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1. Коротка анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Педагогіка здоров’я» (ПЗ) є загальнопедагогічною у циклі підготовки та спрямована на набуття 

майбутніми фахівцями компетентностей у галузі здоров’язбереження, формування здорового способу життя. При її вивченні 

студентам потрібні базові знання зі шкільного курсу біології, зокрема біології людини, з хімії, безпеки життєдіяльності, 

психології. «ПЗ» вивчає здоров’яутворюючі аспекти життя людини та здоров’язбережувальний потенціал. 

Студентам пропонується вивчити морфо-функціональні показники здоров’я; відстежувати їх зміни під час освітньої та 

виробничої діяльності, занять спортом; навчатися прийомам зміцнення фізичного та психічного здоров’я за рахунок 

підвищення функціональних резервів організму; оволодіти техніками відновлення психологічної рівноваги та підвищення 

стресостійкості; сформувати установки на ведення здорового способу життя, визначення соціально-небезпечних 

захворювань; отримати знання про взаємодію пацієнтів із лікарями; про самолікування медикаментами тощо.  

«ПЗ» складається з двох модулів: модуль 1 – «Основи здорового способу життя та безпечного життєвого простору 

учасників освітнього процесу» та модуль 2 – «Відновлення та захист здоров’я учасників освітнього процесу».  

Через вивчення змістового модуля 1 «Основи здорового способу життя та безпечного життєвого простору учасників 

освітнього процесу» забезпечується удосконалення такої компетентності як здатність створити безпечне оточуюче 

середовище для себе та своїх учнів; вести здоровий спосіб життя з дотриманням стандартів культури здоров’я; збереження 

навколишнього середовища; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних та здоров’язбережувальних 

процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків. 

Через вивчення змістового модуля 2 «Відновлення та захист здоров’я учасників освітнього процесу» забезпечується 

удосконалення таких компетентностей, як здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про людину і суспільство; розвиток уявлень суспільства про індивідуальне та громадське здоров’я; розвиток 

техніки і технологій, що сприяють полегшенню праці, покращенню побутових умов; наданню медичної допомоги, 

використанню різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Формування зазначених компетентностей дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі збереження здоров’я, як власного так і оточуючих; формування 

здорового способу життя, а саме: структури, змісту, характеристик та вимог стосовно здоров’язбереження та формування 

безпечних моделей поведінки на всіх рівнях та етапах підготовки фахівців в закладах професійної, професійно-технічної та 

вищої освіти України. 

Актуальність курсу ґрунтується на змісті навчальної дисципліни «Педагогіка здоров’я», яка є обов`язковою для 

професійної підготовки. 



«Педагогіка здоров’я» є однією з важливих дисциплін у підготовці викладачів  професійного навчання як майбутніх 

фахівців, що спроможні вирішувати проблеми збереження та покращення здоров’я у тих, хто навчається у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти України. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 
Метою вивчення дисципліни «ПЗ» є формування у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

педагогічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків; здатності до безпечної 

життєдіяльності в освітньому середовищі (культура здоров’я та здорового способу життя як власного, так і оточуючих) та 

збереження навколишнього середовища; здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Завдання курсу: 

– сформувати у студентів чітке розуміння основ здорового способу життя та основних ризиків для здоров’я учасників 

освітнього процесу; 

– навчити майбутніх фахівців використовувати знання особливостей психічного та фізичного розвитку молоді у 

процесі керівництва їхньою освітньою, трудовою та суспільною діяльністю; 

– навчити студентів визначати джерела потенційних небезпек зовнішнього і внутрішнього середовища закладу освіти, 

що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

– навчити майбутніх фахівців здійснювати самоаналіз психолого-педагогічної, проєктувальної, креативної, правової, 

комунікативної та дослідницької діяльності; профілактику професійного вигоряння, регулювати власні емоційні стани; 

– поглибити уміння студентів з безпечної поведінки для збереження здоров’я та життя, надання долікарняної 

невідкладної допомоги, оцінки стану власного здоров’я та здоров’я інших людей для визначення меж самолікування та 

моменту необхідності звернення за медичною допомогою; 

– забезпечити у майбутніх фахівців освітньої галузі здатність практичного застосування здоров’язбережувальних 

технологій у професійній діяльності фахівця та повсякденному житті. 



3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 
4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Модуль 1. Основи здорового способу життя  

та безпечного життєвого простору учасників освітнього процесу 

РН.2. Використовувати знання 

особливостей психічного та 

фізичного розвитку дітей та молоді 

у процесі керівництва навчальною, 

трудовою та суспільною діяльністю 

тих, хто навчається.  

РН.2.1: знання особливостей психічного та фізичного розвитку учасників 

освітнього процесу; 

РН.2.2: уміння щодо втілення основ здоров’язберігаючої поведінки (раціональне 

харчування, режим праці та відпочинку тощо) у професійну та життєву 

площини;  

РН.2.3: здатність до розуміння цінності здоров’я для реалізації професійної 

діяльності та організації життєвого простору. 

РН.11. Здійснювати самоаналіз 

психолого-педагогічної, 

проектувальної, креативної, 

правової, комунікативної та 

дослідницької діяльності; 

профілактику професійного 

вигоряння, регулювати власні 

емоційні стани. 

РН.11.1: знання основ роботи пам’яті, інтелекту, емоційного інтелекту, 

працездатності і втоми, емоцій, основ психічного здоров’я; 

РН.11.2: уміння визначати межі запам’ятовування та вилучення необхідно 

інформації з пам’яті, визначати інтелектуальний рівень за стандартизованими 

тестами (Айзенка та інш.), визначати власні позитивні та негативні емоції, стан 

фізичної та психологічної втоми, ознаки хронічної перевтоми та вигоряння;  

РН.11.3: здатність покращувати запам’ятовування та вилучення необхідно 

інформації з пам’яті, змінювати негативні емоції на позитивні та нейтральні, 

розвивати інтелект та емоційний інтелект, ефективно відпочивати та 

реабілітуватися після вигоряння та хронічної перевтоми. 

РН.19. Забезпечувати охорону 

життя та здоров’я тих, хто 

навчається, під час організації 

освітнього процесу.  

 

РН.19.1: знання про збереження зору, постави; хвороби серцево-судинної, 

дихальної, опорно-рухової, нервової, травної, сечо-статевої, ендокринної, 

імунної систем; безпеку у побуті, на виробництві; екологічну безпеку; загрози 

травматизму; депресивних станів; станів наркотичного та алкогольного 

сп’яніння; систематичного зловживання психоактивними речовинами; 



Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Модуль 1. Основи здорового способу життя  

та безпечного життєвого простору учасників освітнього процесу 

малорухомого способу життя; нераціонального харчування; відмови від 

обов’язкових щеплень та уникання них; загрози виникнення інфекційних та 

паразитарних хвороб, опромінень;  

РН.19.2: уміння визначати у себе та своїх учнів найбільш розповсюджені 

хвороби, спадкові та поведінкові фактори ризику, коригувати освітній  процес 

відповідно до обмежень по здоров’ю, карантинних заходів; 

РН.19.3: здатність запобігати розвитку хвороб завдяки зведенню до мінімуму 

«керованих» факторів ризику, протиепідемічних заходів, відмови від шкідливих 

звичок, практики безпечної поведінки, раціонального харчування, режиму праці 

та відпочинку; взаємодіяти з лікарями та медичними закладами у партнерському 

режимі для збереження та відновлення здоров’я. 

Модуль 2. Відновлення та захист здоров’я учасників освітнього процесу 

РН.19. Див. вище.  Див. вище. 

РН.14. Визначати джерела 

потенційних небезпек зовнішнього і 

внутрішнього середовища закладу 

освіти, що можуть створювати 

загрозу виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

РН.14.1: знання щодо визначення джерел потенційних небезпек зовнішнього і 

внутрішнього середовища закладу освіти для учасників освітнього процесу; 

РН.14.2: уміння щодо поводження в освітньому середовищі, яке має ознаки 

небезпеки для учасників освітнього процесу; 

РН.14.3: здатність до оцінки потенційних небезпек зовнішнього і внутрішнього 

середовища закладу освіти. 

 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Модуль 1. Основи здорового способу життя  

та безпечного життєвого простору учасників освітнього процесу 

 

Лекції 22 письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань. 

Практичні заняття 20 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 

Самостійна робота 46 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

 

Модуль 2. Відновлення та захист здоров’я учасників освітнього процесу 

 

Лекції 24 письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань. 

Практичні заняття 34 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 

Самостійна робота 94 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 240 (8 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 

 

3 

 

5 (осінь) 

 

011 Освітні, педагогічні науки нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити – методологічні засади професійної освіти 

8. Постреквізити – комунікативні процеси педагогічної діяльності, педагогічна практика. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проєктора, електронних презентацій з тем курсу, які 

розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. 

10. Політики курсу 

Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

1 2 3 4 

Модуль 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу 

1. Лекція 1. Здоров’язбереження в освіті та напрями його реалізації. 

 

2 

Лекція 2. 2 

Практичне заняття 1. Самооцінка стану власного здоров’я учасниками освітнього процесу. 2 

Практичне заняття 2. Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя. 2 

Самостійна робота 1. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Головні ризики для 

особистого здоров’я у сучасному світі». 

2. Виконати завдання самооцінки показників власного здоров’я. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання. 

4 

2. Лекція 3. Раціональне харчування учасників освітнього процесу. 2 

Лекція 4. 2 

Практичне заняття 3. Оцінка власного режиму та раціону харчування 2 

Самостійна робота 2. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Основні харчові 

компоненти – нормування, надмірне споживання та дефіцитні стани». 

2. Виконати складання власного харчового щоденника. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

10 

3. Лекція 5. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що 

навчаються. 

2 

Лекція 6. 2 

Практичне заняття 4. Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної 

активності 

2 

Самостійна робота 3. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Витрата калорій при 

заняттях різними видами спорту». 

2. Виконати складання щоденника власної фізичної активності. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

8 



1 2 3 4 

4. Лекція 7. Безпечне використання медикаментів. 2 

Лекція 8. 2 

Практичне заняття 5. Лікування та самолікування медикаментами. 2 

Практичне заняття 6. Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї. 2 

Самостійна робота 4. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Терміни придатності 

медичних препаратів». 

2. Перевірити наявність і стан домашньої аптечки. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

4 

5. Лекція 9. Травматизм і його зв’язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах 

освіти. 

2 

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його 

межами. 

2 

Самостійна робота 5. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Ситуації з булінгом, за 

якими я спостерігав(ла) або брав(ла) у них участь». 

2. Опрацювати конфлікти в особистому оточенні за психологічними методиками. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

10 

6. Лекція 10. Отруєння, опромінення, професійні хвороби. 2 

Лекція 11. 2 

Практичне заняття 8. Отруйні рослини та тварини. 2 

Практичне заняття 9. Харчові та побутові отруєння, опромінення. 2 

Практичне заняття 10. Професійні хвороби та отруєння на виробництві. 2 

Самостійна робота 6. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Терміни придатності 

харчових продуктів». 

2. Опрацювати конфлікти в особистому оточенні за психологічними методиками. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

10 

Всього за модуль 1 – 88 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.) 

 



1 2 3 4 

Модуль 2. Відновлення та захист здоров’я учасників освітнього процесу 

7. Лекція 12. Невідкладні стани людини: виживання на межі. 2 

Лекція 13. 2 

Практичне заняття 8. Серцево-легенева реанімація. 2 

Практичне заняття 9. Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи 

роботи з ними. 

2 

Практичне заняття 10. Долікарняна допомога при невідкладних станах. 2 

Самостійна робота 7. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Транспортна 

іммобілізація постраждалого». 

2. Опрацювати накладання бинтових пов’язок та шин. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

10 

8. Лекція 14. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу. 2 

Практичне заняття 11. Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом. 2 

Самостійна робота 8. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Донорство органів за 

законодавством різних країн». 

2. Опрацювати накладання бинтових пов’язок та шин. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

10 

9. Лекція 15. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за 

його межами. 

 

2 

Практичне заняття 12. Долікарняна допомога при судинних кризах. 2 

Практичне заняття 13. Пневмонії, легенева форма туберкульозу. 2 

Самостійна робота 9. 1. Доповнити конспект лекцій даними про ризики переїдання. 

2. Визначити власні фактори ризику інфаркту міокарда та інсульту. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

 

4 



1 2 3 4 

10. Лекція 16. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним. 2 

Лекція 17. 2 

Практичне заняття 14. Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом. 2 

Практичне заняття 15. Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація. 2 

Практичне заняття 16. Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров’я людей у 

побуті. 

2 

Самостійна робота 10. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати теми «Вірусні гепатити», 

«Гонорея», «Туберкульоз», «Кір», «Правець», «Малярія». 

2. Вивчити власну медичну картку із студентської поліклініки (розділи про щеплення 

та обстеження на інфекційні хвороби). 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання. 

5. Вивчити медичну документацію хатніх тварин. 

22 

11. Лекція 18. Інклюзивна освіта. 2 

Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти. 2 

Самостійна робота 11. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Безпека спілкування у 

мережі Інтернет». 

2. Визначити обмеження за різними захворюваннями студентів. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

4 

12. Лекція 19. Психічне та психологічне здоров’я особистості. Професійне вигоряння педагогів. 2 

Лекція 20. 2 

Практичне заняття 18. Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигоряння педагогів. Управління 

емоціями та конфліктами в освітньому середовищі. 

2 

Практичне заняття 19. Невідкладна психолого-педагогічна допомога.  2 



1 2 3 4 

 Самостійна робота 12. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати теми «Позитивні та негативні 

емоції», «Розлади особистості», «Межа між психічними захворюваннями та психічним 

здоров’ям», «Зниження інтелекту», «Психічний розвиток здорової людини за віком». 

2. Визначити власну тактику та безпечну межу спілкування з психічно хворими та 

розумово відсталими. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання. 

20 

13. Лекція 21. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються. 2 

Практичне заняття 20. Статеве виховання тих, що навчаються. 2 

Практичне заняття 21. Планування тими, що навчаються, сім’ї. 2 

Самостійна робота 13. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Сучасні 

контрацептиви». 

2. Перевірити знання щодо контрацепції при веденні статевого життя. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання.  

 

4 

14. Лекція 22. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу. 2 

Лекція 23. 2 

Практичне заняття 22. Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння. 2 

Практичне заняття 23. Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями. 2 

Практичне заняття 24. Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій. 2 

Самостійна робота 14. 1. Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати теми «Алкоголізм та побутове 

пияцтво», «Світовий наркотрафік», «Ефективні програми реабілітації залежностей: 

світова та українська практика». 

2. Визначити власні особливо небезпечні шкідливі звички. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань у системі дистанційного навчання. 

 

20 

Всього за модуль 2 – 152 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 34 год., СР – 94 год.) 

Всього за дисципліною – 240 год. (лекцій – 46 год., ПЗ – 54 год., СР – 140 год.) 



12. Система оцінювання та вимоги 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни «ПЗ» (за 100-бальною шкалою) 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації  

(0-0,5 балів за тему, 23 теми). 

0-11,5 

2. Контроль на лекційних заняттях: участь в обговоренні теоретичних питань лекції  

(0-0,5 балів за тему, 23 теми). 

0-11,5 

3. Усна доповідь: публічний виступ на практичних заняттях або коротка відповідь під час обговорення 

теми на практичному занятті (0-0,5 балів за тему, 24 тем). 

0-12 

4. Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти:  

індивідуальне завдання № 1-14 (0-2 бали). 

0-28 

5. Модульні контролі (2 модуля, 0-5 балів за кожний). 0-10 

6. Написання екзаменаційної роботи 0-27 

 Всього за модуль 1 0-100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 



Умови допуску до підсумкового контролю з курсу дисципліни «Педагогіка здоров’я»  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання; 

2. Самостійне виконання практичних завдань через систему дистанційного навчання; 

3. Публічний виступ на практичних заняттях або їх відпрацювання; 

4. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, але не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення конспекту з теми у 

відповідності до презентації або 

участь в обговоренні теоретичних 

питань лекції. 

0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні теоретичних питань лекції, вірні відповіді на 

запитання викладача. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0,5 балів – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку практичного заняття; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань практичного заняття; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-2 бали – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем у дистанційному режимі. 

 

 

 



13. Питання до екзамену 

 

Для проведення екзамену розроблено 30 білетів. Кожний білет містить 3 питання.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичні знання за темами навчальної дисципліни шляхом тестування (0-7 бали).  

Питання № 2 спрямовано на перевірку вмінь щодо розв’язання критичних ситуацій, пов’язаних зі здоров’язбереженням 

учасників освітнього процесу (0-8 бали). 

Питання № 3 спрямовано на перевірку вмінь із моделювання освітнього середовища з позиції виконання його 

здоров’язбережувальної функції (0-12 бали). 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / 

Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с. 

2. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с. 

3. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / 

І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с. 
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