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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збереження здоров’я — основна умова виконання людиною
її біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації
особистості. З розвитком ринкової економіки підвищення само-
свідомості людей неминуче сприяє загостренню інтересу до про-
блем власного здоров’я в цілях самовдосконалення і самореалі-
зації. У цьому зв’язку у населення в умовах ринкової економіки
з’являється мотивація збереження здоров’я.

З огляду на зазначене дедалі більшою мірою відчувається
потреба у фахівцях цього профілю, з’являється реальна мож-
ливість удосконалення сфери охорони і зміцнення здоров’я.

Навчальна дисципліна “Соціально-медичні основи здоров’я”
розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем “магістр” спеціальності “Фізична реабілітація”
факультету “Управління фізичною культурою, спортом і туриз-
мом”.

Мета вивчення курсу — узагальнити та вдосконалити знання
та навички, здобуті при вивченні базових дисциплін.

Програма дисципліни побудована за блочно-модульним прин-
ципом і містить такі розділи:

• Вступ. Предмет і завдання соціально-медичних основ здо-
ров’я.

• Соціальна зумовленість здоров’я.
• Медичні аспекти збереження здоров’я.
• Діагностика і прогнозування індивідуального здоров’я.
• Інтегративний підхід до управління здоров’ям.
Особлива увага приділяється професійно орієнтованим зав-

данням — управлінню процесом формування та збереження здо-
ров’я людини.

Основою для формування знань, умінь і навичок з навчаль-
ної дисципліни “Соціально-медичні основи здоров’я” є лекції,
практичні заняття, а також самостійна робота студентів.
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ  ОСНОВИ  ЗДОРОВ ’Я”

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання соціально-медичних основ
здоров’я

Загальне уявлення про здоров’я та здоровий спосіб життя
людини з позицій системного підходу. Характеристика категорій
“здоров’я”, “хвороба”, “передхворобливий стан”. Критерії здо-
ров’я і визначальні чинники. Детермінуючі чинники здоров’я.
Загальне уявлення про зовнішні аспекти функціонування систе-
ми здорової людини та їх значення. Внутрішній стан людини і
його оцінка. Співвідношення внутрішніх і зовнішніх аспектів
функціонування організму здорової людини. Сучасні екологічні
проблеми і здоров’я людини.

Література [3; 4; 6; 7]

Тема 2. Соціальна зумовленість здоров’я

Соціально-біологічна суть людини. Гармонізація організму з
навколишнім середовищем. Соціальна зумовленість здоров’я.
Здоров’я як одна з основних соціальних цінностей. Соціальні

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ  ОСНОВИ  ЗДОРОВ ’Я”

№ 
пор. Назва теми 

1 Вступ. Предмет і завдання соціально-медичних основ здоров’я 
2 Соціальна зумовленість здоров’я 
3 Медичні аспекти збереження здоров’я 
4 Діагностика і прогнозування індивідуального здоров’я 
5 Інтегративний підхід до управління здоров’ям 
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детермінуючі фактори здоров’я. Свідомість і здоров’я. Інфор-
мація і здоров’я. Культура і здоров’я. Вік і здоров’я. Здоров’я
в ієрархії потреб людини. Мотивація здоров’я і здорового спо-
собу життя. Загальне уявлення про психічне здоров’я людини.
Роль вищих психічних аспектів у збереженні здоров’я.

Література [1; 3; 4; 6; 7; 9]

Тема 3. Медичні аспекти збереження здоров’я

Загальне уявлення про соматичне здоров’я. Функціонування
фізіологічних систем та органів здорової людини. Біофізичні
характеристики організму здорової людини. Базові потреби збе-
реження соматичного здоров’я. Основні принципи формування
соматичного здоров’я. Рухова активність і здоров’я. Харчуван-
ня і здоров’я. Сон і здоров’я. Дихання і здоров’я. Очищення
органів і систем. Загартовування і здоров’я. Біологічні ритми
здоров’я. Психосоматичні аспекти здоров’я.

Література [3; 4; 6; 8; 9]

Тема 4. Діагностика і прогнозування індивідуального
здоров’я

Класифікація діагностичних моделей. Донозологічна діагно-
стика рівнів здоров’я за допомогою прямих показників. Діагно-
стика рівня здоров’я резервами біоенергетики. Експрес-оцінка
рівня фізичного розвитку дітей та підлітків. Визначення біоло-
гічного віку. Уявлення про “безпечний” рівень здоров’я люди-
ни. Загальне уявлення про інформаційні маркери підвищення
розвитку захворювань, визначення їх характеру. Основні мето-
ди прогнозування індивідуального здоров’я. Стать як критерій
прогнозу. Конституція людини як прогностичний чинник здоро-
в’я. Психосоматична конституція людини як один з основних
підходів прогнозування здоров’я.

Література [2–6]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


6

Тема 5. Інтегративний підхід до управління здоров’ям

Загальні уявлення про процес управління здоров’ям. Загаль-
на характеристика основних механізмів самогенезу. Основні
положення процесу управління здоров’ям. Логіка процесу уп-
равління здоров’ям. Основні принципи формування здоров’я.
Взяємозв’язок соціальних і медичних аспектів збереження здо-
ров’я. Оздоровлення, його етапи. Уявлення про оптимізацію
життєвого простору людини. Психосоматична гармонізація.
Значення вищих психічних аспектів у збереженні та відновленні
здоров’я. Характеристика систем та комплексних методів оздо-
ровлення людини.

Література [1; 3; 5; 6; 8; 9]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Загальне уявлення про здоров’я людини з позицій сис-
темного підходу.

2. Загальне уявлення про здоровий спосіб життя людини з
позицій системного підходу.

3. Порівняльна характеристика категорій “здоров’я”, “хво-
роба”, “передхворобливий стан”.

4. Критерії здоров’я і визначальні чинники.
5. Системне уявлення про детермінуючі чинники здоров’я.
6. Загальне уявлення про зовнішні аспекти функціонування

в системі здоров’я людини.
7. Значення зовнішніх аспектів функціонування системи здо-

рової людини.
8. Внутрішній стан людини та його оцінка.
9. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх ас-

пектів функціонування організму здорової людини, їх
співвідношення.

10. Сучасні екологічні проблеми і здоров’я людини.
11. Соціальна біологічна суть людини.
12. Гармонізація організму людини з навколишнім середови-

щем.
13. Соціальна зумовленість здоров’я.
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14. Здоров’я як одна з основних соціальних цінностей.
15. Детермінуючі чинники здоров’я.
16. Свідомість і здоров’я.
17. Інформація і здоров’я.
18. Культура і здоров’я.
19. Вік і здоров’я.
20. Здоров’я в ієрархії потреб людини.
21. Мотивації здоров’я і здорового способу життя.
22. Загальне уявлення про психічне здоров’я людини.
23. Значення вищих психічних аспектів збереження здоро-

в’я.
24. Загальне уявлення про соматичне здоров’я.
25. Функціонування фізіологічних систем та органів здоро-

вої людини.
26. Основні біофізичні характеристики організму здорової лю-

дини.
27. Базові потреби збереження соматичного здоров’я.
28. Рухова активність і здоров’я.
29. Харчування і здоров’я.
30. Сон і здоров’я.
31. Дихання і здоров’я.
32. Очищення органів і систем.
33. Загартовування і здоров’я.
34. Біологічні ритми і здоров’я.
35. Уявлення про психосоматичні аспекти здоров’я.
36. Класифікація діагностичних моделей.
37. Донозологічна діагностика рівнів здоров’я за допомогою

прямих показників.
38. Уявлення про діагностику рівня здоров’я резервами біо-

енергетики.
39. Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я дітей та підлітків.
40. Уявлення про “безпечний” рівень здоров’я людини.
41. Загальне уявлення про інформаційні маркери підвищен-

ня розвитку захворювань, визначення характеру.
42. Уявлення про основні методи прогнозування індивідуаль-

ного здоров’я.
43. Стать як критерій прогнозу.
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44. Психосоматична конституція людини як один з основних
підходів прогнозування здоров’я.

45. Загальні уявлення про процес управління здоров’ям.
46. Загальна характеристика основних механізмів самогенезу.
47. Уявлення про основні положення процесу управління здо-

ров’ям.
48. Логіка процесу управління здоров’ям.
49. Загальне уявлення про процес формування здоров’я та

його основні принципи.
50. Взаємозв’язок соціальних і медичних аспектів збережен-

ня здоров’я.
51. Загальне уявлення про оздоровлення та його етапи.
52. Загальне уявлення про оптимізацію життєвого простору

людини.
53. Уявлення про психосоматичну гармонізацію.
54. Значення вищих психічних аспектів у збереженні та віднов-

ленні здоров’я.
55. Загальна характеристика систем та комплексних методів

оздоровлення людини.
56. Аналіз і корекція психо- і біоенергоінформаційних аспектів

навколишнього середовища людини.
57. Оцінка психосоматичної конституції людини і підбір оп-

тимальних форм обміну з навколишнім середовищем.
58. Характеристика механізмів оздоровчої дії фізичних вправ.
59. Основні принципи, методи та засоби оздоровчого фізич-

ного тренування.
60. Загальне уявлення про комплексні методи оздоровлення,

що сприяють гармонізації людини загалом.
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