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Опис дисципліни 

Метою курсу “Здоров’язберігаючі педагогічні технології” є набуття студентами загальних та 
спеціальних знань в області здоров’язберігаючої діяльності і формування здатності цілеспрямованого 
використання здоров’язберігаючих технологій для збереження, зміцнення здоров’я дітей і 
студентської молоді, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти загальнокультурних і 
професійних компетенцій в області застосування здоров’язберігаючих технологій у освітній діяльності 
закладів освіти. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.). 

Денна     Заочна 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 1/- 1. Здоров’я людини і 
чинники, які його 
визначають 

Знати на рівні новітніх досягнень основні 
показники стану здоров`я населення України, 
сутнісний зміст поняття “здоров’я”, 
“технологія”, “здоров’язберігаючі педагогічні 
технології”. Розрізняти об’єктивні і суб’єктивні 
причини зниження здоров’я школярів і 
дорослих, екзогенні та ендогенні фактори 
здоров’я.  

розв’язання 
практичних 
завдань 

4/4 1/1 2. Система 
здоров’язбережувальної 
діяльності закладів 
освіти 

Знати зміст здоров’язбережувальнихі 
технологій, їх роль і місце у сфері збереження 
та зміцнення здоров’я учнів та студентів. 
Освоїти класифікацію здоров’язберігаючих 
технологій і оздоровчих технік. 

розв’язання 
професійно-
етичних 
дилем 
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4/1 1/- 3. Рухова активність і 
здоров’я  

Знати про систему впливу рухової активності 
на організм людини. Освоїти норми рухової 
активності для різновікових . Оволодіти 
сутнісним змістом понять: “рухова активність”, 
“потреби”, “кінезифілія”, “гіпокінезія”, 
“гіподинамія” та їх наслідки. 

розв’язання 
практичних 
завдань; 
мікровиклада
ння 

4/2 1/1 4. Зміст і особливості 
здоров’язберігаючої 
діяльності педагога 

Знати тенденції суспільного розвитку і вимоги 
до особливостей професійно-педагогічної 
діяльності педагога у сфері збереження 
здоров’я молоді. Освоїти компоненти 
здоров’язберігаючої діяльності педагога: 
мотиваційно-ціннісний когнітивно-
процесуальний, аналітико-результативний  

розв’язання 
кейсів, 
мікровиклада
ння 

2/2 1/ - 5. Врахування 
природних біологічних 
ритмів у процесі 
організації освітньої 
діяльності 

Знати сучасні характеристики ритмів 
навколишнього середовища та ритмів 
життєдіяльності, сезонних та добових змін 
біоритмів. Освоїти сутнісний зміст поняття про 
працездатність людини на різних вікових 
етапах. Оволодіти знаннями про 
закономірності розумової працездатності, 
впливу навантаження і втоми на організм 
людини, особливості і показники визначення 
порушення стану здоров’я молоді 

розв’язання 
кейсів, 
практичних 
завдань 

4/2 1/1 6. Зміст і особливості 
використання 
оздоровчих педагогічних 
технологій 
в закладах освіти 

Організовувати освітній процес (співпрацю в 
команді) з використанням аеротерапії, арт-
терапії та пісочної терапії в закладах освіти. 
Знати основи аерофітотерапії, пісочної 
терапії у системі діяльності педагога Освоїти 
методичні основи використання казкотерапії, 
кольоротерапії та світлотерапії в умовах 
освітньої діяльності. Оволодіти змістом і 
особливостями використання музикотерапії, 
звукотерапії та сміхотерапії у закладах освіти 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних 
дилем, 
мікровиклада
ння  

4/4 1/1 7. Формування культури 
здоров’я дошкільників, 
учнів та студентів через 
впровадження 
здоров’язберігаючих 
технологій навчання.  

Знати класифікацію здоров’язберігаючих 
технологій та їх характеристику. Оволодіти 
основними вимогами до організації та 
проведення занять з використанням 
здоров’язберігаючих технологій для 
різновікових груп. Набути вмінь 
здоров’язберігаючої компетентності сучасного 
педагога 

розв’язання 
кейсів, 
професійно-
етичних 
дилем 

4/2 1/1 8. Основи гендерного 
виховання в освітній 
діяльності 

Знати передумови та витоки становлення 
гендеру. Освоїти особливості правового 
виміру гендерної рівності, явища біологічного 
детермінізму. Оволодіти знаннями про 
гендерні ролі та стереотипи та шляхи 
засвоєння певного типу статеворольової 
поведінки 

командні та 
індивідуальні 
проекти; 
презентації 
результатів 
виконаних 
завдань та 
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досліджень 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Захисти (мікровикладання), які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 
Перескладання заліку відбувається із дозволу проректора з наукової роботи за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний) 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-6) – захист проектів (мікровикладання) 60 

Індивідуальна письмова робота (наскрізний проєкт у формі 
наукового дослідження, що передбачає інформаційно-аналітичне 
завдання, презентація результатів виконаних завдань) 

40 

 
Шкала оцінювання : 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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