Тема: Лікувальна фізична культура. 

Мета: Ознайомитись з особливостями різних видів 

оздоровчої гімнастики 

План заняття 

1.З’ясувати суть поняття про лікувальну фізичну культуру. 

2.Механізм лікувального впливу фізичних вправ на організм 

людини. 

3.Оздоровча гімнастика, гімнастична аеробіка, шейпінг, водна 

гімнастика, оздоровчий фітнес, східні оздоровчі системи. 

Методи навчання і викладання: Робота в малих групах, 

обговорення, диспут  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовке специалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

4  
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6 Тема: Природні фактори оздоровлення. 

Мета: Ознайомити студентів з особливостями природних 

факторів оздоровлення 

План заняття 

1.Програми про медичну кліматологію. 

2.Метеопатичні реакції як наслідок недостатності 

адаптаційних механізмів.  

3.Кліматопрофілактика. 

Методи навчання і викладання: Робота в малих групах, 

обговорення, дискусія 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовке специалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

6  

7 Тема: Правила раціонального харчування. 

Мета: Ознайомити студентів із сутністю правил 

раціонального та збалансованого харчування 

План заняття 

1.Харчування та проблема зайвої ваги. Основні правила 

прийому їжі. Калорійність прийому їжі протягом доби. 

2.Вітаміни та їх значення для здоров’я людини. 

3.Рекомендації для осіб з надлишковою масою тіла. 

Методи навчання і викладання: Робота в малих групах, 

обговорення, аналіз, диспут  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

6  
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подготовкеспециалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

8 Тема: Побудова авторських програм здоров’я.  

Мета: Ознайомити студентів із основними видами та 

особливостями авторських програм здоров’я 

План заняття 

1.Вимоги до авторських програм: самостійність; 

науковість; інтегративність, конституційна, вікова 

та біоритмологічна персоніфікація. 

Методи навчання і викладання: Робота в малих групах, 

обговорення, диспут  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1.Апанасенко Г.Л. Медицинская валеологія : [учебное 

пособие] / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - К.: 

Здоров'я, 1998. - 246 с. 

2.Гримблат С.О. Здоровьесберегающие технологии в 

подготовке специалистов / С.О. Гримблат, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской. - Харків : «Колегіум», 2005. - 

181 с. 

3.Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования 

здоров’я школьников / Н.Н. Куинджи. - 

М.:Аспентпресс, 2001.-141с. 

4.Лозинский В.С. Учитесь бать здоровыми / В.С. 

Лозинский. - К.:  Центр здоров'я, 1993. — 160 с. 

5.Лозинський В.С. Техніки збереження здоров'я. 

Відповідальність підлітка / В.С. Лозинський. — К.: 

Главник, 2008. - 160 с. 

6.Симоненко В.Д. Современные педагогические 

технологи / В.Д. Симоненко, Н.В. Фомин. — Брянск : 

Издательство БГПУ, 2001. - 395 с. 

7.Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті: [навчальний 

8  
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посібник] / Л.В. Штефан. - Харків : Колегіум, 2011.-175 с. 

 

 

 

 

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів 
 

Теми індивідуальних навчально - дослідних завдань  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату, 

презентації до нього та кросворду з обраної теми. 

 

Теми індивідуальних навчально - дослідних проектів 

Модуль І . Основні методи валеодіагностики та валеомоніторинга (20 

год.) 

1. Валеодіагностика в системі оцінювання стану здоров'я школярів. 

2. Валеодіагностичне обстеження фізичної підготовленності школярів за 

допомогою тесту Купера та Гарвардського степ-тесту. 

3. Оцінка соматичного здоров'я людини за допомогою індексу Робінсона. 

4. Методики визничення біологічного віку людини. 

5. Скринінг та профілактика алкогольної залежності школярів і студентів. 

6. Функціональна діагностика стану нервової системи людини. 

7. Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи людини. 

8. Функціональна діагностика дихальної системи людини. 

9. Оцінка особистісної та реактивної тривожності школярів та студентів. 

10. Шкідливість та профілактика паління. 

11. Гемаглютинуюча активність лектинів як спосіб персоніфікації спектру 

харчових продуктів. 

12. Вплив ефірних олій на психоемоційний стан студентів в процесі навчання. 

 

                            Модуль ІІ. Оздоровчі технології.  

               Теорія і практика оздоровлення людини (26 год.) 

1.  Регенерація, адаптація та компенсація, як механізми валеогенеза. 

2 .  Діагностика рівня здоров’я за прямими показниками: визначення 

біологічного віку людини та оцінка енергопотенціалу за індексом 
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Робінсона. 

3 .  Оцінка фізичного розвитку школярів. 

4 .  Протокол зовнішнього огляду людини. Класифікація конституційних 

типів людини за Чорноруцьким М.В. та за Шелдоном. 

5 .  Функціональні проби та тести для дослідження стану нервової, 

дихальної та кровоносної систем людини. 

6 .  Феномен «безпечного рівня» здоров’я. 

7 .  Дихальні вправи. Дозована ходьба. Оздоровчий біг за програмою К. 

Купера. 

8 .  Школа скандинавської ходьби. 

9 .  Аеротерапія. Загартуванням холодним повітрям. Повітряні вани. 

Геліотерапія. Таласотерапія. 

10. Ознайомлення з дієтами М.Бірхера-Беннера, Г. Шелтона, П. Брега 

 

 

     Критерії оцінювання індивідуального навчально - дослідного завдання 

0 - 2 бали – Завдання виконане частково (тема розкрита не повністю 

відсутні презентація та кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

3 - 6 балів – Завдання виконане частково (тема розкрита не повністю, 

невдала або відсутня презентація та  кросворд, оформлення не відповідає 

вимогам). 

6 - 8 балів – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, 

презентація частково супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає 

вимогам,  відсутній кросворд). 

9 - 10 балів - Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, 

презентація повністю супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає 

вимогам, відсутній кросворд). 

11 - 12 балів - Завдання виконане повністю (тема розкрита повністю, 

презентація повністю супроводжує  зміст доповіді,  розроблений  кросворд, 

оформлення відповідає вимогам). 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Теми курсових робіт: 

1.  Скрінінг та профілактика алкогольної залежності у студентів  

2.  Визначення біологічного віку та гіпотетичної тривалості життя у 
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студентів  

3.  Функціональна діагностика стану нервової системи студентів  

4.  Функціональна діагностика стану серцево-судинної та дихальної 

систем студентів  

5.  Оцінка особистісної та реактивної тривожності студентів та 

перспективність методу аутогенного тренування. 

6.  Статистика шкідливих звичок. Погляд студентів на здоровий спосіб 

життя.  

7.  Шкідливість та профілактика паління. 

8.  Вплив ефірних олій на психоемоційний стан студентів в процесі 

навчання.  

9.  Гемаглютинуюча активність лектинів як спосіб персоніфікації 

спектру харчових продуктів. 

10.   Розробка індивідуальної оздоровчої системи. 

 

 

 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

 

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу проводиться 

шляхом усного опитування студентів та  захисту лабораторних робіт. 

 Питання для підготовки подані в розділі 5.2.  
 

 

Шкала оцінювання поточного контролю: 

 

1. Відповідь студента на лабораторному занятті оцінюється: 

0 балів – Відповідь відсутня, або у відповіді студент допускає велику 

кількість грубих помилок. 

1 бал – Відповідь студента частково правильна, але допускаються значні 

помилки. 

2 бали – Відповідь правильна, неповна, допускаються незначні помилки. 

3 бали – Відповідь правильна, повна, помилок нема. 

 

2. Захист лабораторної  роботи оцінюється: 
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0 балів – Завдання не виконане, або виконано з великою кількістю 

помилок. 

1 бал – Завдання виконано частково допускаються помилки, оформлення 

не відповідає вимогам. 

   2 бали - Завдання виконано повністю, помилок нема, оформлення 

відповідає вимогам. 

5.2 Форми і методи підсумкового контролю 
 

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни 

«Діагностика і моніторинг рівня здоров’я» проводиться шляхом виконання 

студентами письмових контрольних робіт за темами модулів. 

 

 

 

 Методи навчання 

  

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, 

наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності студентів – 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, 

частково-пошуковий, дослідницький; залежно від основної дидактичної мети і 

завдань –  методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, 

перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; з точки зору цілісного підходу 

до діяльності у процесі навчання – методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, контролю, 

самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в 

навчанні. 

 

                Перелік питань для підготовки до заліку з дисципліни  

                        «Діагностика і моніторинг рівня здоров’я» 

 

1.     Класифікація складових здоров'я людини. 

2.     Основні фактори, що впливають на здоров'я людини. 

3.     Оздоровча культура людини. 

4.     Діагностика індивідуального здоров'я людини. 

5.     Біологічний вік людини, методи визначення біологічного віку людини. 



 25 

6.     Соматичне здоров'я з позицій біоенергетики. 

7.      Показники індивідуального здоров'я. 

8.      Феномен «Безпечного рівня здоров'я». 

9.      Поняття про функціональний  стан організму. 

10. Методи дослідження фізичного розвитку людини. 

11. Метод антропометричних стандартів. 

12. Методика саматоскопії. 

13. Пороушення постави людини. 

14. Методи антропометрії. 

15. Поняття про функціональні проби та тести. 

16. Інструментальні методи діагностики стану здоров'я людини. 

17. Біохімічні методи дослідження стану здоров'я людини. 

18. Основні принципи збору анамнезу. 

19. Функціональна проба Мартіне. 

20. Функціональні проби Штанге, Генчі, Розенталя. 

21. Пальценосова проба та проба Ромберга для визначення стану нервової 

системи. 

22. Проба Яроцького. 

23. Теппінг-тест для визначення стану рухового аналізатору. 

24. Ортостатична проба та проба Ашнера для визначення стану вегетативної 

нервової     системи. 

25. Функціональна проба Котова-Дешина. 

26. Гарвардський степ-тест. 

27. Тест Руф'є. 

28. Визначення адаптаційного потенціалу системи кровообігу. 

29. Протоколи функціональних проб. 

30. Анкета САН для визначення психоемоційногот стану людини, її 

використання в процесі валеомоніторингу. 

31. Шкала Гамільтона для оцінки депресії. 

32. Шкала Спілбергера-Ханіна для оцінки реактивної тревожності. 

33. Скринінг алкогольної та наркозалежності. 

34. Загальні аспекти здорового способу життя людини. 

35. Шкідливі звички та їх вплив на здоров'я людини. 

36. Принципи побудови індивідуальної оздоровчої системи. 

37. Загальні вимоги для індивідуальної оздоровчої системи. 

38. Поняття про лікувальну фізичну культуру. 

39. Форми занять лікувальною фізичною культурую в учбовому процесі. 

40. Теоретичні аспекти оздоровчої кліматології. 

41. Методи кліматопрофілактики. 
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42. Правила раціонального харчування. 

43. Ознайомлення з дієтами М.Бірхера-Беннера, Г. Шелтона, П. Брега. 

 

 

Критерії оцінювання підсумкових (модульних) контрольних робіт 
 

Контрольна робота за першим модулем складається з двох теоретичних 

завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 5 балів.  Відповідно 

максимальна кількість балів, яку можна отримати за першу контрольну роботу 

– 10 балів.  

Після опанування матеріалу другого модулю проводиться контрольна 

робота, якаскладається з трьох завдань (два теоретичних та одне практичне). 

Кожне завдання оцінюється в п’ять  балів, які в підсумку сумуються (максимум 

– 15 балів). 

 

0 балів – Завдання не виконане, або виконано з великою кількістю 

помилок. 

1 бал – Завдання виконано з великою кількістю помилок. 

2 бали – Завдання розкрите частково допускаються значні помилки. 

3 бали – Завдання розкрите частково, допускаються незначні помилки. 

4 бали - Завдання розкрите повністю, помилок нема, приклади не 

наведені. 

5 балів - Завдання розкрите повністю, помилок нема, наведені приклади. 

 

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де 

зазначено види і терміни контролю.  

Підсумковий рейтинговий бал за семестр складається з суми 

рейтингових балів, отриманих протягом семестру.  
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Заліковий рейтинговий бал складається з суми підсумкового 

рейтингового балу та залікового балу.  

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали 

представлені в табл.1-а,б. 

 

 

 

Табл.1-а  

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю  

 

Форми та методи контролю Розподіл балів 

Форми 

контролю 
Методи контролю І модуль ІІ модуль Всього 

Поточний 

контроль 

Відповідь студента на 

лабораторному занятті 
9 15 24 

Захист лабораторних робіт 4 10 14 

Захист індивідуального 

навчально-дослідного 

проекту  

12 12 

Підсумковий 

(модульний) 

контроль 

Письмова робота 10 15 25 

Разом  75 

Залік  25 

Всього  100 

 

Табл.1-б  

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю.  

 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 

Кількість 

робіт 
Результат 

1. 
Відповідь студента  на 

лабораторному  занятті 
3 8 24 
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2.  
Захист лабораторних 

робіт 
2 7 14 

3. Індивідуальний проект 12 1 12 

4.  
Підсумкове (модульне) 

тестування 
25 1 25 

Підсумковий рейтинговий бал 75 

Залік 25 

Нормований рейтинговий бал 100 

 

 

VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

«Діагностика і моніторинг рівня здоров’я» 

 

Основні: 

1. Грим блат С.О.,Зайцев В.П., Крамской С.И Здоровьесберегающие 

технологии в подготовке специалистов. –Харків «Колегіум»,-2005;-181с. 

2. Лозинський В.С. Техніки збереження здоров’я. Відповідальність підлітка. 

– К.:Главник, 2008. – 160 с. 

3. Лозинський В.С. Учитесь быть здоровыми. К.: Центр здоров’я, 1993. – 

160с. 

4. Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоров’я школьников. М., 

Аспент пресс, - 2001, 141с. 

5. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. К., «Здоров’я», 

1998, 246 с. 

6. Симоненко В.Д., Фомин Н.В. Современные педагогические технологии: - 

Брянск: Издательство БГПУ, 2001.-395 с. 

7. Штефан Л.В. Інноваційні технології в освіті. Харків, - Колегіум. – 175 с. 

Допоміжні: 

1.Антоненко Н.В. – Педагогіка ноосферного розвитку/ Н.В. Антоненко, М.В. 

Ульянова. – М.:Екон. – Інформ, 2007.-220с. 

2.Маслова Н.В. Ноосферное образование/ Н.В. Маслова. – М.: Институт 

холодинамики, 1999. – 308с. 

3.Мегем Є. Нейролінгвістичне програмування у професійній діяльності вчителя 

/Є. Мегем// Молодь і ринок. – 2010, - №1 – 2(60-61). – с.66-70 

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник/І.М. 

дичківська. – К.:Академвидавництво, 2004.- 352 с. 

5.Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: теория и технология креативного    

обучения/ А.В. Хуторской.- м.:Мзд-во МГУ,2003 -4 
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Табл. 2  

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS 

 

Національна 

шкала 

«5» 

відмінно 

«4» 

добре 

«3» 

задовільно 

«2» 

незадовільно 

шкала 

університету 
90 - 100 80 - 89 70 - 79 65 - 69 60 - 64 35 - 59 0 34 

школа ECTS A B C D E 

FX 

З 

можливі

стю 

повторн

ого 

складан

ня 

X 

З 

обов’яз

ковим 

повтор

ним 

курсом 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Рейтингова відомість успішності з дисципліни «Діагностика і моніторинг рівня здоров’я» 

Група  
МОДУЛЬ 1 

 

МОДУЛЬ 2 

 

 Поточний 

контроль 

№1Основн

і 
положення 

вчення про 

укріплення 
та 

збереженн

я здоров’я 
людини. 

Поточний 

контроль 

№ 

2Діагности

ка 

індивідуал
ьного 

здоров’я  

людини. 

Поточни

й 

контрол

ь № 

3Методи 

дослідже
ння 

фізичног

о 
розвитку 

людини. 
 

Поточний 

контроль 

№ 4 
Функціона
льний стан 

організму 

та його 
діагностик

а. Поняття 

про 
функціона

льний стан 

організму 

Поточни

й 

контрол

ь №5 
Валеопси

хологічні 
та 

рекреацій

ні основи 

збережен
ня 

здоров’я 

Т
ес

то
в
и

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Поточни

й 

контрол

ь № 

6Лікувал

ьна 
фізична 

культура. 
 

Поточний 

контроль 

№  7. 
Природні 
фактори 

оздоровле

ння. 

Поточний 

контроль 

№ 8. 
Правила 
раціонально

го 

харчування. 

Поточн

ий 

контро

ль № 9. 
Побудо

ва 
авторсь

ких 

програм 

здоров’
я. 

Т
ес

то
в
и

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Р
еф

ер
ат

 

  
З

а
г
а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 б
а
л

ів
 

Кількість балів             100 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              

8.              

9.              

10.              

11.              
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12.              
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