
Опис навчальної дисципліни 

Основи педагогіки здоров'я  

Тип дисципліни:  

вибіркова (вільного вибору студента). 

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години: лекції – 20, практичні 

– 20. 

Лектори:  

к. пед. н., доцент Надім’янова Т.В. 

Результати навчання:  

знати: традиційні підходи до визначення поняття «здоров’я», критерії здоров’я, фактори, 

що впливають на здоров’я особистості; законодавчі та нормативні документи з питань 

здоров’язбереження дітей та молоді; чинники, що формують здоровий спосіб життя; 

технології здоров’язбереження в умовах освітнього середовища; заходи фізкультурно- 

оздоровчої роботи у системі здоров’язбереження; основні засади профілактики шкідливих 

звичок дітей та молоді; упровадження елементів інноваційної діяльності у системі 

здоров’язбереження. 

вміти: аналізувати суспільні явища, які впливають на рівень здоров’я; висловлювати 

аргументовану позицію щодо проблем збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді; 

формувати здоров’язбережувальні компетенції осіб різновікових груп; попереджати 

прояви девіантної поведінки у середовищі учнівської молоді; використовувати сучасні 

методики й технології навчання з учнівською молоддю щодо формування здорового 

способу життя. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– функціональна анатомія; 

– функціональна діагностика; 

– фізіологія людини; 

– оздоровчі види рухової діяльності; 

– основи фізичної реабілітації; 

– безпека життєдіяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я. 

Здоров’я як цінність і головний критерій життєдіяльності особистості. Здоровий спосіб 

життя як необхідність. Технології здоров’язбереження в умовах освітнього середовища. 

Фізкультурно-оздоровча робота у системі здоров’язбереження. Фізкультурно-оздоровчі 

заходи в режимі урочних та позаурочних занять. Психолого-педагогічні основи 

профілактики шкідливих звичок в учнівському середовищі. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, стандартизовані тести; 

виконання індивідуальних завдань, виконання аудиторної контрольної роботи; 

– підсумковий контроль: залік наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра педагогіки та методики початкової освіти. 


