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1. Пояснювальна записка 

 

Програма  нормативної навчальної дисциплiни «Загальна теорія здоров’я (загальна та 

педагогічна валеологія)» складена вiдповiдно до освiтньо-професiйної (освiтньо-наукової) 

програми пiдготовки фахiвцiв освiтнього рiвня «бакалавр», галузi знань 0102 «Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини», спеціальності 6.010203 «Здоров’я людини*». 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Загальна теорія здоров’я (загальна та 

педагогічна валеологія)» - закономірності формування, збереження та зміцнення 

індивідуального здоров’я людини, а також здоровий спосіб життя. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки з природничими, медичними, соціально-громадськими, 

філософськими, економічними і народознавчими науками. 

Мета i завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисциплiни «Загальна теорія здоров’я (загальна та 

педагогічна валеологія)» є формування, підтримка та збагачення здоров’я окремої людини, 

сім’ї, колективу, нації або іншої соціальної спільноти через спрямування педагогічного процесу 

на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу 

особистості. 

Основними завданнями вивчення дисциплiни «Загальна теорія здоров’я (загальна та 

педагогічна валеологія)» є: 

- ознайомлення з світовими тенденціями щодо поліпшення стану здоров’я населення 

через освіту та стратегічних завдань національних програм з цих питань до вимог 

сьогодення; 

- формування знань про здоров’я і його складові; 

- усвідомлення цінності і значення здоров’я для повноцінного гармонічного розвитку 

особистості в реалізації власних можливостей і талантів; 

- розуміння важливості здорового способу життя в здоров’ябудівництві та значенні 

валеології в свідомої мотивації людини в підвищенні рівня здоров’я населення і 

збереження генофонду нації; 

- впровадження ролі валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школярів і 

вчителів; 

- формування валеологічної культури вчителя;  

- засвоєння оздоровчих та профілактичних заходів покращення і укріплення здоров’я, 

використовуючи сучасний досвід і методи валеології і валеопедагогіки, 

впроваджуючи їх в педагогічний процес. 

 

Основнi результати навчання i компетентностi згiдно з вимогами освiтньо-професiйної 

(освiтньо-наукової) програми: 

№ з/п  Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: про здоров’я і його складові, 

діагностику рівня здоров’я.   

Вміти: використовувати ці знання в 

підвищенні рівня, якості і кількості 

здоров’я, збереження генофонду нації. 

Випускник:  

- здатний використовувати базові 

знання з природничих, медичних, 

соціально-громадських, 

психологічних, філософських та 

інших наук в проведенні оцінки та 

моніторингу здоров’я.  
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2. Знати: про здоровий спосіб життя як 

головний чинник здоров’я.  

Вміти: використовувати базові знання, 

підвищувати професійні навички в 

формуванні свідомої мотивації до 

здорового способу життя. 

- здатний здійснювати індивідуальні і 

групові консультації з питань 

здорового способу життя. 

3.   Знати: про взаємозалежність між 

способом життя і здоров’ям.  

Вміти: використовувати світові тенденції 

поліпшення стану здоров’я населення, 

збереження, зміцнення здоров’я і 

валеологічної культури. 

- здатний самостійно здобувати знання 

і розвивати свої професійні навички, 

використовуючи різні інформаційні 

джерела, критично оцінювати і 

залучати в навчальний процес з основ 

здоров’я. 

4.  Знати: про здоров’я, хворобу і «третій 

стан».  

Вміти: використовувати валеологічну і 

медико-біологічну інформацію 

- здатний використовувати базові 

знання з загальної валеології, 

аналізувати їх зв'язок з різними 

областями фахової діяльності про 

будову та функції організму людини в 

цілому та його окремих органів і 

систем організму. 

5.  Знати: про роль валеологічної освіти у 

збереженні і зміцненні здоров’я школярів і 

вчителів. 

Вміти: використовувати сучасний досвід в 

проваджувані його в педагогічний процес. 

- здатний проектувати, організовувати, 

проводити навчальний процес з основ 

здоров’я, а також позакласну роботу з 

питань формування, збереження та 

зміцнення здоров’я, формування 

свідомої мотивації до здорового 

способу життя. 

 

 

ІІ. Примiрний тематичний план 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

№  

з/п

  

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин (заочна 

(вечiрня) форма навчання) 
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1. Модуль І. Валеологія як 

наука і навчальний  

предмет. 

12 4 -/8 - 12  1 - - 20 

Тема 1.1. Загальна 

валеологія. Місце 

валеології в системі 

6 2 -/4 - 6  0,5 - - 10 
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наук про здоров’я.  

Тема 1.2. Педагогічна 

валеологія – галузева 

валеологія про 

навчально-виховні 

заходи залучення 

особистості у процесі 

здоров’ябудівництва. 

6 2 -/4 - 6  0,5 - - 10 

2. Модуль ІІ. Здоров’я – 

найвища цінність 

людини. 

10 4 4/2 - 10  1,5 2 - 24 

Тема 2.1. Поняття про 

здоров’я, форми і 

методи його 

формування, 

збереження і зміцнення. 

4 2 2 - 4  1 1 - 10 

Тема 2.2. Здоров’я і 

хвороба, «третій стан». 

3 1 2/- - 2   1 - 8 

Тема 2.3. Стан здоров’я 

населення України, 

шляхи його 

покращення. 

3 1 -/2 - 4  0,5   6 

3. Модуль ІІІ. Спосіб 

життя і здоров’я. Роль 

вчителя в формуванні 

здорового способу 

життя. 

22 8 6/8 - 24  1,5 4 - 36 

 Тема 3.1. Складові 

здорового способу 

життя. 

18 6 6/6 - 22  1 4 - 30 

 Тема 3.2. Культура і 

здоров’я.  

4 2 -/2 - 2  0,5 - - 6 

Разом: 90 44 16 10/18 - 46 10 4 6 - 80 

 

ІІІ. Змiст навчальної дисциплiни за модулями i темами: 

 

Модуль І.  Валеологія як наука і навчальний предмет. 

Тема 1.1 Загальна валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров'я. 

Предмет, об’єкт, головна мета, основні завдання, методи загальної валеології. Місце 

валеології серед природничих, соціально-громадських, психологічних, філософських, 

екологічних і народознавчих наук.  

Історія пізнання людиною проблем власного здоров'я в контексті розвитку суспільства, 

науки і культури.  

Причини і передумови виникнення науки валеології. Внесок вітчизняних і закордонних 

вчених у розвиток валеологічної науки. 

Тема 1.2 Педагогічна валеологія – галузева валеологія про навчально–виховні 

заходи залучення особистості у процес здоров'ябудівництва. 

Предмет, об’єкт і суть педагогічної валеології. Основний зміст, структура, задачі 

педагогічної валеології. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001р.),  
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Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997р.), Державний стандарт 

середньої освіти України з валеології (1997р.), Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ 

століття). 

Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров'я школяра і вчителя. Аналіз 

системи валеологічної освіти. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови, умови 

реалізації.  Виховання і мотивація з точки зору педагогічної валеології в процесі 

здоров'ябудівництва. Валеологічна служба освітніх установ – провідна структура навчально – 

виховного процесу. 

 

Модуль ІІ. Здоров'я – найвища цінність людини 

Тема 2.1 Поняття про здоров'я, форми і методи його формування, збереження і 

зміцнення. 

Поняття про здоров'я. Визначення здоров'я. Складові здоров'я: фізична, соціальна, 

психічна, духовна. Критерії здоров'я. Суспільне, групове і індивідуальне здоров'я, їх 

характеристики. Основні чинники, що впливають на здоров'я. Рівні здоров'я. Кількість і якість 

здоров'я. Здоров'я – провідна категорія валеології. Валеологічне визначення здоров'я. 

Тема 2.2 Здоров'я – багатопланове інтегральне поняття.  

Здоров'я – головна «візитна картка соціально – економічного благополуччя, зрілості, 

культури і престижу держави». Здоров'я одна з головних умов досягнення успіху в житті, 

реалізації свого творчого і фізичного потенціалу. 

Хвороба, визначення. Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Причини хвороб, 

основні форми, характер розвитку, основні періоди перебігу. 

Донозологічний стан між здоров'ям і хворобою через «третій стан». Характеристика 

«третього стану», властивості організму людини. 

Тема 2.3 Стан здоров'я населення України, шляхи його покращення. 

Демографічна ситуація в Україні. Показники тривалості життя в Україні та інших 

країнах. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини. Фактори, 

які зумовлюють погіршення стану здоров'я. Проблеми інвалідності та соціального сирітства. 

Знайомство з механізмами негативного впливу на стан здоров'я та шляхами зменшення цього 

впливу – основа корекції поведінки людини. 

Знайомство з механізмами негативного впливу на стан здоров’я та шляхи зменшення 

цього впливу – основна корекція поведінки людини. 

 

Модуль ІІІ. Спосіб життя і здоров'я. Роль вчителя у формуванні здорового способу 

життя. 

Тема 3.1 Складові здорового способу життя. 

Визначення способу життя як біосоціальної категорії, що включає рівень, якість, стиль і 

устрій життя. Індивідуальність і різноманітність варіантів способу життя різних людей. 

Взаємозалежність між способом життя і здоров'ям. 

Поняття здорового способу життя. Складові здорового способу життя: раціональне 

харчування, достатня фізична (рухова) активність та загартування, дотримання режиму дня і 

саморегуляція організму, єдність з природою, відсутність шкідливих звичок, позитивні емоції.  

Роль мотивацій і установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу 

життя. Мистецтво бути здоровим, відповідність мотивацій і установок до здорового способу 

життя і цінності здоров'я. 
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Тема 3.2 Культура і здоров'я. 

Визначення поняття «культура здоров'я». Елементи культури здоров'я. 

Культура людини не тільки «споживач» свого здоров'я, а й його «виробник». Активне 

здоров’ябудівництво.  

Гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми – показник високої культури 

здоров'я людини. 

Елементом культури здоров'я є прагнення до самопізнання, формування, розвитку і 

самовдосконалення особистості. 

Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної компетентності, 

передумова його адаптації до нової педагогічної парадигми, гуманістичної спрямованості 

навчального процесу. 

Культура здоров'я – це досвід, накопичений людством у галузі здоров'я тіла і духу. 

 

ІV. Засоби дiагностики успiшностi навчання:  

Поточне тестування:  

Питання до першого модулю «Валеологія як наука і навчальний предмет»: 

1. Валеологія як наука з інтегрованої системи знань. 

2. Предмет, цілі і завдання валеології. 

3. Об’єкт і методи валеології. 

4.  Місце валеології серед інших наук. 

5. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегративну систему знань. 

6. Народний досвід про здоров’я людини, зібрання валеологічної освіти в інтегровану 

систему. 

7. Внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток валеології. 

8. Педагогічна валеологія – галузева валеологія. 

9. Предмет, об’єкт і суть педагогічної валеології. 

10. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

11. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (основні положення). 

12. Концепція безперервного валеологічного виховання і освіти (основні положення). 

13. Державний стандарт України з валеології (основні положення і принципи побудови). 

14. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школярів. 

15. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я вчителів. 

16. Аналіз системи валеологічної освіти в Україні. 

17. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови і умови реалізації. 

18. Педагогічна валеологія в процесі здоров'ябудівництва. 

19. Валеологічна служба освітніх установ. 

20. Навчально-виховний процес з точки зору педагогічної валеології. 

21. Навчально-виховні заходи залучення особистості у процесі здоров'ябудівництва. 

22. Причини і передумови виникнення педагогічної валеології. 

 

Питання до другого модулю: Здоров’я – найвища цінність людини. 

1. Поняття про здоров’я, як найвищу цінність. 

2. Сучасне визначення здоров’я. Поняття про валеологічну свідомість. 

3. Рівні здоров’я (суспільне, групове, індивідуальне). 

4. Компоненти індивідуального здоров’я (соматичне, фізичне, психічне, духовне). 
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5. Критерії здоров’я.  

6. Ознаки здоров’я. 

7. Кількість і якість здоров’я. 

8. Здоров'ябудівництво. 

9. Умови, від яких залежить здоров’я, поняття про чинники ризику. 

10. Хвороби, визначення, причини, основні форми і їх характер, періоди, наслідки. 

11. Профілактика хвороб. 

12. Поняття про «третій стан» організму. 

13. Організм людини як єдине ціле, як складна біосоціальна система. 

14. Аналіз стану здоров’я населення України. 

15. Причини погіршення стану здоров’я громадян України і шляхи його покращення. 

16. Здоров’я дітей та підлітків – основа збереження генофонду України. 

17. Валеологічне визначення здоров’я. 

18. Складові здоров’я (фізичне, психічне, соціальне, духовне). 

19. Практичні аспекти валеології – активне формування, збереження і зміцнення 

здоров’я. 

20. Поняття про здоров’я, його складові. 

21. Проблеми інвалідності населення. 

22. Дитяча інвалідність. 

 

Питання до третього модулю: «Спосіб життя і здоров’я. Роль вчителя у формуванні 

здорового способу життя 

1. Спосіб життя, його визначення і категорії. 

2. Взаємозалежність між способом життя і здоров’ям людини. 

3. Здоровий спосіб життя, його складові і вплив на здоров’я. 

4. Валеологічний світогляд особи як основи здорового способу життя. 

5. Роль вчителя в формуванні здорового способу життя. 

6. Основи раціонального харчування. Основні поживні речовини, калорійність. 

7. Раціональне харчування, його принципи, види. 

8. Вимоги до харчового раціону, харчування і їжі. Валеологічне знання і інформативна 

цінність харчування. 

9. Роль вітамінів у здоров’ї людини і профілактиці захворювань. 

10. Значення води в харчуванні здорової людини. Валеологічні принципи і методи 

очистки води. 

11. Значення макро- та мікроелементів у стані здоров’я людини і профілактиці 

захворювань. 

12. Розвантажувальні дні і виведення шлаків з організму людини. 

13. Визначення фізичної активності у різні вікові періоди життя людини. 

14. Механізми дії руху на розвиток організму дітей і підлітків у зміцненні і збереженні 

здоров’я. 

15. Недостатня фізична (рухова) активність, її наслідки. Хвороби «цивілізації». Міри 

запобігання. 

16. Загартування – цілюща сила природи. Правила, умови і їх види. 

17. Фізична культура і загартування як поліпшення адаптаційних можливостей 

організму людини, покращення фізичного і психічного здоров’я. 
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18.  Режим дня, його валеологічне значення. 

19. Гігієнічні рекомендації до режиму дня і саморегуляції організму. 

20. Біоритмологія і здоров’я. 

21. Види біоритмів, їх класифікація. Валеологічні принципи їх використання. 

22. Значення особистої гігієни у здоровому способі життя і збереженні здоров’я. 

23. Природне середовище, як умова життєдіяльності людини. 

24. Людина – частина природи. 

25. Екологія і здоров’я людини. 

26. Захист здоров’я людей від несприятливих екологічних чинників. 

27. Екологічні катастрофи і засоби виживання в екстремальних умовах. 

28. Шкідливі звички і їх запобігання. 

29. Роль вчителя в профілактиці шкідливих звичок у учнів і їх батьків. 

30. Роль позитивних емоцій у здоров’ї людини. 

31. Культура і здоров’я людини. 

32. Вплив національного менталітету у формуванні культури здоров’я українців. 

33. Шляхи оздоровлення людини (традиційні і нетрадиційні). 

34. Валеологічний потенціал народних засобів оздоровлення людини. 

35. Культура як засіб пізнання світу, природи і суспільства, формування внутрішнього 

світу людини і її духовності. 

36. Вплив довкілля на здоров’я людини. 

37. Соціальні і психофізіологічні причини вживання наркотичних та токсичних речовин. 

38. Профілактика вживання наркотичних речовин. 

39. Наркотики і злочинність. 

40. Превентивна профілактика наркоманії і алкоголізму серед учнівської молоді. 

41. Тютюнопаління як форма токсикоманії. 

42. Вплив компонентів тютюнового диму на організм людини. 

43. Формування фізичної залежності від нікотину. 

44. Соціальні і психологічні передумови вживання тютюну. 

45. Профілактика тютюнопаління. 

46. Алкоголь як наркотична залежність. 

47. Поширення захворювань та смертності пов’язаних з алкогольною та наркотичною 

залежністю в Україні та інших країнах світу. 

48. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах світу. 

49. Сон і безсоння. 

50. Позитивні емоції і позитивне мислення в досягненні досконалого психосоматичного 

здоров’я. 

51. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя учнів. 

52. Роль вчителя у створенні позитивної мотивації до здорового способу життя. 

53. Особливості створення сприятливого психологічного клімату в мікро- і 

макросоціальному оточенні людей. 

54. Гармонійне спілкування з природою і оточуючими людьми як показник високої 

культури здоров’я людини. 

55. Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. 
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2. Модульні контрольні роботи 

 

3. Теми рефератів на задані теми їх захист і оцінка 

Модуль 1.  

Р1: Історія розвитку науки про здоров’я – валеології, роль вітчизняних і закордонних 

вчених (5 балів) 

Модуль 2.  

Р2. Здоров’я і його складові (5 балів) 

Р3. Стан здоров’я населення України ( за останні 5 років) ( 5 балів) 

Модуль 3.  

Р4. Гіподинамія і її шкідливий вплив на здоров’я (5 балів) 

Р5. Біологічні ритми як система адаптації (5 балів) 

Р6. Довкілля і здоров’я (5 балів) 

Р7. Соціальні, психологічні та фізіологічні причини шкідливих звичок (5 балів) 

Р8. Позитивні емоції, їх вплив на здоров’я )(5 балів) 

Р9. Валеологічна культура вчителя (5 балів) 

 

4. Виконання курсових робіт з дисципліни «Загальна теорія здоров’я (Загальна і 

педагогічна валеологія)» 

 

V. Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання - екзамен (письмовий). 

Питання до іспиту 

1. Валеологія як наука з інтегрованої системи знань. 

2. Предмет, цілі і завдання валеології. 

3. Об’єкт і методи валеології. 

4.  Місце валеології серед інших наук. 

5. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегративну систему знань. 

6. Народний досвід про здоров’я людини, зібрання валеологічної освіти в 

інтегровану систему. 

7. Внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток валеології. 

8. Педагогічна валеологія – галузева валеологія. 

9. Предмет, об’єкт і суть педагогічної валеології. 

10. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

11. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (основні положення). 

12. Концепція безперервного валеологічного виховання і освіти (основні 

положення). 

13. Державний стандарт України з валеології (основні положення і принципи 

побудови). 

14. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школярів. 

15. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я вчителів. 

16. Аналіз системи валеологічної освіти в Україні. 

17. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови і умови реалізації. 

18. Педагогічна валеологія в процесі здоров'ябудівництва. 

19. Валеологічна служба освітніх установ. 

20. Навчально-виховний процес з точки зору педагогічної валеології. 
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21. Навчально-виховні заходи залучення особистості у процесі здоров'ябудівництва. 

22. Причини і передумови виникнення педагогічної валеології. 

23. Поняття про здоров’я, як найвищу цінність. 

24. Сучасне визначення здоров’я. Поняття про валеологічну свідомість. 

25. Рівні здоров’я (суспільне, групове, індивідуальне). 

26. Компоненти індивідуального здоров’я (соматичне, фізичне, психічне, духовне). 

27. Критерії здоров’я.  

28. Ознаки здоров’я. 

29. Кількість і якість здоров’я. 

30. Здоров'ябудівництво. 

31. Умови, від яких залежить здоров’я, поняття про чинники ризику. 

32. Хвороби, визначення, причини, основні форми і їх характер, періоди, наслідки. 

33. Профілактика хвороб. 

34. Поняття про «третій стан» організму. 

35. Організм людини як єдине ціле, як складна біосоціальна система. 

36. Аналіз стану здоров’я населення України. 

37. Причини погіршення стану здоров’я громадян України і шляхи його покращення. 

38. Здоров’я дітей та підлітків – основа збереження генофонду України. 

39. Валеологічне визначення здоров’я. 

40. Складові здоров’я (фізичне, психічне, соціальне, духовне). 

41. Практичні аспекти валеології – активне формування, збереження і зміцнення 

здоров’я. 

42. Поняття про здоров’я, його складові. 

43. Проблеми інвалідності населення. 

44. Дитяча інвалідність. 

45. Спосіб життя, його визначення і категорії. 

46. Взаємозалежність між способом життя і здоров’ям людини. 

47. Здоровий спосіб життя, його складові і вплив на здоров’я. 

48. Валеологічний світогляд особи як основи здорового способу життя. 

49. Роль вчителя в формуванні здорового способу життя. 

50. Основи раціонального харчування. Основні поживні речовини, калорійність. 

51. Раціональне харчування, його принципи, види. 

52. Вимоги до харчового раціону, харчування і їжі. Валеологічне знання і 

інформативна цінність харчування. 

53. Роль вітамінів у здоров’ї людини і профілактиці захворювань. 

54. Значення води в харчуванні здорової людини. Валеологічні принципи і методи 

очистки води. 

55. Значення макро- та мікроелементів у стані здоров’я людини і профілактиці 

захворювань. 

56. Розвантажувальні дні і виведення шлаків з організму людини. 

57. Визначення фізичної активності у різні вікові періоди життя людини. 

58. Механізми дії руху на розвиток організму дітей і підлітків у зміцненні і 

збереженні здоров’я. 

59. Недостатня фізична (рухова) активність, її наслідки. Хвороби «цивілізації». Міри 

запобігання. 
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60. Загартування – цілюща сила природи. Правила, умови і їх види. 

61. Фізична культура і загартування як поліпшення адаптаційних можливостей 

організму людини, покращення фізичного і психічного здоров’я. 

62.  Режим дня, його валеологічне значення. 

63. Гігієнічні рекомендації до режиму дня і саморегуляції організму. 

64. Біоритмологія і здоров’я. 

65. Види біоритмів, їх класифікація. Валеологічні принципи їх використання. 

66. Значення особистої гігієни у здоровому способі життя і збереженні здоров’я. 

67. Природне середовище, як умова життєдіяльності людини. 

68. Людина – частина природи. 

69. Екологія і здоров’я людини. 

70. Захист здоров’я людей від несприятливих екологічних чинників. 

71. Екологічні катастрофи і засоби виживання в екстремальних умовах. 

72. Шкідливі звички і їх запобігання. 

73. Роль вчителя в профілактиці шкідливих звичок у учнів і їх батьків. 

74. Роль позитивних емоцій у здоров’ї людини. 

75. Культура і здоров’я людини. 

76. Вплив національного менталітету у формуванні культури здоров’я українців. 

77. Шляхи оздоровлення людини (традиційні і нетрадиційні). 

78. Валеологічний потенціал народних засобів оздоровлення людини. 

79. Культура як засіб пізнання світу, природи і суспільства, формування 

внутрішнього світу людини і її духовності. 

80. Вплив довкілля на здоров’я людини. 

81. Соціальні і психофізіологічні причини вживання наркотичних та токсичних 

речовин. 

82. Профілактика вживання наркотичних речовин. 

83. Наркотики і злочинність. 

84. Превентивна профілактика наркоманії і алкоголізму серед учнівської молоді. 

85. Тютюнопаління як форма токсикоманії. 

86. Вплив компонентів тютюнового диму на організм людини. 

87. Формування фізичної залежності від нікотину. 

88. Соціальні і психологічні передумови вживання тютюну. 

89. Профілактика тютюнопаління. 

90. Алкоголь як наркотична залежність. 

91. Поширення захворювань та смертності пов’язаних з алкогольною та 

наркотичною залежністю в Україні та інших країнах світу. 

92. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах світу. 

93. Сон і безсоння. 

94. Позитивні емоції і позитивне мислення в досягненні досконалого 

психосоматичного здоров’я. 

95. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя учнів. 

96. Роль вчителя у створенні позитивної мотивації до здорового способу життя. 

97. Особливості створення сприятливого психологічного клімату в мікро- і 

макросоціальному оточенні людей. 
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98. Гармонійне спілкування з природою і оточуючими людьми як показник високої 

культури здоров’я людини. 

99. Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. 

100. Валеологічна культура вчителя – передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми.   
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