
1.13. Державна освітня політика з питань здорового способу життя 

Тип дисципліни: 

вибіркова. 

Семестр: 

третій. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 ( кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські – 12. 

Лектори: 

док. пед. н., професор Лук’янченко М.І.  

Результати навчання: 

- назвати періодизацію та основні етапи генезису сучасної світової освітньої політики з 

питань забезпечення ЗСЖ молоді;  

– виділити передумови становлення сучасної освітньої політики України з питань 

забезпечення ЗСЖ молоді;  

– виокремити етапи розвитку державної освітньої політики України з питань забезпечення 

ЗСЖ молоді в умовах побудови незалежної держави у світовому контексті;  

– виявити спільні світові тенденції сучасної освітньої політики з питань забезпечення 

ЗСЖ молоді;  

– дослідити національні особливості впровадження української освітньої політики з 

питань забезпечення ЗСЖ молоді;  

– визначити перспективи використання набутого досвіду реалізації державної освітньої 

політики з питань забезпечення ЗСЖ для вдосконалення управління освітою в Україні. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- школознавство;  

- загальна теорія здоров’я;  

- психологія здоров’я;  

- педагогіка здоров’я;  

- здоров'язбережна діяльність вчителя фізичної культури. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Соціально-історичні основи розвитку освітньої політики держав з питань забезпечення 

здорового способу життя молоді. Теоретико-методологічні засади державної освітньої 

політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді України. Формування 

державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді 

України. Впровадження  державної освітньої політики з питань забезпечення здорового 

способу життя молоді України. 

Рекомендована література: 
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Івана Франка, 2012. – 348 с. 
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Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усні відповіді, виконання контрольних робіт. 

- підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 


