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 ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна 

валеологія» складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавр зі спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є технології навчання 

здорового способу життя. 

Міждисциплінарні зв’язки: біохімія, анатомія та фізіологія людини, 

загальна теорія здоров’я. Курс має сугубо професійну спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Змістовний модуль 1. Педагогічна валеологія. 

2. Змістовний модуль 2. Теоретичні основи методики навчання основ 

здоров’я.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна валеологія» 

є  вирішення завдань із зміцнення здоров’я населення через систему освіти й 

виховання. Впливаючи насамперед на дітей і молодь (студентів), вона сприяє 

відновленню і зміцненню здоров’я нації. Ознайомити студентів з основними 

складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, 

надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики 

формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя середньої 

школи технологіями навчання здорового способу життя.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічна 

валеологія» є: 

– методичні: формування фундаментальних концептуальних основ 

валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих 

педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до 

власного здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, 

оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного 

відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вчителів середньої 

школи технологіями навчання здорового способу життя.  

– пізнавальні: засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і 

усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім 

вчителям необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики 

ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу 

життя.  

– практичні: створення стійкої мотивації до ведення здорового способу 

життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності 

разом з фахівцями-валеологами здійснювати скоординований вплив на 

формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого 

покоління.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

– складові здоров’я людини;   
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– вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та 

негативні тенденції його формування;   

– сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я;   

– шляхи впливу на здоров’я правильного харчування;   

– особливості світогляду людини як валеологічної проблеми, методику 

проведення роботи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я; 

вміти :  

– діагностувати стан стомлення;   

– запобігати настання перевтоми;   

– проводити оздоровчу роботу, загартування;   

– запроваджувати в життя основи раціонального харчування;   

– сприяти підвищенню стійкості до стресів;  

– проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження 

здоров’я.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Педагогічна валеологія 

        Тема № 1  Педагогічна валеологія – галузева валеологія про навчально-

виховні заходи залучення особистості у процесі здоров’ябудівництва.  

         Предмет, об’єкт і суть педагогічної валеології. Основний зміст, структура, 

задачі педагогічної валеології. Концепція валеологічної освіти педагогічних 

працівників (2001 р.). Концепція неперервного валеологічного виховання і 

освіти (1997 р.), Державного стандарту середньої освіти України з валеології 

(1997 р.) Роль валеологічної освіти у збереженні і зміцненні здоров’я школяра і 

вчителя. Аналіз системи валеологічної освіти. Валеологічні освітні програми, 

принципи їхньої побудови, умови реалізації. Виховання і мотивація з точки 

зору педагогічної валеології в процесі здоров’ябудівництва. Валеологічна 

служба освітніх установ – провідна структура навчально-виховного процесу. 

       Тема 2 Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження 

і зміцнення. Поняття про здоров’я. Визначення здоров’я. Складові здоров’я: 

фізична, соціальна, психічна, духовна. Критерії здоров’я. Суспільне, групове і 

індивідуальне здоров’я, їх характеристики. Основні чинники, що впливають на 

здоров’я. Рівні здоров’я. Кількість і якість здоров’я. Здоров’я – провідна 

категорія валеології. Валеологічне визначення здоров’я.  

        Тема 3 Здоров’я і хвороба, «третій стан». Здоров’я – багатопланове 

інтегральне поняття. Здоров’я – головна «візитна картка соціально-

економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави». Здоров’я 

одна з головних умов досягнення успіху в житті, реалізації свого творчого і 

фізичного потенціалу. Хвороба, визначення, Фактори, що сприяють розвитку 

хвороби. Причини хвороб, основні форми, характер розвитку, основні періоди 

перебігу. Донозологічний стан між здоров’ям і хворобою через «третій стан». 

Характеристика «третього стану», властивості організму людини.  
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         Тема 4 Стан здоров’я населення України, шляхи його покращення 

Демографічна ситуація в Україні. Показники тривалості життя в Україні та 

інших країнах. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті 

сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров’я. 

Проблеми інвалідності та соціального сирітства. Знайомство з механізмами 

негативного впливу на стан здоров’я та шляхами зменшення цього впливу – 

основа корекції поведінки людини.  

         Тема 5 Складові здорового способу життя. Визначення способу життя як 

біосоціальної категорії, що включає рівень, якість, стиль і устрій життя. 

Індивідуальність і різноманітність варіантів способу життя різних людей. 

Взаємозалежність між способом життя і здоров’ям. Поняття здорового способу 

життя. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, достатня 

фізична (рухова) активність та загартування, дотримання режиму дня і 

саморегуляція організму, єдність з природою, відсутність шкідливих звичок, 

позитивні емоції. Роль мотивацій і установок сучасної людини у формуванні 

основ здорового способу життя. Мистецтво бути здоровим, відповідність 

мотивацій і установок до здорового способу життя і цінності здоров’я.         

Змістовний модуль 2. Теоретичні основи методики навчання основ 

здоров’я  

       Тема 6 Місце валеології у формуванні загального світогляду і культури 

людини.  

       Предмет і завдання методики навчання предметів валеологічного 

спрямування. Історія становлення валеології як науки та навчальної 

дисципліни, етапи впровадження навчання в галузі здоров’я в систему 

дошкільної та шкільної освіти і фактори, що забезпечують його ефективність.  

Специфічність методів та технологій навчання, спрямованих на формування 

свідомої мотивації до здорового способу життя і набуття навичок формування, 

зміцнення і збереження здоров’я. Зв’язок методики навчання предметів 

валеологічного спрямування з іншими навчальними предметами. Закон «Про 

загальну середню освіту» про виховання у школярів ставлення до здоров’я як 

до найвищої соціальної цінності.  Нормативно-правова база, яка окреслює 

напрями діяльності і заходи щодо  формування здорового способу життя і 

безпечної поведінки у дітей та підлітків через систему загальної середньої 

освіти.  

        Тема 7 Методологічні основи методики навчання основ здоров’я та 

фізичної культури. 

        Основні фактори формування і розвитку особистості. Біологічна 

обумовленість особистості. Соціальні фактори формування особистості. 

Функції виховання у формуванні особистості (організаційна, ціннісно-

орієнтовна, профілактична, превентивна). Закономірності та рушійні сили 

розвитку особистості.  Вікова періодизація розвитку особистості, її значення 

для формування змісту валеологічної освіти на різних етапах навчання. 

Випереджаючий характер освіти в галузі навчання здоров’я та її 

превентивність. Формування культури здоров’я особистості як навчально-

виховний процес.   
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         Тема 8 Методи навчання основ здоров’я та фізичної культури. 

         Нова парадигма загальної середньої освіти в Україні, її гуманістичне 

спрямування.  Методи навчання, їх класифікація. Традиційні методи навчання у 

валеології (словесні, наочні, практичні, контролю і самоконтролю, самостійної 

роботи). Нетрадиційні методи навчання.  Поняття про методи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності. Імітаційні методи активізації навчально-

пізнавальної діяльності (інсценування, ділові ігри, аналіз конкретної ситуації, 

мозкова атака, круглий стіл). Значення активних методів навчання для 

формування позитивного ставлення учнів до проблем здоров’я і  засвоєння 

відповідних навичок. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку 

навичок. Тренінг як метод групового навчання спілкуватися і жити в 

суспільстві.   

          Тема 9 Позаурочна робота щодо навчання здоров’я. 

          Зміст та організація домашніх завдань на різних етапах вивчення 

предметів валеологічного спрямування у початковій школі. Форми та види 

позакласної роботи валеологічного спрямування: індивідуальна, групова і 

масова. Особливості організації та здійснення формування здорового способу 

життя учнів середньої школи.  

           Тема 10 Види, форми й методи контролю та оцінки ефективності  

навчального процесу. 

           Поняття про контроль на уроках валеологічного спрямування у середній 

школі. Особливості оцінювання знань, навичок та вмінь при вивченні предметів 

валеологічного спрямування. Критерії оцінювання валеологічної освіченості 

школярів.  

           Тема 11 Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі. 

            Поняття здоров’язберігаючих технологій та їх сутність. Використання їх 

при організації занять з основ здоров’я та валеології. Умови ефективної 

реалізації валеологічної освіти. Концепція валеологічної основи педагогічних 

працівників.   

            Тема 12 Зміст і структура освіти з основ здоров’я. Виконання вимог 

стандарту – обов’язкова умова діяльності всіх навчальних закладів. Базовий 

навчальний план. Інваріативна і варіативна складові в його структурі.  Зміст 

освіти з питань здоров’я і безпеки життєдіяльності в середній школі. 

Відповідність змісту, форм і методів організації занять віковим особливостям 

учнів середньої школи. Превентивний характер навчання. Особливості 

оцінювання знань на уроках охорони здоров’я.  

3. Рекомендована література 
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2. Бойченко Т., Колотій Н., Царенко А. Батькам про валеологію.  К., 2000. 152 с.  

3. Валеологія: Навчальний посібник в 2 ч. / Бобрицька В. І., Гриньова М. В. та 

ін.  Полтава: Скайтек, 2000.  306 с.  



7 

 

  

4. Величко С. П., Царенко І. Л, Царенко О. М. Методика викладання безпеки 

життєдіяльності: Навчальний посібник. Вид. 2-е, перероб. і доп. К.: ВД 

«Професіонал», 2007. 296 с.  

5. Гончаренко М. С, Коновалова О. О, Авєріна С. Ф. Практичні заняття з основ 

безпеки життєдіяльності (матеріали до уроків). Методичний посібник.  Харків, 

2003. І00 с.  

6. Гриньова М. В. Методика викладання валеології. Полтава: АСМІ, 2001. 155 с.  

7. Ефимова В. И., Гавриленко Ю. М. Современные технологии формирования 

навыков защищенного поведения у подростков. Симферополь: Таврия, 2002.  

200 с.  

8. Заплатников Л. Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике: прошлое, 

настоящее, будущее. Донецк: ООО «КИТИС», 1998. 228 с.  

9. Здоров’я та безпека життєдіяльності учнів (Посібник для вчителів «Основ 

безпеки життєдіяльності» та класних керівників). / За ред. В. І. Шахненка.  

Харків: Харківський обласний центр здоров’я.  2002. С. 59–61.  

10. Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності. 

Навчальна програма. Київ: Освіта України, 2006. 16 с.   

11. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. Л. : 

Штабар, 1997. 207 с.  

12. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту]. К. : Олімпійська література, 2008. Т. 

2. 366 с.   

13. Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: Монографія. 

Дніпропетровськ : «Інновація», 2007. 252 с.   

Допоміжна 
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15. Бузюн О. І. Практикум з фізичної культури : навч. посіб. Луцьк : Надстир’я, 

1994. С. 34–56.   

16. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук. метод. 
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17. Тисовська О., Левків В. Весела мандрівка в країну розваг. Л. : ВНТЛ, 1998.  

36 с.  

18. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [підруч. для 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: дві письмові 

модульні роботи, диф. залік. 

     5.    Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання 

 (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль СРС); 

– участь у практичних заняттях 30%;  

– самостійна робота (реферат) 10%. 
  


