
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Методика навчання основ здоров’я та валеології» 

13 змгвл 

Кандидат філософських наук, доцент Воронцова Т.В. 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

6.04.2020 17:00-18:20 

18:30-19:50 

 

Лабораторне Тема заняття:  

Методика навчання основ здоров’я. 

Умови ефективної реалізації 

превентивної освіти 

Зміст заняття:  

Особливості викладання предметів 

профілактичного спрямування  

Особистісно-орієнтований підхід в 

організації навчального процесу. 

Педагогіка співробітництва і 

розвиваючого навчання (за Л. С. 

Виготським). Нові вимоги до 

завдань загальної середньої освіти – 

формування опорних знань, 

життєвих навичок і компетенцій, 

здатності до саморозвитку і 

самонавчання.  

Сфера застосування традиційних 

методів навчання (словесних, 

наочних, практичних, контролю і 

самоконтролю, самостійної роботи). 

Інноваційні методи навчання 

здоров’ю. Навчання здорового 

способу життя на засадах розвитку 

Розробити план-конспекту уроку за 

програмою предмету «Основи 

здоров’я» («Я досліджую світ»)  

 

Або (замість виконання усіх 

письмових завдань з предмету) 

можна пройти дистанційний он-

лайн курс 

http://multycourse.com.ua/ua/  

 

Рекомендована літературні джерела: 

1. http://autta.org.ua/ua/resources/  

2. Воронцова Т. В. Основи 

здоров’я: підруч. [для 5-го кл. 

загальнооосв. навч. закл.] / Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко -К.: 

Алатон, 2010. — 176 с. 

3. Воронцова Т. В. Основи 

здоров’я: зошит-практикум [для 5-го 

кл. загальнооосв. навч. закл.] / Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко -К.: 

Алатон, 2010. — 72 с. 

4. Воронцова Т. В. Основи 

здоров’я. 5 клас: посіб. для вчителя / 

Термін 

виконання 

до 

7.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 

http://multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/ua/resources/


навичок. Поняття соціально-

психологічних компетентностей 

(життєвих навичок). ООЖН – освіта 

на основі набуття життєвих 

навичок. 

Створення сприятливих умов для 

ефективного викладання 

профілактичних дисциплін у 

навчальному закладі. Принципи 

FRESH (фокус ресурсів на 

ефективне шкільне здоров’я). Роль 

адміністрації навчального закладу у 

формуванні політики щодо 

здорового способу життя. 

Системний і мультидисциплінарний 

підхід до організації профілактичної 

роботи у навчальному закладі. Роль 

шкільної психологічної служби в 

організації превентивної роботи. 

Обов’язки соціального педагога і 

медичного працівника.  

 

Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко -К.: Алатон, 2006. — 

264 с. 

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. 

6. Розвиток партнерства. 

Формування мотивації до ведення 

здорового способу життя серед 

молоді: Практ. поради та приклади : 

[ інформ. зб. з життєвих навичок / 

авт.-упоряд. Марі-Ноель Бело ]. – К.: 

Генеза, 2005. – 48 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

tetianavorontsova61@gmail.com 

7.04.2020  Екзамен    

 


