
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Тренінги з актуальних проблем фізичного та психічного здоров’я» 

4-звл 

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 

7.04.2020 14:00-15:20 

15:30-16:50 

Лабораторне Тема: Тренінг, як ефективний метод 

профілактичної роботи 

Зміст теми: 

Класифікація методів навчання. 

Ефективність інтерактивного 

навчання. Принципи 

інтерактивного навчання. Огляд 

інтерактивних методів.  

Поняття тренінгу. Зміст тренінгу. 

Тривалість тренінгу.  Оцінювання 

ефективності тренінгу. Структура 

тренінгового заняття. План 

проведення тренінгу. Корисні 

поради тренеру. 

Просторова організація кабінету 

для інтерактивних занять. 

Мінімальні вимоги до приміщення. 

Ресурсне забезпечення 

інтерактивних занять. 

 

Створити презентацію за основними 

поняттями теми (8-12 слайдів). 

 

Або (замість виконання усіх 

письмових завдань з предмету) 

можна пройти дистанційний он-

лайн курс 

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

 

Рекомендованi iнформацiйнi 

джерела 

1. Воронцова Т. В. Основи 

здоров'я. 5 клас: Посібник для 

вчителя [Електронний ресурс] / Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко. —

К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу 

до ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_

dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

2. Федорчук В. М. Тренінг 

особистісного зростання: навч. 

посіб. / В. М. Федорчук – К. : Центр 

учбової літератури, 2014. – 250 с. 

Термін 

виконання 

до 

9.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

30 балів 

http://multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf


3. Онлайн курс «Основи 

здоров’язбережної компетентності», 

— Режим доступу:  

http://multycourse.com.ua/ua/. – 

28.08.2018. 

4. Використання інтерактивних 

методів навчання [Електронний 

ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. 

Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. 

Герасимчук, О. А. Кочубей. – 

2016.— Режим доступу: 

http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-

vikoristannya-interaktivnih-metodiv-

navchannya.html. 

5. Воронцова Т. В. Вчимося 

жити разом. Посібник для вчителя з 

розвитку соціальних навичок у курсі 

«Основи здоров’я» (основна і 

старша школа)/ Т. В. Воронцова, В. 

С. Пономаренко та ін.—К.:Алатон, 

2017.—Режим доступу: 

https://drive.google.com/drive/folders/

0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3 

6. Інтерактивні технології 

навчання // Україномовні 

реферати.—Режим доступу: 

http://www.refotext.com/referat-text-

16587-1.html. 

http://multycourse.com.ua/ua/
http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3


Онлайн курс «Основи 

здоров’язбережної компетентності», 

— Режим доступу:  

http://multycourse.com.ua/ua/. – 

28.08.2018 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

tetianavorontsova61@gmail.com 

9.04.2020 14:00-15:20 

15:30-16:50 

Лабораторне Тема: Тренінговий курс «Вчимося 

жити разом» 

Зміст теми: 

Поведінкові реакції дітей з 

посттравматичним стресовим 

розладом. Проблеми дезадаптації 

дітей-переселенців. Адаптація 

внутрішньо-переміщених дітей до 

нової школи. Визначення 

успішності адаптації дитини до 

навчального закладу.  

Актуальність життєвих навичок та 

психосоціальної підтримки у 

навчально-виховному процесі. 

Допомога в розвитку навичок 

подолання кризової ситуації у 

внутрішньо переміщених осіб. 

Життєві навички, необхідні для 

адаптації та розбудови миру.  

Розробити план тренінгового 

заняття за змістом теми (на вибір). 

 

Або (замість виконання усіх 

письмових завдань з предмету) 

можна пройти дистанційний он-

лайн курс 
http://multycourse.com.ua/ua/  

 

Рекомендованi iнформацiйнi 

джерела 

1. Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., 

Микитюк О. М. ІНКЛЮЗИВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ОСНОВ ЗДОРОВ’Я: [монографія]. 

2. Вердербер Р. Психология 

общения / Р. Вердербер, К. 

Вердербер.—– СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. 

3. Воронцова Т. В. Вчимося 

жити разом. Посібник для вчителя з 

Термін 

виконання 

до 

10.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

30 балів 

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


Мета і завдання курсу. Структура 

програми для 1-4 класів. Структура 

програми для 5-9 класів. Навички 

ефективної комунікації. Навички 

самоконтролю. Навички емпатії. 

Навички кооперації.  Розв’язання 

проблем і прийняття рішень. 

Навички запобігання ескалації та 

розв’язання конфліктів. Навички 

неагресивної впевненості. Навички 

самоусвідомлення та самооцінки. 

Протидія булінгу.  Керування 

стресами. 

розвитку соціальних навичок у курсі 

«Основи здоров’я» (основна і 

старша школа) [Електронний 

ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 

2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/

0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3c

. 

4. Воронцова Т. В. Вчимося 

жити разом. Програма з розвитку 

соціальних навичок учнів 

початкової школи у курсі «Основи 

здоров’я» [Електронний ресурс] / Т. 

В. Воронцова, В. С Пономаренко та 

ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/

0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNRR

nc. 

5. Воронцова Т. В. Вчимося 

жити разом. Програма з розвитку 

соціальних навичок учнів основної 

та старшої школи у курсі «Основи 

здоров’я»[Електронний ресурс] / Т. 

В. Воронцова, В. С. Пономаренко та 

ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: 



https://drive.google.com/drive/folders/

0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHbl

U. 

6. Лорман Т. Інклюзивна освіта. 

Підтримка розмаїття у класі: [практ. 

посіб.] /Лорман Т., Деппелер Д., 

Харві Д.; [пер. з англ. Т. Клекота]. – 

К. : СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 

296 с. 

7. Онлайн курс «Вчимося жити 

разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 

28.08.2018. 

8. РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ 

НАВИЧОК. Навчально-методичний 

посібник для роботи зі 

старшокласниками і випускниками 

інтернатних закладів для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.– Київ, 2011. 

9. Щербатых Ю. В. Психология 

стресса /Ю. В. Щербатых. – М.: 

Эксмо, 2006. 

ЮНЕСКО. Как остановить насилие в 

школе. Пособие для учителей. – 2011 

г. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

tetianavorontsova61@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
http://llt.multycourse.com.ua/ua/


10.04.2020 14:00-15:20 

15:30-16:50 

Лабораторне Тема: Тренінговий курс «Захисти 

себе від ВІЛ» 

Зміст теми: 

Базові поняття. Ситуація з 

ВІЛ/СНІД у світі. ВІЛ/СНІД в 

Україні. Базова інформація. 

Походження ВІЛ. Шляхи передання 

ВІЛ. Умови зараження. 

Середньостатистичні ризики. 

Методи захисту від ВІЛ. Як ВІЛ не 

передається.  

Діагностика: тестування на ВІЛ-

інфекцію. Стигма та дискримінація 

людей, які живуть з ВІЛ: її форми, 

прояви і небезпека. ВІЛ і право. Як 

захиститися від ВІЛ. Життя з ВІЛ. 

Молодь в епіцентрі епідемії. 

Превентивна освіта. Роль 

навчального закладу у профілактиці 

ВІЛ-інфекції. На чому базуються 

ефективні профілактичні програми. 

Мета і завдання курсу. Програма 

курсу. Педагогічна стратегія курсу. 

ВІЛ/СНІД/ІПСШ: знайомство з 

проблемою. ВІЛ: шляхи зараження і 

способи захисту. Поведінка і 

ризики. Джерела допомоги для 

молоді. Будуємо рівноправні 

стосунки. Вчимося приймати 

Розробити тренінгове заняття за 

змістом теми (на вибір). 

 

Або (замість виконання усіх 

письмових завдань з предмету) 

можна пройти дистанційний он-

лайн курс 

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

 

Рекомендованi iнформацiйнi 

джерела 

1. Воронцова Т. В., 

Пономаренко В. С. Захисти себе від 

ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

методичний посібник для педагога-

тренера. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 208 c. 

2. Воронцова Т. В., 

Пономаренко В. С. Захисти себе від 

ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — 

Тернопіль: «Навчальна книга —

Богдан», 2012. — 168 c. 

3. Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді: 

моногр./ О. М. Балакірєва, Н. О. 

Ринган. Р. Я. Левін та ін. /наук. ред. 

О. М. Балакірєва. К.: Укр. ін-т соц. 

Термін 

виконання 

до 

10.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

30 балів 

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


рішення. Протидія тискові і 

маніпуляціям. «НІ» алкоголю, 

наркотикам, спільному 

використанню предметів, які 

колють або ріжуть. Стать і гендер. 

Цінність родини. Небезпека ранніх 

статевих стосунків. Відстрочення 

початку статевого життя. 

Відповідальна поведінка: «НІ» 

насиллю і незахищеним контактам. 

Протидія домаганням і насиллю. 

«НІ» незахищеним контактам. «НІ» 

дискримінації. Підтримка людей, 

які живуть з ВІЛ 

дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 

4. Люди и ВИЧ. Книга для 

неравнодушных. 2-е изд. — 

Международный Альянс по 

ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. Режим 

доступа к ресурсу: 

http://www.aids.ru/prevent/teen/index.

html 

5. Воронцова Т. В., 

Пономаренко В. С. Захисти себе від 

ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

методичний посібник для педагога-

тренера. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 208 c. 

6. Воронцова Т. В., 

Пономаренко В. С. Захисти себе від 

ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — 

Тернопіль: «Навчальна книга —

Богдан», 2012. — 168 c. 

7. Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді: 

моногр./ О. М. Балакірєва, Н. О. 

Ринган. Р. Я. Левін та ін. /наук. ред. 

О. М. Балакірєва. К.: Укр. ін-т соц. 

дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 

8. Люди и ВИЧ. Книга для 

http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html
http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html


неравнодушных. 2-е изд. — 

Международный Альянс по 

ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. Режим 

доступа к ресурсу: 

http://www.aids.ru/prevent/teen/index.

html 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

tetianavorontsova61@gmail.com 

10.04.2020  Залік    

 

http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html
http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html

