
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Організація шкільної служби здоров’я (валеологічної та психологічної)» 

13 змгвл 

Старший викладач Челнокова М.С. 

 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

1.04.2020 17:00-18:20 

 

Лекційне Тема заняття: Сучасні інноваційні 

напрями валеологічної служби: 

напрями, технології, види 

професійної роботи 

Зміст заняття:  

Соціально-психологічна та медико-

валелологічна діагностика. 

Засоби підвищення соціально-

психологічної та медико-

валеологічної культури учнів і їх 

батьків.  

Валеологічна система супроводу 

дітей з особливими потребами. 

Психолого-соціальний супровід 

дітей в період адаптації. 

 

Опрацювати зміст лекції та написати 

есе на тему «Необхідність 

валеологічної служби в сучасному 

педагогічному просторі».  

Рекомендована літературні джерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский 

М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Мудрик А.В. Время поисков и 

решений, или Старшеклассникам о 

них самих / А.В. Мудрик. – М.: 

Просвещение, 1990. – 236 с. 

3. Робота психолога та 

соціального педагога в закладах 

освіти. Збірник нормативних 

документів / Укладач І.С. Загурська. – 

Житомир, 2010. – 85 с. 

4. Мельник Ю.Б. Формування 

культури здоров’я учнів як важлива 

складова роботи практичного 

психолога / Ю.Б. Мельник // 

Практична психологія і соціальна 

робота. – 2003. – №2-3. – С. 126-132. 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



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. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

1.04.2020 18:30-19:50 Практичне Тема заняття: Сучасні інноваційні 

напрями валеологічної служби: 

напрями, технології, види 

професійної роботи 

Зміст заняття:  

Валеологічна система супроводу 

дітей з особливими потребами. 

Психолого-соціальний супровід 

дітей в період адаптації. 

 

Опрацювати зміст лекції розробити 

15 тестових запитань для 

самоперевірки отриманих знань або 

створити презентацію з теми, що 

вивчається (10-15 слайдів).  

Рекомендована літературні джерела: 

1. Петровский А.В., Ярошевский 

М.Г. Основы теоретической 

психологии. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

2. Мудрик А.В. Время поисков и 

решений, или Старшеклассникам о 

них самих / А.В. Мудрик. – М.: 

Просвещение, 1990. – 236 с. 

3. Робота психолога та 

соціального педагога в закладах 

освіти. Збірник нормативних 

документів / Укладач І.С. Загурська. – 

Житомир, 2010. – 85 с. 

4. Мельник Ю.Б. Формування 

культури здоров’я учнів як важлива 

Термін 

виконання 

до 

2.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

20 балів 



складова роботи практичного 

психолога / Ю.Б. Мельник // 

Практична психологія і соціальна 

робота. – 2003. – №2-3. – С. 126-132. 

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. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


