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І. Опис дисциплiни 

 

Опис начальної дисципліни ПП2.01 * 

Вступ до загальної та педагогічної валеології. Здоров’я та хвороба  

 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Напрям пыдготовки 

(шифр, назва) 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів – 5 

ЄКТС 

Методи навчання 

 

Лекціїї із застосуванням 

слайдів. 

Семінарські заняття. 
Спеціальність  

(код, назва) 

014 Середня освіта 

(Здоров’я людини) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень  

(бакалавр/магістр) 

Бакалавр 

Лекції: 

10 10 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

34 (20) 10 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

 

 Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 

1 (2019) 

-  

Індивідуальна робота: 

Семестр 

І і ІІ 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота 5 

86 130 Форма підсумкового 

контролю 

  

І семестр - Залік 

(звичайний)   

ІІ семестр - Екзамен 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 1/2 1/8 

Передумови навчання  

Знання з основ біології 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни:  Вступ до загальної та педагогічної валеології. 

Здоров’я та хвороба 

Мiждисциплiнарнi зв’язки: дисципліна пов’язана із біологією, педагогікою, психологією. 

Мета i завдання навчальної дисципліни: формування попередніх знань про професію, 

специфіку роботи та оволодіння її основами при навчанні у вузі. Студент повинен знати 

загальний вміст основних видів професійної діяльності, їх особливості; в загальному вигляді 

систему валнологічних наук; реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з загальної та 

педагогічної валнології. 

 

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

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати:  

- базові та професійно-профілюючі теоретичні 

основи педагогічної професії; 

- загальний вміст основних видів професійної 

діяльності майбутнього педагога, їх особливості; 

Вміти:  

- оперувати поняттєво-категоріальним апаратом; 

- аналізувати, систематизувати і класифікувати 

теоретичні підходи, дані експериментальних 

досліджень та дослідницьких програм; 

- здатність та готовність до 

розуміння сучасних концепцій 

картини світу на основі 

сформованого світогляду; 

- здатність та готовність до 

проведення бібліографічної та 

інформаційно-пошукової 

роботи 

- здатність та готовність до 

оволодіння культурою 



наукового мислення, 

узагальнення, аналізом та 

синтезом фактів та 

теоретичних положень 

2. Знати: 

 особливості професійної діяльності педагога 

сучасної школи. Сутність і функції 

педагогічної діяльності; 

 основні проблеми здоров’я сучасної людини 

в змісті підготовки вчителя основ здоров’я; 

 особливості та основні поняття загальної та 

педагогічної валнології; 

 основні положення про поняття здоров’я та 

хвороби. 

 Вміти:  

 застосовувати теоретичні знання в 

інтерпретації фактів (конкретних життєвих 

ситуаціях особистості, результатів 

експериментальних досліджень, вирішенні 

педагогічних задач, прикладах художньої літератури 

тощо); 

 актуалізувати знання, навички і вміння, 

висовувати гіпотези та приймати рішення щодо 

забезпечення діяльності майбутнього педагога. 

- готовність до активної 

комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності; 

- уміння формулювати цілі, 

розробляти стратегії і план 

навчання, вибирати та 

використовувати сучасні 

технології навчання, 

забезпечувати системність 

уявлення навчального 

матеріалу; 

- здатність до 

самовдосконалення та 

саморозвитку на основі 

рефлексії своєї діяльності; 

- уміння прогнозувати зміни 

та динаміку рівня розвитку та 

функціонування пізнавальної 

та мотиваційно-вольової 

сфери, самосвідомості, 

психомоторики, здібностей 

характеру, темперамент, 

функціональних станів, 

особистісних рис та 

акцентуацій у нормі та 

психічних відхиленнях. 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3  кредити ЄКТС 90 годин. 

 

№  

з/п

  

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин (заочна) 

форма навчання) 
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 Змістовий модуль І. Валеологія як наука і навчальний предмет 

1. Тема 1.  Загальна 

валеологія.  

4 2  2 6 2 1  1 8 

2. Тема 2.  Місце валеології в 

системі наук про здоров’я. 

2 2  6 2 1  1 8 

3. Тема 3. Педагогічна 

валеологія – галузева 

валеологія про навчально – 

виховні заходи залучення 

особистості у процес 

здоров’язбереження. 

4  4 6 2 1  1 8 



 Змістовий модуль ІІ. Особистість вчителя «Основ здоров’я»  і його професійна 

діяльність 

4. Тема 4. Професійна 

діяльність і особистість 

педагога. 

6 2 2 2 5 2 1  1 8 

5. Тема 5.Підготовка вчителя у 

вищому педагогічному 

навчальному закладі. 

4 2 2 5 2 1  1 7 

6. Тема 6. Валеологія - наука 

про здоров’я.  

4 2 2 6 2 1  1 8 

7. Тема 7. Вимоги до 

професійної підготовки та 

особистісних якостей 

вчителя основ здоров’я. 

6 2 2 2 6 2 1  1 7 

8. Тема 8. Основні проблеми, 

на вирішення яких 

спрямована діяльність 

вчителя основ здоров’я.  

4 2 2 6 2 1  1 8 

 Змістовий модуль ІІІ. Поняття здоров’я та хвороби 

9. Тема 9. Поняття про 

здоров’я, форми і методи 

його формування, 

збереження і зміцнення. 

6 2 2 2 6 2 1  1 9 

10. Тема 10. Здоров’я і хвороба. 

Поняття «третього стану». 

6 2 4 6  9 

11. Тема 11. Стан здоров’я 

населення України та 

шляхи його покращення. 

4 2 2 6  10 

 Змістовий модуль ІV. Складові здорового способу життя. Роль вчителя в 

формуванні здорового способу життя. 

12. Тема 12. Складові 

здорового способу життя. 

4 2  2 6 2 1  1 10 

13. Тема 13. Поняття 

шкідливих звичок та 

особливості їх 

профілактики. 

6 2 4 6  10 

14. Тема 14. Культура і 

здоров’я. 

2  2 6  10 

15. Тема 15. Валеологічна 

(оздоровча) служба в школі 

2  2 4  10 

Разом: 64 10 20 34 86 20 10  10 130 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 

В
сь

о
го

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
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 Змістовий модуль І. Валеологія як наука і навчальний предмет 

Тема 1.  Загальна валеологія.  

Змiст теми 

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

  



Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

 

Тема 2.  Місце валеології в системі наук про здоров’я. 

Змiст теми 

Місце валеології серед природничих наук, та наук про людину.  

Причини і передумови виникнення валеології. Внесок вітчизняних і 

закордонних вчених у розвиток валеологічної науки.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Бабин І.І., Царенко А.В. та ін. Пізнай себе: (Навчальний матеріал до 

курсу «Основи валеології»).- Тернопіль: ТДПУ, 1996. – 232 с. 

2. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во 

«Знання України». – 1996. – 336 с. 

3. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 

4. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

5. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 3. Педагогічна валеологія – галузева валеологія про навчально – 

виховні заходи залучення особистості у процес здоров’язбереження. 

Змiст теми 

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

структура, задачі педагогічної валеології. 

Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001 р.),  

Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997 р.), 

Державного стандарту середньої освіти України з валеології (1997 р.), 

Державної програми «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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 

6.010100 «Валеологія»: офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Основи валеології // Страшко С.В., Животовська Л.А. Гриньова 

М.В. та інші // Навчальна програма для студентів всіх спеціальностей 

педагогічних ВНЗ. // Інформаційний вісник (вища освіта). – К.: НМЦВО, 

2001. - №6. – с. 43 – 47. 

4. Основи валеології // Навчальна програма. (С.В. Страшко, Л.А. 

Животовська, І.П. Кривич, М.В. Гриньова.  – Київ: «Освіта України») . 



2006. – 20 с. 

 

Змістовий модуль ІІ. Особистість вчителя «Основ здоров’я»  і його 

професійна діяльність 
Тема 4. Професійна діяльність і особистість педагога. 

Змiст теми 

Виникнення і становлення педагогічної професії. Професія вчителя у 

сучасному суспільстві. Характеристика професійної діяльності 

педагога сучасної школи. Сутність і функції педагогічної діяльності. 

Види і структура педагогічної діяльності. Рівні педагогічної 

кваліфікації. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація 

педагогічної діяльності. Стиль педагогічної діяльності. Учитель як 

суб’єкт педагогічної діяльності. Професійно зумовлені вимоги до 

особистості педагога. Професійна готовність до педагогічної 

діяльності. Професійне здоров’я педагога. Професійний стрес. 

Професійне спілкування в структурі діяльності педагога.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2003. - 136 с. 

 

Тема 5.Підготовка вчителя у вищому педагогічному навчальному 

закладі. 

Змiст теми 

Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі. Система 

неперервної педагогічної освіти в Україні та її інтеграція у 

загальноєвропейський освітній простір. Структура та зміст вищої 

педагогічної освіти. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і 

фахова підготовка. Права і обов’язки студентів. Теоретична і 

практична підготовка вчителя. Основні види навчальних занять у 

вищому навчальному закладі: лекції, семінари, практичні та 

лабораторні заняття. Особливості навчально-пізнавальної діяльності 

студентів у вищому навчальному закладі.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2003. - 136 с. 

 



Тема 6. Валеологія - наука про здоров’я.  

Змiст теми 

Валеологія як наука і галузь професійної діяльності, вимоги до 

професійної підготовки та особистісних якостей фахівця. Предмет, 

завдання, об’єкти і методи валеології, її місце серед природничих наук 

і наук про людину і суспільство. Історичні аспекти формування науки 

валеології в інтегровану систему знань. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Тема 7. Вимоги до професійної підготовки та особистісних якостей 

вчителя основ здоров’я. 

Змiст теми 

Система підготовки кадрів для валеологічної освіти в Україні. 

Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я. 

Нормативні документи, що визначають зміст підготовки за напрямом 

«Здоров’я людини*». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Тема 8. Основні проблеми, на вирішення яких спрямована діяльність 

вчителя основ здоров’я.  

Змiст теми 

Аналіз стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення. 

Досвід передових країн світу щодо формування, збереження і 

зміцнення здоров’я та оволодіння валеологічними знаннями 

населення. Здоров’я людини як головна цінність життя, основна умова 

реалізації фізичних і психічних можливостей та здібностей 

особистості. 

Відображення основних проблем здоров’я сучасної людини в змісті 

підготовки вчителя основ здоров’я. Зміст шкільного предмету 

«Основи здоров’я». 

Методи навчання основ здоров’я, спрямовані на формування в учнів 

свідомої мотивації на здоровий спосіб життя, формування 

здоров’язбережувальних компетентностей і життєво важливих 

навичок. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 



«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і 

шляхи їх розвитку в Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. 

Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Поняття здоров’я та хвороби 

Тема 9. Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, 

збереження і зміцнення. 

Змiст теми 

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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. 

А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. 

– 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 10. Здоров’я і хвороба. Поняття «третього стану». 

Змiст теми 

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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 



208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. 

А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. 

– 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 11. Стан здоров’я населення України та шляхи його покращення. 

Змiст теми 

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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. 

А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. 

– 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Змістовий модуль ІV. Складові здорового способу життя. Роль 

вчителя в формуванні здорового способу життя. 

Тема 12. Складові здорового способу життя. 

Змiст теми 

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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во 

«Знання України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

4. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 13. Поняття шкідливих звичок та особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

Поняття шкідливих звичок. Види шкідливих звичок. Причини 

виникнення шкідливих звичок. Наслідки шкідливих звичок для 

організму людини. Способи профілактики шкідливих звичок.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во 

«Знання України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. 

- Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

4. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 14. Культура і здоров’я. 

Змiст теми 

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

Культура людини не тільки «споживач» свого здоров’я, а й його 

«виробник». 

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 своєї особистості. 

Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. Валеологічна культура вчителя – 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. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. 

А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. 



– 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного педагогічного університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Тема 15. Валеологічна (оздоровча) служба в школі. 

Змiст теми 

Організація позакласної роботи, спрямованої на формування в учнів 

мотивації до здорового способу життя та попередження негативних 

звичок. 

Завдання шкільної валеологічної служби та створення в школі 

середовища, сприятливого для формування, збереження і зміцнення 

здоров’я учнів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк: Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я: навчальна програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і 

шляхи їх розвитку в Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. 

Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

 

 

1.2. Плани практичних та семiнарських занять: 

 

 

Семінарське заняття №1. 

Тема: Загальна валеологія. 

Змiст теми 

1. Предмет валеології. 

2. Об’єкт валеології. 

3. Головна мета валеології. 

4. Основні завдання валеології. 

5. Методи валеології.  

6. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

4. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

5. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

6. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

 

Практичне заняття №1. 



Тема:  Місце валеології в системі наук про здоров’я. 

Змiст теми 

1. Місце валеології серед природничих наук, та наук про людину.  

2. Причини і передумови виникнення валеології.  

3. Внесок вітчизняних у розвиток валеологічної науки. 

4. Внесок закордонних вчених у розвиток валеологічної науки.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Бабин І.І., Царенко А.В. та ін. Пізнай себе: (Навчальний матеріал до курсу «Основи 

валеології»).- Тернопіль: ТДПУ, 1996. – 232 с. 

2. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во «Знання України». – 

1996. – 336 с. 

3. Валецька Р. О. Основи валеології: [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 348 

4. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець-Подільський: Вид. Кам’янець-Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

5. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №2. 

Тема: Педагогічна валеологія – галузева валеологія про навчально – виховні заходи 

залучення особистості у процес здоров’язбереження. 

Змiст теми 

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

2. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

3. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001 р.). 

4. Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997 р.). 

5. Державний стандарт середньої освіти України з валеології (1997 р.).  

6. Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Основи валеології // Страшко С.В., Животовська Л.А. Гриньова М.В. та інші // 

Навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ. // Інформаційний вісник 

(вища освіта). – К.: НМЦВО, 2001. - №6. – с. 43 – 47. 

4. Основи валеології // Навчальна програма. (С.В. Страшко, Л.А. Животовська, І.П. 

Кривич, М.В. Гриньова.  – Київ: «Освіта України») . 2006. – 20 с. 

 

Семінарське заняття №3. 

Тема: Педагогічна валеологія – галузева валеологія про навчально – виховні заходи 

залучення особистості у процес здоров’язбереження. 

Змiст теми 

1. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школяра і вчителя.  

2. Аналіз системи валеологічної освіти.  

3. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови, умови реалізації.  

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

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

виховного процесу. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 



3. Основи валеології // Страшко С.В., Животовська Л.А. Гриньова М.В. та інші // 

Навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ. // Інформаційний вісник 

(вища освіта). – К.: НМЦВО, 2001. - №6. – с. 43 – 47. 

4. Основи валеології // Навчальна програма. (С.В. Страшко, Л.А. Животовська, І.П. 

Кривич, М.В. Гриньова.  – Київ: «Освіта України») . 2006. – 20 с. 

 

Практичне заняття №2. 

Тема: Професійна діяльність і особистість педагога. 

Змiст теми 

1. Виникнення і становлення педагогічної професії.  

2. Професія вчителя у сучасному суспільстві.  

3. Характеристика професійної діяльності педагога сучасної школи.  

4. Сутність і функції педагогічної діяльності.  

5. Види і структура педагогічної діяльності.  

6. Рівні педагогічної кваліфікації. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

 

Семінарське заняття №4. 

Тема: Професійна діяльність і особистість педагога. 

Змiст теми 

1. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності.  

2. Стиль педагогічної діяльності.  

3. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  

4. Професійно зумовлені вимоги до особистості педагога.  

5. Професійна готовність до педагогічної діяльності.  

6. Професійне здоров’я педагога.  

7. Професійний стрес.  

8. Професійне спілкування в структурі діяльності педагога. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія»: 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

 

Практичне заняття №3. 

Тема: Підготовка вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Змiст теми 

1. Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі.  



2. Система неперервної педагогічної освіти в Україні та її інтеграція у 

загальноєвропейський освітній простір.  

3. Структура та зміст вищої педагогічної освіти.  

4. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і фахова підготовка. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

 

Семінарське заняття №5. 

Тема: Підготовка вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Змiст теми 

1. Права і обов’язки студентів.  

2. Теоретична і практична підготовка вчителя.  

3. Основні види навчальних занять у вищому навчальному закладі: лекції, семінари, 

практичні та лабораторні заняття.  

4. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному 

закладі. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: Волинська 

книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія»: 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Высшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

 

Практичне заняття №4. 

Тема: Валеологія - наука про здоров’я. 

Змiст теми 

1. Валеологія як наука і галузь професійної діяльності, вимоги до професійної 

підготовки та особистісних якостей фахівця.  

2. Предмет, завдання, об’єкти і методи валеології. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Семінарське заняття №6. 



Тема: Валеологія - наука про здоров’я. 

Змiст теми 

1. Місце валеології серед природничих наук і наук про людину і суспільство.  

2. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегровану систему знань. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: Волинська 

книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія»: 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я: навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Практичне заняття №5. 

Тема: Вимоги до професійної підготовки та особистісних якостей вчителя основ 

здоров’я. 

Змiст теми 

1. Система підготовки кадрів для валеологічної освіти в Україні.  

2. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія»: 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я: навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Семінарське заняття №7 

Тема: Вимоги до професійної підготовки та особистісних якостей вчителя основ 

здоров’я. 

Змiст теми 

1. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я.  

2. Нормативні документи, що визначають зміст підготовки за напрямом 014 Середня 

освіта (здоров’я людини). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

 

Практичне заняття №6. 

Тема: Основні проблеми, на вирішення яких спрямована діяльність вчителя основ 

здоров’я. 

Змiст теми 

1. Аналіз стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення.  

2. Досвід передових країн світу щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я 

та оволодіння валеологічними знаннями населення.  

3. Здоров’я людини як головна цінність життя, основна умова реалізації фізичних і 

психічних можливостей та здібностей особистості. 



Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр 

превентивного виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

Семінарське заняття №8 

Тема: Основні проблеми, на вирішення яких спрямована діяльність вчителя основ 

здоров’я. 

Змiст теми 

1. Відображення основних проблем здоров’я сучасної людини в змісті підготовки 

вчителя основ здоров’я.  

2. Зміст шкільного предмету «Основи здоров’я». 

3. Методи навчання основ здоров’я, спрямовані на формування в учнів свідомої 

мотивації на здоровий спосіб життя, формування здоров’язбережувальних компетентностей і 

життєво важливих навичок. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр 

превентивного виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

Практичне заняття №7. 

Тема: Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення. 

Змiст теми 

1. Поняття про здоров’я.  

2. Визначення здоров’я. 

3. Складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна.  

4. Критерії здоров’я. 

5. Суспільне, групове і індивідуальне здоров’я, їх характеристики.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 



Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №9 

Тема: Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення. 

Змiст теми 

1. Основні чинники, що впливають на здоров’я.  

2. Рівні здоров’я.  

3. Кількість і якість здоров’я.  

4. Здоров’я – провідна категорія валеології.  

5. Валеологічне визначення здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Практичне заняття №8. 

Тема: Здоров’я і хвороба. Поняття «третього стану». 

Змiст теми 

1. Здоров’я – багатопланове інтегральне поняття. 

2. Здоров’я – головна «візитна картка соціально – економічного благополуччя, 

зрілості, культури і престижу держави». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №10 

Тема: Здоров’я і хвороба. Поняття «третього стану». 

Змiст теми 



1. Здоров’я одна з головних умов досягнення успіху в житті, реалізації свого 

творчого і фізичного потенціалу. 

2. Хвороба, визначення.  

3. Фактори, що сприяють розвитку хвороби. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №11 

Тема: Здоров’я і хвороба. Поняття «третього стану». 

Змiст теми 

1. Причини хвороб, основні форми, характер розвитку, основні періоди перебігу.  

2. Донозологічний стан між здоров’ям і хворобою через «третій стан».  

3. Характеристика «третього стану», властивості організму людини. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Практичне заняття №9. 

Тема: Стан здоров’я населення України та шляхи його покращення. 

Змiст теми 

1. Демографічна ситуація в Україні.  

2. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах. 

3. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини.  

4. Фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 



6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №12 

Тема: Стан здоров’я населення України та шляхи його покращення. 

Змiст теми 

1. Проблеми інвалідності та соціального сирітства. 

2. Знайомство з механізмами негативного впливу на стан здоров’я та шляхами 

зменшення цього впливу – основа корекції поведінки людини. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №13 

Тема: Складові здорового способу життя. 

Змiст теми 

1. Визначення способу життя як біосоціальної категорії, що включає рівень, якість, 

стиль і устрій життя.  

2. Індивідуальність і різноманітність варіантів способу життя різних людей.  

3. Взаємозалежність між способом життя і здоров’ям. 

4. Поняття здорового способу життя.  

5. 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.  

6. Роль мотивацій і установок сучасної людини у формуванні основ здорового 

способу життя.  

7. Мистецтво бути здоровим, відповідність мотивацій і установок до здорового 

способу життя і цінності здоров’я. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во «Знання України». – 

1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

4. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Практичне заняття №10. 

Тема: Поняття шкідливих звичок та особливості їх профілактики. 

Змiст теми 



1. Поняття шкідливих звичок.  

2. Види шкідливих звичок.  

3. Причини виникнення шкідливих звичок.  

4. Наслідки шкідливих звичок для організму людини.  

5. Способи профілактики шкідливих звичок.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во «Знання України». – 

1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

4. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №14 

Тема: Поняття шкідливих звичок та особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

1. Визначення поняття «культура здоров’я». Елементи культури здоров’я. 

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

3. Гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми – показник високої 

культури здоров’я людини. 

4. Елементом культури здоров’я є прагнення до самопізнання, формування, розвитку 

і самовдосконалення своєї особистості. 

5. Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. Валеологічна культура вчителя – передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми, гуманістичної спрямованості навчального процесу. 

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

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №15 

Тема: Поняття шкідливих звичок та особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

1. Організація позакласної роботи, спрямованої на формування в учнів мотивації до 

здорового способу життя та попередження негативних звичок. 

2. Завдання шкільної валеологічної служби та створення в школі середовища, 

сприятливого для формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології : [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 



3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії : [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр 

превентивного виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

Семінарське заняття №16 

Тема: Культура і здоров’я. 

Змiст теми 

1. Визначення поняття «культура здоров’я». Елементи культури здоров’я. 

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

3. Гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми – показник високої 

культури здоров’я людини. 

4. Елементом культури здоров’я є прагнення до самопізнання, формування, розвитку 

і самовдосконалення своєї особистості. 

5. Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної 

компетентності. Валеологічна культура вчителя – передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми, гуманістичної спрямованості навчального процесу. 

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

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

6. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

 

Семінарське заняття №17 

Тема: Валеологічна (оздоровча) служба в школі 

Змiст теми 

1. Організація позакласної роботи, спрямованої на формування в учнів мотивації до 

здорового способу життя та попередження негативних звичок. 

2. Завдання шкільної валеологічної служби та створення в школі середовища, 

сприятливого для формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: [підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: Волинська 

книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ) за спеціальністю 6.010100 «Валеологія»: 

офіційне видання. - К. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Вісшее профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я: навчальна програма для 1-9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. - Київ, 2011.-36 с. 



5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: [навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних закладів освіти] / М. М. Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 

2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр 

превентивного виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

1.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

1. Опрацювання рекомендованої літератури. 

2. На основі матеріалів, запропонованих викладачем, а також використовуючи джерела 

наукової і навчально-методичної літератури, створити презентацію на 10-15 слайдів з 

теми «Моя майбутня професія». 

3.  Історія розвитку науки про здоров’я.  

4. Професор Брехман засновник валеології.  

5. Вплив значної чисельності та різноманітності чинників навколишнього середовища як 

природного так і антропогенного характеру на організм людини.  

6. Екологія життєвого простору.  

7. Соціальні, психологічні та фізіологічні причини різних форм девіантної поведінки.  

8. Позитивні емоції і позитивне мислення в досягненні досконального психосоматичного 

здоров’я.  

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Колоквіум №1 

1. Школа як модель суспільства, провідний інститут виховання підростаючого покоління. 

Завдання національної школи. 

2. Винекнення і становлення педагогічної професії. Професійна діяльність педагога: 

сутність, види. 

3. Функції педагога. Педагогічні вміння і педагогічні здібності. Педагогічна культура. 

4. Професійне здоров’я  педагога.  

5. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічне спілкування. Оптимальне 

педагогічне спілкування, його функції, види. 

6. Наукова організація праці майбутнього педагога. 

7. Шляхи покращення пам’яті й розумої діяльності студентів, наукова робота студентів. 

8. Самостійна робота майбутніх педагогів та умови її ефективної організації. 

9. Поняття професійного самовиховання і саморозвитку. 

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

11. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я.   

12. Місце валеології серед природничих наук, та наук про людину.  

13. Причини і передумови виникнення валеології.  

14. Внесок вітчизняних і закордонних вчених у розвиток валеологічної науки.   

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

16. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

17. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001 р.).   

18. Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997 р.). 

19. Державного стандарту середньої освіти України з валеології (1997 р.). 

20. Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

21. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школяра і вчителя.  

22. Аналіз системи валеологічної освіти.  

23. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови, умови реалізації.  

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

здоров’язбереження.  

 

Колоквіум №2 



 

1. Валеологічна служба освітніх установ – провідна структура навчально – виховного 

процесу. 

2. Виникнення і становлення педагогічної професії.  

3. Професія вчителя у сучасному суспільстві.  

4. Характеристика професійної діяльності педагога сучасної школи.  

5. Сутність і функції педагогічної діяльності.  

6. Види і структура педагогічної діяльності.  

7. Рівні педагогічної кваліфікації.  

8. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності.  

9. Стиль педагогічної діяльності.  

10. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  

11. Професійно зумовлені вимоги до особистості педагога.  

12. Професійна готовність до педагогічної діяльності.  

13. Професійне здоров’я педагога. Професійний стрес.  

14. Професійне спілкування в структурі діяльності педагога.  

15. Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі.  

16. Система неперервної педагогічної освіти в Україні та її інтеграція у 

загальноєвропейський освітній простір. 

17. Структура та зміст вищої педагогічної освіти.  

18. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і фахова підготовка.  

19. Права і обов’язки студентів.  

20. Теоретична і практична підготовка вчителя.  

21. Основні види навчальних занять у вищому навчальному закладі: лекції, семінари, 

практичні та лабораторні заняття.  

22. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному 

закладі.  

23. Валеологія як наука і галузь професійної діяльності, вимоги до професійної підготовки 

та особистісних якостей фахівця.  

24. Предмет, завдання, об’єкти і методи валеології, її місце серед природничих наук і наук 

про людину і суспільство.  

25. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегровану систему знань. 

26. Система підготовки кадрів для валеологічної освіти в Україні.  

27. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я.  

28. Нормативні документи, що визначають зміст підготовки за напрямом Середня освіта 

(здоров’я людини). 

29. Аналіз стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення.  

30. Досвід передових країн світу щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я та 

оволодіння валеологічними знаннями населення.  

31. Здоров’я людини як головна цінність життя, основна умова реалізації фізичних і 

психічних можливостей та здібностей особистості. 

32. Відображення основних проблем здоров’я сучасної людини в змісті підготовки вчителя 

основ здоров’я.  

33. Зміст шкільного предмету «Основи здоров’я». 

34. Методи навчання основ здоров’я, спрямовані на формування в учнів свідомої мотивації 

на здоровий спосіб життя, формування здоров’язбережувальних компетентностей і 

життєво важливих навичок. 

 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

 

Запитання до заліку 

 

1. Школа як модель суспільства, провідний інститут виховання підростаючого покоління. 

Завдання національної школи. 



2. Винекнення і становлення педагогічної професії. Професійна діяльність педагога: 

сутність, види. 

3. Функції педагога. Педагогічні вміння і педагогічні здібності. Педагогічна культура. 

4. Професійне здоров’я  педагога.  

5. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічне спілкування. Оптимальне 

педагогічне спілкування, його функції, види. 

6. Наукова організація праці майбутнього педагога. 

7. Шляхи покращення пам’яті й розумої діяльності студентів, наукова робота студентів. 

8. Самостійна робота майбутніх педагогів та умови її ефективної організації.  

9. Поняття професійного самовиховання і саморозвитку. 

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

11. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я.   

12. Місце валеології серед природничих наук, та наук про людину.  

13. Причини і передумови виникнення валеології.  

14. Внесок вітчизняних і закордонних вчених у розвиток валеологічної науки.   

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

16. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

17. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001 р.).   

18. Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997 р.). 

19. Державного стандарту середньої освіти України з валеології (1997 р.). 

20. Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

21. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школяра і вчителя.  

22. Аналіз системи валеологічної освіти.  

23. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови, умови реалізації.  

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

здоров’язбереження.  

25. Валеологічна служба освітніх установ – провідна структура навчально – виховного 

процесу. 

26. Виникнення і становлення педагогічної професії.  

27. Професія вчителя у сучасному суспільстві.  

28. Характеристика професійної діяльності педагога сучасної школи.  

29. Сутність і функції педагогічної діяльності.  

30. Види і структура педагогічної діяльності.  

31. Рівні педагогічної кваліфікації.  

32. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності.  

33. Стиль педагогічної діяльності.  

34. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  

35. Професійно зумовлені вимоги до особистості педагога.  

36. Професійна готовність до педагогічної діяльності.  

37. Професійне здоров’я педагога. Професійний стрес.  

38. Професійне спілкування в структурі діяльності педагога.  

39. Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі.  

40. Система неперервної педагогічної освіти в Україні та її інтеграція у 

загальноєвропейський освітній простір. 

41. Структура та зміст вищої педагогічної освіти.  

42. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і фахова підготовка.  

43. Права і обов’язки студентів.  

44. Теоретична і практична підготовка вчителя.  

45. Основні види навчальних занять у вищому навчальному закладі: лекції, семінари, 

практичні та лабораторні заняття.  

46. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному 

закладі.  

47. Валеологія як наука і галузь професійної діяльності, вимоги до професійної підготовки 

та особистісних якостей фахівця.  

48. Предмет, завдання, об’єкти і методи валеології, її місце серед природничих наук і наук 

про людину і суспільство.  



49. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегровану систему знань. 

50. Система підготовки кадрів для валеологічної освіти в Україні.  

51. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я.  

52. Нормативні документи, що визначають зміст підготовки за напрямом Середня освіта 

(здоров’я людини). 

53. Аналіз стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення.  

54. Досвід передових країн світу щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я та 

оволодіння валеологічними знаннями населення.  

55. Здоров’я людини як головна цінність життя, основна умова реалізації фізичних і 

психічних можливостей та здібностей особистості. 

56. Відображення основних проблем здоров’я сучасної людини в змісті підготовки вчителя 

основ здоров’я.  

57. Зміст шкільного предмету «Основи здоров’я». 

58. Методи навчання основ здоров’я, спрямовані на формування в учнів свідомої мотивації 

на здоровий спосіб життя, формування здоров’язбережувальних компетентностей і 

життєво важливих навичок. 

 

Запитання до екзамену 

 

1. Школа як модель суспільства, провідний інститут виховання підростаючого покоління. 

Завдання національної школи. 

2. Винекнення і становлення педагогічної професії. Професійна діяльність педагога: 

сутність, види. 

3. Функції педагога. Педагогічні вміння і педагогічні здібності. Педагогічна культура. 

4. Професійне здоров’я  педагога.  

5. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічне спілкування. Оптимальне 

педагогічне спілкування, його функції, види. 

6. Наукова організація праці майбутнього педагога. 

7. Шляхи покращення пам’яті й розумої діяльності студентів, наукова робота студентів. 

8. Самостійна робота майбутніх педагогів та умови її ефективної організації. 

9. Поняття професійного самовиховання і саморозвитку. 

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

11. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я.   

12. Місце валеології серед природничих наук, та наук про людину.  

13. Причини і передумови виникнення валеології.  

14. Внесок вітчизняних і закордонних вчених у розвиток валеологічної науки.   

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

16. Основний зміст, структура, задачі педагогічної валеології. 

17. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників (2001 р.).   

18. Концепція неперервного валеологічного виховання і освіти (1997 р.). 

19. Державного стандарту середньої освіти України з валеології (1997 р.). 

20. Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття). 

21. Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школяра і вчителя.  

22. Аналіз системи валеологічної освіти.  

23. Валеологічні освітні програми, принципи їхньої побудови, умови реалізації.  

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

здоров’язбереження.  

25. Валеологічна служба освітніх установ – провідна структура навчально – виховного 

процесу. 

26. Виникнення і становлення педагогічної професії.  

27. Професія вчителя у сучасному суспільстві.  

28. Характеристика професійної діяльності педагога сучасної школи.  

29. Сутність і функції педагогічної діяльності.  

30. Види і структура педагогічної діяльності.  

31. Рівні педагогічної кваліфікації.  

32. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності.  



33. Стиль педагогічної діяльності.  

34. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  

35. Професійно зумовлені вимоги до особистості педагога.  

36. Професійна готовність до педагогічної діяльності.  

37. Професійне здоров’я педагога. Професійний стрес.  

38. Професійне спілкування в структурі діяльності педагога.  

39. Тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі.  

40. Система неперервної педагогічної освіти в Україні та її інтеграція у 

загальноєвропейський освітній простір. 

41. Структура та зміст вищої педагогічної освіти.  

42. Соціально-гуманітарна, психолого-педагогічна і фахова підготовка.  

43. Права і обов’язки студентів.  

44. Теоретична і практична підготовка вчителя.  

45. Основні види навчальних занять у вищому навчальному закладі: лекції, семінари, 

практичні та лабораторні заняття.  

46. Особливості навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному 

закладі.  

47. Валеологія як наука і галузь професійної діяльності, вимоги до професійної підготовки 

та особистісних якостей фахівця.  

48. Предмет, завдання, об’єкти і методи валеології, її місце серед природничих наук і наук 

про людину і суспільство.  

49. Історичні аспекти формування науки валеології в інтегровану систему знань. 

50. Система підготовки кадрів для валеологічної освіти в Україні.  

51. Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки вчителя основ здоров’я.  

52. Нормативні документи, що визначають зміст підготовки за напрямом Середня освіта 

(здоров’я людини). 

53. Аналіз стану здоров’я населення України та шляхи його поліпшення.  

54. Досвід передових країн світу щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я та 

оволодіння валеологічними знаннями населення.  

55. Здоров’я людини як головна цінність життя, основна умова реалізації фізичних і 

психічних можливостей та здібностей особистості. 

56. Відображення основних проблем здоров’я сучасної людини в змісті підготовки вчителя 

основ здоров’я.  

57. Зміст шкільного предмету «Основи здоров’я». 

58. Методи навчання основ здоров’я, спрямовані на формування в учнів свідомої мотивації 

на здоровий спосіб життя, формування здоров’язбережувальних компетентностей і 

життєво важливих навичок. 

59. Поняття про здоров’я. Визначення здоров’я. Складові здоров’я: фізична, соціальна, 

психічна, духовна. Критерії здоров’я.  

60. Суспільне, групове і індивідуальне здоров’я, їх характеристики.  

61. Основні чинники, що впливають на здоров’я. Рівні здоров’я. Кількість і якість здоров’я.  

62. Здоров’я – провідна категорія валеології. Валеологічне визначення здоров’я. 

63. Здоров’я – багатопланове інтегральне поняття. 

64. Здоров’я – головна «візитна картка соціально – економічного благополуччя, зрілості, 

культури і престижу держави». 

65. Здоров’я одна з головних умов досягнення успіху в житті, реалізації свого творчого і 

фізичного потенціалу. 

66. Хвороба, визначення. Фактори, що сприяють розвитку хвороби.  

67. Причини хвороб, основні форми, характер розвитку, основні періоди перебігу.  

68. Донозологічний стан між здоров’ям і хворобою через «третій стан».  

69. Характеристика «третього стану», властивості організму людини. 

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

країнах. 

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

зумовлюють погіршення стану здоров’я.  

72. Проблеми інвалідності та соціального сирітства. 



73. Знайомство з механізмами негативного впливу на стан здоров’я та шляхами зменшення 

цього впливу – основа корекції поведінки людини. 

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

устрій життя. Взаємозалежність між способом життя і здоров’ям. 

75. 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.  

76. Роль мотивацій і установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу 

життя.  

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

життя і цінності здоров’я. 

78. Поняття шкідливих звичок. Види шкідливих звичок.  

79. Причини виникнення шкідливих звичок. Наслідки шкідливих звичок для організму 

людини.  

80. Способи профілактики шкідливих звичок.  

81. Визначення поняття «культура здоров’я».  

82. Елементи культури здоров’я. 

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

84. Гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми – показник високої культури 

здоров’я людини. 

85. Елементом культури здоров’я є прагнення до самопізнання, формування, розвитку і 

самовдосконалення своєї особистості. 

86. Валеологічна культура вчителя невід’ємний елемент його професійної компетентності.  

87. Валеологічна культура вчителя – передумова його адаптації до нової педагогічної 

парадигми, гуманістичної спрямованості навчального процесу. 

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

89. Організація позакласної роботи, спрямованої на формування в учнів мотивації до 

здорового способу життя та попередження негативних звичок. 

90. Завдання шкільної валеологічної служби та створення в школі середовища, сприятливого 

для формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні практичних 

завдань. 

 

5.3.1.Розподіл балів за поточну успішність  

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль  До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 6 балів 

До 24 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 26 балів 

До 26 балів 

ІІ  Модуль   До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 3 балів 

До 30 балів 



Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

ІІІ Модуль  До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 35 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 15 балів 

До 15 балів 

ІV  Модуль   До 50 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольної роботи 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

 

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 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

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 

  

 

VІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 



Назви розділів, 

тем. 

План, 

короткий зміст. 

К-

ть 

го-

дин 

Вид 

заняття 

(лекція, 

семінар, 

практ., 

лабор.р-та 

тощо) 

Література Засоби 

навчання, 

матеріали 

Конт-

роль 

Тема 1.  

Загальна 

валеологія.  

4 Лекція, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. Основи 

валеології : [підручник] / 

Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий стандарт 

вищої освіти (ОКХ) за 

спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне 

видання. - К. НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2006. 

- 69 с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

Презентація, 

книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

рефератив

на 

доповідь. 

Тема 2.  Місце 

валеології в 

системі наук про 

здоров’я. 

2 Лекція, 

практичне  

заняття. 

1. Бабин І.І., Царенко 

А.В. та ін. Пізнай себе: 

(Навчальний матеріал до 

курсу «Основи 

валеології»).- Тернопіль: 

ТДПУ, 1996. – 232 с. 

2. Валеологія 

(Інформативно – 

методичний збірник), в. 1, 

- К.: Тов-во «Знання 

України». – 1996. – 336 с. 

3. Валецька Р. О. 

Основи валеології : 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 

348 

4. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

5. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



2010. – 446 с. 

Тема 3. 

Педагогічна 

валеологія – 

галузева 

валеологія про 

навчально – 

виховні заходи 

залучення 

особистості у 

процес 

здоров’язбереже

ння. 

4 Лекція, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології: 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий 

стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 

6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Основи валеології 

// Страшко С.В., 

Животовська Л.А. 

Гриньова М.В. та інші // 

Навчальна програма для 

студентів всіх 

спеціальностей 

педагогічних ВНЗ. // 

Інформаційний вісник 

(вища освіта). – К.: 

НМЦВО, 2001. - №6. – с. 

43 – 47. 

4. Основи валеології 

// Навчальна програма. 

(С.В. Страшко, Л.А. 

Животовська, І.П. Кривич, 

М.В. Гриньова.  – Київ: 

«Освіта України») . 2006. – 

20 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

рефератив

на 

доповідь. 

Тема 4. 

Професійна 

діяльність і 

особистість 

педагога. 

6 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології : 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий стандарт 

вищої освіти (ОКХ) за 

спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне 

видання. - К. НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2006. 

- 69 с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : 

навчальна програма для 

1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

доповідь. 



Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до 

педагогічної професії : 

[навчальний посібник для 

студентів вищих 

педагогічних закладів 

освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна 

книга «Богдан», 2003. - 

136 с. 

Тема 

5.Підготовка 

вчителя у 

вищому 

педагогічному 

навчальному 

закладі. 

4 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології : 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий стандарт 

вищої освіти (ОКХ) за 

спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне 

видання. - К. НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2006. 

- 69 с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : 

навчальна програма для 

1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до 

педагогічної професії : 

[навчальний посібник для 

студентів вищих 

педагогічних закладів 

освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль: Навчальна 

книга «Богдан», 2003. - 

136 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

презентац

ія. 

Тема 6. 

Валеологія - 

наука про 

здоров’я.  

4 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології : 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий 

стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 

6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2006. - 69 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

творче 

завдання. 



3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : 

навчальна програма для 

1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Київ, 2011.-36 с. 

Тема 7. Вимоги 

до професійної 

підготовки та 

особистісних 

якостей вчителя 

основ здоров’я. 

6 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології: 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий 

стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 

6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2006. - 69 с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : 

навчальна програма для 

1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Київ, 2011.-36 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

творче 

завдання. 

Тема 8. Основні 

проблеми, на 

вирішення яких 

спрямована 

діяльність 

вчителя основ 

здоров’я.  

4 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. 

Основи валеології : 

[підручник] / Р. О. 

Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий 

стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 

6.010100 «Валеологія» : 

офіційне видання. - К. 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2006. - 69 

с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я : 

навчальна програма для 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

творче 

завдання. 



1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. 

Вступ до педагогічної 

професії : [навчальний 

посібник для студентів 

вищих педагогічних за-

кладів освіти] / М. М. 

Фіцула. - Тернопіль : 

Навчальна книга 

«Богдан», 2003. - 136 с. 

6. Валеологічна 

освіта та виховання: 

сучасні підходи, 

доступність і шляхи їх 

розвитку в Україні: Зб. 

наук. – практ. ст. / Під. ред. 

В. М. Оржеховської: АПН 

України, наук. – метод. 

центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 

1999. – 118 с. 

Тема 9. Поняття 

про здоров’я, 

форми і методи 

його 

формування, 

збереження і 

зміцнення. 

6 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Брехман И.И., 

Валеология – наука о 

здоровье. – М: ФИС, 1990. 

– 208 с. 

2. Валеологія в школі 

і вдома. (Посібник для 

батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і 

зміцненні здоров’я 

підлітків).  – Київ – Логос 

– 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. 

Здоров’я здорових. – К.: 

Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і 

здоров’я: відтворення 

населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ 

«медінформ», 2006. – 272 

с. Колектив авторів А.М. 

Сердюк, О.І. Тимченко, 

І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. 

Валеологія: (навч. посібн.) 

УАР навч. літер. – К. – 

2005. – 251 с. 

6. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Тема 10. 

Здоров’я і 

хвороба. 

Поняття 

«третього 

стану». 

6 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Брехман И.И., 

Валеология – наука о 

здоровье. – М: ФИС, 1990. 

– 208 с. 

2. Валеологія в школі 

і вдома. (Посібник для 

батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і 

зміцненні здоров’я 

підлітків).  – Київ – Логос 

– 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. 

Здоров’я здорових. – К.: 

Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і 

здоров’я: відтворення 

населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ 

«медінформ», 2006. – 272 

с. Колектив авторів А.М. 

Сердюк, О.І. Тимченко, 

І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. 

Валеологія: (навч. посібн.) 

УАР навч. літер. – К. – 

2005. – 251 с. 

6. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

творче 

завдання. 



Тема 11. Стан 

здоров’я 

населення 

України та 

шляхи його 

покращення. 

4 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Брехман И.И., 

Валеология – наука о 

здоровье. – М: ФИС, 1990. 

– 208 с. 

2. Валеологія в школі 

і вдома. (Посібник для 

батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і 

зміцненні здоров’я 

підлітків).  – Київ – Логос 

– 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. 

Здоров’я здорових. – К.: 

Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і 

здоров’я: відтворення 

населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ 

«медінформ», 2006. – 272 

с. Колектив авторів А.М. 

Сердюк, О.І. Тимченко, 

І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. 

Валеологія: (навч. посібн.) 

УАР навч. літер. – К. – 

2005. – 251 с. 

6. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

творче 

завдання, 

есе. 

Тема 12. 

Складові 

здорового 

способу життя. 

4 Лекція, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валеологія 

(Інформативно – 

методичний збірник), в. 1, 

- К.: Тов-во «Знання 

України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи 

валеології : [підручник] / 

Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 

348 

3. Медико – 

біологічні основи 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

доповідь. 



валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

4. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Тема 13. 

Поняття 

шкідливих 

звичок та 

особливості їх 

профілактики. 

6 Лекція, 

практичне  

заняття, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валеологія 

(Інформативно – 

методичний збірник), в. 1, 

- К.: Тов-во «Знання 

України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи 

валеології : [підручник] / 

Р. О. Валецька. - Луцьк : 

Волинська книга, 2007. – 

348 

3. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

4. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 

Тема 14. 

Культура і 

здоров’я. 

2 Лекція, 

семінарськ

е заняття. 

1. Брехман И.И., 

Валеология – наука о 

здоровье. – М: ФИС, 1990. 

– 208 с. 

2. Валеологія в школі 

і вдома. (Посібник для 

батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і 

зміцненні здоров’я 

підлітків).  – Київ – Логос 

– 1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. 

Здоров’я здорових. – К.: 

Здоров’я. 1991. – 246 с. 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, 

презентац

ія. 



4. Генофонд і 

здоров’я: відтворення 

населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ 

«медінформ», 2006. – 272 

с. Колектив авторів А.М. 

Сердюк, О.І. Тимченко, 

І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. 

Валеологія: (навч. посібн.) 

УАР навч. літер. – К. – 

2005. – 251 с. 

6. Медико – 

біологічні основи 

валеології: Навчальний 

посібник. / За редакцією 

П.Д. Плахтія - Кам’янець 

– Подільський: Вид. 

Кам’янець – Подільського 

державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. 

Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: 

Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

 

Тема 15. 

Валеологічна 

(оздоровча) 

служба в школі 

2 Лекція, 

семінарськ

е заняття. 

1. Валецька Р. О. Основи 

валеології : [підручник] / 

Р. О. Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 

348 

2. Галузевий стандарт 

вищої освіти (ОКХ) за 

спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне 

видання. - К. НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2006. 

- 69 с. 

3. Карандашев В.Н. 

Введение в профессию. 

М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное 

образование, 2009. - 512  

4. Основи здоров’я: 

навчальна програма для 

1-9-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. - 

Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до 

педагогічної професії : 

[навчальний посібник для 

Книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Колок-

віум, есе. 



студентів вищих 

педагогічних закладів 

освіти] / М. М. Фіцула. - 

Тернопіль : Навчальна 

книга «Богдан», 2003. - 

136 с. 

6. Валеологічна 

освіта та виховання: 

сучасні підходи, 

доступність і шляхи їх 

розвитку в Україні: Зб. 

наук. – практ. ст. / Під. ред. 

В. М. Оржеховської: АПН 

України, наук. – метод. 

центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 

1999. – 118 с. 

 

 

VIІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

 

Основна: 

 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М.: Фис, 1987. – 192 с. 

2. Апанасенко Г.Л., Гоч В.П., Кулиниченко В.Л., Минцер О.П., Попова Л.А., 

Скоморовский Ю.М. Концепция подготовки в Украине специалистов по специальности "педагог - 

валеолог", научн. серия   

3. "Проблемы причинности в валеологии". Часть ІІІ "Валеология: становление и пути 

развития" (Сб. науч. трудов) Под общ. ред. В.П. Гоча, О.П. Минцера. – Севастополь: Севастопольский 

валеологический центр "Лаукар", 1999 – 81 с. (с. 67 – 79). 

4. Бабин І.І., Царенко А.В. та ін. Пізнай себе: (Навчальний матеріал до курсу «Основи 

валеології»).- Тернопіль: ТДПУ, 1996. – 232 с. 

5. Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология: Здоровье, молодость, красота, долголетие. 

М.: Недра Коммюникейшнс ЛТД, 1999. – 664 с. 

6. Бойченко Т, Колотій Н., Царенко А., Жеребецький Ю., Голі Д., Луцюк Р. Батькам – про 

валеологію: (посібн. для батьків старшокласників). – К. 2000. – 152 с. 

7. Брехман И.И., Валеология – наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 208 с. 

8. Валеологія в школі і вдома. (Посібник для батьків: Роль батьків у формуванні, 

збереженні і зміцненні здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 1999. – 87 с. 

9. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. В. М. Оржеховської: АПН України, наук. – метод. центр 

превентивного виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

10. Валеологія (Інформативно – методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во «Знання України». – 

1996. – 336 с. 

11. Валецька Р.О. «Основи валеології». Підручник. Луцьк: Волинська книга, 2007. – 348 с. 

12. Войтенко В.П. Здоров’я здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

13. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. 

Тимченко. – К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, І.П. 

Кривич та інші. 

14. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 251 с. 

15. Грушко В.С. Основи здорового способу життя (для всіх і кожного): Навчальний 

посібник з курсу «Валеологія». – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 368 с. 

16. Горбачев В.В., Горбачева Г.И. Витамины, микроэлементы, макроэлементи. – Минск, 

2002. – 543 с. 

17. Давиденко В., Розорінов Г. Валеологічна освіта в Україні, Укр. журнал медичної 

техніки і технологій, 1997, № 1-2. – с. 98 – 104. 



18. Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Ритми жизни. – М. Медицина, 1980. – 112с. 

19. Люди и ВИЧ – книга для неравнодушных / МЕждународный Альянс с ВИЛ/спид. – К.: 

ВПП «Техника – ЛТД», 2004. – Издание 2. – 505 с. 

20. Медико – біологічні основи валеології: Навчальний посібник. / За редакцією П.Д. 

Плахтія - Кам’янець – Подільський: Вид. Кам’янець – Подільського державного педагогічного 

університету, 2000. – 408 с. 

21. Міхієнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: Навч. посіб.: Суми 

– Універс. Книга, 2010. – 446 с. 

22. Основи валеології // Страшко С.В., Животовська Л.А. Гриньова М.В. та інші // 

Навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ. // Інформаційний вісник 

(вища освіта). – К.: НМЦВО, 2001. - №6. – с. 43 – 47. 

23. Основи валеології // Навчальна програма. (С.В. Страшко, Л.А. Животовська, І.П. 

Кривич, М.В. Гриньова.  – Київ: «Освіта України») . 2006. – 20 с. 

24. Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць Всеукраїнської наукової практичної конф. 

/ За загальною редакцією О.М. Микитюка. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2011. – 352 с. 

25. Попов С.В. Валеология в школе и дома ( о физическом благополучии школьников). 

СПб.: СОЮЗ, 1997. – 256 с. 

26. СНІД в Україні. Аналітичний огляд. – Київ, 2003. Вип. 1 (3). – 31 с. 

27. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978. – 263 с. 

28. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеологія: Генезис. Тенденции развития. Изд. 

второе, перераб. и доп. Санкт – Петербург, изд. «Петроградский и Кº», 1997. – 416 с. 

29. Шкільний курс «Валеологія2. Збірник матеріалів. – К.: Освіта, 1994. – 79 с. 

30. Хорошуха М.Ф., Мурза В.П., Пушкар М.П. Валеологія: навч. посіб. – К.: Університет 

«Україна», 2006. – 620 с. 

Допоміжна 

1. Адамчук Н.П. Валеологічна освіта – шлях до самопізнання і самоконтролю учнів. 

Ж. Валеологія №1 (2), К.- Терноп., 1997. – с. 14-16. 

2. Брехман И.И. Введение в валеологію – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. – 125 

с. 

3. Буліч Є.Г., Мурабов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посіб. К. 

– ІЗМН, 1997. – 224 с. 

4. Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10-11 класів cередньої загальноосвітньої 

школи. - К.: Генеза, 1998. - 144 с 

5. Горбунова С.М., М.К. Трифонова Світоглядні аспекти валеології, ж: Валеологія 

№1 (2). К- Тернопіль 1997. – с 8-10. 

6. Гриньова М.В., - Методика викладання валеології. Навч.- метод. посіб. – Полтава: 

АСМІ. – 2001. – 156 с. 

7. Єфимова – Яраєва В. Энциклопедия вашого здоровья (Путеводитель по 

методикам естественного оздоровления). – Семферополь. Таврида, 1996. – 352 с. 

8. Жеребецький Ю., Бойченко Т., Царенко А, Колотій Н., Бойченко І, Голі Д, Луцюк 

Р., Шпак Ж. Валеологія в школі. Навч. – метод. посіб. для адміністраторів загальноосвітніх 

шкіл. – Саскатаун – Київ, Б.в., 1999. – 300с. 

9. Здоров’я (валеологія). Стандарт навчального українського інтегрованого курсу 

для української національної школи «Родин». – Освіта, 1995 р. 

10. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення // Додаток до підручника з 

основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних 

закладів. – Київ: Освіта України, 2006. – 56 с. 

11. Колтанов В.В., Баева И.В. О взаимосвязи наук в системе беспрерывного 

валеологического образования // Здоровье и образование: концептуальные основы 

педагогической валеологии: Матер. Всерос. науч. – практ. семинара. СПб.: Санкт – Петерб. ун-т 

пед.. майстерства, 1994. – с. 7-9. 

12. Конвенція ООН про права дитини. – К.: АТ «Столиця», 1997. – 32 с. 

13. Національна програма «Діти України» - справа всенародна. ж. Валеологія №1(2) 

К. – Тепнопіль 1997 – с. 3. 

14. Лисицын Ю.П. Концепция формирования здорового образа жизни: Сб. научн. пр. 

– М.: 1991. – с. 3 – 27. 



15. Основы валеологии в 3 кн. (под общей ред. В.П. Петленко). – К.: Олимпийская 

література, 1998. – (1 кн. – 433 с., 2 кн. – 351 с.,3 кн. – 447с.) 

16. Програми з валеології для вищих закладів освіти. О.Команєва. – Київ: ІЗМН, 

1997. 

17. Скоморовський Ю.М., Ширяев С.В. Инстуционализация валеологии и некоторые 

вопросы становлення валеологического образования. Науч. серия «ПРоблемы причинности в 

валеологии»  часть ІІІ «Валеология: становление и пути развития» (Сб. науч. трудов): Под общ. 

редакц. В.П. Гоча, О. П. Минцера. – Севастополь: Севастопольский валеологический центр 

«Лаукар», 1999. – с. 55 – 66. 

18. Страшко С.В., Литовська Л.А., Кривич І.П., та ін. Інструктивно – методичні й 

інформаційні матеріали щодо запобігання вживанню наркотичних речовин, поширенню в 

Україні небезпечних інфекційних захворювань та профілактики йодної недостатності у 

населення / Інформаційний вісник (вища освіта) №12. – К.: НМЦВО, 2003. – с. 73-97. 

19. Страшко С.В., Животовська Л.А., Гречникова О.Д., Міненюк А.О., Савонова О.В., 

Гаврилюк В.О. Соціально – просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового 

способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / За ред. Страшко С.В. // Навч. – метод. посіб. для 

викладачів валеології, осн. мед. знань та безпеки життєдіяльності вчителів основ здоров’я, 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид. переробл. та доповн. – Київ: 

Освіта України, 2005. – 259 с. 

20. Чумаков Б.И. Валеология: Учеб. пособ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000 – 407 с. 

21. Чуян Є.М. Медико – фізіологічні проблеми здоров’я студентів. 0 Сімферополь: 

КРЦНТЕІ, 1999 – 45 с. 

22. Царенко А.В., Яцук Г.А. Валеологія: Посібник для 8-9 кл. серед. загальноосвітн. 

шк.. – К.: Генез, 1998. – 136 с. 

 

 

 

 

 

 


