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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
 Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє формуванню у 

майбутніх вчителів знань про здоров'я та реалізацію змісту соціальної та 

здоров'язбережувальної освітньої галузі. 

 2. Мета навчальної дисципліни. Ознайомити студентів начальними програмами 

НУШ, метою, завданнями, цілями Державного стандарту початкової освіти щодо реалізації 

соціальної та здоров’язбережувальної освітньогї галузі та формувати в них вміння і навички, 

які сприятимуть досягненню учнями очікуваних результатів навчання, які визначені даною 

освітньою галуззю.  

3. Пререквізити. До вивчення дисципліни: «Вікова і педагогічна психологія», 

«Загальні основи педагогіки та історія її розвитку», «Теорія виховання», «Дидактика». Після 

вивчення дисципліни: «Педагогічні технології в початковій школі», «Методика навчання 

громадянської та історичної освітньої галузі», «Основи інтегрованого навчання в початковій 

школі». 

4. Результати навчання 
знати: основні положення, що визначають зміст, мету та завдання соціальної та 

здоро'вязбережувальної освтньої галузі, форми та методи навчального процесу відповідно до 

реалізації змісту та сутності соціального, психічного, фізичного та духовного здоров'я, 

визначення цілей здоров’язбережувальних освітніх технологій; основних закономірностей 

оздоровчого навчання і виховання учнів; зміст і методику використання в навчально-

виховному процесі початкової школи здоров’язберігаючих педагогічних технологій, 

особливості здоров’язберігаючої діяльності вчителя початкових класів.   

вміти: оперувати знаннями про зміст, завдання соціальної та здоров'язбережувальної 

освітньої галузі,  володіти формами і методами формування у молодших школярів 

здоров’язбережувальних компетентностей, вміти реалізовувати підходи до розкриття змісту 

соціального, психічного, духовного та фізичного здоров'я, моделювати систему діяльності 

учнів, яка сприятиме формуванню в них умінь і навичок здорового способу життя; творчо 

використовувати педагогічні надбання щодо організації здоров’язберігаючого навчально-

виховного процесу у початкових класах.  

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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4 7 3.0 90 2
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15 _ 30 - 45 - залік 

Заочна  
4 7 3.0 90 2

2 
10 _ _ - 80 _ залік 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
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  у тому числі 

у
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о
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  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Мета і завдання 

соціальної та 

здоров'язбережувальної 

освітньої галузі  

 

8 

 

2 

 

2 

   

4 

 

5 

 

1 

    

4 

Тема 2. Валеологічні 

основи процесу навчання в 

новій українській школі 

6  2   4 6     6 

Тема 3. Зміст 

валеологічної освіти. 

Нормативні документи 

щодо реалізації соціальної 

та здоров'язбережувальної 

освітньої галузі. 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 4. Організації 

дидактичного процесу в 

початковій школі.   

9  4   5 10 2    8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

31 4 10 - - 17 30 4 - - - 26 

Теми лекційних занять  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

 

Тема 5. Особливості 

уявлень про фізичне 

здоров'я 

10 2 4   4 9 1    8 

Тема 6. Особливості 

уявлень про соціальне 

здоров'я 

10  

2 

4   4 9 1    8 

Тема 7. Особливості 

уявлень про психічне і 

духовне здоров'я 

10 2 4   4 9 1    8 

Тема 8. 
Здоров’язберігаючі 

педагогічні технології в 

початковій школі 

12 2 4   6 11 1    10 

Тема 9. Сучасні підходи до 

створення 

здоров’язбережувального 

освітнього середовища в 

школі  

9 2 2   5 11 1    10 

Тема 10. Зміст і 

особливості 

здоров’язберігаючої 

діяльності вчителя 

8 1 2   5 11 1    10 



початкових класів.  

Разом за змістовим 

модулем 2 

59 - 8 - - 28 60 6 - - - 54 

Усього годин  90 15 30 - - 45 90 10 - - - 80 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1.  Поняття здоров'я в історичному аспекті.   

2.  Розумове навантаження і втома. 

3.  Нормативні документи щодо реалізації соціальної та 

здоров'язбережувальної освітньої галузі. 

4.  Визначити основні принципи організації та проведення фізкультурних 

пауз у режимі навчального дня школяра. 

5.  Визначити особливості анатомо-фізіологічні особливості молодшого 

шкільного віку, новоутворення, які підтверджують фізичну готовність 

учнів початкової школи до навчальної діяльності. 

6.  Запропонуйте вправи, завдання та цікаві форми для реалізації змісту 

фізичне здоров'я. 

7.  Запропонуйте вправи, завдання та цікаві форми для реалізації змісту 

соціальне здоров'я. 

8.  Запропонуйте вправи, завдання та цікаві форми для реалізації змісту 

психічне та духовне здоров'я 

9.  Проаналізувати використання українських національних традицій 

охорони та зміцнення здоров’я у педагогічному процесі 

10.  Охарактеризувати дидактичні вимоги до використання ТЗН на уроці. 

11.  Розкрити умови максимального впливу засобів навчання на розумовий 

розвиток учнів. 

12.  Вивчити досвід учителів новаторів щодо використання нетрадиційних 

видів уроків з метою оздоровлення 

 
5.4. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

Індивідуальне завдання є складовою підсумкового контролю. Воно передбачає 

написання та захист наукового повідомлення на задану тему 

 

1. Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Вплив  розумового 

навантаження на психіку школяра»,«Біоритми та їх роль у забезпеченні 

здоров’я». 

2. Підготувати есе на тему:  «Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання 

особистості історичний аспект». 

3. Підготувати есе на тему:  «Залежність стану здоров'я людини від способу життя».  

4. Виконати реферативне повідомлення на тему: «Сучасні методи та прийоми навчання 

на уроках «Основи здоров’я» в початкових класах» (4 клас). 

5. Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Реалізації змісту «Соціальне 

здоров'я» в початкових класах». 



6. Розробити доповідь на тему: «Позакласна та позашкільна робота з курсу «Основи 

здоров’я» в початковій школі». 

7. Підготувати реферат на тему: «Національна культура та здоров’я українського 

народу». 

 

 

1. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є модульна контрольна робота (тестові завдання)      

Формами підсумкового  контролю є залік. 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання є: 

- контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- проєкти індивідуальні; 

- презентації результатів виконаних завдань; 

- есе; 

- практичні розробки 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

   
Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу «Методика 

навчання соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі» є її систематичність, 

активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами 

лекційних, семінарських занять з курсу, та своєчасне виконання навчальних і контрольних 

робіт. 

Активність студента на лекційних, семінарських заняттях, визначається якістю підготовки 

до них і рівнем виконання завдань практичного, творчого характеру. 

Показником результативності є правильність виконання на практичних заняттях усіх 

видів робіт (зокрема контрольних) для самостійної роботи, участь у науково-дослідній роботі. 

Система здійснення контролю. Система контролю за навчальною успішністю 

студентів передбачає поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Завдання поточного контролю полягає в систематичній перевірці розуміння та засвоєння 

студентами навчального матеріалу з курсу, якості виконання ними практичних, творчих, 

пошукових завдань (аудиторних і позааудиторних), здатності усно чи письмово відтворювати 

навчальний матеріал. Важливою складовою здійснення поточного контролю є перевірка 

виконання завдань самостійної дослідницької роботи. 

Завданням модульного контролю є оцінювання засвоєння студентами частини 

навчального матеріалу дисципліни, що становить у сукупності завершений навчальний модуль 

(змістовий модуль). Здійснення модульного контролю передбачає виконання студентами 

контрольної роботи, яка включає комплекс тестових завдань з метою перевірки теоретичної 

підготовки і розв'язання навчально-професійних задач, які дають можливість продемонструвати 

студентам здатність практично використовувати набуті знання. 

Завданням підсумкового контролю є підсумкова (тестова) перевірка рівня засвоєння 

студентами теоретичного матеріалу з курсу «Методика навчання соціальної та 

здоров'язбережувальної освітньої галузі» у початкових класах» та  здатність практично 

використовувати набуті знання при відповідях на питання екзаменаційних білетів. 

Студенти з недостатніми (низькими) результатами поточного контролю не допускаються 

до підсумкового контролю. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть 

підлягати: самостійне опрацювання тем виконання індивідуальних завдань. 



Зазначені форми контролю та види роботи на семінарських є обов'язковими для всіх 

студентів. Система оцінювання знань є накопичувальною (складається із суми балів за 

різними видами здійсненого контролю). 

 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів  

(на заліку) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1-Т4 Т5-Т14 

20 40 

Т1, Т2– теми змістових модулів. 

7. Рекомендована література-основна 

1. Грушко В.С. Основи здорового способу життя: Навчальний посібник з курсу 

«Валеологія». – Тернопіль, 1999. – 368с. 

2. Грибан В.Г. Валеологія: Навчальний посібник. – К.:. Центр навчальної літератури, 

2005. – 256с.  

3. Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2018 

4. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для педагогів з проведення ранкової 

зустрічі / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» . – 2016 . – 54 с . [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: http://www . ussf .kiev .ua/ieeditions/306 . 

5. Ілащук Л.Ю., Онишкевич С.М. Валеологія. Навчальний посібник. – Тернопіль: 

навчальна книга – Богдан, 2010. – 400с.  

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Освіта України.  

– № 8. –2014р. 

7. Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2002. 

8. Мацьопа Р., Манчуленко Л., Равлюк Т. Педагогічна валеологія. Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: Рута. – 2008. – 200с. 

9. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / Н.Ю.Максимова, 

А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, Н.Л.Лук’янова, Н.Б.Піблісна, О.П. Коструб, О.В. Вінда, 

І.Г.Самова, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко, І.І.Цушко, В.М.Ніколаєвський, 

В.Г.Панок та ін. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 280с.  

10. Чумаков Б.Н. Валеология: Учебн. Пособие. – 2-е изд.испр. и доп.. – М.: 

Педагогическое общество Росиси, 2002. – 407с.   

11. Яременко О.Я. (керівник авторського колективу). Формування здорового способу 

життя: Навч. Посіб для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних 

службовців /О.Яременко, О. Вакуленко, Л.Жалізо, Н.Комарова та ін.. – К.: 

Українссткий ін.-т соціальних досліджень, 2016. – 232с. 

 
8. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт МОН України. – http://www.mon.gov.ua/ua/ 

2. Офіційний сайт журналу "Початкова школа". – http://pochatkova-

shkola.net/journal.htm 

3. http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib 
4. http://pidruchniki.ws/pedagogika/ 
5. http://pidruchniki.ws/12570107/pedagogika/pedagogika_-_moyseyuk_nye 
6. http://www.google.com.ua/ 
7. http;//uk.wikipedia.org/wiki/ 
8. http://culonline.com.ua 

9. https://pidruchnyk.com.ua/673-osnovi-zdorovya-gnatyuk-4-klas.html 
10. https://pidruchnyk.com.ua/1285-ya-doslidzhuyu-svit-2-klas-glberg.html 
11. https://pidruchniki.in.ua/osnovi-zdorovya-4-klas-beh-vorontsova-2015/ 
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