
Опис дисципліни 

Назва курсу ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я 

Статус 
Вибіркова циклу професійної підготовки для здобувачів вищої освіти 

2020 року набору 

Рівень 

вищої освіти 
Перший (бакалаврський) 

Кредити 

ЄКТС, години 

5 кредитів ЄКТС, 50 годин – аудиторні: 30 годин – лекції, 20 годин – 

практичні 

Підсумковий 

контроль 
Залік 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

Теорії і методики фізичного виховання 

Викладач: 

ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Кандидат педагогічних наук, доцент Черній Валентина Петрівна 

Анотація 

Цільова 

аудиторія 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми Середня освіта 

(Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

першого (бакалаврського) рівня 

Зміст 

дисципліни 

Навчальна програма дисципліни поділяється на три розділи: загальна теорія 

здоров’я як навчально-наукова дисципліна; вплив рухової активності на 

здоров’я людини; формування здорового способу життя дітей і молоді в 

умовах шкільної освіти 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Вивчаючи курс «Загальна теорія здоров’я» студенти оволодівають 

основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки 

здорового способу життя; навичками, щодо формування мотивації здорового 

способу життя; подолання стресових ситуацій, негативного впливу 

гіподинамії, нераціонального харчування, шкідливих звичок; зможуть 

використовувати набуті знання із загальної теорії здоров’я використовувати 

в подальшій професійній діяльності. Адже реалізувати оздоровчі завдання у 

сучасній системі фізичного виховання майбутні фахівці зможуть лише за 

умов набуття глибоких знань щодо сутності здоров’я; інноваційних 

наукових підходів організації оздоровчого шкільного середовища. 

Компетентності 

І. Інтегральна компетентність: 

 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх наук та педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, 

біомеханіки, морфології і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу в основній (базовій) середній школі. 

ІІ. Загальні компетентності: 

 здатність працювати в команді та автономно; 

 здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 

ІІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного 

виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій 

розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-

гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури; 

 здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні; 



 здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, 

інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, 

розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у 

представників різних груп населення і самостійної розробки методик і 

технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини; 

 здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, 

адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану 

учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей; 

 здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для 

постановки і вирішення професійних завдань, професійного та 

особистісного розвитку 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

По закінченні курсу студенти повинні вміти: оцінювати стан свого здоров’я 

за допомогою різних методів дослідження; складати рекомендації з 

дотримання рухового режиму для осіб різного віку; обґрунтовувати 

принципи здорового харчування; обчислювати енергетичні витрати з 

урахуванням віку людини, статі, ваги та рівня фізичної активності; 

класифікувати статус харчування за допомогою індексу маси тіла 

Форми 

організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, групова робота, практичні заняття, 

ділові ігри, самостійна робота, консультації; онлайн-заняття; 

відеоконференція; проєктна діяльність 

Політика 

курсу 

На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, 

шанобливе ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню 

співпрацю та взаємодопомогу, роботу в команді. На заняттях вітаються 

прояви творчості, креативності та індивідуальний підхід.  

При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 

теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати у визначений 

викладачем термін.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн-

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Вимагається 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей). 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування) навчання може відбуватись в онлайн-формі за 

погодженням із керівником курсу. 

Web-

посилання на 

навчальну 

дисципліну на 

веб-сайті 

університету 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1274 
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