
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Побудова індивідуальних оздоровчих програм та 

валеологічний і медичний супровід учнів» 

Викладач: к.п.н., доц. Білик В.Г. 

(для студентів 12-мвгл групи) 

 
№ 

з/п 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Зміст заняття 

Форма оцінювання. 

(e-mail) 
Кількість балів 

Увага!  Пункт 10 виконується протягом семестру! 

1. 17.03.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лекція 

 
Тема заняття: Нормативно-правово 

база медичної та валеологічної служби 

в закладах освіти. 

План заняття 

1. Завдання медичної та валеологічної 

служби в закладах освіти.  

2. Нормативні документи щодо 

організації медичної та валеологічної 

служби в закладах освіти.  

3. Положення ліцензійних умов 

провадження діяльності з медичної 

практики в закладах освіти.  

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. презентацію до лекції 

3. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

24.03.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 10, 

зокрема: 

конспект лекції – 

2 бали; 

презентація до 

лекції – 4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

2 24.03.2020 

 

12.30–13.50 

 

Практичне 

заняття 

 

Тема заняття: Особливості організації 

валеологічної служби в закладах освіти.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Структура валеологічної служби в 

дошкільних закладах.  

2. Структура шкільної валеологічної 

служби. 

3. Структура валеологічної служби в 

позашкільних освітніх закладах. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

практичного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

а) розробити схему шкільної 

валеологічної служби; 

б) визначити завдання кожної 

виокремленої в схемі структурної 

одиниці. 

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

Результати виконання плану 

практичного заняття подати у 

вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої схему шкільної 

валеологічної служби; 

3. розробленої картки завдання 

для кожної виокремленої в схемі 

структурної одиниці. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

31.03.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

схема шкільної 

валеологічної 

служби– 3 бали; 

картка завдань 

для кожної 

виокремленої в 

схемі 

структурної 

одиниці– 3 бали. 

 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

3. 31.03.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Особливості організації 

медичної служби в закладах освіти.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Основні форми організації медичної 

служби в дошкільних закладах.   

2. Основні форми організації шкільної 

медичної служби. 

3. Основні форми організації медичної 

служби в позашкільних освітніх закладах. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

На основі аналізу літературних джерел 

систематизувати положення ліцензійних 

умов провадження діяльності з медичної 

практики в закладах освіти.  

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. картки положень ліцензійних 

умов провадження діяльності з 

медичної практики в закладах 

освіти. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

07.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 4 

бали; 

розроблення 

картки – 5 балів. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 
4. 07.04.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лекція 

 

Тема заняття: Основні форми 

організації роботи та завдання 

медичного кабінету в закладах освіти 

План заняття 

1. Положення про медичний кабінет.  

2. Засади керування роботою медичного 

кабінету.  

2. Матеріально-технічне забезпечення 

медичного кабінету.  

3. Табель оснащення медичного пункту 

медикаментами та перев’язувальними 

матеріалами.  

4. Перелік лікарських засобів для надання 

невідкладної допомоги правила їх 

зберігання та видачі.  

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

Для контролю виконання плану 

заняття та діагностики 

сформованості знань 

розробити: 

1. конспект лекції; 

2. презентацію до лекції 

2. тести для самоперевірки 

опанованими знаннями (не 

менше 10). Ключі до тестів 

обов’язкові.  

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

14.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 10, 

зокрема: 

конспект лекції – 

2 бали; 

презентація до 

лекції – 4 бали; 

складання тестів 

– 4 бали за 

комплект. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

5. 14.04.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Матеріально-технічне 

забезпечення медичного кабінету. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1 Оформлення медичного кабінету в 

закладах освіти. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити проект оформлення медичного 

кабінету в закладах освіти. 

*Умови для розроблення проекту: 

Місце реалізації проекту – заклад освіти 

(тип ЗО кожен студент вибирає 

самостійно); 

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. проекту оформлення 

медичного кабінету в закладах 

освіти. 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

21.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 2 

бали; 

розроблення 

проекту 

оформлення 

медичного 

кабінету в 

закладах освіти –

7 балів. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-polozhennia-pro-medychnyi-kabinet
http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html
mailto:Valya-bilyk@bigmir.net


підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

6.  21.04.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Лікарські препарати 

медичного кабінету в закладах освіти.  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Перелік та особливості зберігання ліків 

у медичному кабінеті закладів освіти. 

2. Звітна документація надходження та 

реалізації медичних препаратів 

медичними кабінетами закладів освіти. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити детальну інструкцію видачі 

медичних препаратів дітям та дорослим у 

закладах освіти. 

*Умови для розроблення інструкції: 

Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої інструкції видачі 

медичних препаратів дітям та 

дорослим у закладах освіти 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

28.04.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 4 

бали; 

розроблення 

інструктивної 

карти – 5 бали. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
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В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

7.  28.04.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Функції медичного 

працівника в закладах освіти 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Нормативні документи щодо 

організації роботи медичного працівника 

в закладах освіти.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту посадових 

обов’язків медичного працівника в 

закладах освіти. 

*Умови для розроблення інструктивної 

карти: 

Місце реалізації – заклад освіти (тип 

кожен студент вибирає самостійно); 

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. розробленої карти посадових 

обов’язків медичного працівника 

закладу освіти 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

05.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 4 

бали; 

розроблення 

карти посадових 

обов’язків 

медичного 

працівника 

закладу освіти – 

5 балів. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
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240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 
8.  05.05.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Особливості 

оформлення медичної документації 

лікарем та медсестрою в закладах 

освіти .  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Специфіка оформлення медичної 

документації лікарем.  

2. Специфіка оформлення медичної 

документації медсестрою.  

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити карти проведення та контролю 

проведених профілактичних щеплень 

учнів 1-11 класів загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. карти проведення 

профілактичних щеплень учнів 

1-11 класів загальноосвітнього 

навчального закладу; 

3. карти контролю проведених 

профілактичних щеплень учнів 

1-11 класів загальноосвітнього 

навчального закладу  

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

 

*Термін 

виконання до 

12.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

карт – по 3бали 

за кожну карту. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
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та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

9. 12.05.2020 

 

12.30–13.50 

 

Лабораторне 

заняття 

 

Тема заняття: Обліково-звітна 

документація медичного працівника 

закладів освіти .  

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Види обліково-звітної документації 

медичного працівника закладів освіти. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції та 

під час самостійної підготовки до 

лабораторного заняття розробити 

презентацію теоретичного матеріалу. 

2. Виконати практичну частину заняття, а 

саме: 

Розробити план контролю виконання 

норм харчування дітей у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Розробити план роботи медичного 

працівника щодо перевірки шкільної 

їдальні. 

Результати виконання плану 

лабораторного заняття подати 

у вигляді: 

1. презентації теоретичного 

матеріалу; 

2. плану контролю виконання 

норм харчування дітей у 

загальноосвітньому навчальному 

закладі; 

3. плану роботи медичного 

працівника щодо перевірки 

шкільної їдальні. 

 

 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

*Термін 

виконання до 

19.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 9, 

зокрема: 

презентація 

теоретичного 

матеріалу – 3 

бали; 

розроблення 

планів – по 3 

бали за кожний 

план. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
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Рекомендована література: 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 

240 с. 

2. Організаційні основи сімейної 

медицини: підручник / за ред. 

В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: 

«Медицина», 2007. 392 с. 

3. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я: навчальний посібник 

для позааудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / за ред. 

В.В.Руденя. Львів, 2003. 124 с. 

Електронні інформаційні ресурси 
https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/201

9/rv_343dod_08_10_2019.pdf 

http://znz20.com.ua/index.php/pro-shkolu/79-prijmalnya/718-

polozhennia-pro-medychnyi-kabinet 

http://sofmk.klasna.com/ru/site/organizatsiya-medichnogo-.html 

 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

 

Valya-bilyk@bigmir.net 

10. 19.05.2020 

 

12.30–13.50 

 

Практичне 

заняття 

 

Тема заняття: Захист індивідуальних 

проектів 

Тема проекту: 

Дослідження стану організації 

валеологічної служби у різних освітніх 

закладах. 

 

Результати виконаного 

індивідуального проекту подати 

у вигляді: 

1.реферату;  

2. презентації до реферату; 

3. кросворду з обраної теми. 

 

Консультація здійснюється 

через електронну пошту: 

Valya-bilyk@bigmir.net,  

або через Vider. 

 

Виконані завдання надсилати 

тільки на електронну адресу: 

Valya-bilyk@bigmir.net 

*Термін 

виконання до 

19.05.2020 р. 

Загальна сума 

балів за виконані 

завдання – 8, 

зокрема: реферат 

–2 бали; 

презентація до 

реферату – 3 

бали; 

розроблення 

кросворду – 3 

бали. 

 

https://bmr.gov.ua/fileadmin/documentation/cityhall_decisions/2019/rv_343dod_08_10_2019.pdf
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