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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика навчання основ 

здоров’я» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напряму 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: здоров’я індивідуальне, 

групове та популяційне, фактори впливу на нього та здоровий спосіб життя.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу: психологія, педагогіка, основи 

медичних знань, анатомія і фізіологія людини, шкільна гігієна. 

 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Валеологія як наука про фундаментальні закони 

формування, збереження та зміцнення здоров’я людини. 

Змістовий модуль 2. Методика викладання основ здоров’я  як 

педагогічна  наука. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

основ здоров’я» є : набуття теоретичних знань та практичних умінь з питань 

організації та методики проведення педагогічної оцінки занять в науково-

дослідницькій роботі з оцінкою ефективності навантажень і функціонального 

стану систем організму. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

навчання основ здоров’я» є: отримання студентами необхідного об’єму знань 

для формування власного валеологічного досвіду та індивідуальної програми 

здорового способу життя; ліквідувати прогалини в базовій освіті випускників 

загальноосвітніх шкіл щодо проблем збереження і зміцнення власного 

здоров'я. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

 чинники здоров’я дитини і засоби його збереження;  
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 шляхи, форми і засоби виховання навичок здорового способу життя; 

основні симптоми патологічних станів у ВІЛ-інфікованих людей;  

 надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах;  

 теоретичні основи надання невідкладної допомоги при відкритих 

ушкодженнях, ранах, техніки надання невідкладної допомоги в різних 

умовах, спрямовану на порятунок потерпілого;  

 методологію педагогічної корекції з метою формування толерантної 

поведінки;  

 базові загальні знання зі спеціальних дисциплін (педагогіки, 

психології початкової школи); 

уміти: 

 застосовувати базові фундаментальні валеологічні знання при 

формуванні у школярів шанобливого ставлення до власного здоров’я;  

 проводити роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;  

 оцінювати стан здоров’я, вплив умов середовища на здоров’я;  

 розробити індивідуальну оздоровчу програму, робити валеологічні 

розвантажування на протязі навчального та трудового процесу. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин 2,5 кредита 

ECTS  
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Валеологія як наука про фундаментальні закони формування, 

збереження та зміцнення здоров’я людини. 

Валеологія як комплексна наукова дисципліна про здоров'я людини. 

Предмет, завдання та методи валеології. Місце валеологіі серед природничих 

наук та наук про людину. Значення валеології для формування свідомої 

мотивації людини до здорового способу життя, підвищення рівня здоров’я 

населення і збереження генофонду нації. 
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Історія пізнання людиною проблем власного здоров'я в контексті 

розвитку суспільства, науки і культури. Внесок вітчизняних та зарубіжних 

вчених у розвиток валеологічної науки. 

Поняття про здоров'я, його інтегративний зміст. Складові здоров'я. 

Здоров'я як практична і культурологічна проблема. Критерії здоров'я. 

Здоров'я і хвороба. До нозологічний, або пограничний стан між здоров’ям і 

хворобою. Основні чинники, що впливають на здоров'я. 

Валеологічна культура вчителя як невід'ємний елемент його 

професійної компетентності та передумова його адаптації до нової 

педагогічної парадигми – гуманістичної спрямованості навчального процесу.  

Законодавча та нормативно-правова база України як підстава для 

реалізації прав дитини на життя і здоров'я. Здоров'я нації через освіту – один 

із пріоритетів державної політики України в галузі освіти. 

Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть. Показники 

тривалості життя в Україні та інших країнах світу. Теоретичне обґрунтування 

середньої тривалості життя людини. Психологічна готовність людини до 

тривалого повноцінного життя. 

Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної 

людини. Чинники, які зумовлюють погіршення стану здоров'я. 

Макроекологічні фактори: забруднення довкілля техногенними речовинами, 

руйнування озонового шару Землі, підвищення радіаційного фону тощо. 

Внесок цих чинників у формування стану здоров'я населення. 

Мікроекологічні фактори (зумовлені індивідуальним способом життя) і їх 

визначальний вплив на стан здоров'я. Гіподинамія, нераціональне 

харчування, емоційний стрес (зокрема, соціально обумовлений), 

інформаційне перевантаження, вживання наркотичних та токсичних речовин 

як складові способу життя пересічного громадянина. Зростання генетично 

обумовлених хвороб як наслідок неправильного способу життя майбутніх 

батьків. Проблеми дитячої інвалідності та соціального сирітства. 
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Знайомство з механізмами впливу зазначених факторів на стан здоров'я 

та шляхами зменшення їхнього негативного впливу - основа корекції 

поведінки людини. 

Поняття про соціальне здоров'я. Залежність соціального здоров'я від 

умов життя людини в суспільстві. Соціально-економічна, екологічна криза та 

криза моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Соціальне 

напруження, економічні та екологічні умови життя людини. 

Природне довкілля як середовище життєдіяльності людини. 

Чинники техногенного забруднення довкілля. Вплив антропогенних 

порушень біосфери Землі на здоров'я людини. Небезпека екологічних 

катастроф для існування людства. 

Екологічний стан України та її регіонів. Основні джерела 

антропогенного забруднення навколишнього середовища в Україні та шляхи 

його подолання. Онкологічні захворювання, їх рання діагностика як умова 

ефективного лікування і попередження ускладнень.   

Адаптивна, реактивна і резистентна здатність організму людини як 

фізіологічні механізми і умова виживання в процесі підсилення впливу 

негативних чинників довкілля. 

Поняття про біологічні ритми людини. Ендогенні та екзогенні 

біоритми. Явище десинхронозу. Необхідність врахування біоритмів в 

організації навчально-виховного процесу в школі. 

Екологічний світогляд людини як обов'язковий елемент валеологічного 

світогляду. 

Рухова активність і здоров'я. Недостатній рівень рухової активності − 

гіподинамія як фактор ризику. Латентний період розвитку змін в організмі: в 

опорно-руховій системі (атрофія скелетної та серцевої мускулатури, 

зниження рухливості суглобів, остеохондроз та деформуючий спондильоз), у 

діяльності внутрішніх органів. Попередження сколіозу і плоскостопості. 
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Фізична культура як профілактика розвитку гіподинамічного синдрому. 

Необхідний рівень фізичного навантаження, його критерії. Добова норма 

рухової активності дітей різного віку. Формування та корекція осанки учнів. 

Харчування і здоров'я. Критерії раціонального харчування: 

енергетичний − калорійна цінність продуктів харчування; критерій складу їжі 

− необхідна кількість і співвідношення компонентів їжі; критерій наявності в 

їжі "баластних" речовин; режим харчування. Вітаміни та мікроелементи, їх 

значення для нормального функціонування організму людини. 

Незбалансоване харчування як причина порушень обміну речовин. 

Проблеми йодної недостатності та шляхи її подолання. Причини і механізми 

виникнення карієсу зубів та хвороб пародонту (недостатня кількість твердої 

їжі, надмірний вміст вуглеводів, порушення мінерального балансу зубної 

емалі, недотримання гігієни ротової порожнини тощо). Попередження 

стоматологічних захворювань.   

Недостатнє харчування та його наслідки: дистрофія, зниження темпів 

росту, затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни 

в організмі при ожирінні. 

Токсичні речовини в їжі. Хімічне забруднення їжі (хімічні добрива, 

отрутохімікати, важкі метали). Патогенні бактерії в їжі. Радіаційне 

забруднення їжі. Поняття про кумулятивні властивості токсичних речовин. 

Функціональні й патологічні порушення серцево-судинної системи. 

Атеросклероз і причини його виникнення (роль холестерину і жирних кислот 

в органічних змінах стінок кровоносних судин). Вплив на серцево-судинну 

систему гіподинамії, нераціонального харчування, стресів та шкідливих 

звичок. Шляхи подолання їх негативного впливу. 

Ознайомлення з науково обґрунтованими методами профілактики 

захворювань та зміцнення здоров'я. Важливість індивідуального підходу до 

вибору оздоровчої методики чи системи. Значення методів самооцінки рівня 

власного здоров'я і ефективності впливу на організм вибраної методики чи 

системи. 



8 

 

Педагогічні валеотехнології. Досвід видатних педагогів з питань 

збереження здоров'я учнів. 

Стратегія ВООЗ «Здоров'я для всіх у XXI столітті». Нова парадигма 

охорони здоров'я населення − активна, наступальна профілактика. 

Міжнародні проекти: «Міста здоров'я», CINDI, «Європа без тютюну», 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю», українсько-канадські 

проекти «Школи здоров'я», «Молодь за здоров'я», «Подолання епідемії 

ВІЛ/СНІД в Україні» тощо. 

Змістовий модуль 2. 

Методика викладання основ здоров’я як педагогічна наука. 

Методика викладання валеології як науки про систему валеологічної 

освіти й виховання молоді. Основне концептуальне положення валеології. 

Концепція валеологічної освіти. Предмет методики викладання валеології. 

Об’єкт методики викладання валеології. Валеологічна освіта і валеологічне 

виховання. 

Методи валеологічних досліджень. Різновиди методів спостереження 

та їх суть. Опитувальні методи. Пошуково-дослідницький метод. Вивчення 

та узагальнення валеопедагогічного досвіду. Експеримент. Правила 

організації експерименту. Інші методи. 

Головні дидактичні принципи валеологічної освіти. Структура курсу 

методики викладання валеології. Співвідношення та взаємозв’язок між 

окремими частинами методики навчання та її структурою. Структурні 

елементи методики валеології. 

Методологічні основи методики викладання валеології та її зв'язок з 

іншими науками. Валеологія як інтегративна наука про здоров’я. 

Місце навчальної діяльності в природних біологічних ритмах. 

Біологічний ритм. Ритміка та ритмічність як форма синхронізації 

функціонування живого організму зі змінами зовнішнього середовища. 

Синхронізація ритмів. 
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Процес навчання: визначення, сутність. Працездатність. Основні 

закономірності працездатності та її динаміка протягом навчального дня, 

тижня й року. Циркадіанний добовий ритм як базисний ритм людини. 

Динаміка працездатності в процесі навчальних занять в залежності від типу 

індивідуальної денної динаміки працездатності. Стійкість працездатності та 

особливості вищої нервової діяльності. 

Побудова уроку з урахуванням динаміки зміни працездатності учнів. 

Фази працездатності. 

Розумове навантаження і втома. Втома фізична та психологічна. 

Біологічне значення втоми. Початкові ознаки втоми. Негативний вплив 

перевтоми. Початкові ознаки перевтоми. Втомлюваність як суб’єктивний 

індивідуальний показник функціональної «вартості» уроку для учня. 

Показники, за якими можна визначити порушення стану здоров’я 

учнів. Основні закономірності розумової працездатності на уроці валеології. 

Поняття про зміст валеологічної освіти. Елементи змісту освіти. 

Характеристика елементів змісту освіти у контексті валеологічної освіти. 

Зміст понять «уміння» та «навички». Загально навчальні та спеціальні вміння 

й навички. Валеологічні вміння. 

Гуманізація сучасної освіти, духовність і  валеологічна культура. 

Цільова установка валеологічної освіти. Напрями розвитку валеологічної 

освіти. Основні пріоритети валеологічної освіти. 

Державні нормативні документи. Які відображають зміст валеологічної 

освіти. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». 

Європейські програми навчання здорового способу життя. Європейська 

мережа шкіл сприяння здоров’ю.  

Принципи побудови навчальної програми, підручників і навчальних 

посібників з валеології. 

Емпіричні та теоретичні поняття. Зміст основних валеологічних 

понять: життєдіяльність особистості, життєтворчість, здоров’я. основні 

теоретичні поняття валеології: людина, людська життєдіяльність. 
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Реалізація педагогічної технології «вирощування» понять. 

Ознайомлення з основоположними поняттями. Встановлення зв’язків між 

поняттями. Реалізація між предметних зв’язків. Кінцеве нове поняття. 

Саморегуляція як базове поняття валеології. Саморегуляція як 

валеологічне та соціальне явище. Мета діяльності як важлива складова 

саморегуляції. Складова саморегуляції. Структура саморегуляції, її основні 

компоненти. Визначення мети діяльності, моделі значущих умов, програми 

дії, оцінювання результатів та їх корекції. 

Механізм формування саморегуляції навчальної діяльності. 

Поняття методу навчання валеології. Групи валеологічних методів 

навчання. Вербальні методи навчання валеології. Методи регуляції 

життєдіяльності. Засоби самопізнання і програма самовдосконалення. 

Програма « Пізнай себе ». Самопізнання. Самоаналіз, самооцінювання, 

самокритика. Модель психогенного тренування (за Й.Шульцом). 

Практичні методи. Метод вправ. Розумові і фізичні вправи. 

Лабораторний метод. Активні методи. Проблемне навчання, групові 

(соціально-психологічні) методи, індивідуальний тренаж. Ділова гра. 

Структурні елементи ділової гри. Організація ділової гри в процесі 

навчальної діяльності. Наочні методи: метод ілюстрацій і метод 

демонстрацій. Принципи застосування наочних методів. 

Фізкультурно-оздоровча робота у школі. Форми і засоби фізкультурно-

оздоровчої роботи у школі. Рівень рухової активності учнів. Активний 

відпочинок. Рухові вправи на уроках з метою фізичної розрядки. Типи вправ 

для фізичної розрядки на уроці. 

Віршовані фізкультхвилинки. Рухові фізкультурні паузи із лічбою. 

Вправи самомасажу активних точок. Вправи для очей. Рухливі ігри на 

перервах. 

Правила поводження на воді. Вправи для  звикання до води. Підготовчі 

вправи на суші та у воді. 



11 

 

Технологія організації навчальних занять з валеології. Форма 

організації навчальної роботи. Технологія навчання. Рівні виконання 

навчальних дій у технології організації навчання з валеології. Послідовність 

виконання навчальних дій. 

Завдання вчителя і учнів в процесі застосування психотехнічних 

процедур валеологічного навчання. Соціотехнічні процедури. Принципи 

застосування соціотехнічних процедур. 

Вимоги до відповіді учні на уроці валеології. Інструмент і форма 

реалізації відповіді. Структура навчального заняття. Діяльність учителя під 

час навчального заняття. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конькова Т.І. Формування здорового способу життя школярів 

засобами сімейної педагогіки: навч.-метод. посібник / Т.І. Конькова, 

П.Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 312 с. 

2. Плахтій П.Д. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, 

практикум, тести: навчальний посібник / П.Д.Плахтій, В.К.Підгорний, 

Л.С.Соколенко. – Кам’янець-Подільський:  ПП Буйницький О.А., 2009. – 

332 с. 

3. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 1 клас: посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

4. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 2 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

5. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 3 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

6. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 4 клас : посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 
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7. Цимбал Н.М. Основи здоров’я. 5 клас: посіб. для вчителя / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 160 с. 

8. Плахтій П.Д. Профілактика і лікування остеохондрозу хребта/ 

П.Д.Плахтій, В.М.Пікуш. — Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. 

– 112 с. 

9. Головко О.Ф. Невідкладна само- і взаємодопомога при загрозливих 

для життя станах: навчальний посібник / О.Ф.Головко, П.Д.Плахтій. – 

Кам’янець-Подільський: К-П інформ.вид.відділ КПДУ, 2004. – 76 с. 

10. Плахтій П.Д. Профілактика і лікування остеохондрозу хребта/ 

П.Д.Плахтій, В.М.Пікуш. − Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. 

– 112 с. 

11. Основи медичних знань: підручник / П.Д.Плахтій, С.П.Польова, 

Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва; за ред. С.П.Польової. – Кам'янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

 

1. Медико-біологічні основи валеології. Навчальний посібник. / Під 

редакцією П.Д.Плахтія − Кам'янець-Подільский: Вид. Кам'янець-

Подільського держпедуніверситету,  2000. — 408 с. 

2. Профілактика йододефіцитних захворювань учнів через навчально-

виховний процес середніх закладів освіти / Науково-методичний посібник за 

ред. В.І.Шахненка. − Харків: Центр сучасних інформаційних технологій та 

візуальних мистецтв, 2003. − 202 с. 

3. Рибалка О.Я. Виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків 

(спецкурс для студентів біологічних факультетів). − Полтава: Вид. ПДПУ 

ім.В.Г.Короленка, 2003 . 

4. Рудакова А.О. Профілактика йододефіцитних захворювань. 

Методичний  посібник для вчителя. − Харків: Центр сучасних інформаційних 

технологій та візуальних мистецтв, 2002. − 51 с. 
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5. Савчак В. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим 

шляхом: Підручник / В.Савчак, С.Галникіна. − Тернопіль: Укрмедкнига, 

2001. − 507 с. 

6. СНІД в Україні. Аналітичний огляд. − Київ, 2003. − Вип. 1 (3). − 31 с.  

7. Страшко С.В. Інструктивно-методичні й інформаційні матеріали 

щодо запобігання вживанню наркотичних речовин, поширенню в Україні 

небезпечних інфекційних захворювань та профілактики йодної недостатності 

у населення /Інформаційний вісник (вища освіта) / С.В.Страшко, 

Л.А.Животовська, І.П.Кривич. − К.: НМЦВО, 2003. № 12. − С. 73–97. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік − 6 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; 

4) перевірка контрольних і тестових завдань. 

 

 


