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«Середня освіта (Фізична культура)» для  практичної  підготовки до занять під 

час вивчення навчального курсу «Педагогічна валеологія».  

Головною метою викладання навчального курсу «Педагогічна 

валеологія» є  вирішення завдань із зміцнення здоров’я населення через 

систему освіти й виховання. Впливаючи насамперед на дітей і молодь, 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.  

  У  результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

       знати: 

– складові здоров’я людини;   

– 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.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема.  Стан здоров’я населення України, шляхи його покращення. 

Демографічна ситуація в Україні 

Мета роботи: вивчити  показники тривалості життя в Україні та інших 

країнах, основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної 

людини. У результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати основні чинники захворюваності та інвалідизації населення 

України; 

– уміти визначати механізми негативного впливу на стан здоров’я та 

розробляти шляхи зменшення цього впливу. 

Короткі теоретичні відомості 

         Проблема збереження й зміцнення здоров’я населення за всіх часів була 

однією із ключових у суспільстві. Здоровця нації – це показник цивілізованості 

держави, що відображає рівень її соціально-економічного розвитку, головний 

критерій доцільності та ефективності всіх сфер діяльності людини. Наразі в 

Україні тенденція погіршення здоров’я населення набула загрозливого рівня. 

Це зумовлено збідненням значної частини населення, погіршенням екологічної 

ситуації, розповсюдженням здоровʼяруйнівних стереотипів поведінки, 

зниженням доступності до якісних медичних послуг, здоровʼявитратністю 

сучасної системи освіти. Особливу занепокоєність викликає стан здоров’я 

дітей, шкільної та студентської молоді. Аналіз статистичних даних свідчить, що 

всього лише 5 % випускників шкіл є практично здоровими, 40 % школярів 

хронічно хворі, 50 % мають морфо-функціональні відхилення, до 80 % 

страждають на різні нервово-психічні розлади. Тільки 5 % юнаків допризовного 

віку не мають медичних протипоказань до проходження військової служби. У 

зв’язку з цим проблема вивчення механізмів здоров’я та шляхів його 

збереження є надзвичайно актуальною. Розуміння суті здоров’я з позицій 

фізичного, психологічного, соціального й духовного благополуччя дозволить 
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виявити філософські, культурологічні, медико-біологічні й психолого-

педагогічні аспекти його формування.   

         Важливими чинниками впливу на здоров’я є: навколишнє середовище 

(20%), спадковість (20%). Серед факторів ризику можна визначити такі: 

забруднення навколишнього середовища, малорухливий спосіб життя, 

незбалансоване харчування, психоемоційні навантаження, шкідливі звички. 

Серед них основне місце займають психоемоційні переживання, які є найбільш 

значними у виникненні багатьох хвороб. Вплив шкідливих звичок є також 

надзвичайно негативним.    

        На сьогодні в Україні 7 млн. дітей шкільного віку. Із них 5-7% учнів 

закінчують загальноосвітню школу здоровими, інші діти ідуть у доросле життя 

з великою кількістю хронічної патології. Значні інформаційні перевантаження, 

нестача вільного часу для занять фізкультурою та неправильно організований 

навчально-виховний процес (відсутність або несистематичне проведення 

«фізкультурних хвилинок» на уроках, динамічних пауз на перервах, недостатня  

для дитячого організму рухова активність) негативно відображаються на стані 

здоров’я учнів і призводять до патологічного стану, який називається 

синдромом хронічної втоми. У багатьох випадках потенціал, який закладений у 

дитячому організмі, залишається не використаним. Тому в комплексі чинників, 

які впливають на формування здоров’я школярів, займає рухова активність, 

заняття фізичною культурою та спортом. Рухова активність учнів шкільного 

віку, які не займаються додатково у спортивних секціях, залежить від наявності 

у шкільному розкладі уроку фізкультури. Після проведених ряду досліджень 

було встановлено, що при наявності уроку фізичної культури та передбачених 

«фізкультхвилинок» плюс 15% на невраховану рухову активність: (дорога в 

школу та додому, активний відпочинок на перервах та у вільний час) тривалість 

рухового компоненту складає не більше 174 хв/добу (при середній добовій 

потребі 210-270 хв/добу), що становить лише 72% від гігієнічної норми рухової 

активності. В разі відсутності уроків фізичного виховання в цей день тривалість 

рухового компоненту складає 125 хв/добу, а це лише 51% від належної рухової 
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активності. Все це негативно впливає на  здоров’я школярів.  

        Сучасна організація фізичного виховання в умовах школи враховує 

потреби дітей із різноманітними порушеннями здоров’я. Здоров’я людини 

передбачає збереження й розвиток психічних і фізіологічних функцій 

організму, оптимальної працездатності та соціальної активності за 

максимальної тривалості життя. Для збереження здоров’я школярів варто 

використовувати традиції українського народу, зокрема рухливі народні ігри; 

активні форми роботи, інтерактивні методики, які сприяють формуванню 

позитивної мотивації учнів, допомагають виробленню моделей правильної 

поведінки; форми організації превентивного виховання.  

         Збереження та відновлення здоров’я перебувають у прямій залежності від 

рівня культури самої особистості. Поняття «культура здоров’я» формулює 

певний рівень медико-валеологічної грамотності населення, стан соціального 

благополуччя, ступінь розвитку творчих сил, фізичних, психічних і розумових 

здібностей людини, виражених в організації її життєдіяльності, у ставленні до 

самої себе, інших людей, до природи. Основним критерієм культури здоров’я є 

стан оптимальної відповідності, гармонії між біологічним, психологічним і 

соціальним у житті й діяльності людини. У наш час зростає кількість 

неповнолітніх, які вживають наркотики, курять, п’ють. Сучасна людина 

сподівається не на захисні сили свого організму, а на могутність медицини. Для 

вирішення проблеми збереження здоров’я, продовження її життя створена 

система охорони здоров’я, яка є сукупністю взаємопов’язаних підсистем.  

          З метою відновлення стану здоров’я всього дитячого населення 

шкільного віку та оцінки рівня гармонійності фізичного розвитку, можна 

визначити числові значення рівня гармонійності фізичного розвитку школярів 

від 6 до 17 років та розділити їх, на підставі якісної оцінки отриманих даних на 

дітей з середнім, вище середнього та нижче середнього рівнем фізичного 

розвитку. Запропонований спосіб можна також використовувати як 

скринінгтест для виявлення індивідуальних особливостей розвитку дітей, що є 

основою для своєчасного проведення профілактичних заходів, а також дозволяє 



8 
 

значно підвищити ефективність спостереження.   

Завдання до теми 

1. Схематично зобразити чинники впливу на здоров’я школярів, зробити 

висновки. 

2. Оцінити рівень гармонійності фізичного розвитку молодших школярів, 

зробити висновки. 

3. Визначити зв’язок збереження та відновлення здоров’я в залежності від 

рівня культури самої особистості, зробити висновки. 

Контрольні питання 

      1. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини.   

      2. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах 

інформаційного суспільства.   

      3. Особливості захворюваності населення України.   

      4. Загальні тенденції і детермінанти здоров’я населення України.   

      5. Основні показники захворюваності підлітків.   

      6. Інвалідизація населення України.   

      7. Професійні захворювання.  

      Література: [1; 2; 3]. 

 

Практична робота № 2 

          Тема. Місце валеології у формуванні загального світогляду і 

культури людини  

          Мета роботи: ознайомитися з нормативно-правовою базою, яка окреслює 

напрями діяльності і заходи щодо  формування здорового способу життя і 

безпечної поведінки у дітей та підлітків через систему загальної середньої 

освіти, тобто, через валеологічну освіту. 

  У результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати специфічність методів та технологій навчання, спрямованих на 

формування свідомої мотивації до здорового способу життя і набуття навичок 

формування, зміцнення і збереження здоров’я; 
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– уміти розробляти заходи щодо  формування здорового способу життя і 

безпечної поведінки у дітей та підлітків. 

Короткі теоретичні відомості 

         Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – 

наука про формування, збереження та зміцнення здоров’я людини в духовному, 

психічному, фізичному і соціальному плані. Наука валеологія виникла на стику 

низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології 

тощо. Об’ктом сучасної медицини є хвора людина та людина, яка перебуває у 

«третьому стані». Ця наука в основному лікувальна, а зусилля профілактичної 

медицини спрямовані, головним чином, на захист людей від певних 

захворювань. 

        Об’єктом науки валеології є здорова людина і людина, котра перебуває у 

«третьому стані», а її предметом – здоров’я індивіда, що живе в реальному, 

складному світі. Людям доводиться відчувати на собі переважно негативний 

вплив факторів навколишнього середовища, які призводять до виникнення у 

них стану передхвороби, або «третього стану». 

       Завданням, валеології є не тільки констатація «третього стану» організму, 

але й розробка методів і способів виведення людини з нього, а також 

запобігання цьому станові з метою покращання здоров’я.       

        Таким чином, валеологія зосереджує свої зусилля не на ліквідації хвороб 

(цим займається в основному медицина), а на недопущенні їх, створюючи 

умови для запобігання їхньому виникненню. 

Валеологія має переважно прикладний характер і дає практичні рекомендації 

людині для підтримання здоров'я на всіх рівнях: духовному, психічному, 

фізичному та соціальному. Основною метою цієї науки є виховання здорового, 

повноцінного члена суспільства. 

        Існує дві стратегії щодо досягнення здоров’я населення: по-перше – через 

лікування хворого і, по-друге шляхом збереження здоров’я практично здорової 

людини. Перша стратегія породила вчення про хворобу (патологію) та клінічну 

медицину. Друга стратегія реалізується в рамках комплексу гігієнічних 
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дисциплін. Практика показала, що за допомогою першої стратегії досягти 

бажаного неможливо. Цей висновок підтверджується також тим, що людство не 

в змозі використати сучасні досягнення медичної науки для всіх, хто має у 

цьому потребу, через високу вартість діагностичних та лікувальних заходів. У 

другій половині ХХ ст., коли виникла і набула широкого розповсюдження 

«епідемія» хронічних неінфекційних захворювань, вочевидь стає факт, що з 

метою досягнення здоров’я якнайбільшої кількості населення слід надавати 

перевагу другій стратегії – охороні здоров’я практично здорової людини. Однак 

з’ясувалося, що гігієнічна наука, яка очолювала цю стратегію, також не може 

вирішити дану проблему. Справа в тому, що в центрі уваги гігієни опинились 

не сама людина та її здоров’я, а умови людського існування. В той же час 

проблема здоров’я невіддільна від проблеми людини як біосоціального об’єкта. 

Вона виникає разом з людиною і змінюється відповідно до розвитку культури 

людства. 

        Здоров’я є дуже складною для визначення категорією, що характеризує 

результат взаємодії індивіда та довкілля (умов його існування), головних 

мотивів його життєдіяльності та світосприйняття в цілому. Всяка категорія як 

явище є значно ширшою за ті визначення, котрими її спробують 

характеризувати. З такими труднощами у понятійному апараті ми стикаємося й 

при створенні теорії здоров’я. Збереження і укріплення здоров’я по суті 

являють проблему управління здоров’ям. 

        Процес управління складається з таких формальних етапів: збирання та 

аналіз інформації про стан об’єкту, прогноз; формування програми 

управлінських дій, її реалізація; аналіз адекватності та ефективності програми 

(зворотний зв’язок). Сучасний стан медичної науки не дає можливості висунути 

аргументовану програму управління здоров’ям. Створення «здорових» умов 

існування, за наукове обґрунтування яких несе відповідальність гігієнічна наука 

– це «пасивно-оборонний» шлях профілактики. 

        Активну ж позицію оздоровлення неможливо обґрунтувати без визначення 

суті, кількісної характеристики індивідуального здоров’я, яким слід керувати. 



11 
 

Це і є основною проблемою вчення про здоров’я. Ще Гіппократ і Авіценна 

говорили про декілька градацій здоров’я. Гален сформулював поняття про 

«третій стан» – перехідний між здоров’ям та захворюванням. Наприкінці ХІХ 

ст. І. І. Мечников в доповіді «Про цілющі сили організму» на з’їзді 

природознавців та лікарів (1883) протиставив «етіологічному» погляду на 

виникнення хвороб Р. Коха власну теорію. Він вважав, що виникнення хвороби 

– це процес взаємодії між збудником (причиною) та організмом. Однак успіхи 

клінічних дисциплін на тому етапі розвитку медицини загальмували розвиток 

учення про ці властивості організму.  

 Завдання до теми 

1. Дайте характеристику підручника з валеології за таким планом:  1. 

реквізити підручника; 2. Характеристика змісту; 3. Характеристика 

методичного апарату, ілюстрацій. Зробити висновок. 

2. Складіть тематичний план з валеології для 1-4 класів (за вибором 

викладача), користуючись типовою програмою.  

Контрольні питання 

1. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини і 

передумови виникнення валеології.   

2. Медицина і валеологія: реальні перспективи наукового а практичного 

вирішення проблем здоров’я населення.  

3. Валеологія як наука і навчальний предмет. Сучасний стан вирішення 

питання методологічного забезпечення валеології як науки.   

4. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології. 

Основні завдання валеології як навчального предмету.  

 Література: [5]. 

 

Практична робота № 3 

Тема.  Методологічні основи методики навчання основ здоров’я та 

фізичної культури 

Мета роботи: ознайомитися з функціями виховання у формуванні 
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особистості (організаційна, ціннісно-орієнтовна, профілактична, превентивна). 

У результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати   основні фактори формування і розвитку особистості; 

– уміти формувати культуру здоров’я особистості в навчально-виховному 

процесі. 

Короткі теоретичні відомості  

         Формування культури здоров’я – це процес включення суб’єкта в поле 

глибоких системних знань про здоров’я, що передбачає й забезпечує умови для 

його самоосвіти, саморозвитку, самоактуалізації й самовдосконалення. Цей 

процес слід розглядати як органічну частину цілісної педагогічної системи. 

Формування культури здоров’я школяра ґрунтується на синтезі двох головних 

аспектів розвитку особистості – освіті й вихованні. Взаємозв’язок їх особливо 

глибоко проявляється в процесі викладання предметів освітньої галузі «Фізична 

культура й здоров’я», які істотно відрізняються за змістом від інших шкільних 

предметів.  

         На відміну від гуманітарних предметів навчального плану школи, де 

більше уваги приділяється роботі теоретичного характеру, навчальний процес з 

предметів «Основи здоров’я», «Валеологія» і «Основи безпеки 

життєдіяльності» побудований таким чином, що більше 50% часу витрачається 

на діяльність практичного характеру – засвоєння вмінь і навичок, зокрема, 

навичок захищеної, толерантної поведінки, оволодіння оздоровчими 

технологіями.  

        Метою навчально-виховного процесу, спрямованого на формування 

культури здоров’я школярів, є підвищення ефективності оздоровчої, освітньої, 

виховної, розвиваючої й просвітительської роботи за допомогою приведення 

навчального процесу у відповідність із оздоровчою, культурологічною 

спрямованістю з питань формування, збереження і зміцнення здоров’я. Висока 

ефективність у формуванні культури здоров’я школярів досягається тільки там, 

де ця робота особистісно-орієнтована, має системний характер, і включає 

взаємопов’язані та доповнюючі один одного елементи в організаційному, 
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оздоровчому, освітньому й виховному напрямках.  

Завдання до теми 

1. Охарактеризувати  компоненти організації навчально-виховного 

процесу: мотиваційний, інформаційний, операційний; поведінковий досвід 

учнів; інтерактивні методи навчання. Зробити висновок. 

2. Визначити особистісно-орієнтоване навчання основ здоров’я та 

фізичної культури. 

3. Скласти конспект за темою: «Вікова періодизація розвитку особистості, 

її значення для формування змісту валеологічної освіти на різних етапах 

навчання». 

Контрольні питання 

1. Особливості організації навчання молодших школярів основам 

здорового та безпечного способу життя.   

2. Спрямованість процесу вивчення основ здоров’я на особистісно-

орієнтоване навчання учнів.   

3. Характеристика головних компонентів навчально-виховного процесу. 

4. Використання інтерактивних методів у процесі навчання учнів основам 

здоров’я.  

Література: [6; 7]. 

  

Практична робота № 4 

Тема. Методи навчання основ здоров’я та фізичної культури 

Мета роботи: вивчити традиційні та нетрадиційні методи навчання основ 

здоров’я та фізичної культури.  У результаті виконання практичної роботи 

студенти повинні: 

– знати методи навчання та їх класифікацію; 

– уміти проводити тренінг як метод групового навчання спілкуватися і 

жити в суспільстві. 

Короткі теоретичні відомості 

      Для ефективної реалізації мети та завдань предмета «Основ здоров’я» варто 
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дотримуватися наступних умов та методів навчання:  

      – варто постійно мотивувати учнів до здорового способу життя і їх 

безпечної життєдіяльності;  

      – у ході навчання необхідно застосовувати різноманітні інтерактивні 

методи, які б забезпечували індивідуалізацію сприйняття, активну участь 

кожного учня та групову взаємодію;  

      – формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну 

поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і 

соціальним оточенням;  

      – розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; 

       – виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, 

свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;  

        – розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків; 

набуття учнями власного досвіду зі збереження здоров’я з урахуванням 

фізичного стану;   

       – розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

      – урізноманітнювати типи уроків, наприклад, урок-тренінг, урокекскурсія, 

урок-зустріч тощо;  

       – у засвоєнні навчального матеріалу доцільним є переважання практичних 

дій і вправлянь;  

     – забезпечувати зв’язок між теоретичними відомостями й можливостями 

практичного застосування знань;  

     – забезпечувати змістові та мотиваційні зв’язки «Основ здоров’я» з 

навчальним матеріалом інших предметів таких як фізична культура, 

природознавство, «Я у світі», біологія тощо;  

     – наявність навчально-методичного забезпечення для всіх учасників 

навчально-виховного процесу, а також підготовленого педагога та відповідного 

кабінету;  



15 
 

     – обов’язкова співпраця вчителіві з батьками, батьків із дітьми;  

     – ціннісне ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу із 

дотриманням правил здорового і безпечного способу життя;  

      – здійснувати моніторинг за відповідністю процесу навчання критеріям його 

ефективності. 

Завдання до теми 

1. Скласти порівняльну характеристику традиційних та нетрадиційних 

методів навчання, зробити висновки. 

2. Скласти конспект уроку із застосуванням імітаційних методів із 

аналізом конкретної ситуації, зробити висновки.  

Контрольні питання 

       1. Традиційні методи навчання у валеології (словесні, наочні, практичні, 

контролю і самоконтролю, самостійної роботи).  

       2. Нетрадиційні методи навчання.   

       3. Поняття про методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. 

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності (інсценування, 

ділові ігри, аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл).  

       4. Значення активних методів навчання для формування позитивного 

ставлення учнів до проблем здоров’я і  засвоєння відповідних навичок. 

       5. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок.                

Література: [8; 9]. 

 

Практична робота № 5 

        Тема.  Позаурочна робота щодо навчання здоров’я 

        Мета роботи: вивчити зміст та організацію домашніх завдань на різних 

етапах вивчення предметів валеологічного спрямування у початковій школі. У 

результаті виконання практичної роботи студенти повинні: 

– знати форми та види позакласної роботи валеологічного спрямування: 

індивідуальна, групова і масова; 

– уміти складати тематику планів позакласних занять. 
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Короткі теоретичні відомості  

Домашня робота – це вид позаурочної навчально-пізнавальної діяльності 

школярів, нерозривно пов’язаної зі змістом процесу навчання, який 

здійснюється на уроці і є його логічним продовженням. Разом з тим домашня 

робота – це підготовча ланка до ефективного сприйняття тем інших уроків і, в 

першу чергу – наступного. 

Домашня навчально-пізнавальна діяльність є проміжною ланкою між 

учінням та самоосвітою дітей і характеризується вищим рівнем самостійності 

учнів, оскільки вони працюють за завданням учителя, але без його 

безпосереднього керівництва. Ефективність домашньої роботи залежить не 

тільки від рівня оволодіння учнем знаннями й уміннями з предмета, а й 

розумовими уміннями раціональної навчально-пізнавальної діяльності. Від 

того, як дитина вміє організувати своє робоче місце, вчасно розпочати роботу у 

відведений час, як уміє працювати з підручником, зошитом з предмета, 

значною мірою залежить успіх виконання домашніх завдань. Методика 

домашньої роботи з предметів валеологічного спрямування будується на основі 

дидактичних принципів і насамперед систематичності залучення учнів до 

виконання домашніх завдань та їх оцінювання, доступності змісту і способів 

виконання, врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку 

пізнавальних процесів та інтересів кожного учня. 

Управління домашньою роботою здійснюється учителем через: 

1. побудову домашніх завдань; 

2. підготовку учнів до їх виконання; 

3. перевірку результатів домашньої роботи та їх оцінювання. 

За способом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів домашні 

завдання можуть бути індивідуальні, групові, фронтальні. Важливе значення 

має обсяг домашніх завдань. Орієнтиром у цьому для вчителя повинен бути 

час, який витрачає учень на його виконання. Загальний бюджет часу на 

виконання завдань з усіх предметів не повинен перевищувати 1,5-2 години у 

молодших класах і 3-3,5 години у середніх та старших класах. 
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  Позакласна робота. Позакласна діяльність базується на добровільності, 

інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів 

класу. Вона спрямована на формування навичок здорового способу життя, 

саногенного мислення та попередження негативних звичок і тенденцій 

поведінки. Така робота поглиблює і розширює знання, підвищує інтерес, 

збагачує молоду людину практичними уміннями і навичками здорового 

способу життя. Позакласні заняття допомагають викладачу краще пізнавати 

індивідуальні особливості учнів, виявити серед них обдарованих, які 

проявляють інтерес до валеології і всіляко спрямовувати розвиток цього 

інтересу. На думку С.У. Гончаренка позакласна робота організовується і 

проводиться в позаурочний час органами дитячого самоврядування за активної 

допомоги і при тактовному керівництві з боку педагогічного колективу, 

класних керівників, вихователів, організаторів позакласної і позашкільної 

роботи. 

Можна визначити наступні вимоги до позакласної роботи 

валеологічного спрямування: позакласні заняття, поглиблюючи знання учнів, 

не повинні відволікати їх увагу від основного змісту навчальної програми; 

необхідно встановити тісний зв’язок навчально-виховної роботи на уроці і 

позакласних заняттях. У той же час позакласна робота не повинна бути простим 

продовженням навчального заняття. Тематика планів позакласних занять може 

відставати або випереджати їх; матеріал, який пропонується учням для 

вивчення, повинен бути доступним, відповідати їхньому віку, рівню розвитку; 

зміст позакласних занять і форми їх організації повинні бути цікавими. Будь-

яка справа принесе повне задоволення в тому випадку, коли вона спирається на 

потреби самого учня, знаходить відгук в його почуттях, позитивних емоціях. У 

позакласній роботі є пізнавально-захоплюючий елемент, необхідний для 

здорового відпочинку, гарного настрою, гармонійної життєдіяльності; велику 

увагу слід приділяти самостійній роботі з метою самовдосконалення 

особистості учня; повинен здійснюватись глибокий зв’язок індивідуальної, 

групової і колективної роботи; необхідне сполучення добровільності роботи з 
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обов’язковим її виконанням; прагнення до самостійності, притаманне підліткам 

і старшим школярам, повинно стати основою самоврядування школярів у 

позакласній роботі. При організації будь-якого позакласного заходу необхідно 

сформувати актив, який стане тимчасовим керівним органом з організації 

даного заходу. Обов’язковою умовою ефективної роботи активу є залучення до 

підготовки заходу максимальної кількості учнів. 

Позакласні заняття не пов’язані з обов’язковою програмою. Їх 

організовують і проводять з урахуванням запитів учнів. Тому виключно 

важливо до початку навчального року спланувати всю позакласну роботу, 

розрахувати необхідний для неї час в календарних строках. Такий план слід 

складати у відповідності до бажань, нахилів школярів, з урахуванням 

загальношкільного річного плану. 

При плануванні позакласної роботи корисно дотримуватися такого 

принципу: краще менше, але високої якості. 

Позакласні заняття впливають на навчальні. Відомості, одержані на 

позакласних заняттях, дозволяють учням доповнювати в класі відповіді 

товаришів, наводити цікаві приклади тощо. 

Надійний шлях підвищення якості навчання предметів валеологічного 

спрямування – встановлення тісного зв’язку між класними і позакласними 

заняттями. 

За способом організації діяльності школярів у дидактико-методичній 

літературі розрізняють індивідуальну, групову та масову позакласну роботу. 

Дві останні реалізуються в таких формах: робота тематичного гуртка, 

конференції, свята, виставки, клуби, навчальні заняття, ділові ігри, усні 

журнали, вечори тощо. 

Індивідуальна позакласна робота проводиться з тими учнями, які 

виявляють особливий інтерес до валеологічної проблематики. Пізнавальний 

інтерес зароджується в них на уроках і в позаурочній роботі. Спочатку він 

нестійкий, ситуативний і проявляється у збиранні марок, листівок, кольорових 

фотографій відповідної тематики; читанні додаткової науково-популярної 
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літератури; перегляді тематичних телепередач, наприклад «Планета здоров’я». 

Однак все це школярі роблять безсистемно, нецілеспрямовано. Завдання 

вчителя – вчасно помітити, виявити і перетворити це захоплення в стійкий 

довготривалий інтерес до змісту навчального предмета і цим допомогти учневі 

визначитися з вибором майбутньої професії. Відповідно до цього індивідуальна 

позакласна робота повинна бути цілеспрямованою, планомірною і відповідати 

віковим інтересам учня. 

Одним з найважливіших видів індивідуальної роботи, особливо в 

молодших класах, є позакласне читання. На початковому етапі необхідно 

навчити кожного учня самостійно працювати з книжками, підбираючи їх 

індивідуально з урахуванням інтересу дитини і рівня оволодіння технікою 

читання. Слід рекомендувати учням не тільки прочитати, а й скласти коротке 

оповідання, намалювати малюнок або відшукати ілюстрації до прочитаного. 

Пізніше завдання змінюють, зокрема пропонують самостійно підібрати книжки, 

в яких розглядаються різні аспекти проблеми здоров’я. 

Ефективність індивідуальної позакласної роботи залежить від рівня 

усвідомлення учнем мети завдання, його вагомості, від оволодіння способами її 

виконання, оформлення результатів, а також від оцінювання товаришами і 

вчителем. Виявлення і розвиток індивідуальних інтересів дозволяє об'єднувати 

і залучати дітей за спільністю до групової та масової позакласної роботи. 

Найпоширенішою формою групової позакласної діяльності є гурток. 

Дидактичними цілями роботи гуртка є розширення та поглиблення знань, 

закріплення певних умінь, пов’язаних зі збереженням і зміцненням власного 

здоров’я, набуттям навичок здорового способу життя. 

Гурток, зазвичай, об’єднує 15-20 учнів. Бажано, щоб вони були одного 

віку, оскільки це дозволяє ефективно керувати їх діяльністю. План роботи 

гуртка розробляється з урахуванням особливостей, інтересів і ступеня 

підготовленості учнів. Важливим етапом створення гуртка є обговорення плану 

його роботи. Завдання полягає у тому, щоб школярі були активними його 

учасниками, організаторами життя гуртка, відчували свою відповідальність за 



20 
 

нього, а керівник вміло й тактовно спрямовував його діяльність. 

Керівнику гуртка важливо знати, які медичні установи і в якій мірі 

можуть бути використані для проведення занять на їх базі. Успішна робота 

гуртка певною мірою залежить від участі в ньому батьків. Ініціатива в 

налагодженні зв’язків з батьками належить керівнику. Основною формою таких 

контактів можуть бути батьківські збори. На перших зборах, які проводяться на 

початку першої чверті, керівник знайомить батьків з тематикою занять, 

розповідає про завдання гуртка. 

Основним фінансово-звітним документом роботи гуртка є журнал, який 

веде керівник. Він вказує склад учнів, їх вік, місце проживання, фіксує 

відвідування протягом навчального року. В журналі вказуються теми занять і 

час їх проведення. 

Керівник гуртка веде щоденник, де відображена поточна робота з 

переліком учнів, які виконували певні доручення, а також відмічаються 

практичні навички, набуті учнями. 

Тематика теоретичних і практичних занять має бути цікавою і 

актуальною і може не співпадати. Теоретичні заняття повинні бути присвячені 

таким питанням як організація харчування, боротьба з шкідливими звичками, 

профілактика захворювань, методика загартування. 

Практичні заняття здебільшого присвячені фізичній культурі, дихальній 

гімнастиці та ін. 

Приблизний план роботи гуртка включає такі розділи: тема занять, форма 

занять, дата проведення занять, зміст і методи фронтальної роботи на занятті, 

зміст і методи індивідуальної роботи. 

Зміст кожного заняття відповідає темі плану. Учитель ретельно готується 

до його проведення, добирає цікаву інформацію, засоби наочності, зокрема 

діафільми та кінофільми. Вибір методів і прийомів здійснюється аналогічно до 

їх вибору під час підготовки до уроку. Вибрані методи повинні передбачати 

активну участь дітей у роботі гуртка. Тому на його засіданнях організовується 

актуалізація засвоєних знань та вмінь, відбувається здобуття нових знань з 



21 
 

різних джерел. Учні звітують про результати виконання завдань у формі 

записів у таблицях, тематично підібраних ілюстрацій, самостійно виконаних 

малюнків чи тематичних розповідей за прочитаними книжками, переглянутими 

телепередачами. Активність дітей зумовлюється використанням ігор, загадок, 

вікторин, головоломок, але з чітко визначеною дидактичною метою. 

У гуртковій роботі з основ здоров’я значна увага приділяється 

формуванню санітарно-гігієнічних знань і навичок надання долікарської 

допомоги. З членів гуртка доцільно сформувати санітарні дружини, завданням 

яких має бути перевірка і забезпечення виконання санітарно-гігієнічних умов у 

школі. З членів гуртка, в першу чергу, формуються агітаційні бригади, вони 

беруть активну участь в організації та проведенні всіх масових позакласних 

заходів оздоровчої тематики. 

Не менш важливим видом роботи гуртківців є виготовлення засобів 

наочності: гербаріїв лікарських рослин, роздаткових карток, тематичних 

альбомів, які використовують у процесі навчання предметів валеологічного 

спрямування. 

Позакласною масовою роботою оздоровчої тематики можуть 

охоплюватися окремі чи паралельні класи.  

До найпоширеніших форм позакласної масової роботи належать: тема-

тичні читацькі конференції, усні журнали, тематичний перегляд науково-

популярних і художніх фільмів, свята, конкурси, «клуб веселих та кмітливих», 

валеологічні вечори, позакласні природознавчі екскурсії, проведення 

визначених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) міжнародних 

культурно-просвітницьких заходів – днів пам’яті людей, що загинули від 

СНІДу, всесвітнього дня боротьби з курінням, дня донора і т. ін. 

Читацька конференція. Проведення конференцій потребує певної 

організаційної роботи: 

1. З метою підвищення інтересу слухачів, необхідно всі доповіді 

супроводжувати демонстрацією фільмів, діапозитивів та ілюструвати 

таблицями, схемами, графіками. 
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2. Необхідно застосувати різноманітні методи роботи учасників 

конференції: перетворювати конференцію у форму наукового симпозіуму, 

нараду спеціалістів, чередувати доповіді з виступами заздалегідь підготовлених 

опонентів, продумувати можливість широкого залучення слухачів до активної 

участі. 

3. Доповіді й виступи ведучого повинні бути образними та емоційними. 

Запорука успіху конференції полягає у правильному виборі теми (з 

урахуванням її актуальності для учнів та їх бажань), у чіткому розподілі 

обов’язків і поєднанні добровільності у виборі роботи з обов’язковістю її 

виконання, наявністю постійного контролю і обліку роботи. 

Методика підготовки конференції може бути різноманітною в 

залежності від теми і цілей. 

Підготовку конференції починають з проведення організаційних зборів 

майбутніх її учасників, де затверджують тему, розподіляють конкретні 

обов’язки. 

Над кожною доповіддю рекомендується працювати групою з п’яти осіб: 

один готує текст доповіді; другий підбирає літературу для виставки; цікаві 

приклади та ілюстрації з журналів; третій – готує експериментальний матеріал; 

четвертий – оформляє ілюстрації та малюнки; п’ятий – підбирає і демонструє 

на конференції кінофільми та ін. 

Через один-два тижні після зборів члени кожної п’ятірки разом 

обговорюють підготовлений матеріал і складають під керівництвом учителя 

програму конференції і план її підготовки та проведення. 

На зборах активу учасників конференції слід обговорити питання щодо 

запрошення фахівців. Якщо неможливо запросити вченого, слід послати йому 

лист з переліком питань. Буде цікаво, якщо вчений надішле магнітофонний 

запис своїх відповідей. Прослуховування запису урізноманітнить роботу 

конференції, активізує увагу учасників. 

Зал, де відбувається конференція, слід оформити плакатами, малюнками, 

портретами вчених. Конференція повинна мати свій орган друку – стінну 
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газету. 

За темою конференції бажано підготувати виставку науково-популярної 

літератури, з якою можна ознайомитися перед початком роботи, або в перерві 

між двома відділеннями. 

Важливим у роботі конференції є наявність зворотного зв’язку її 

учасників з доповідачами. Один з шляхів вирішення такої задачі – проведення 

тематичної вікторини, яка зазвичай проводиться на завершення вечора, а її 

переможці нагороджуються. 

Щоб не затягнути конференцію, необхідно заздалегідь спланувати всі її 

етапи в часі та регламент роботи. По закінченню конференції організаційний 

комітет готує резолюцію, в якій визначаються шляхи втілення ідей конференції 

в життя. 

Завдання до теми 

       1. Скласти план роботи гуртка, який включає такі розділи: тема занять, 

форма занять, дата проведення занять, зміст і методи фронтальної роботи на 

занятті, зміст і методи індивідуальної роботи. 

        2. Скласти сценарій клубу веселих і кмітливих за обраною темою з 

поєднанням фронтальних, групових та індивідуальних завданнь.  

        3. Провести тематичну читацьку конференцію. 

Контрольні питання 

         1. Зміст та організація домашніх завдань на різних етапах вивчення 

предметів валеологічного спрямування у початковій школі.  

        2. Форми та види позакласної роботи валеологічного спрямування: 

індивідуальна, групова і масова.  

        3. Особливості організації та здійснення формування здорового способу 

життя учнів середньої школи.  

4. Охарактеризувати діяльність клубу веселих і кмітливих. 

5. Тематичні вечори з валеології.  

Література: [10; 11]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 

(екзамен) 

Проміжок за     

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Зараховано 

90–100 А   відмінно 

82–89 В   дуже добре 

74–81 С   добре 

64–73 D   задовільно 

60–63 Е   достатньо 

Не зараховано 

35–59 FX незадовільно 

(дозволяється 

перескладання, але не 

більш ніж  на Е) 

1–34 F   неприйнятно 

(повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 

Вид контролю Максимальний бал 

Відвідування практичних 

занять 

10 

Контрольні тести 10 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Активність студента на      

практичних заняттях 

10 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій навчальній 

програмі) 

Усього 30 
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