
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Оздоровчі технології у початковій школі 
Тип дисципліни: вибіркова 
Семестр: перший 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні – 16, самостійна робота – 58 год. 
Лектор: к. пед. н., доцент Стахів Л.Г. 
Результати навчання:  

знати: інноваційні тенденції розвитку сучасної початкової освіти щодо фізичного виховання та 
розвитку учнів початкової школи; предмет і завдання курсу; основні категорії, поняття, та терміни, які 
вживаються при висвітленні проблеми фізичного виховання та розвитку учнів початкової школи; мету, 
завдання та зміст провідних концептуальних, базових та варіативних програмних документів з 
методики фізичного виховання учнів початкової школи; завдання, зміст, засоби сучасної системи 
фізичного виховання та розвитку учнів у початковій школі у контексті оздоровчих технологій; основні 
напрями оздоровлення учнів в початковій школі; зміст, форми та методи взаємодії учителя з батьками 
в оздоровчому виховання учнів початкової школи. 

вміти: вивчати, аналізувати, узагальнювати результати сучасних наукових досліджень та 
передового педагогічного досвіду у контексті оздоровчих технологій; добирати оптимальні традиційні 
та нетрадиційні засоби впливу на покращення здоров'я та фізичного розвитку учнів початкової школи 
у контексті оздоровчих технологій; планувати та проводити різні форми роботи в початковій школі, 
використовуючи доцільні методи та прийоми на основі ґрунтовних знань педагогічних та оздоровчих 
технологій; регулювати фізичне, психічне; визначати найбільш ефективні оздоровчі технології для 
збереження здоров'я та рухового розвитку учнів початкової школи; забезпечувати    впровадження    
оздоровчих    технологій    у    практику   роботи школи та сім’ї. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Актуальні проблеми початкової освіти», 
«Педагогічна конфліктологія», «Підручникознавство», «Порівняльна педагогіка», «Педагогічні 
інновації в Україні та за рубежем». 
Зміст навчальної дисципліни:  

Теоретичні засади здоров’язбережувальних технологій розвитку учнів початкової школи. 
Здоров’язбережувальні технології в системі інноваційних педагогічних технологій початкової школи. 
Оздоровче виховання учнів початкових класів: суть, напрямки, завдання. Сучасні оздоровчі технології 
збереження і стимулювання здоров’я учня початкової школи. Інноваційні оздоровчі технології 
психофізичного розвитку учня початкової школи. Інноваційні оздоровчі технології профілактично-
лікувального спрямування. Інноваційні оздоровчі технології терапевтичного спрямування. Взаємодія 
учителя з батьками в оздоровчому вихованні учнів початкової школи. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді, виконання самостійних робіт, співбесіда з лектором. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 
Кафедра: педагогіки та методики початкової освіти. 
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