
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Вступ до загальної та педагогічної валеології. Здоров’я та хвороби» 

старший викладач Челнокова М.С., 

12 вл 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

8.04.2020 12:30-13:50 Семінарське Тема: Стан здоров’я населення 

України та шляхи його покращення. 

Змiст теми 

1. Проблеми інвалідності та 

соціального сирітства. 

2. Знайомство з механізмами 

негативного впливу на стан здоров’я 

та шляхами зменшення цього 

впливу – основа корекції поведінки 

людини. 

 

Опрацювати зміст заняття та 

написати есе на тему «Стан здоров’я 

населення України та шляхи його 

покращення в сучасних реаліях» 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – 

наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. 

(Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні 

здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я 

здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: 

відтворення населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – 

К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. 

Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. 

посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 

251 с. 

Термін 

виконання 

до 

15.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



6. Медико – біологічні основи 

валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – 

Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного 

педагогічного університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: 

Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. 

Книга, 2010. – 446 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

15.04.2020 12:30-13:50 Семінарське  Тема: Складові здорового способу 

життя. 

Змiст теми 

1. Визначення способу життя як 

біосоціальної категорії, що включає 

рівень, якість, стиль і устрій життя.  

2. Індивідуальність і 

різноманітність варіантів способу 

життя різних людей.  

3. Взаємозалежність між 

способом життя і здоров’ям. 

4. Поняття здорового способу 

життя.  

5. Складові здорового способу 

життя: раціональне харчування, 

достатня фізична (рухова) 

Проаналізуйте зміст заняття та 

напишіть коротку реферативну 

доповідь на будь-яку складову 

змісту теми   

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – 

методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во 

«Знання України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології 

: [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи 

валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – 

Подільський: Вид. Кам’янець – 

Термін 

виконання 

до 

22.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



активність та загартування, 

дотримання режиму дня і 

саморегуляція організму, єдність з 

природою, відсутність шкідливих 

звичок, позитивні емоції.  

6. Роль мотивацій і установок 

сучасної людини у формуванні 

основ здорового способу життя.  

7. Мистецтво бути здоровим, 

відповідність мотивацій і установок 

до здорового способу життя і 

цінності здоров’я. 

 

Подільського державного 

педагогічного університету, 2000. – 408 

с. 

4. Міхієнко О.І. Валеологія: 

Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. 

Книга, 2010. – 446 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

22.04.2020 12:30-13:50 Практичне Тема: Поняття шкідливих звичок та 

особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

1. Поняття шкідливих звичок.  

2. Види шкідливих звичок.  

3. Причини виникнення 

шкідливих звичок.  

4. Наслідки шкідливих звичок 

для організму людини.  

5. Способи профілактики 

шкідливих звичок.  

 

Проаналізувати зміст заняття та 

напишіть есе на тему «Шкідливі 

звички та їх вплив на здоров’я 

людини» або «Шкідливі звички та 

особливості їх профілактики». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валеологія (Інформативно – 

методичний збірник), в. 1, - К.: Тов-во 

«Знання України». – 1996. – 336 с. 

2. Валецька Р. О. Основи валеології 

: [підручник] / Р. О. Валецька. - 

Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 

3. Медико – біологічні основи 

валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – 

Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного 

педагогічного університету, 2000. – 408 

с. 

Термін 

виконання 

до 

29.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

5 балів 



Міхієнко О.І. Валеологія: Основи 

індивідуального здоров’я людини: 

Навч. посіб.: Суми – Універс. Книга, 

2010. – 446 с. 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

29.04.2020 12:30-13:50 Семінарське Тема: Поняття шкідливих звичок та 

особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

1. Визначення поняття 

«культура здоров’я». Елементи 

культури здоров’я. 

2. Культура людини не тільки 

«споживач» свого здоров’я, а й його 

«виробник». 

3. Гармонійне спілкування з 

природою й оточуючими людьми – 

показник високої культури здоров’я 

людини. 

4. Елементом культури здоров’я 

є прагнення до самопізнання, 

формування, розвитку і 

самовдосконалення своєї 

особистості. 

5. Валеологічна культура 

вчителя невід’ємний елемент його 

професійної компетентності. 

Валеологічна культура вчителя – 

передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми, 

Проаналізувати зміст заняття та 

створити презентацію на тему 

«Шкідливі звички та їх вплив на 

здоров’я людини» або «Шкідливі 

звички та особливості їх 

профілактики». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – 

наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. 

(Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні 

здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я 

здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: 

відтворення населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – 

К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. 

Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. 

Термін 

виконання 

до 

6.05.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



гуманістичної спрямованості 

навчального процесу. 

6. Культура здоров’я – це 

досвід, накопичений людством у 

галузі здоров’я тіла і духу. 

 

посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 

251 с. 

6. Медико – біологічні основи 

валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – 

Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного 

педагогічного університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: 

Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. 

Книга, 2010. – 446 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

6.05.2020 12:30-13:50 Семінарське Тема: Поняття шкідливих звичок та 

особливості їх профілактики. 

Змiст теми 

1. Організація позакласної 

роботи, спрямованої на формування 

в учнів мотивації до здорового 

способу життя та попередження 

негативних звичок. 

2. Завдання шкільної 

валеологічної служби та створення в 

школі середовища, сприятливого 

для формування, збереження і 

зміцнення здоров’я учнів. 

Проаналізувати зміст заняття та 

створити таблицю, в якій буде 

зазначено назву шкідливих звичок, 

особливості їх впливу на організм 

людини та особливості їх 

профілактики. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: 

[підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія» : офіційне видання. - К. 

Термін 

виконання 

до 

13.05.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



 НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 

69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в 

профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 

2009. - 512  

4. Основи здоров’я : навчальна 

програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до 

педагогічної професії : [навчальний 

посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти] / М. М. 

Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга 

«Богдан», 2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та 

виховання: сучасні підходи, 

доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. 

В. М. Оржеховської: АПН України, 

наук. – метод. центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

13.05.2020 12:30-13:50 Семінарське Тема: Культура і здоров’я. 

Змiст теми 

1. Визначення поняття 

Проаналізувати зміст заняття та 

напишіть коротку реферативну 

Термін 

виконання 



«культура здоров’я». Елементи 

культури здоров’я. 

2. Культура людини не тільки 

«споживач» свого здоров’я, а й його 

«виробник». 

3. Гармонійне спілкування з 

природою й оточуючими людьми – 

показник високої культури здоров’я 

людини. 

4. Елементом культури здоров’я 

є прагнення до самопізнання, 

формування, розвитку і 

самовдосконалення своєї 

особистості. 

5. Валеологічна культура 

вчителя невід’ємний елемент його 

професійної компетентності. 

Валеологічна культура вчителя – 

передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми, 

гуманістичної спрямованості 

навчального процесу. 

6. Культура здоров’я – це 

досвід, накопичений людством у 

галузі здоров’я тіла і духу. 

 

доповідь відповідно змісту теми *на 

вибір). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Брехман И.И., Валеология – 

наука о здоровье. – М: ФИС, 1990. – 

208 с. 

2. Валеологія в школі і вдома. 

(Посібник для батьків: Роль батьків у 

формуванні, збереженні і зміцненні 

здоров’я підлітків).  – Київ – Логос – 

1999. – 87 с. 

3. Войтенко В.П. Здоров’я 

здорових. – К.: Здоров’я. 1991. – 246 с. 

4. Генофонд і здоров’я: 

відтворення населення України / Під 

ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – 

К.: МВЦ «медінформ», 2006. – 272 с. 

Колектив авторів А.М. Сердюк, О.І. 

Тимченко, І.П. Кривич та інші. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: (навч. 

посібн.) УАР навч. літер. – К. – 2005. – 

251 с. 

6. Медико – біологічні основи 

валеології: Навчальний посібник. / За 

редакцією П.Д. Плахтія - Кам’янець – 

Подільський: Вид. Кам’янець – 

Подільського державного 

педагогічного університету, 2000. – 408 

с. 

7. Міхієнко О.І. Валеологія: 

Основи індивідуального здоров’я 

людини: Навч. посіб.: Суми – Універс. 

до 

20.05.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



Книга, 2010. – 446 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

20.05.2020 12:30-13:50 Семінарське Тема: Валеологічна (оздоровча) 

служба в школі 

Змiст теми 

1. Організація позакласної 

роботи, спрямованої на формування 

в учнів мотивації до здорового 

способу життя та попередження 

негативних звичок. 

2. Завдання шкільної 

валеологічної служби та створення в 

школі середовища, сприятливого 

для формування, збереження і 

зміцнення здоров’я учнів. 

 

Проаналізувати зміст заняття та 

напишіть есе на тему «Необхідність  

валеологічної (оздоровчої) служби в 

школі». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Валецька Р. О. Основи валеології: 

[підручник] / Р. О. Валецька. - Луцьк: 

Волинська книга, 2007. - 348 

2. Галузевий стандарт вищої освіти 

(ОКХ) за спеціальністю 6.010100 

«Валеологія»: офіційне видання. - К. 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. - 

69 с. 

3. Карандашев В.Н. Введение в 

профессию. М. Изд-во: Вісшее 

профессиональное образование, 

2009. - 512  

4. Основи здоров’я: навчальна 

програма для 1-9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Київ, 2011.-36 с. 

5. Фіцула М. М. Вступ до 

педагогічної професії: [навчальний 

посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти] / М. М. 

Термін 

виконання 

до 

25.05.2020 

 

Кількість 

балів: 

5 балів 



Фіцула. - Тернопіль : Навчальна книга 

«Богдан», 2003. - 136 с. 

6. Валеологічна освіта та 

виховання: сучасні підходи, 

доступність і шляхи їх розвитку в 

Україні: Зб. наук. – практ. ст. / Під. ред. 

В. М. Оржеховської: АПН України, 

наук. – метод. центр превентивного 

виховання – К.: Магістр – 1999. – 118 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


