
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Теорія і методика позашкільної освіти з валеології» 

12 ЗМГВЛ 

Професор Вербицький В.В. 

 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.04.2020 14:00 – 15:20 

 

Лекція 

 

Тема заняття: Здоров`язберігаючі 

технології в закладах позашкільної 

освіти. Шляхи формування 

мотивації підростаючого покоління 

до здорового способу життя. 

 

Зміст заняття:  

Система охорони здоров`я в 

позашкіллі. Здоров`язберігаючі 

та здоров`явідновлюючі 

технології в закладах 

позашкільної освіти. 
 

Зробити конспект лекції та написати 

реферат на тему: «Шляхи 

формування мотивації 

підростаючого покоління до 

здорового способу життя». 

Рекомендовані літературні джерела: 

1. 1.Сущенко Т.И. Основы внешкольной 

педагогики: Пособие для классных 

руководителей, педагогов 

внешкольных учреждений. – Мн.: 

Бел. навука, 2000. – 221 с. 

2. 2. Вербицький В.В. Юннатівський 

рух в Україні. – К.: Деміур. – 2001. – 

304с. 

3. 3. Вербицький В.В. Формування 

практичного розуму 

цілеспрямованого учня (з досвіду 

сталого розвитку позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти). К.: 

Деміур, 2002. – 230с. 

4. Мелентьєв О.Б. Теорія і методика 

позашкільної освіти / Умань.: 

„АЛМІ‖, 2013 – 182 с. – Бібліогр. 

178– 182 с. 

Термін 

виконання 

до 

24.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



5.Позашкільна освіта в Україні: 

навч. посіб. /За ред. О.В. Биковської. 

– П47 К.:ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 
vladimir.verbitskiy@gmail.com  

17.04.2020 15:30 – 16:50 Лабораторне Тема заняття: Організація 

літнього оздоровлення й 

відпочинку учнів в закладах 

позашкільної освіти 

 

Зміст заняття:  

Організація літнього 

оздоровлення й відпочинку, 

змістовного дозвілля, творчого 

особистісного розвитку дітей, 

підлітків і молоді. 

 

Розробити сценарій оздоровчого 

заходу для літнього табору (гра, 

конкурс, змагання, квест, брейн-ринг 

тощо) 

 

Рекомендовані літературні джерела: 

4. 1.Сущенко Т.И. Основы внешкольной 

педагогики: Пособие для классных 

руководителей, педагогов 

внешкольных учреждений. – Мн.: 

Бел. навука, 2000. – 221 с. 

5. 2. Бех І. Д. Виховання особистості: у 

2 кн. Кн. 1: Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико-

технологічні засади: Наукове 

видання / І. Д.Бех. – К.: Либідь, 2003. 

– 280 с. 

6. 3. Вербицький В.В. Формування 

практичного розуму 

цілеспрямованого учня (з досвіду 

сталого розвитку позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти). К.: 

Деміур, 2002. – 230с. 

4. Мелентьєв О.Б. Теорія і методика 

позашкільної освіти / Умань.: 

„АЛМІ‖, 2013 – 182 с. – Бібліогр. 

Термін 

виконання 

до 

24.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



178– 182 с. 

5. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і 

виховання: теоретико-дидактичний 

аспект : монографія / Григорій 
Петрович Пустовіт. Кн. 1 : Вид. друге 

доп. і випр. – Видавництво МДУ ім. В. 

О. Сухомлинського. 2010. – 379 с. 
 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

vladimir.verbitskiy@gmail.com  

 


