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І. Опис дисциплiни 

 

Шифр дисципліни  

 

Загальні 

характеристики 

дисципліни  

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

(шифр, назва) 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів – 3 

ЄКТС 

Методи навчання 

 

Лекціїї із застосуванням 

слайдів,відеоматеріалів 

з тем, виконання 

лабораторних робіт, 

захист рефератів на 

задані теми.  

 Семінарські заняття. 

Спеціальність  

(код, назва) 

014 Середня освіта 

(Здоров’я людини) 

Загальна кількість годин 

- 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень  

(бакалавр/магістр) 

магістр 

Лекції: 

 4 

Семінарські 

(практичні) заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

 6 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю: 

оцінювання виконаних 

лабораторних робіт,захист 

рефератів на задану тему. 

 

 Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 

І (2020) 

-  

Індивідуальна робота: 

Семестр 

I,ІІ 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 10 

- самостійна робота 80 

 80 Форма підсумкового 

контролю 

  

Екзамен (письмовий)   

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська  10/80 

Передумови навчання  

Знання з основ валеології та 

психології 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни:  «Валеолгія харчування та рухова активність» є 

ознайомлення з головними чинниками здорового способу життя людини, усвідомлення 

цінності і значення здоров’я, необхідності знань по його збереженню і зміцненню. 

Мiждисциплiнарнi зв’язки: з природничими, медичними, соціально-громадськими 

дисциплінами. 

Мета i завдання навчальної дисципліни: навчати студентів, майбутніх вчителів з основ 

здоров’я усвідомлювати значення валеологічного харчування і рухової активності для 

збереження і зміцнення здоров’я, високої працездатності і покращення культури здоров’я. 

Завдання: 

- Можливість збереження здоров’я завдяки правилам харчування; 

- Усвідомлення цінностей і значення раціонального харчування для здорової людини, як 

важливої складової здорового способу життя; 



- Ознайомлення з засобами фізичної культури, оздоровлення з використанням 

оздоровчих методик на уроках і позаурочний час; 

- Визначити роль рухової активності в оцінці рівня і якості здоров’я.  

 

 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати:  

- про збалансоване харчування, його вплив на 

функціональні системи організму. 

Вміти:  

- використовувати ці знання в підвищенні рівня 

якості і кількості здоров’я.   

Випускник: 

- здатний 

використовувати базові 

знання з природничих, 

медичних, 

народознавчих наук в 

оцінці стану здоров’я.  

2. Знати:про види раціонального харчування, 

біологічну цінність продуктів, норми і режим 

харчування. 

Вміти: володіти знаннями про валеологічне 

харчування здорових і хворих людей. 

 

- здатний використовувати 

сучасний досвід в 

впровадженні його в 

педагогічний процес здоров’я 

людини.  

 

3. Знати: про те,що здоров’я – це динамічний стан 

організму людини, який залежить від рівня 

енергетичного забезпечення організму. 

Вміти: використовувати ці знання і сучасний досвід 

про покращення здоров’я. 

- Здатний 

використовувати базові 

знання про будову та 

функції організму 

людини. 

4. Знати: про значущість рухової активності, яка 

формує резерви здоров’я, особливо в дитячому і 

підлітковому віці. 

Вміти: використовувати знання про фізичні вправи, 

настанови про регулярний контроль від час їх 

виконання і в період відпочинку.  

- здатний 

запроваджувати 

валеологічні знання 

про вплив на організм 

фізичної культури. 

5 Знати: різницю між фізичним розвитком людини, 

фізичним здоров’ям та фізичним станом. 

Вміти: чітко розрізняти ці різні категорії в 

діагностиці індивідуального здоров’я людини і 

розробці оздоровчих методик. 

- Здатний оцінити рівень 

здоров’я і розробити 

індивідуальну систему 

оздоровлення. 

6. Знати: що система оздоровлення – це система 

усвідомлених валеолгічних дій, спрямованих на 

збереження, зміцнення і відновлення здоров’я. 

Вміти: використовувати різні оздоровчі системи для 

духовного і фізичного розвитку людини, 

профілактики «хвороб цивілізації», малорухливого 

способу життя, неправильного харчування. 

- Здатний 

використовувати 

раціонально резерви 

здоров’я, яке залежить 

від умов життя і праці, 

екологічних і 

географічних чинників, 

а головне – способу 

життя людини. 

 

 



ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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1 Модуль 1. Шлях здоров’я 

через правильне 

харчування. 

    6 2  4 54 

 Тема 1.1. Валеологічні 

основи раціонального 

харчування 

    4 2  2 

 

 

 

2 

30 

 Тема 1.2. Харчування і 

здоров’я.  

    2  24 

2 Модуль ІІ. Рухова 

активність- резерви 

здоровя, профілактика 

«хвороб цивілізації». 

    4 2  2 26 

 Тема 2.1. Валеологічні 

основи рухової активності. 

    4 2  2 26 

Разом:     10 4  6 80 

 
ІV. Змiст дисциплiни 

 
№  

з/п 
4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 
В

сь
о
го

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
iй

 

1 Модуль 1. Шлях здоров’я через правильне харчування. 60 2 

 Тема 1.1. Валеологічні основи раціонального харчування. 

Поняття про збалансоване харчування. Фізіологічні основи процесу 

травлення. Обмін речовин. Роль білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, 

макро-, мікроелементів,води в харчування людини. м'ясоїдство. 

Вегетаріанство, його види. 

Рекомендована література: Базова: 1,2 (с.7-59),3,4,5,8,9 

Допоміжна: 1,2,3,4, (ч.1 с.50-66, ч.2.с.107-117) 

34 2 

 Тема 1.2. Харчування і здоров’я.  

Харчова піраміда здорового харчування (для м'ясоїдства та 

вегетаріанства). Сумімність харчових продуктів і її запобігання. 

Методи розвантажувальних днів, як оздоровчі та зміцнюючи засоби. 

Дієтичні продукти. 

Рекомендована література: Базова:1,2,3, (с.105-108,с.115-119), 4,5 

26  



(с.36-164),6,7,10. 

Допоміжна: 1,2, (с.229-280) 4 (ч.2.с.118-125) 

 

 Модуль ІІ. Рухова активність- резерви здоровя, профілактика «хвороб 

цивілізації». 

28 2 

 Тема 2.1. Валеологічні основи рухової активності. 

Рухова активність і здоровя. Вікові особливості рухової активності. 

Оздоровчий ефект фізичного тренування. Дозування фізичних 

навантажень. Оздоровча ходьба, біг, плавання,велосипедні прогулянки, 

ходьба на лижах, ранкова гігієнічна зарядка, виробнича зарядка. 

Рекомендована література: Базова:2 (ч.1.с.94-115),3,5 (с.170-200),8. 

Допоміжна:1 (с.34-43), 2 (с.285-328),3 (с.130-197), 4 (ч.1. с.38-45) 

28 2 

 

 

 
4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 

№ 
п/п 

Зміст практичних занять К-сть 
год 

 І. Модуль. Шлях до здоров’я через правильне харчування.  

 Лабораторне заняття 1. 

Тема: Критерії раціонального харчування. 

Мета: Ознайомлення з критеріями раціонального харчування. 

Питання для обговорення: 

1. Енергетичний критерій. 

2. Склад їжі і співвідношення компонентів. 

3. Роль білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікро-, мікроелементів, 

води в харчуванні людей. 

4. Режим харчування. 

Рекомендована література: Базова:2 (ч.2 с.7-59),3,4 (с.36-164),8 

Допоміжна: 1 (с.34-43), 2 (с. 229-280), 3 (с.244-272), 4 (ч.1.с.50-63, 

ч.2.с.107-118) 

2 

 Лабораторне заняття 2. 

Тема: Раціональне харчування, їжа, харчовий раціон. 

Мета: Вміти скласти харчовий раціон відповідно до енергетичних 

витрат організму. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення індивідуального харчового раціону і маси тіла, 

ідеальної маси тіла (індекс). 

2. Харчова піраміда здорового харчування. 

3. Таблиці складу харчових продуктів та їх калорійність. 

4. Скласти меню при 4-х разовому харчуванні.  

Рекомендована література: Базова:2(ч.2 с.7-59), 3 (с.115-119),4,8. 

Допоміжна: 1(с.34-43),4 (ч.1.с.50-65, ч.2. с.107-118). 

2 

 Модуль ІІ. Рухова активність - резерви здоров’я, профілактика «хвороб 

цивілізації». 
 

 Лабораторне заняття 1. 

Тема: Причини оздоровчого фізичного тренування. 

Мета: Ознайомлення з причинами оздоровчого фізичного тренування. 

Питання для обговорення: 

1. Рухова активність і здоров’я, 

2 



2. Вікові особливості рухової активності. 

3. Принципи оздоровчого фізичного тренування: поступовість, 

систематичність, індивідуальність, позитивний психоемоційний 

настрій при виконанні фізичних вправ. 

Рекомендована література: Базова: 2(ч.1 с.94-115), 3 (с. 170-200), 8 

Допоміжна: 1 (с.22-34), 2 (с. 285-327), 3 (с. 130-181) 

 

 

4.3 Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

№ 

п/п 

Назва теми К-сть 

год 

1 Фізіологічні основи процесу травлення. 2 

2 Види раціонального харчування (написання реферату №1) 12 

3 Особливості раціонального харчування в віковому аспекті 

(написання реферату№2) 

10 

4 Біоритми і харчування.( написання реферату№3) 4 

5 Актуальні проблеми харчування населення України(написання 

реферату№4) 

4 

6 Українська кухня 10 

7 Раціональні особливості народного харчування. 6 

8 Харчування і здоров’я. (написання реферату№5) 6 

9 Рухова активність і здоров’я (написання реферату№6) 10 

10 Вікові особливості рухової активності. (написання реферату№7) 

 

6 

11 Оздоровчий ефект фізичного тренування 10 

12 ВСЬОГО 80 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю: 

 

 Модуль І. Шлях до здоров’я через правильне харчування. 

1. Що слід розуміти під поняттям «раціонального харчування» 

2. У чому сутність біологічної дії їжі для людини? 

3. Які методи визначення нормальної маси тіла ви знаєте? 

4. Яке значення в життєдіяльності людини мають білки? 

5. Яке значення в життєдіяльності людини мають жири? 

6. Яке значення в життєдіяльності людини мають вуглеводи? 

7. Що вам відомо про мед? 

8. Скільки дієтичних столів ви знаєте? 

9. Яке значення в життєдіяльності мають вітаміни? 

10. Що таке гіповітаміноз, його наслідки? 

11. Які вітаміни є водорозчинні? 

12. Які вітаміни є жиро розчиненні? 

13. Які вітаміни є антиоксидантами? 



14. Яке значення для здоров’я людини мають мінеральні речовини? 

15. Які хімічні елементи називаються мікроелементами? 

16. Яка їжа багата мікроелементами? 

17. Які хімічні елементи називається мікроелементами? 

18. Яка їжа багата мікроелементами? 

19. Як правильно приймати вітаміни? 

20. Як правильно приймати мікроелементи? 

21. Як правильно приймати макроелементи? 

22. Який правильний водний режим? 

23. Які види раціонального харчування ви знаєте? 

24. Яку роль в житті людини відіграє вегетаріанство? 

25. Як впливає вегетаріанство на стан здоров’я людини? 

26. Вегетаріанство і діти, підлітки. 

27. Види вегетаріанства. 

28. Як впливає режим харчування на фізіологічні процеси в організмі? 

29. Що таке «жива» і «мертва» вода? 

30. Що таке БАДи? 

 

Модуль ІІ. Рухова активність - резерви здоров’я, профілактика «хвороб цивілізації». 

1. Що є основною причиною розвитку «хвороб цивілізації» 

2. Що таке гіпокінезія (гіподинамія)? 

3. Які негативні наслідки гіпокінезії? 

4. Як впливає фізична активність на тривалість життя? 

5. Охарактеризуйте принципи оздоровчого фізичного тренування. 

6. Охарактеризуйте ті зміни, що виникають в організмі людей середнього віку в 

результаті занять фізичною культурою. 

7. Охарактеризуйте ті зміни, що виникають в організмі людей похилого віку в результаті 

занять фізичною культурою. 

8. Які види оздоровчого бігу знаєте? 

9. Що таке оздоровча ходьба? 

10. Яке значення для людини мають заняття ранковою гігієнічною зарядкою? 

11. Яке значення для людини має виробнича гімнастика 

12. Що таке самоконтроль при руховій активності? 

13. Які суб’єктивні показники самоконтролю рухової активності ви знаєте? 

14.  Які об’єктивні показники самоконтролю рухової активності? 

15. Що включає в себе процес раціональної побудови оздоровчого фізичного тренування? 

 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Контрольна робота 1. (до модуля І) Варіант 1. 

1. Раціональне харчування це: 

А) м'ясоїдство; 

Б) вегетаріанство; 

В) дієти; 

Г) фізіологічно повноцінне харчування здорових людей. 

2. Фізіологічні потреби здорової людини в харчових продуктах і енергії: 

А) суданки, обіди, вечері складаються згідно продуктів і береться до уваги затрати калорій 

для збереження здоров’я і працездатності; 

Б) помірне споживання цукру; 

В) необхідне споживання солі; 

Г) співвідношення білків, жирів, вуглеводів (1:1:4). 

3. Рекомендовані умови до прийому їжі: 



А) трьох разове харчування на добу; 

Б) чотирьох разове харчування на добу; 

В) дрібними порціями і часті прийоми їжі, в негативному стані; 

Г) якщо є потреба в прийомі їжі (зголоднів). 

4. Вітаміни бувають: 

А) жиророзчинні; 

Б) водорозчинні; 

В) молокорозчинні; 

Г) сікорозчинні. 

5. Зазначте в перелічених – мікроелементи в харчуванні людини: 

А) кальцій; 

Б) йод; 

В) магній; 

Г) залізо. 

6. Яку воду потрібно пити: 

А) мінеральну; 

Б) столову слабо газовану; 

В) столову не газовану; 

Г) столову сильно газовану. 

7. Який чай більш корисний: 

А) трав’яний; 

Б) зелений; 

В) чорний; 

Г) красний 

8. Хвороби, що пов’язані з особливостями харчування українців зараз: 

А) ожиріння; 

Б)онкологічні захворювання; 

В) хвороби серця; 

Г) хвороби органів руху. 

  

Контрольна робота 1. (Варіант 2) 

 

1. В яких, з перелічених соків. найбільше вітаміну С: 

А) яблучний; 

Б) грейпфруктовий; 

В) грушовий; 

Г) лимонний. 

2. Стан харчування жителів України: 

А) задовільний; 

Б) гарний; 

В) незбалансований; 

Г) незадовільний. 

3. Раціональне харчування це: 

А) збалансоване харчування; 

Б) повноцінне харчування; 

В) достатнє харчування; 

Г) фізіологічне харчування. 

4. Що досягається при дотриманні рекомендацій з раціонального харчування: 

А) покращення здоров’я; 

Б) можна стати більш здоровим; 

В) уникання несприятливих дій на людину; 

Г) підвищення стійкості організму до різних несприятливих дій навколишнього середовища. 



5. Які існують вікові особливості харчування: 

А) у немовлят; 

Б) у людей похилого віку; 

В) у молодих людей; 

Г) у людей середнього віку. 

6. Вітамін А: 

А) жиророзчинний; 

Б) водорозчинний; 

В) сокорозчинний; 

Г) молоко розчинний. 

7. Головним джерелом мінеральних елементів є: 

А) рослинна їжа; 

Б) зернові і бобові; 

В) тваринна їжа; 

Вода. 

8. Хвороби, які не є характерними для сучасних українців у зв’язку з їх харчуванням: 

А) авітамінози; 

Б) гіпотрофія у зв’язку з хронічним недоїданням; 

В) виразкова хвороба шлунку; 

Г) діабет.  

 

 

Контрольна робота 2 (до ІІ Модуля)  Варіант 1. 

 

1. Основні причини розвитку «хвороб цивілізації»: 

А) гіподинамія; 

Б) нераціональне харчування;И 

В) вегетаріанство; 

Г) порушений водний баланс. 

2. Гіподинамія це: 

А) фізична активність; 

Б) тренувальне навантаження; 

В) оздоровче тренування; 

Г) недостатня рухова активність. 

3. До об’єктивних показників самоконтролю належать усі, крім одного: 

А) апетит; 

Б) маса тіла; 

В) чсс; 

Г) жел. 

4. Причиною виникнення судом м’язів є: 

А) усі нижчеперелічені причини; 

Б) низький уміст мінеральних речовин; 

В) дегідратація ( порушений водний баланс); 

Г) захворювання судин. 

5. Негативними наслідками гіпокінезії є: 

А) порушення обміну речовин; 

Б) порушення серцево-судинної системи; 

В) порушення ЦНС; 

Г) порушення психоемоційного стану. 

6. В залежності від впливу на організм людини фізичні вправи поділяються: 

А) швидкість; 

Б) спритність; 



В) витривалість; 

Г) силу. 

7. Зміни, що виникають в організмі людей похилого віку в результаті занять фізкультурою це: 

А) покращення самопочуття; 

Б) сприяє активному довголіттю і уповільненню інволюційних процесів; 

В) сприяє профілактиці захворювань; 

Г) попередження прогресування хронічних захворювань. 

8. Скільки шагів на добу в нормі повинна робити доросла людина, щоб не було гіподинамії: 

А) 10000; 

Б) 5000; 

В) 3000; 

Г) 15000. 

 

Контрольна робота 2 (Варіант 2) 

 

1.Гіпокінезія це: 

А) недостатня рухова активність; 

Б) незбалансоване харчування; 

В) фізична активність; 

Г) оздоровче тренування. 

2. Що є основною причиною розвитку «хвороб цивілізації»: 

А) недостатня рухова активність; 

Б) вегетаріанство; 

В) нераціональне харчування; 

Г) фізична активність. 

3. До суб’єктивних показників самоконтролю належать: 

А) якість сну; 

Б) чсс; 

В) жел; 

Г) частота дихання. 

4. Причиною виникнення судом мязів є: 

А) усі нижчеперелічені причини; 

Б ) низький уміст мінеральних речовин; 

В) дегідратація (порушений водний баланс); 

Г) захворювання судин. 

5 Яке призначення фізичних вправ ранкової гімнастики: 

А) усунення негативних наслідків сну; 

Б) підвищення тонусу нервової системи; 

В) посилення роботи основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, ендокринної 

тощо) 

Г) зарядження енергії. 

6. Протипоказання до занять оздоровчим тренуванням є: 

А) усі нижче перераховані; 

Б) усі захворювання в гострій чи підгострій стадії; 

В) тяжкі органічні захворювання центральної нервової системи; 

Г) хвороби серцево-судинної системи. 

7. Гіпокінезія може сприяти виникненню яких хвороб: 

А) ожирінню; 

Б) цукровому діабету; 

В) артриту і артрозу; 

Г) серцево-судинних хвороб. 

8. Добова норма рухів дитини 3-5 років дорівнює: 



А) 30-40 тисяч кроків; 

Б) 10 тисяч кроків; 

В) 20 тисяч кроків; 

Г) 5 тисяч кроків. 

 

Б. Написання і захист рефератів (7 шт) на задані теми. 

В. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 
Т1.1 Р1 Р2 Р3 Р4 Т1.2 Р5 К1 Всього Т2.1 Р6 Р7 К2 Всього Сума 

балів 

1 5 5 5 5 10 4 16 60 10 7 7 16 40 100 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен (письмовий) 

 

 

 

Екзаменаційні питання для іспиту 

 

1. Що слід розуміти під поняттям «раціональне харчування» 

2. У чому сутність біологічної дії їжі для людини? 

3. Які методи визначення нормальної маси тіла ви знаєте? 

4. Яке значення в життєдіяльності людини мають білки? 

5. Яке значення в життєдіяльності людини мають жири? 

6. Яке значення в життєдіяльності людини мають вуглеводи? 

7. Що вам відомо про мед? 

8. Скільки дієтичних столів ви знаєте? 

9. Яке значення в життєдіяльності людини мають вітаміни? 

10. Що таке гіповітаміноз, його наслідки? 

11. Які вітаміни є водорозчинними? 

12. Які вітаміни є жиророзчинними? 

13. Які вітаміни є антиоксидантами? 

14. Яке значення для здоров’я людини мають мінеральні речовини? 

15. Які хімічні елементи називаються мікроелементами, перелічите? 

16. Яка їжа багата мікроелементами, перелічите? 

17. Які хімічні елементи називаються мікроелементами, перелічите? 

18. Яка їжа багата мікроелементами, перелічите?. 

19. Як правильно приймати вітаміни? 

20. Як правильно приймати мікроелементи? 

21. Як правильно приймати мікроелементи? 

22. Який правильний водний режим? 

23. Які види раціонального харчування ви знаєте (м’ясоїда, вегетаріанство)? 

24. Яку роль в житті людей відіграє вегетаріанство? 

25. Як вегетаріанство впливає на людей? 

26.  Вегетаріанство і діти, підлітки. 

27. Види вегетаріанства. 

28. Як впливає режим харчування на фізіологічні процеси в організмі? 



29. Що таке «жива» і «мертва» вода? 

30. Що таке БАДи? 

31. Що є основною причиною розвитку «хвороб цивілізації» 

32. Що таке гіпокінезія (гіподинамія)? 

33. Які негативні наслідки гіпокінезії? 

34. Як впливає фізична активність на тривалість життя? 

35. Охарактеризуйте принципи оздоровчого фізичного тренування. 

36. Охарактеризуйте ті зміни, що виникають в організмі людей середнього віку в 

результаті занять фізичною культурою. 

37. Охарактеризуйте ті зміни, що виникають в організмі людей похилого віку в результаті 

занять фізичною культурою. 

38. Які види оздоровчого бігу знаєте? 

39. Що таке оздоровча ходьба? 

40. Яке значення для людини мають заняття ранковою гігієнічною зарядкою? 

41. Яке значення для людини має виробнича гімнастика 

42. Що таке самоконтроль при руховій активності? 

43. Які суб’єктивні показники самоконтролю рухової активності ви знаєте? 

44.  Які об’єктивні  показники самоконтролю рухової активності? 

45. Що включає в себе процес раціональної побудови оздоровчого фізичного тренування? 

 

 

 
5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

Підсумковий контроль знань з дисципліни «Валеологія харчування та рухова активність» 

(екзамен письмовий). За виконання 3-х завдань екзаменаційного білету середньо -

арифметична оцінка за підсумковий контроль береться з коефіцієнтом 20 (приклад: 

5,4,3,=4х20=80 балів). 

 Підсумкова оцінка за вивчення дисципліни «Валеологія харчування та рухова 

активність» відповідно буде: бали поточного тестування + бали підсумкового контролю 

(екзамену): 2 = кількість балів за національною шкалою ї за шкалою EKTS. 

 

 

 

 
Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 
(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 
(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 
(достатній рівень) 

С 

65 – 69 3  D 



(задовільний рівень) (задовільний) 

60-64 
(задовільний рівень) 

Е 

35-59 
(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного складання 

заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 

VI. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

Основна: 

1. Богатыренко М.В. Драгоценная энциклопедия правильного питания.- Донецк: 

ОООПКФ «БАО», 2010.-272с. 

2. Валеологія: Навчальній посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / 

за ред..В.І.Бобрицької.-Полтава: «Скайтек», 2000. – ч.1 с.94-115, ч.2 с. 7-59. 

3. Валецька Р.О.. Основи валеології.- Луцьк: Волинська книга, 2007. – с.105-109, 115-119. 

4. Гончаренко М.С.. Основы валеологического питания. – Харьков: ООО «Мздательство 

Брун К.Книга», 2006. – 386с. 

5. Глушко В.С.. Основи здорового способу життя (для всіх і кожного): навч.посіб. з курсу 

«Валеологія». – Тернопіль: ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 1999. – с. 36-164, с. 170-200. 

6. Друзьяк Н.Г.. Правильное питание против болезни. Супероружие в борьбе за здоровье. 

– СПБ.: Изд.-во «Крылов», 2010.-256с. 

7. Еда на здоровье ( Новейшие советы диетологов), печатается по изданию Food cures 

(глав.ред. Н.Ярошенко), 2009: «ЗАО» Издательский Дом, Ридерз Дайджест, - Китай, 

2010. -352с. 

8. Плахтій П.Д. , Страшко С.В., Підгірний В.К.. Вікова фізіологія і валеологія. 

Лаб.практикум / за ред..Плахтія П.Д.-навч.. посіб. – Камянець-Подільський: П.П. 

Буйницький О.А., 2010.-308с. 

9. Смоляр В.И.. Рациональное питание. – Киев: Наукова думка, 1991.-365с. 

10. Шаталова Г.С. Здоровье человека и целебное питание. М.: Медицина, 2002.-141с. 

Допоміжна: 

1. Бабин І.І., Царенко А.В., Черняк В.М., Яцук Г.Ф.. Пізнай себе: навч.посібн. з курсу 

«Основи валеології». –Тернопіль:ТРУ, 1996.-с.22-34, с.34-43. 

2. Міхаєнко О.І.. Валеологія ( основи індивідуального здоровя людини). Навч. Посібн. –

Суми: Тов. «ВТД «Українська книга», 2010.-с.229-328. 

3. Хорошуха М.Ф., Мурза В.П., Пушкар М.П.. Валеологія: навч.посібн. – Київ: вид. 

«Університет України», 2006. – с.130-197, с.234-262. 

4. Яцук Г.Ф., Царенко А.В., Бабін І.І., Черняк В.М.. Практикум з валеологіх (посібн. Для 

лаб. І сам ост. Робіт). – Тернопіль: СМП «Астон», 1997. – ч.1 с.38-66, ч. 2 с. 107-125. 


