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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни СВ05 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань   

01 Освіта 

(шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв –  

3 ЄКТС 

Методи навчання: 

лекції із застосуванням 

слайдів, практичні заняття, 

лабораторні роботи. Спецiальнiсть 

014 Середня освіта (Здоров’я 

людини) 

 (код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин -90

  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень – магістр 

(бакалавр/магiстр) 

Лекцiї: 

16 8 

Практичні заняття: 

Нормативна/вибiркова    4 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом - II (2019) 

10  Форми поточного контролю – 

колоквіум, реферативні 

доповіді, модульні 

контрольні роботи. 

Індивiдуальна робота: 

Семестр – III -  

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостiйна робота: 3 

64 78 Форма пiдсумкового 

контролю – екзамен 

 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання – українська 1/2 1/6 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни організація валеологічної і психологічної 

шкільної служби здоров’я. 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисципліна пов’язана із педагогікою, психологією, валеологією, 

основами науково-дослідної роботи.  

Мета i завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з організацією валеологічної 

та психологічної шкільних служб здоров’я, їх функціонуванням, засобами та методами їх 

діяльності, питаннями та проблемами, які вони вирішують.  

 

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

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Положення про 

валеологічну службу 

в системі освіти в 

Україні. 

Психологічна служба 

в закладах освіти. 

 

Знати: 

-  зміст і методи здоров’язбереження та 

здоров’яформування; 

-  санітарно-гігієнічні нормативи для 

учбових закладів; 

-  особливості та технологію орієнтації 

всіх учбових дисциплін на 

здоров’язбереження; 

-  поняття психологічної служби в 

Українських закладах освіти, її мету, 

основні  види діяльності, завдання,  

пріоритетні напрями та зміст роботи, 

моделі. 

 

Вмiти: 

- 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. 



- оперувати поняттєво-категоріальним 

апаратом; 

- використовувати зміст валеологічних 

знань умінь та навичок. 

2. Основні види 

діяльності валеолога 

психолога в 

дошкільних закладах 

 

Знати: 

-  основні завдання та види діяльності 

психолога в ДНЗ; 

-  шляхи організації та проведення 

системи оздоровчої та валеологічної 

роботи з дітьми; 

-  сучасні напрями формування культури 

здоров’я вДНЗ; 

-  особливості психологічного здоров’я 

дітей у дошкільному віці; 

-  осовні методи профілактики 

захворювань у дошкільників; 

-  методи реабілітації дошкільнят. 

 

Вмiти: 

- проводити валеологічний моніторинг в 

ДНЗ; 

-   складати план проведеня 

просвітницького заходу та 

інформативних буклетів. 

- уміння розробляти плани 

проведення просвітницьких 

програм та інформаційні 

буклети; 

-  уміння проводити та 

орієнтуватися  у видах 

методик діагностування 

психічного та фізичного 

здоров’я дітей; 

-  навички проведення 

просвітницької програми. 

3. Особливості роботи 

валеолога психолога з 

учнями початкових 

класів та підлітками. 

Здоров’язбережу-

вальна педагогіка. 

Знати: 

-   сучасні напрями формування культури 

здоров’я в школі; 

-  особливості профілактики шкідливих 

звичок в дітей різного віку; 

-  суть, мета та задачі 

здоров’язбережувальної педагогіки. 

 

Вміти: 

-   проводити первинну діагностику 

учнів; 

-  оцінювати стан фізичного здоров’я  

учнів; 

-  орієнтуватися у видах загальноосвітніх 

заходів, що сприяють формуванню 

здово’язберігаючих компетентностей 

учнів; 

-  розробляти загальноосвітні заходи. 

- готовність до активної 

комунікації та 

інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

-  уміння творчо підходити 

до розробки 

загальноосвітніх заходів, 

що направлені на 

формування позитивного 

ставлення до здорового 

способу життя; 

-  уміння аналізувати та 

виокремлювати необхідну 

інформацію. 

 

4. Особливості роботи 

валеолога психолога з 

особами юнацького 

віку. 

Знати: 

-  психологію дітей юнацького віку; 

-  проблими при кризі юнацького віку; 

-  особливості проведення психологічних 

консультацій та валеологічної 

пропаганди з юнацтвом; 

-   головні  напрямки проведення 

навчально-просвітницької діяльності 

валеолога у роботі зюнацтвом. 

 

Вміти: 

-  складати план проведення  навчально-

просвітницького заходу для юнацької 

-  вміння аналізувати та 

оперувати методами 

роботи з особами  

юнацького віку; 

-  уміння розробляти план 

проведення навчально-

просвітницького заходу для 

юнацької молоді; 

-  уміння аналізувати та 

орієнтуватися в 

потрібностях та страхах 

дітей у юнацькому віці. 



молоді; 

-  орієнтуватися у відмінностях 

проведення просвітницької роботи з 

учнями різного віку. 

5. Особливості роботи 

валеолога з 

педагогічним 

колективом школи. 

Знати: 

-  методику проведення первинної 

діагностики і характеристики 

контингенту викладачів; 

-  засоби створення колективу педагогів-

однодумців; 

-  особливості проведення просвітницької 

роботи з вчителями.   

 

Вміти:  

-  формувати у вчителів уміння та 

навички надання опосередкованої 

психологічної допомоги своїм учням; 

-  орієнтуватися у 

використанні,особливостях проведення 

та характеристиці форм роботи для 

підготовки педагогів до виховної 

діяльності, що направлена на 

здоров’язбереження; 

-  виявляти учнів з проблемами в 

стосунках з колективом. 

-  уміння чітко 

висловлювати та 

відстоювати власну 

позицію; 

-  вміння підвищувати 

рівень мотивації на 

здоровий спосіб життя; 

- здатність чітко 

формулювати поради, які 

допоможуть педагогам в 

роботі, використовуючи 

знання з психології та 

валеології. 

 

6. Соціально-

психологічна та 

медико-валелологічна 

діагностика. 

 

Знати: 

-   критерії оцінки стану фізичного та 

нервово-психічного здоров’я; 

-  найпоширеніші методи психологічної 

та до нозологічної діагностики; 

-  особливості оцінки соціального 

здоров’я. 

 

Вміти: 

-  орієнтуватися в принцепах та методах 

соціальної діагностики 

-  проводити методи психологічної та 

медико-валеологічної діагностики; 

-  складати характеристику поточного 

стану  здоров’я  дитини. 

-  уміння висловлювати та 

відстоювати власну думку; 

-  набуття навичок підбору 

та проведення 

діагностичних методів. 

7. Засоби підвищення 

соціально-

психологічної та 

медико-

валелологічної 

культури учнів і їх 

батьків. 

 

Знати: 

-  особливості національної соціально-

психологічної служби; 

-  основні положення статистичного звіту 

про роботу та атестацію соціального 

педагога; 

-  технологію оздоровлення методами 

додаткової освіти; 

-   способи корекції шкідливих звичок. 

 

Вміти: 

-  розробляти та проводити 

просвітницько-профілактичні заходи з 

формування культури здоров’я; 

- проводити профілактику негативних  

поведінки та звичок  у дітей. 

-  уміння сформулювати 

поради для батьків та 

учнів, що до організації 

здорового способу життя, 

використовуючи власний 

досвід та знання; 

-  уміння підвищувати 

медико валеологічну 

культура учнів та їх 

батьків, шляхом 

використання конкретних 

методів та прийомів. 



8. Валеологічна 

система супроводу 

дітей з особливими 

потребами. 

 

Знати: 

-  спеціальні методи валеологічної 

роботи; 

-  особливості застосування оздоровчих 

технологій до дітей з особливими 

освітніми потребами; 

-  надання корекційно-реабілітаційної 

допомоги дітям з особливими осітніми 

потребами. 

 

Вміти: 

-  орієнтуватися в програмах з 

корекційно-розвивальної роботи для 

дітей з особливими потребами; 

-  застосувати оздоровчі технології до 

дітей з особливими освітніми потребами; 

-  створювати здоров’язбережувальні 

умови для успішного навчання та 

розвитку дитини з особливими 

потребами. 

- уміння формулювати цілі, 

розробляти стратегії і план 

навчання, вибирати та 

використовувати сучасні 

технології навчання, 

забезпечувати системність 

уявлення навчального 

матеріалу; 

-  вміння  сприяння батькам 

в організації адекватних 

умов особистісного 

розвитку дитини з 

особливими потребами; 

-  готовність до проведення 

пропаганди 

дефектологічних знань 

серед вчителів та учнів. 

 

9. Психолого-

соціальний супровід 

дітей в період 

адаптації. 

 

Знати: 

-  умови створення соціально - 

психологічних умов, що дозволяють 

дитині успішно функціонувати і 

розвиватися в педагогічному середовищі 

і шкільній системі відносин; 

-  основи психолого-педагогічної 

підтримки усіх першокласників в період 

їх первинної шкільної адаптації; 

-  основи проведення сихокорективної 

роботи з дітьми, що зазнали труднощів у 

шкільній адаптації. 

 

Вміти: 

-   виявляти особливості психолого-

педагогічного статусу школяра; 

-  проводити діагностику адаптації 

першокласників; 

-  застосовувати методи поліпшення 

адаптації учнів. 

- здатність до 

самовдосконалення та 

саморозвитку на основі 

рефлексії своєї діяльності; 

-  уміння виявляти учнів у 

яких виникли проблеми з 

адаптацією до школи; 

-  вміння складати та 

проводити програму 

вивчення рівня адаптації 

першокласників. 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  5 кредитiв ЄКТС  150  годин. 

 

№  

з/п

  

 

Назвимодулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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Модуль І. Організація 

валеологічноїслужби в закладах 

освіти 

20 8  6 30 4 2  40 

1. Тема 1. Положення про 

валеологічну службу в 

системі освіти в Україні. 

Психологічна служба в 

закладах освіти.  

3 1  1 6 1 1 

 

 8 

2. Тема 2. Основні види 

діяльності валеолога 

психолога в дошкільних 

закладах. 

3 1  1 6 8 

3. Тема 3. Особливості роботи 

валеолога психолога з 

учнями початкових класів 

та підлітками. 

Здоров’язбережувальна 

педагогіка. 

3 2  1 6 1  8 

4. Тема 4. Особливості роботи 

валеолога психолога з 

особами юнацького віку 

(on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454). 

5 2  1 6 1 1  8 

5.  Тема 5. Особливості роботи 

валелога з педагогічним 

колективом школи (on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454). 

6 2  2 6 1  8 

Модуль ІІ. Сучасні інноваційні 

напрями валеологічної служби: 

напрями, технології, види 

професійної роботи  

18 8  4 20 4 2  38 

6. Тема 1. Соціально-

психологічна та медико-

валелологічна 

діагностика(on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454). 

3 2  1 5 1 1  10 

7. Тема 2. Засоби підвищення 

соціально-психологічної та 

медико-валеологічної 

культури учнів і їх 

5 2  1 5 1 10 



батьків(on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454).  

8. Тема 3.Валеологічна 

система супроводу дітей з 

особливими потребами (on-

line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454). 

5 2  1 5 1 1  9 

9. Тема 4. Психолого-

соціальний супровід дітей в 

період адаптації (on-line: 

https://moodle.npu.edu.ua/co

urse/view.php?id=4454). 

5 2  1 5 1 9 
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Модуль І. Організація валеологічної та психологічної служби в 

закладах освіти 

Тема 1.Положення про валеологічну службу в системі освіти в Україні. 

Психологічна служба в закладах освіти. 

Змiст теми:  

Валеологія як наука про життя. Історичні передумови формування 

культури здоров’я. Історія виникнення поняття здорового способу життя.  

Положення про валеологічну службу в системі освіти в Україні. Зміст і 

методи здоров’язбереження та здоров’яформування. Використання змісту 

валеологічних знань, умінь і навичок. Санітарно-гігієнічні нормативи для 

учбових закладів. Особливості організації співробітництва медиків, 

психологів, соціальних педагогів, класних керівників та адміністрації 

школи. Особливості та технологія орієнтації всіх учбових дисциплін на 

здоров’язбереження. Зміст предметів і курсів, що вивчаються для 

збереження і укріплення здоров’я учнів. Психологічна служба в системі 

народної освіти в Україні, її мета. Основні  види діяльності організації 

психологічної служби. Головні завдання психологічної служби. 

Пріоритетні напрями та зміст роботи шкільної психологічної служби. 

Поняття модель психологічної служби. Моделі психологічної служби: 

«групова» та «особистісна», «екстремальна» і «стабільна», «безпосередня» 

та «опосередкована». Змістовно-цільові та організаційно-функціональні 

критерії моделей психологічної служби. Положення про психологічний 

кабінет загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти. Етичний кодекс психолога. Зміст ієрархії, цілей 

діяльності шкільного практичного психолога. Основні види діяльності 

психолога у школі. Основні види діяльності  практичного психолога у 
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гімназії. Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога. 

План роботи практичного психолога 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе: учеб 

пособие/М.Р. Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с. 

2. Грезнева О.Ю. Научные школы (Педагогический аспект). – Москва, 

2003. 

3. Коломінський Н.Л. Методологічні засади професійної підготовки 

практичного психолога / Н.Л. Коломінський // Практична 

психологія і соціальна робота. – 2003. – №4. – С. 12-13. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб. пособие 

для студ. психол. фак., университетов/Р.В. Овчарова.–М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 448 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів 

і викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : 

Друкарня Рута, 2013. – 328 с. 

6. Робота психолога та соціального педагога в закладах освіти. 

Збірник нормативних документів / Укладач І.С. Загурська. – 

Житомир, 2010. – 85 с. 

7. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы 

теории и практики / И.В. Дубровина. – М.: Педагогика, 1991. – 

225с. 

8. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК / за наук. ред. В.Г. Панка та І.І. 

Цушка. – Електрон. дані.–Київ : Український НМЦ практичної 

психології і соціальної роботи, 2013. – 90 с. 

9. Валеологія. Навч. посібник: в 2 ч./Бобрицька В.І., Гринькова М.В та 

ін. – Полтава: «Скайтек», 2000 – 306с. 

 

 

Тема 2.Основні види діяльності валеолога психолога в дошкільних 

закладах 

Змiст теми: 

Положення про психологічний кабінет дошкільних навчальних закладів. 

Основні завдання психолога у ДНЗ.Основні види діяльності психолога у 

ДНЗ.  Охорона здоров'я в навчальному процесі. Охорона здоров'я поза 

діяльності ДНЗ. Організація та проведення системи оздоровчої та 

валеологічної роботи з дітьми. Сучасні напрями формування культури 

здоров’я в дошкільних закладах. Валеологічний моніторинг( діагностичні 

огляди, профілактика та реабілітація після захворювань). Пропаганда 

медичних знань і санітарно-медична освіта (прищеплення санітарно-

гігієнічних навичок). Особливості психологічного здоров’я дітей у 

дошкільному віці. Діагностика стану здоров'я дошкільнят, профілактика 

захворювань (фізичне загартовування, оздоровчі процедури). Навчання 

психорегуляції поведінки. Навчання дітей і працівників володінню 

правилами техніки безпеки в навчально-виховному процесі. Реабілітація  

дошкільнят після хвороби. 

 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Боговарова О. Психологічна готовність дитини до навчання в школі 

/ О. Боговарова // Психолог. – 2003. - №29. – С.80. 
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2. Білан О.І. Валеологія дошкільникам. — Львів, 1998. 

3. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку. /Упор. Ж.А. 

Ципляк. — Тернопіль:Навчальна книга – Богдан,2010. — 76 с. 

4. Детский практический психолог: Программы и методические 

материалы: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

6. Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів 

і викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : 

Друкарня Рута, 2013. – 328 с. 

 

Тема 3. Особливості роботи валеолога психолога з учнями початкових 

класів та підлітками. Здоров’язбережувальна педагогіка. 

Змiст теми: 

Первинна діагностика і характеристика контингенту учнів. Оцінка стану 

фізичного здоров’я учнів. Валеологічна діяльність: створення умов в 

освітньому закладі для оздоровлення учасників освітнього процесу на 

основі їх навчання керуванню власним здоров'ям в валеологічно 

правильно побудованому просторі освітньої установи, результатом якої 

стає зміна ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих Сучасні 

напрями формування культури здоров’я в початковій школі. Сучасні 

напрями формування культури здоров’я в основній та старшій школі. 

Особливості профілактики шкідливих звичок в початковій, основній та 

старшій школі. Суть, мета та задачі здоров’язбережувальної педагогіки. 

Методологічний склад учбово-виховного процесу способами збереження і 

укріплення здоров’я. Сучасні методологічні підходи як механізми 

оптимізації педагогічного процесу, його ефективності та 

здоров’язбережувального характеру.  Результат здоров’яформувальної 

діяльності – позитивна динамика здоров’я і виховання культури здоров’я. 

Проектування моделей діяльності та планування роботи з формування 

культури здоров’я. 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Попов С. В. Валеология в школе и дома.- СПб «Союз».,1998. 

3.  Колбанов В. В., Зайцев Г. К. Валеолгия в школе. — СПб., 1992. 

4. Педагогічні технології особистісно орієнтованого формування в 

учнів загальноосвітньої школи культу ри здоров’я: теорія та 

практика : навч. посіб. / [за ред. В.Г. Григоренка, С.О. Омельченко]. 

– Слов’янськ, 2010. – 348 с. 

5. Маленкова Л.И. Воспитание в современной школе: кн. для учителя-

воспитателя / Л.И. Маленкова. – М.: Пед. о-во России: Ноосфера, 

1999. – 300 с. 

6. Детский практический психолог: Программы и методические 

материалы: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

7. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи / Н.В. 

Жутикова. – М.: Просвещение., 1988. – 176 с. 
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Тема 4. Особливості роботи валеолога психолога з особами юнацького 

віку 

Змiст теми: 

Проблеми, які можуть виникнути у зв’язку з кризою юнацьгоко віку. 

Особливості поводження з особою юнацького віку під час психологічних 

консультацій та проведення валеологічної пропаганди.  Головні  напрямки 

проведення навчально-просвітницької діяльності валеолога у роботі з 

людьми юнацького віку. Проведення профілактики адитивної поведінки. 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: 

Просвещение, 1989. – 234 с. 

3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от 

рождения до 17 лет / И.Ю. Кулагина. – М.:Педагогика,1999. – 176с. 

4. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. - К.: Рад. ікола, 1989. - 608 с. 

 

Тема 5. Особливості роботи валеолога з педагогічним колективом школи 

Змiст теми:  

Первинна діагностика і характеристика контингенту викладачів. 

Створення колективу педагогів-однодумців, одним із основних завдань 

якого є виховання здорових учнів. Особливості проведення 

просвітницької роботи з вчителями.  Формування у вчителів уміння та 

навичок надання опосередкованої психологічної допомоги своїм учням. 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи/Н.В. 

Жутикова. – М.: Просвещение., 1988. – 176 с. 

3. Валеологія. Навч. посібник: в 2 ч./Бобрицька В.І., Гринькова М.В та 

ін. – Полтава: «Скайтек», 2000 – 306с. 

 

Модуль ІІ. Сучасні інноваційні напрями валеологічної служби: 

напрями, технології, види професійної роботи 

Тема 1. Соціально-психологічна та медико-валелологічна діагностика. 

Змiст теми: 

Критерії оцінки стану фізичного здоров’я. Особливості оцінки нервово-

психічного стану здоров’я. Первинне медико-біологічне і психолого-

педагогічне діагностування. Найпоширеніші методи психологічної 

діагностики.  Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними 

показниками. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками. 

Аспекти, які повинні бути включені у соціально-психологічний 

опитувальник для вивчення відносин старшокласників до деяких 

актуальних проблем сучасності. Особливості оцінки соціального здоров’я. 

Оцінка звичайного способу життя.  
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Рекомендованiiнформацiйнi джерела: 

1. В.Г. Грибан Валеологія: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 214 с 

2. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

3. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку / В. 

Манова- Томова. – К.: «Вища школа», 1978. – 167 с. 

4. Т.Ю. Круцевич. Контроль у фізичному виованні дітей, підлітків і 

молоді : навч.посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. 

Безверхня. - К.: Олімп. л-ра, 2011. - 224 с. 

5. Комінко С.Б. Кращі методики психодіагностики: Навч. посібник. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406 с. 

 

Тема 2. Засоби підвищення соціально-психологічної та медико-

валелологічної культури учнів і їх батьків. 

Змiст теми:  

Національна соціально-психологічна служба. Нормативи часу на основні 

види роботи соціального педагога. Основні положення статистичного 

звіту про роботу соціального педагога. Положення про атестацію 

соціальних педагогів. План роботи соціальних педагогів. Діяльність, яку 

організовують Центри практичної психології і соціальної роботи. 

Технологія оздоровлення методами додаткової освіти. Способи корекції 

шкідливих звичок. Робота з батьками, в контексті організації здорового 

способу життя сім’ї. Просвітницько-профілактичні заходи з формування 

культури здоров’я. 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или Старшеклассникам о 

них самих / А.В. Мудрик. – М.: Просвещение, 1990. – 236 с. 

3. Робота психолога та соціального педагога в закладах освіти. 

Збірник нормативних документів / Укладач І.С. Загурська. – 

Житомир, 2010. – 85 с. 

4. Мельник Ю.Б. Формування культури здоров’я учнів як важлива 

складова роботи практичного психолога / Ю.Б. Мельник // 

Практична психологія і соціальна робота. – 2003. – №2-3. – С. 126-

132. 

5. Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку 

навичок : [ інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. Марі-

Ноель Бело ]. – К.: Генеза, 2005. – 80 с. 

 

 

Тема 3. Валеологічна система супроводу дітей з особливими потребами. 

Змiст теми: 

Створення здоров’язбережувальних умов для успішного навчання та 

розвитку дитини з особливими потребами. Спеціальні методи 

валеологічної роботи (методи валеологічної діагностики, профілактики, 

реабілітації). Розкриття та вирішення проблем здоров’я цієї категорії 

учнів, з використанням валеологічних технологій. Особливості 

застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми 
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2.4 

потребами. Розвиток усіх складових здоров’я ( фізичної, психічної та 

духовної), та сприяння  покращенню здоров’я учня з особливими 

потребами у навчальному закладі. Сприяння батькам в їхньому 

становленні у якості організаторів адекватних умов особистісного 

розвитку дитини. Пропаганда дефектологічних знань серед вчителів та 

інших учнів навчального закладу (форми,методи). Надання корекційно-

реабілітаційної допомоги. Журнал проведення корекційно-

відновлювальної та розвивальної роботи соціального педагога, 

практичного психолога. Програми з корекційно-розвиткової роботи для 

дітей з особливими потребами. 

Рекомендованiiнформацiйнi джерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие / А.А. 

Осипова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. – 400 с. 

3. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами [Електрон. дані] 

/ А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко, Т.В. Жук. – К. : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 140 с. 

4. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних 

дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: 

навчальний посібник / Т. М. Дегтяренко. – Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2008. – 302 с. 

5. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі та соціальному середовищі : 

навчальний посібник / О. В. Гаврилов.  – Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2009. – 308 с. 

6. Самойлова Н.В. Методичні підходи до валеологічного супроводу 

навчально-виховного процесу осіб з вадами зору / Н.В. Самойлова 

// Вісник Харківського національного університету № 1036 (серія 

«Валеологія: сучасність і майбутнє») Випуск 14. – Харків, 2012. – 

С. 71-76. 

 

Тема 4. Психолого-соціальний супровід дітей в період адаптації. 

Змiст теми: 

Створення соціально - психологічних умов, що дозволяють дитині 

успішно функціонувати і розвиватися в педагогічному середовищі і 

шкільній системі відносин. Виявлення особливостей психолого-

педагогічного статусу кожного школяра з метою своєчасної профілактики 

і ефективного рішення проблем, що виникають у дитини в процесі 

навчання, спілкуванні і психічному стані. Психолого-педагогічна 

підтримка усіх першокласників в період їх первинної шкільної адаптації. 

Діагностика адаптації першокласників: методи,методики,вимоги до їх 

проведення. Діагностика індивідуально-психологічних та соціально-

психологічних факторів шкільної дезадаптації. Психокорективна робота з 

дітьми, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. 

Рекомендованiiнформацiйнiджерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної 

служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка – 



Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і 

соціальної роботи, 2013. – 100 c. 

3. Боговарова О. Психологічна готовність дитини до навчання в школі 

/ О. Боговарова // Психолог. – 2003. - №29. – С.80. 

 

 

4.2. Плани практичних та лабораторних занять  

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Положення про валеологічну службу в системі освіти в Україні. Психологічна 

служба в закладах освіти. 

Мета: поглибити та розширити знання студентів з теми. 

Хід роботи: розглянути та обговорити зі студентами такі питання: 

1. Положення про атестацію практичних психологів. 

2. Основні положення статистичного звіту про роботу практичного психолога. 

3. Основні положення кваліфікаційної характеристики на  практичного психолога 

відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників України». 

 

Практичне заняття № 2  

Тема: Основні види діяльності валеолога психолога в дошкільних закладах. 

Мета: поглибити знання студентів з теми. 

Хід роботи: розгляд та обговорення таких питань: 

1. Види, форми організації охорони здоров’я дітей поза діяльності ДНЗ. 

2. Особливості психологічного здоров’я дітей у дошкільному віці. 

3. Особливості проведення та види методик діагностики психічного та фізичного 

здоров’я дошкільників. 

 

Практичне заняття № 3  

Тема: Особливості роботи валеолога психолога з учнями початкових класів та 

підлітками. Здоров’язбережувальна педагогіка. 

Мета: розширити та поглибити знання студентів з теми. 

Хід роботи: викладач дає студентам інформаційний матеріал: 

1. Сучасні напрями формування культури здоров’я в початковій школі.  

2. Сучасні напрями формування культури здоров’я в основній та старшій школі.  

3. Особливості профілактики шкідливих звичок в початковій, основній та старшій 

школі. 

4. Загальноосвітні заходи,що сприяють формуванню здово’язберігаючих 

компетентностей учнів: оформлення наочної агітації; забезпечення активного рухового режиму 

(організація дінамічних перерв, проведення фікультхвилинок); створення і робота груп ЛФК; 

залучення працівників лікувальних закладів, просвітницьких центрів для роботи з дітьми та 

батьками; щомісячне  проведення "Єдиних днів медичної інформації"; оформлення в класних 

кімнатах куточків здоров’я; шкільна реклама; проведення КВК, вікторин, ролевих ігор та 

класних годин на теми здоров’язбереження;  проведення акцій; засідання круглих столів; 

тематичні місячники "Здорове покоління"; виконання учнями проектних робіт; організація у 

бібліотеках виставок – концепцій "Здоровий дух – здорове тіло", "Азбука здоров’я" та ін..; 

демонстрація дослідів (наприклад осідання тютюнового диму в легенях при курінні); 

відеолекторій для батьків та учнів; розповсюдження інформаційно-просвітницької літератури. 

 

Практичне заняття № 4  

Тема: Особливості роботи валелога з педагогічним колективом школи. 

Мета: поглибити знання студентів з теми; ознайомлення їх із формами роботи з 

педагогами, що направлені на удосконалення знань і вмінь у роботі з дітьми, удосконалення 

самого педагога як особистості, установка позитивного погляду на життя. 

Хід роботи: 

1) студенти виступають з міні-доповідями з таких тем: 



Використання,особливості проведення та характеристика форм роботи для підготовки 

педагогів до виховної діяльності, що направлена на здоров’язбереження: 

- семінари-тренінги 

- семінари-практикуми, 

- майстер-класи, 

- ділові ігри, 

- лекції-діалоги, 

- педагогічні наради, 

- анкетування. 

2) після кожної доповіді відбувається дискусія що до доцільності та особливостей 

використання того чи іншого методу в сучасній школі. 

Практичне заняття № 5  

Тема : Соціально-психологічна та медико-валелологічна діагностика. 

Мета:поглибити та розширити знання з теми. 

Хід роботи:у групі відбувається обговорення таких питань: 

- принципи соціальної діагностики; 

- методи соціальної діагностики; 

- рівні та етапи соціальної діагностики; 

- аспекти, які повинні бути включені у соціально-психологічний опитувальник для 

вивчення відносин старшокласників до деяких актуальних проблем сучасності; 

- аспекти психодіагностування дітей різного віку; 

- сприятливі прогностичні фактори при комплексному оцінюванні дітей; 

- особливості проведення медико-валеологічної діагностики; підбір методик 

відповідно до віку учнів. 

 

Практичне заняття № 6  

Тема: Засоби підвищення соціально-психологічної та медико-валеологічної культури 

учнів і їх батьків. 

Мета: узагальнити знання студентів з теми. 

Хід роботи: дискусія з тем: 

- соціальна профілактика поведінки, з метою попередження злочинності, 

алкоголізму, наркоманії, суїцидів, бродяжництва, правопорушень та інших асоціальних явищ 

серед неповнолітніх (методи,прийоми); 

- соціально-психологічний супровід дітей, які потребують індивідуальної роботи та 

допомоги, довготривалого опікування; 

- шляхи підвищення медико-валеологічної культури учнів різних вікових груп; 

- шляхи підвищення медико-валеологічної культури батьків (конкретні прийоми та 

шляхи проведення). 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Валеологічна система супроводу дітей з особливими потребами. 

Мета: поглибити знання студентів з теми. 

Хід роботи: на занятті відбувається обговорення таких питань: 

- суть та ефективність профілактичних та реабілітаційних методів валеологічної 

роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби; 

- особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- сприяння батькам в їхньому становленні у якості організаторів адекватних умов 

особистісного розвитку дитини; 

- програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з особливими потребами. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Психолого-соціальний супровід дітей в період адаптації. 

Мета: поглибити та узагальнити знання учнів з теми. 

Хід роботи: 



1. доповіді студентів з таких тем: 

- причини шкільної дезадаптації 

- первинні ознаки дезадаптації першокласника; 

- методи поліпшення адаптації учня,що перевівся з іншої школи; 

- шляхи та засоби попередження дезадаптації дітей та молоді; 

- особливості роботи шкільного психолога, щодо попередження дезадаптації учнів; 

- особливості роботи соціального педагога, щодо попередження дезадаптації учнів. 

2. групове обговорення після кожної доповіді (доповнення,висловлення власної 

думки,позиції). 

 

Лабораторна робота № 1  

Тема: Основні види діяльності валеолога психолога в дошкільних закладах. 

Мета:набути навички проведення просвітницької роботи. 

Хід роботи: проведення просвітницької програми (програма презентується всій групі), 

презентація буклетів, для батьків дошкільнят  з таких орієнтовних тем: 

1. Особливості захисту здоров’я дитини у весняний період. 

2. Особливості захисту здоров’я дитини у зимній період. 

3. Особливості захисту здоров’я дитини в осінній період. 

4. Особливості захисту здоров’я дитини у літній період. 

5. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку в іншій кліматичній зоні. 

6. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку біля моря. 

7. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку на природі. 

8. Особливості захисту здоров’я дитини під час перебування в громадських місцях 

(під час скупчення великої к-ті людей). 

9. Особливості захисту здоров’я дитини під час спілкування з не домашніми 

тваринами. 

10. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом загартування. 

11. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом виконання профілактичної 

гімнастики. 

12. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом правильної організації місця для 

ігор. 

13. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації режиму дня. 

14. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації її правильного 

харчування. 

15. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації її дозвілля. 

 

Лабораторна робота № 2  

Тема: Особливості роботи валеолога психолога з учнями початкових класів та 

підлітками. Здоров’язбережувальна педагогіка. 

Мета: поглибити знання учнів з теми,детальний розгляд здоровязберігаючих технологій 

та їх застосування. 

Хід роботи: 

1) студентам надаються роздруківки та книги з інформацією, яку вони детально 

розглядають та конспектують: 

- технології навчання здоров’ю - гігієнічне навчання, формування життєвих 

навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та 

зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання; 

- оздоровчі технології - спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 

здоров’я учнів, підвищення ресурсів здоров’я: фізична підготовка, загартування, музична 

терапія; 

- виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які 

сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, 

посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за 

особисте здоров’я, здоров’я родини. 

2) в кінці заняття відбувається обговорення цих тем. 

Лабораторна робота № 3  



Тема: Особливості роботи валеолога психолога з особами юнацького віку. 

Мета: узагальнити знання студентів з теми, навчити складати плани проведення 

навчально-просвітницької діяльності серед юнацької молоді. 

Хід роботи: студенти складають на окремих аркушах формату А4 план проведення 

навчально-просвітницького заходу для юнацької молоді, використовуючи набуті знання та 

завчасно підготовлені ними матеріали. 

Орієнтовні теми навчально-просвітницьких заходів: 

1. Стреси у вашому житті та боротьба з ними. 

2. Що таке відповідальність та навіщо вона потрібна. 

3. Страхи та шляхи їх подолання. 

4. Помилка - це не проблема. Як навчатися на власних помилках. 

5. Життєві цінності. 

6. Відносини з однолітками. 

7. Відносини в сім’ї.  

8. Яким ви бачите власне майбутнє? 

9. Моральна свідомість. Що це? як це допомагає в житті? 

10. Від чого може вберегти контрацепція? 

11. Перше кохання. 

12. Як варто харчуватися. 

13. Що корисного я можу зробити? 

14. Що таке громадянська позиція? Якою вона має бути? 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема: Особливості роботи валелога з педагогічним колективом школи. 

Мета: навчити студентів застосовувати свої знання на практиці. 

Хід роботи:  студентам потрібно скласти поради педагогам у роботі: 

А) з дітьми молодшого шкільного віку; 

Б) з дітьми середнього шкільного віку; 

В) з дітьми старшого шкільного віку; 

Г) з дітьми під час підліткової кризи; 

Ґ) з дітьми із проблемних сімей; 

Д) з дітьми із неповних сімей; 

Е) з проблемними дітьми різних вікових груп; 

Є) з дітьми аутсайдерами; 

Ж) з дітьми у період адаптації до школи (перший клас та ті,що перевелися); 

З) з дітьми з асоціальною та адиктивною поведінкою. 

 

Лабораторна робота № 5  

Тема: Соціально-психологічна та медико-валелологічна діагностика. 

Мета: відпрацювати навички проведення діагностичних методів. 

Хід роботи: студенти об’єднуються в пари та проводять один на одному діагностичні 

методики, результати записують на окремі листи; на основі отриманих даних складають 

характеристику поточного стану свого напарника. 

Методи психологічної діагностики школярів: 

1. Психологічна діагностика порушення операційного блоку учбової діяльності: 

- методика для визначення рівня розумового розвитку дітей 7-9 років; 

- методика для встановлення рівня розвитку уваги школярів П.Я. Гальперіна та СЛ. 

Кабильницької; 

- методика "Дослідження концентрації уваги";  

- методика "Дослідження обсягу короткочасної пам'яті"; 

- "Дослідження переважаючого типу запам'ятовування"; 

- "Дослідження обсягу словесно-логічної пам'яті"; 

- методика "Дослідження творчої уяви".   

2. Психологічна діагностика порушення мотивації учбової діяльності: 

- "Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву"; 

- "Вивчення мотивів учіння"; 



- методика Г.І. Ліпкіної "Три оцінки";  

- методика Т.В. Дембо - СЯ. Рубінштейн модифікована Ю.О. Бабаян [18]; 

опитувальника Г.Н. Казанцевої; 

- "Тест шкільної тривожності Філіпса". 

Методи медико-валеологічної діагностики: 

- ЖЕЛ; 

- ЧСС; 

- Пульсовий артеріальний тиск (ПАТ); 

- Життєвий індекс; 

- Стан легень за відстанню, з якої вдається задути свічку; 

- Індекс волі (ІВ) затримки дихання за Кузнєцовою; 

- Проба Розенталя; 

- Формула Людвіга (ФЛ); 

- Проба Генчи; 

- Проба Шафрановського; 

- Проба Штанге; 

- Індекс Скибінські; 

- Ортостатична проба; 

- Кліностатична проба; 

- Проба Ашнера; 

- «Сходова» проба Д.М. Аронова; 

- Тест Амосова; 

- Проба Kремптона (ПК); 

- Індекс Робінсона (ІР); 

- Показник якості реакції (ПЯР) Кушелевського і Зісліна; 

- Проба Руф’є; 

- Індекс Кетле. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема: Засоби підвищення соціально-психологічної та медико-валеологічної культури 

учнів і їх батьків. 

Мета: узагальнити знання з теми; навчити студентів правильно та зрозуміло 

формулювати свої думки та застосовувати набуті знання на практиці. 

Хід роботи:  

1. Сформулювати рекомендації для батьків що до організації здорового способу 

життя сім’ї, записати їх на окремих листах та здати. 

2.  Сформулювати поради для учнів середньої/старшої школи для збереження їх 

психологічної рівноваги та встановлення міцних позитивних соціальних стосунків з іншими 

учнями та вчителями.   

 

Лабораторна робота № 7 

Тема: Психолого-соціальний супровід дітей в період адаптації. 

Мета:детально розглянути методики з діагностики адаптації першокласників. 

Хід роботи: студенти розглядають методики діагностики адаптації першокласників, на 

основі чого складають та оформлюють власну програму вивчення рівня адаптації 

першокласника у вигляді таблиці ( яка має включати всі компоненти адаптації 

(фізіологічний,емоційний ітд), їх характеристику, методики для кожного з компонентів та опис 

тих, хто залучається до їх проведення): 

Компоненти 

адаптації 

Характеристики Методики Залучають 

ся 

    

    

 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: 



методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 100 c. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе: учеб пособие/ М.Р. 

Битянова. – М.: Совершенство, 1998. – 298 с. 

3. Білан О.І. Валеологія дошкільникам. — Львів, 1998. 

4. Боговарова О. Психологічна готовність дитини до навчання в школі / О. 

Боговарова // Психолог. – 2003. - №29. – С.80. 

5. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку. /Упор. Ж.А. Ципляк. —

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 76 с. 

6. Валеологія. Навч. посібник: в 2 ч./Бобрицька В.І., Гринькова М.В та ін. – Полтава: 

«Скайтек», 2000 – 306с. 

7. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі та соціальному середовищі : навчальний 

посібник / О. В. Гаврилов.  – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 308 с. 

8. Грибан В.Г. Валеологія – К. – 2005. – 251 с. 

9. Грибан В.Г. Валеологія: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 214 с 

10. Гільбух Ю.З., Коробко С.Л., Кондратенко Л.О. Визначення психологічної 

готовності дитини до шкільного навчання / Ю.З. Гільбух, С.Л. Коробко , Л.О. Кондратенко // 

Початкова школа. – 1988. – №7. – С. 5-18 

11. Городнова Н.М. Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти / 

Н.М. Городнова // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. – №1. – С. 27.  

12. Грушко В.С. Основи здорового способу життя (Навчальний посібник з курсу 

«Валеологія»), Тернопіль, 1999. – 365с. 

13. Грезнева О.Ю. Научные школы (Педагогический аспект). – Москва, 2003. 

14. Дегтяренко Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних 

закладах для дітей з особливими потребами: навчальний посібник / Т. М. Дегтяренко. – Суми : 

ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с. 

15. Детский практический психолог: Программы и методические материалы: Учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 256 с. 

16. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах інтеграції дітей 

з особливими освітніми потребами [Електрон. дані] / А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко, Т.В. 

Жук. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 140 с. 

17. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики / 

И.В. Дубровина. – М.: Педагогика, 1991. – 225 с. 

18. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи / Н.В. Жутикова. – 

М.: Просвещение., 1988. – 176 с. 

19. Колбанов В. В., Зайцев Г. К. Валеолгия в школе. — СПб., 1992.  

20. Коломінський Н.Л. Методологічні засади професійної підготовки практичного 

психолога / Н.Л. Коломінський // Практична психологія і соціальна робота. – 2003. – №4. – С. 

12-13. 

21. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 234 с. 

22. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: 

Рад. ікола, 1989. - 608 с. 

23. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному виованні дітей, підлітків і молоді : 

навч.посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. - К.: Олі мп. л-ра, 2011. - 224 с. 

24. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет / 

И.Ю. Кулагина. – М.: Педагогика, 1999. – 176 с. 

25. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку / В. Манова- Томова. – 

К.: «Вища школа», 1978. – 167 с. 

26. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или Старшеклассникам о них самих / 

А.В. Мудрик. – М.: Просвещение, 1990. – 236 с. 

27. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. 

психол. фак., университетов / Р.В. Овчарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 

448с. 

28. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і 

ПМПК / за наук. ред. В.Г. Панка та І.І. Цушка. – Електрон. дані. – Київ : Український НМЦ 



практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 90 с. 

29. Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / 

В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 328 с. 

30. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

31. Педагогічні технології особистісно орієнтованого формування в учнів 

загальноосвітньої школи культу ри здоров’я: теорія та практика : навч. посіб. / [за ред. В.Г. 

Григоренка, С.О. Омельченко]. – Слов’янськ, 2010. – 348 с.  

32. Попов С. В. Валеология в школе и дома.- СПб «Союз».,1998. 

33. Робота психолога та соціального педагога в закладах освіти. Збірник нормативних 

документів / Укладач І.С. Загурська. – Житомир, 2010. – 85 с. 

34. Смирнов Н. К. Здоровьесохраняющие образовательные технологии в современной 

школе / Н. К. Смирнов.  – М. : АПК и ПРО, 2002. – 121 с. 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

Модуль І. Організація валеологічної служби в закладах освіти 

 

Тема 1. Положення про валеологічну службу в системі освіти в Україні. 

Психологічна служба в закладах освіти.  

Конспект: 

1. Загальні положення валеології та її застосування в навчальному процесі. 

2. Проблема збереження здоров’я  суб’єктів освітнього процесу. 

 

Орієнтовні теми рефератів: 

1. Валеологія як наука про життя.  

2. Історичні передумови формування культури здоров’я.  

3. Історія виникнення поняття здорового способу життя.   

 

Тема 2. Основні види діяльності валеолога психолога в дошкільних закладах.  

1. Підготування та розробка просвітницької програми (проблеми, що можуть виникнути, 

їх причини, шляхи їх уникнення, дії у надзвичайних ситуаціях)для батьків  (в парах) з таких 

орієнтовних тем: 

1. Особливості захисту здоров’я дитини у весняний період. 

2. Особливості захисту здоров’я дитини у зимній період. 

3. Особливості захисту здоров’я дитини в осінній період. 

4. Особливості захисту здоров’я дитини у літній період. 

5. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку в іншій кліматичній зоні. 

6. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку біля моря. 

7. Особливості захисту здоров’я дитини під час відпочинку на природі. 

8. Особливості захисту здоров’я дитини під час перебування в громадських місцях 

(під час скупчення великої к-ті людей). 

9. Особливості захисту здоров’я дитини під час спілкування з не домашніми 

тваринами. 

10. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом загартування. 

11. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом виконання профілактичної 

гімнастики. 

12. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом правильної організації місця для 

ігор. 

13. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації режиму дня. 

14. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації її правильного 

харчування. 

15. Особливості захисту здоров’я дитини шляхом організації її дозвілля. 

 



2. Розробити та роздрукувати (намалювати) інформаційний буклет з обраної теми до 

лабораторної роботи №1.  Буклет має містити поради та необхідну коротку інформацію для 

батьків дошкільнят. 

 

Тема 3. Особливості роботи валеолога психолога з учнями початкових класів та 

підлітками. Здоров’язбережувальна педагогіка.  

Конспект: 

1. Шляхи реалізації здоров’язберігаючої педагогіки.  

2. Шкільні фактори ризику, які негативно впливають на здоров’я дітей, та їх 

характеристика. 

3. Здоров'язберігаючий супровід навчально-виховного процесу в освітніх закладах. 

4. Здоров’язберігаючі технології:  

- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

- повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Творче завдання:обрати один із видів загальноосвітніх заходів,що сприяють формуванню 

здово’язберігаючих компетентностей учнів, та повністю його розробити. 

 Види заходів: оформлення наочної агітації; забезпечення активного рухового режиму 

(організація дінамічних перерв, проведення фікультхвилинок); створення і робота груп ЛФК; 

залучення працівників лікувальних закладів, просвітницьких центрів для роботи з дітьми та 

батьками; щомісячне  проведення "Єдиних днів медичної інформації"; оформлення в класних 

кімнатах куточків здоров’я; шкільна реклама; проведення КВК, вікторин, ролевих ігор та 

класних годин на теми здоров’язбереження;  проведення акцій; засідання круглих столів; 

тематичні місячники "Здорове покоління"; виконання учнями проектних робіт; організація у 

бібліотеках виставок – концепцій "Здоровий дух – здорове тіло", "Азбука здоров’я" та ін..; 

демонстрація дослідів (наприклад осідання тютюнового диму в легенях при курінні); 

відеолекторій для батьків та учнів; розповсюдження інформаційно-просвітницької літератури. 

Заходи не повинні повторюватися, розглянутими мають бути усі їх види. 

Наприклад: повністю розробити тематичний день/написати сценарій концерту/підібрати 

добірку фільмів (відео) здоров’язберігаючого формату та охарактеризувати їх (як саме та які 

здоров’язбережувальні компетентності вони формують, для якої категорії підходять) і тп. 

Орієнтовні теми рефератів: 

1. Медико-гігієнічні технології у сучасній школі. 

2. Екологічні здоров’язберігаючі технології у школі.  

3. Провадження соціально-адаптивних та особистісно-розвивальних технології у 

школах України..  

4. Технології забезпечення безпеки життєдіяльності у школі. 

 

Тема 4. Особливості роботи валеолога психолога з особами юнацького віку.  

Короткий конспект: 

- Криза юнацького віку. 

- Стреси,що переживає людина під час юнацького віку. З чим пов’язані. Як 

справлятися. 

- Проблема відповідальності. 

- Страхи в юнацькому віці. 

- Психологічні проблеми в цей період. 

- Проблема вибору життєвих цінностей. 

- Формування внутрішньої позиції юнака. Громадянська позиція. 

- Самоідентифікація. 

- Формування моральної самосвідомості. 

Завдання: проаналізувати методи роботи з особами юнацького віку; підготувати вправи 

та підібрати фільми, які на особистий погляд студентів найкраще використовувати у 



просвітницькій та виховній роботі з юнацькою молоддю; підходити до завдання креативно, 

можна придумати свої методи та підходи до роботи з юнаками. 

Тема 5. Особливості роботи валелога з педагогічним колективом школи.  

Конспект:  

1. Виявлення учнів з проблемами в колективі, правильна психологічна підтримка з боку 

вчителя. 

2. Діяльність валеолога по підвищенню рівня мотивації на здоров’язбереження серед 

педагогів. 

 

Модуль ІІ. Сучасні інноваційні напрями валеологічної служби: напрями, 

технології, види професійної роботи 

Тема 1. Соціально-психологічна та медико-валелологічна діагностика.  

1. Конспект та детальний розгляд таких тем: 

- принципи соціальної діагностики; 

- методи соціальної діагностики; 

- рівні та етапи соціальної діагностики; 

- актуальні проблеми сучасності – відношення старшокласників до них; 

- аспекти психодіагностування дітей різного віку; 

- сприятливі прогностичні фактори при комплексному оцінюванні дітей; 

- особливості проведення медико-валеологічної діагностики; підбір методик 

відповідно до віку учнів. 

2. Розглянути та виписати перелік й методику проведення функціональних проб та 

індексів у дослідженні фізичного стану школярів. 

3. Переглянути та підготувати необхідні матеріали (бланки,картки,ітп.) для 

прведення 4 психодіагностичних методик: 

- методика для визначення рівня розумового розвитку дітей 7-9 років; 

- методика для встановлення рівня розвитку уваги школярів П.Я. Гальперіна та СЛ. 

Кабильницької; 

- методика "Дослідження концентрації уваги";  

- методика "Дослідження обсягу короткочасної пам'яті"; 

- "Дослідження переважаючого типу запам'ятовування"; 

- "Дослідження обсягу словесно-логічної пам'яті"; 

- методика "Дослідження творчої уяви"; 

- "Визначення домінування пізнавального чи ігрового мотиву"; 

- "Вивчення мотивів учіння"; 

- методика Г.І. Ліпкіної "Три оцінки";  

- методика Т.В. Дембо - СЯ. Рубінштейн модифікована Ю.О. Бабаян [18]; 

опитувальника Г.Н. Казанцевої; 

- "Тест шкільної тривожності Філіпса". 

 

Тема 2. Засоби підвищення соціально-психологічної та медико-валеологічної 

культури учнів і їх батьків.   

Розглянути та законспектувати: 

- соціальна профілактика поведінки, з метою попередження злочинності, 

алкоголізму, наркоманії, суїцидів, бродяжництва, правопорушень та інших асоціальних явищ 

серед неповнолітніх; 

- соціально-психологічний супровід дітей, які потребують індивідуальної роботи та 

допомоги, довготривалого опікування. 

 

Тема 3.Валеологічна система супроводу дітей з особливими потребами.  

Розглянути та законспектувати: 

- суть та ефективність профілактичних та реабілітаційних методів валеологічної 

роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби; 

- особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- сприяння батькам в їхньому становленні у якості організаторів адекватних умов 



особистісного розвитку дитини; 

- програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з особливими потребами. 

 

 

Тема 4. Психолого-соціальний супровід дітей в період адаптації.  

1. Розглянути та коротко законспектувати такі теми: 

- причини шкільної дезадаптації 

- первинні ознаки дезадаптації першокласника; 

- методи поліпшення адаптації учня,що перевівся з іншої школи; 

- шляхи та засоби попередження дезадаптації дітей та молоді; 

- особливості роботи шкільного психолога, щодо попередження дезадаптації учнів; 

- особливості роботи соціального педагога, щодо попередження дезадаптації учнів. 

2. Підготувати доповідь по одній з тем. 
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V. Контроль якостi знань студентів 

 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Модульна робота №1. 

Варіант 1: 

1. Зміст і методи здоров’язбереження та здоров’яформування, що використовуються в 

сучасних школах. 

2. Валеологічна діяльність у ЗОШ. 

3. Особливості проведення просвітницької роботи з вчителями. 

 

Варіант 2: 

1. Особливості та технологія орієнтації всіх учбових дисциплін на здоров’язбереження. 

2. Організація та проведення системи оздоровчої та валеологічної роботи з дітьми 

дошкільних закладів. 

3. Суть, мета та задачі здоров’язбережувальної педагогіки. 

 

Варіант 3: 

1. Сучасні напрями формування культури здоров’я в основній та старшій школі. 

2. Особливості проведення валеологічної пропаганди з особами юнацького віку. 

3. Пояснити потребу в створенні здорового освітнього середовища в сучасній школі. 

 

 

Модульна робота №2. 

Варіант 1: 



1. Первинне медико-біологічне і психолого-педагогічне діагностування. 

2. Технологія оздоровлення методами додаткової освіти. 

3. Діагностика індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів 

шкільної дезадаптації. 

 

Варіант2: 

1. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками. 

2. Створення здоров’язбережувальних умов для успішного навчання та розвитку дитини 

з особливими потребами. 

3. Психолого-педагогічна підтримка першокласників. 

 

Варіант 3: 

1. Особливості оцінки соціального здоров’я. 

2. Просвітницько-профілактичні заходи з формування культури здоров’я. 

3. Особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни – екзамен. 

 

Питання до екзамену 

 

1. Валеологія як наука про життя.  

2. Історичні передумови формування культури здоров’я.  

3. Історія виникнення поняття здорового способу життя.   

4. Положення про валеологічну службу в системі освіти в Україні.  

5. Зміст і методи здоров’язбереження та здоров’яформування.  

6. Використання змісту валеологічних знань, умінь і навичок.  

7. Санітарно-гігієнічні нормативи для учбових закладів.  

8. Особливості організації співробітництва медиків, психологів, соціальних 

педагогів, класних керівників та адміністрації школи.  

9. Особливості та технологія орієнтації всіх учбових дисциплін на 

здоров’язбереження.  

10. Зміст предметів і курсів, що вивчаються для збереження і укріплення здоров’я 

учнів. 

11. Психологічна служба в системі народної освіти в Україні, її мета.  

12. Основні  види діяльності організації психологічної служби. 

13. Головні завдання психологічної служби.  

14. Пріоритетні напрями та зміст роботи шкільної психологічної служби.  

15. Поняття модель психологічної служби. Види моделей пс. 

16. Моделі психологічної служби: «групова» та «особистісна».  

17. Моделі психологічної служби: «екстремальна» і «стабільна». 

18. Моделі психологічної служби: «безпосередня» та «опосередкована». 

19. Змістовно-цільові та організаційно-функціональні критерії моделей психологічної 

служби.  

20. Положення про психологічний кабінет загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти.  

21. Етичний кодекс психолога.  

22. Зміст ієрархії, цілей діяльності шкільного практичного психолога. 

23. Основні види діяльності психолога у школі.  

24. Основні види діяльності  практичного психолога у гімназії.  

25. Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога.  

26. План роботи практичного психолога. 

27. Положення про психологічний кабінет дошкільних навчальних закладів.  

28. Основні завдання психолога у ДНЗ. 



29. Основні види діяльності психолога у ДНЗ.   

30. Охорона здоров'я в навчальному процесі ДНЗ.  

31. Охорона здоров'я поза діяльності ДНЗ.  

32. Організація та проведення системи оздоровчої та валеологічної роботи з дітьми.  

33. Сучасні напрями формування культури здоров’я в дошкільних закладах.  

34. Валеологічний моніторинг( діагностичні огляди, профілактика та реабілітація 

після захворювань).  

35. Пропаганда медичних знань і санітарно-медична освіта (прищеплення санітарно-

гігієнічних навичок) вихованцям ДНЗ та їх батькам. 

36. Особливості психологічного здоров’я дітей у дошкільному віці.  

37. Діагностика стану здоров'я дошкільнят, профілактика захворювань (фізичне 

загартовування, оздоровчі процедури).  

38. Навчання психорегуляції поведінки вихованців ДНЗ. 

39. Навчання дітей і працівників володінню правилами техніки безпеки в навчально-

виховному процесі в дошкільних закладах.  

40. Реабілітація  дошкільнят після хвороби. 

41. Первинна діагностика і характеристика контингенту учнів.  

42. Оцінка стану фізичного здоров’я учнів.  

43. Валеологічна діяльність: створення умов в освітньому закладі для оздоровлення 

учасників освітнього процесу на основі їх навчання керуванню власним здоров'ям в 

валеологічно правильно побудованому просторі освітньої установи. 

44. Сучасні напрями формування культури здоров’я в початковій школі.  

45. Сучасні напрями формування культури здоров’я в основній та старшій школі.  

46. Особливості профілактики шкідливих звичок в початковій, основній та старшій 

школі.  

47. Суть, мета та задачі здоров’язбережувальної педагогіки.  

48. Методологічний склад учбово-виховного процесу способами збереження і 

укріплення здоров’я.  

49. Сучасні методологічні підходи як механізми оптимізації педагогічного процесу, 

його ефективності та здоров’язбережувального характеру.   

50. Результат здоров’яформувальної діяльності – позитивна динамика здоров’я і 

виховання культури здоров’я.  

51. Проектування моделей діяльності та планування роботи з формування культури 

здоров’я. 

52. Проблеми, які можуть виникнути у зв’язку з кризою юнацьгоко віку.  

53. Особливості поводження з особою юнацького віку під час психологічних 

консультацій та проведення валеологічної пропаганди.   

54. Головні  напрямки проведення навчально-просвітницької діяльності валеолога у 

роботі з людьми юнацького віку.  

55. Проведення профілактики адитивної поведінки. 

56. Первинна діагностика і характеристика контингенту викладачів. 

57. Створення колективу педагогів-однодумців, одним із основних завдань якого є 

виховання здорових учнів.  

58. Особливості проведення просвітницької роботи з вчителями.   

59. Формування у вчителів уміння та навичок надання опосередкованої психологічної 

допомоги своїм учням. 

60. Критерії оцінки стану фізичного здоров’я.  

61. Особливості оцінки нервово-психічного стану здоров’я.  

62. Первинне медико-біологічне і психолого-педагогічне діагностування.  

63. Найпоширеніші методи психологічної діагностики.   

64. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками.  

65. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками.  

66. Аспекти, які повинні бути включені у соціально-психологічний опитувальник для 

вивчення відносин старшокласників до деяких актуальних проблем сучасності.  

67. Особливості оцінки соціального здоров’я учнів.  

68. Оцінка звичайного способу життя учнів.  



69. Національна соціально-психологічна служба.  

70. Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога.  

71. Основні положення статистичного звіту про роботу соціального педагога.  

72. Положення про атестацію соціальних педагогів.  

73. План роботи соціальних педагогів.  

74. Діяльність, яку організовують центри практичної психології і соціальної роботи. 

75. Технологія оздоровлення методами додаткової освіти.  

76. Способи корекції шкідливих звичок.  

77. Робота з батьками, в контексті організації здорового способу життя сім’ї.  

78. Просвітницько-профілактичні заходи з формування культури здоров’я. 

79. Створення здоров’язбережувальних умов для успішного навчання та розвитку 

дитини з особливими потребами.  

80. Спеціальні методи валеологічної роботи (методи валеологічної діагностики, 

профілактики, реабілітації).  

81. Розкриття та вирішення проблем здоров’я категорії учнів з особливими освітніми 

потребами, з використанням валеологічних технологій.  

82. Особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми 

потребами.  

83. Розвиток усіх складових здоров’я ( фізичної, психічної та духовної), та сприяння  

покращенню здоров’я учня з особливими потребами у навчальному закладі.  

84. Сприяння батькам в їхньому становленні у якості організаторів адекватних умов 

особистісного розвитку дитини з особливими потребами. 

85. Пропаганда дефектологічних знань серед вчителів та інших учнів навчального 

закладу (форми,методи).  

86. Надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами. 

87. Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи 

соціального педагога, практичного психолога.  

88. Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з особливими потребами. 

89. Створення соціально - психологічних умов, що дозволяють дитині успішно 

функціонувати і розвиватися в педагогічному середовищі і шкільній системі відносин.  

90. Виявлення особливостей психолого-педагогічного статусу кожного школяра з 

метою своєчасної профілактики і ефективного рішення проблем, що виникають у дитини в 

процесі навчання, спілкуванні і психічному стані.  

91. Психолого-педагогічна підтримка усіх першокласників в період їх первинної 

шкільної адаптації.  

92. Психолого-педагогічна підтримка учнів що перевилися в період їх адаптації до 

нової школи. 

93. Діагностика адаптації першокласників: методи,методики,вимоги до їх проведення.  

94. Діагностика індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів 

шкільної дезадаптації.  

95. Психокорекційна робота з дітьми, що зазнають труднощі в шкільній адаптації. 

 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

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/Кількістьконтрольнихзаход

ів за семестр 

Максимальнакіль

кістьбалів за один 

вид контролю 

 

Загальна сума балів 



І Модуль  До 55 балів 

Контроль на аудиторних заняттях: 

-практичних , лабораторних/ 1заняття 

 

До 5 балів 

До 40 балів 

Модульний контроль: 

- Виконання контрольної роботи 

 

До 15 балів 

До 15балів 

ІІ Модуль   До 45 балів 

Контроль на аудиторнихзаняттях: 

-практичних,лабораторних / 1заняття 

 

До 5 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- Виконання контрольної роботи 

 

До 15 балів 

До 15 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 

1.Положення 14 Лекція, 1. Битянова М.Р.  Колок-



про 

валеологічну 

службу в 

системі освіти в 

Україні. 

Психологічна 

служба в 

закладах освіти. 

практичне 

заняття. 

Организация 

психологической 

работы в школе: учеб 

пособие/М.Р. 

Битянова. – М.: 

Совершенство, 1998. 

– 298 с. 

2. Грезнева О.Ю. 

Научные школы 

(Педагогический 

аспект). – Москва, 

2003. 

3. Коломінський 

Н.Л. Методологічні 

засади професійної 

підготовки 

практичного 

психолога / Н.Л. 

Коломінський // 

Практична психологія 

і соціальна робота. – 

2003. – №4. – С. 12-

13. 

4. Овчарова Р.В. 

Практическая 

психология 

образования: учеб. 

пособие для студ. 

психол. фак., 

университетов/Р.В. 

Овчарова.–М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2003. – 

448 с. 

5. Панок В. Г. 

Психологічна служба: 

[навч.-метод. посіб. 

для студентів і 

викладачів] / В. Г. 

Панок. – [2-е вид.]. – 

Кам’янець-

Подільський : 

Друкарня Рута, 2013. 

– 328 с. 

6. Робота психолога 

та соціального 

педагога в закладах 

освіти. Збірник 

нормативних 

документів / Укладач 

І.С. Загурська. – 

Житомир, 2010. – 85 

с. 

7. Дубровина И.В. 

Школьная 

психологическая 

віум, 

перевір-

ка кон-

спекту, 

рефератив

на 

доповідь. 



служба: Вопросы 

теории и практики / 

И.В. Дубровина. – М.: 

Педагогика, 1991. – 

225с. 

8. Організація та 

науково-методичне 

забезпечення 

діяльності 

психологічної служби 

і ПМПК / за наук. ред. 

В.Г. Панка та І.І. 

Цушка. – Електрон. 

дані.–Київ : 

Український НМЦ 

практичної психології 

і соціальної роботи, 

2013. – 90 с. 

9. Валеологія. Навч. 

посібник: в 2 

ч./Бобрицька В.І., 

Гринькова М.В та ін. 

– Полтава: «Скайтек», 

2000 – 306с. 

2.Основні види 

діяльності 

валеолога 

психолога в 

дошкільних 

закладах 

16 Лекція, 

практичне 

та 

лабораторн

е заняття. 

1. Боговарова О. 

Психологічна 

готовність дитини до 

навчання в школі / О. 

Боговарова // 

Психолог. – 2003. - 

№29. – С.80. 

2. Білан О.І. Валеологія 

дошкільникам. — 

Львів, 1998. 

3. Валеологічне 

виховання дітей 

дошкільного віку. 

/Упор. Ж.А. Ципляк. 

— 

Тернопіль:Навчальна 

книга – Богдан,2010. 

— 76 с. 

4. Детский 

практический 

психолог: Программы 

и методические 

материалы: Учеб. 

пособие для 

студентов высш. пед. 

учеб. заведений / Под 

ред. О.А. Шаграевой, 

С.А. Козловой. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2001. – 

256 с. 

5. Петровский А.В., 

 Перевір-

ка 

просвіт-

ницької 

програ-ми 

для 

школя-рів 

та 

інформа-

ційного 

буклету, 

колок-

віум.  



Ярошевский М.Г. 

Основы 

теоретической 

психологии. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

6. Панок В. Г. 

Психологічна служба: 

[навч.-метод. посіб. 

для студентів і 

викладачів] / В. Г. 

Панок. – [2-е вид.]. – 

Кам’янець-

Подільський : 

Друкарня Рута, 2013. 

– 328 с. 

3. Особливості 

роботи 

валеолога 

психолога з 

учнями 

початкових 

класів та 

підлітками. 

Здоров’язбереж

увальна 

педагогіка. 

18 Лекція, 

практичне 

та 

лабораторн

е заняття. 

1. Петровский А.В., 

Ярошевский М.Г. 

Основы 

теоретической 

психологии. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

2. Попов С. В. 

Валеология в школе 

и дома.- СПб 

«Союз».,1998. 

3.  Колбанов В. В., 

Зайцев Г. К. 

Валеолгия в школе. 

— СПб., 1992. 

4. Педагогічні 

технології 

особистісно 

орієнтованого 

формування в учнів 

загальноосвітньої 

школи культу ри 

здоров’я: теорія та 

практика : навч. 

посіб. / [за ред. В.Г. 

Григоренка, С.О. 

Омельченко]. – 

Слов’янськ, 2010. – 

348 с. 

5. Маленкова Л.И. 

Воспитание в 

современной школе: 

кн. для учителя-

воспитателя / Л.И. 

Маленкова. – М.: 

Пед. о-во России: 

Ноосфера, 1999. – 

300 с. 

6. Детский 

практический 

психолог: 

Программы и 

Презентація, 

книги та 

роздруківки з 

інформацією 

по темі. 

Кон-

спект, 

колок-

віум, 

творче 

завдання. 



методические 

материалы: Учеб. 

пособие для 

студентов высш. 

пед. учеб. заведений 

/ Под ред. О.А. 

Шаграевой, С.А. 

Козловой. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2001. – 

256 с. 

7. Жутикова Н.В. 

Учителю о практике 

психологической 

помощи / Н.В. 

Жутикова. – М.: 

Просвещение., 1988. 

– 176 с. 

4. Особливості 

роботи 

валеолога 

психолога з 

особами 

юнацького віку 

16 Лекція, 

лабораторн

е заняття. 

1. Петровский А.В., 

Ярошевский М.Г. 

Основы 

теоретической 

психологии. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

2. Кон И.С. 

Психология ранней 
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