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ВСТУП 

         

         Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної форми 

навчання в процесі самостійної підготовки до занять під час вивчення 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 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Кількість 

годин 

(лекцій) 

Кількість годин 

(СРС) 

1 Валеологія як стратегія виживання в 

сучасному суспільстві.  
1 10 

2 Проблеми здоров’я людини в сучасному 

суспільстві. 

1  10 

3 Сучасний стан здоров’я населення 

України.  

1 10 

4 Здоров’я дитини та шляхи його 

формування, збереження і зміцнення. 

1 10 

5 Фізичне здоров’я індивіда. 1 5 

6 Харчування і здоров’я. 1 5 

7 Екологія та здоров’я.  1 5 

8 Основи психічного здоров’я. 1 5 

9 Сім’я як фактор формування духовного 

здоров’я дитини.  

1 5 

10 Місце валеології у формуванні 

загального світогляду і культури 

людини. 

1 5 

11 Методологічні основи методики 

навчання основ здоров’я та фізичної 

культури.  

1 5 

12  Методи навчання основ здоров’я та 

фізичної культури. 
1 

5 

 Усього годин за семестр 20 80 
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 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

           

          Тема № 1 Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві 

        1. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. 

        2. Медицина і валеологія: реальні перспективи наукового а практичного 

вирішення проблем здоров’я населення.  

        3. Валеологія як наука і навчальний предмет. 

        4. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології.  

Питання для самоперевірки 

         1. Дві стратегії щодо досягнення здоров’я населення.  

         2. Основні завдання валеології як навчального предмету.  

         3. Сучасний стан вирішення питання методологічного забезпечення валеології як 

науки.   

         4. Причини і передумови виникнення валеології.   

         Література: [1]. 

 

     Тема № 2 Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві 

   1. Сучасна еколого-географічна ситуація в Україні.  

        2. Вплив клімато-географічних умов на здоров’я людини.  

        3. Вплив техногенних факторів на здоров’я населення.  

          4. Поняття алергія та її клінічні прояви.  

        5. Алергени: їх класифікація і роль у виникненні алергічних реакцій.  

        6. Поширення алергічних хвороб і їх профілактика.  

Питання для самоперевірки 

         1. Аналіз обов’язкового медичного (диспансерного) обстеження дітей, що мають 

йти до першого класу.   

         2. Характеристика структури дитячих патологій (захворювання карієсом; сколіоз 

та інші відхилення в опорно-руховій системі дитячого організму; хвороби ЛОР-
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органів; відхилення в діяльності нервової системи; захворювання серцево-судинної 

системи та кишково-шлункового тракту та ін.).   

       3. Завдання початкової школи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів: 

нормування навчального навантаження. 

       4. Використання навчальних технологій з урахуванням фізіолого-вікових 

можливостей дитини, організація комфортного в емоційному плані навчального 

середовища.   

          Література: [2; 3; 4].       

  

          Тема № 3 Сучасний стан здоров’я населення України 

       1. Показники тривалості життя в Україні.  

       2. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини. 

       3. Чинники захворюваності та інвалідизації населення України. 

Питання для самоперевірки 

      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: [5; 8]. 

            

            Тема № 4  Здоров’я дитини та шляхи його формування, збереження і 

зміцнення 

        1. Здоров’я дитини як індивідуальна і суспільна проблема. Підготовка дівчаток до 

материнства.   

       2. Генетичні аспекти здоров’я. Медико-генетичне консультування. 
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      3. Здоров’я дитини як світова проблема, шляхи її вирішення  

      4. Наслідки дитячих інфекційних захворювань та їх профілактика.   

      5. Характер інфекційних захворювань сучасної людини.  

 Питання для самоперевірки 

       1. Спадкова зумовленість фізичного здоров’я людини.   

 2. Основні інфекційні хвороби, якими хворіють діти.  

 3. Дитячі інфекції дихальних шляхів.  

4. Інфекції які впливають на центральну нервову систему.  

      5. Інфекції, які впливають на зір дитини.  

  Література: [6; 9]. 

 

          Тема № 5 Фізичне здоров’я індивіда 

       1. Фізичне здоров’я індивіда та його кількісна діагностика.   

       2. Фізичне здоров’я, його сутність.  

       3. Сучасні підходи до визначення кількісних характеристик фізичного здоров’я.   

Питання для самоперевірки 

    1. Функціональні проби оцінки фізичної працездатності.   

    2. Методи самооцінки деяких фізичних станів людини.  

    3. Сутність і роль оздоровчого тренування у зміцненні здоров’я людини.   

    4. Оздоровче фізичне тренування: показання і протипоказання до його 

використання.   

    5. Принципи, методи і засоби оздоровчого фізичного тренування.   

    6. Дозування фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні.  

    7. Обсяг, кратність і структура оздоровчого тренування. Контроль адекватності і 

ефективності оздоровчого тренування. 

        Література: [10]. 

 

         Тема № 6 Харчування і здоров’я 

      1. Проблема харчування в минулому і в нинішній час.   

      2. Проблема харчування в минулому.   
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       3. Шлях до здоров’я через правильне харчування в наші дні.   

Питання для самоперевірки 

1. Клімат і харчування.  

2. Стан харчування населення України та шляхи його поліпшення.  

3. Характеристика стану харчування жителів України. Політика українського 

уряду в галузі харчування.   

4. Основи раціонального харчування.  

Література: [11]. 

           

         Тема № 7 Екологія та здоров’я 

       1. Екологічна ситуація в Україні. 

       2. Характер впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я людини. 

       3. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища.  

Питання для самоперевірки  

1. Онкологічні захворювання та їх зв’язок з екологічними особливостями 

середовища проживання.   

2. Профілактика онкозахворювань.   

3. Радіаційне забруднення навколишнього середовища та його вплив на здоров’я 

людини.   

4. Народні засоби профілактики і подолання променевої хвороби.   

Література: [12]. 

 

         Тема № 8 Основи психічного здоров’я 

        1. Прояви девіантної поведінки, їх соціальні корені та вплив на здоров’я людини і 

соціуму.  

        2. Девіантна поведінка як соціальна проблема. Характерологічний аналіз різних 

видів девіації: алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія.   

       3. Соціально-педагагічні аспекти профілактики різних виявів девіантної 

поведінки.  

       4. Людина серед людей: проблема спілкування з соціальним оточенням.   
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Питання для самоперевірки 

1. Методи психічної саморегуляції: релаксаційно-дихальна гімнастика; 

релаксація (розслаблення); йога; аутогенне тренування; медитація.   

2. Методи психологічної корекції.  

3. Роль загальнозміцнюючих засобів у формуванні психічного здоров’я.   

4. Харчування і емоційна напруга.   

5. Роль фізичної активності у зміцненні нервової системи.  

6. Нормалізація сну.   

7. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги. 

 Література: [13]. 

 

        Тема № 9 Сім’я як фактор формування духовного здоров’я дитини 

        1. Сім’я: визначення, сутність, історичний аспект.   

        2. Сучасна сім’я, її функції. Сім’я і школа.   

        3. Моральність і здоров’я.  

Питання для самоперевірки 

    1. Усвідомлення моральних понять як крок до створення духовних законів.   

    2. Духовні закони і здоров’я людини. 

    3. Здоров’я і духовність: поняття про основні духовні закони 

     Література: [2; 14]. 

 

 Тема № 10  Місце валеології у формуванні загального світогляду і культури 

людини 

  1. Предмет і завдання методики навчання предметів валеологічного 

спрямування.   

2. Місце валеології у формуванні загального світогляду і культури людини.  

3. Специфічність методів та технологій навчання.  

Питання для самоперевірки 

         1. Зв’язок методики навчання предметів валеологічного спрямування з іншими 

навчальними предметами.   
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       2. 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.   

       3. Формування культури здоров’я особистості як навчально-виховний процес.           

      Література: [15]. 

 

        Тема № 11 Методологічні основи методики навчання основ здоров’я та 

фізичної культури 

       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.  

Питання для самоперевірки 

1. Основні фактори формування і розвитку особистості.  

2. Формування культури здоров’я особистості в навчально-виховному процесі. 

  3. Організаційна, ціннісно-орієнтовна, профілактична, превентивна функції 

виховання у формуванні особистості.  

Література: [16]. 

 

       Тема №12  Методи навчання основ здоров’я та фізичної культури 

       1. Традиційні та нетрадиційні методи навчання основ здоров’я та фізичної 

культури. 

       2. Методи навчання та їх класифікація. 

       3. Тренінг як метод групового навчання спілкуватися і жити в суспільстві. 

Питання для самоперевірки 

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

і самоконтролю, самостійної роботи).  
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         2. Нетрадиційні методи навчання.   

         3. Поняття про методи активізації навчально-пізнавальної діяльності.  

         4. Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності (інсценування, 

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

        5. Значення активних методів навчання для формування позитивного ставлення 

учнів до проблем здоров’я і  засвоєння відповідних навичок. 

6. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок.                      

Література: [16; 17; 18]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

         1. Предмет і завдання методики навчання предметів валеологічного спрямування 

        2. Місце валеології у формуванні загального світогляду і культури людини.   

        3. Специфічність методів та технологій навчання.   

        4. Зв’язок методики навчання предметів валеологічного спрямування з іншими 

навчальними предметами.   

        5. 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.   

        6. Основні фактори формування і розвитку особистості.   

        7. Біологічна обумовленість особистості.   

        8. Соціальні фактори формування особистості.   

        9. Функції виховання у формуванні особистості (організаційна, 

ціннісноорієнтовна, профілактична, превентивна). Закономірності та рушійні сили 

розвитку особистості.   

        10. Вікова періодизація розвитку особистості, її значення для формування змісту 

валеологічної освіти на різних етапах навчання.   

        11. Формування культури здоров’я особистості як навчально-виховний процес. 

        12. Методи навчання, їх класифікація. Традиційні методи навчання у валеології. 

        13. Нетрадиційні методи навчання. Поняття про методи активізації 

навчальнопізнавальної діяльності. Імітаційні методи активізації навчально-

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

атака, круглий стіл).  

        14. Значення активних методів навчання для формування позитивного ставлення 

учнів до проблем здоров’я і  засвоєння відповідних навичок.  

       15. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок.  

       16. Тренінг як метод групового навчання спілкуватися і жити в суспільстві.   

       17. Позаурочна робота щодо навчання здоров’я.   

       18. Форми та види позакласної роботи валеологічного спрямування: 
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індивідуальна, групова і масова.   

       19. Види, форми й методи контролю та оцінки ефективності навчального процесу. 

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

валеологічного спрямування.  

       21. Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі. Використання їх при 

організації занять з основ здоров’я та валеології.  

      22. Формування культури здоров’я вчителя та його готовності до здійснення 

валеологічної діяльності.   

      23. Організація валеологічної служби в школі і дошкільному навчальному закладі. 

      24. Програма FRESH (концентрація ресурсів на дієвості програм здоров’я в школі).  
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