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Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- кість 

балів 

16.03.2020 

 

14.00–15.20 

 

Лабораторне  

заняття 

 

42-вл 

Тема заняття: Зміст і методи 

проведення санітарно -просвітницької 

роботи в навчальних закладах. 

План заняття 

Теоретична складова: 

1. Організаційно-методичне 

забезпечення з питань корекції 

способу життя, пропаганди медичних 

та гігієнічних знань і здорового 

способу життя.  

2. Впровадження науково 

обґрунтованих заходів щодо первинної 

і вторинної профілактики 

захворювань, і виховання учнів з 

урахуванням показників 

захворюваності.  

3. Організація і проведення акцій 

профілактичної спрямованості, 

створення банку санітарно-

просвітницької літератури, лекцій.  

4. Методи усної пропаганди: 

популярна лекція, агітаційно-

інформаційний виступ, бесіда, вечір 

питань і відповідей, дискусія, 

вікторина тощо. 

Практична складова: 

1. На основі знань отриманих на лекції 

та під час самостійної підготовки до 

Для виконання завдань лабораторного 

заняття використати матеріал лекції 3 

(тема: Методи навчання основ 

медичних знань) та літературні джерела: 

1. Валецька Р.О. Основи медичних 

знань: підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Валецька Р.О-Київ.: Вища школа, 

2009. – 387 с.  

2.Інфекційні та неінфекційні хвороби, 

що набули соціального значення / С.В. 

Страшко, І.П.Кривич, Г.М.Гусєва, В.Г. 

Білик // Додаток до підручника з основ 

медичних знань для студентів 

педагогічних спеціальностей закладів 

вищої освіти. – Київ: Видавництво 

«Алатон», 2018. – Вид. 2.– 74 с. 

3. Шувалова О.П. Інфекційні хвороби. К. 

–2005. – 224 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Katevasilenko1995@gmail.com або 

через Viber (+380634694302) 

 

*Термін 

виконання до 

24.03.2020 р. 

Загальна 

сума балів за 

виконані 

завдання – 

10, зокрема: 

складання 

тестів по 3 

бали за 

комплект до 

теми (в сумі-

6 балів); 

розроблення 

інструктивної 

карти – 4 

бали. 



лабораторного заняття розробити по 5 

тестів для самоперевірки (загальна 

кількість 10 тестів). 

2. Виконати практичну частину 

лабораторного заняття, а саме: 

Розробити інструктивну карту для 

санітарно-просвітницької роботи щодо 

попередження поширення інфекцій що 

передаються повітряно-крапельним 

шляхом. 

*Умови для розроблення картки: 

*Місце реалізації інструкції – заклад 

освіти (тип кожен студент вибирає 

самостійно); 

*Інфекційне захворювання для якого 

розробляється інструктивна карта 

студент обирає самостійно. 

Виконані завдання надсилати на 

електронну адресу: 

Katevasilenko1995@gmail.com 

 


