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1. Опис навчальної дисципліни  

  

  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

  

Кількість кредитів – 3  

  

Галузь знань  

01 «Освіта/Педагогіка»  

  

  

  

  

Нормативна  Спеціальність 01 Дошкільна 

освіта  

  

  

Модулів – 1  

  

Бакалавр дошкільної освіти.  

Вихователь дітей раннього 

та дошкільного віку  

Рік підготовки: 1-й  

  

Семестр:  

2- й  

  

1  

  

Змістових модулів – 2  

  

  

Лекції:    

16 год.  

  

6  

Практичні заняття:   

  

Загальна кількість годин – 

90  

  

 48 год.   10  

Самостійна робота:  

 26 год.   74  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4; самостійної 

роботи студента  

– 1,6  

  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

Бакалавр  

  

  

Вид контролю: залік  

  

  

  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
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Робоча програма курсу “ Здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті ”, 

розроблена для студентів І курсу факультету педагогічної освіти.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної компетентності 

студентів щодо організації і проведення валеологічної роботи вихователя з впровадженням 

здоров’язберігаючих технологій у закладах дошкільної освіти.   

Основні завдання курсу – сприяти процесу оволодіння студентами основами формування 

здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку на основі оволодіння ними 

знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками ведення здорового способу життя, 

екологічно безпечної поведінки і діяльності, формування ціннісного ставлення до життя і 

здоров’я, сприяння фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку дошкільника.  

  

Головними завданнями курсу є: Знати:  

- розуміти, описувати й аналізувати процеси щодо формування, зміцнення та збереження 

здоров’я дошкільника раннього і дошкільного віку;  

- розуміти і визначати особливості ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку 

для забезпечення збереження здоров’я;  

- використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя дитини раннього та дошкільного віку. Вміти:  

- проводити заходи щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я дошкільника;  

- виховувати в дітей раннього та дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до 

інших, попередження та протидії булінгу;  

- здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-педагогічними 

принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії  з сім’єю;  

- враховувати рівні розвитку дітей при виборі здоров’язберігаючих технологій. Вміти 

ефективно взаємодіяти з органами управління і самоврядування;   

налагоджувати професійну комунікацію із дошкільними закладами, забезпечуючи наступність і 

перспективність освіти.  

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу 

студент оволодіває такими компетентностями:  

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.   

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

КС-8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок екологічно 

безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й довкіллі.  

КС-14. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового 

способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості.  
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КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення 

та поваги до інших, попередження та протидії булінгу.  

ПРН 2, 4, 7, 13, 20, 24  

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій.   

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей 

дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і 

дошкільного віку.  

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та 

індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми 

потребами та складати прогнози щодо його ефективності.  

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись 

психологопедагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю.  

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку.  

ПР-24. Вміти ефективно взаємодіяти з органами управління і самоврядування; 

налагоджувати професійну комунікацію із дошкільними закладами, забезпечуючи наступність і 

перспективність освіти.  
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3. Програма навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні засади здоров’язбережувальних технологій у 

дошкільній освіті  

Тема 1. Основні підходи до здоров’язбереження у вихованні дошкільників  

Тема 2. Основи раціонального харчування. Системи харчування  

Тема 3. Засоби зміцнення здоров’я дитини: загартування, профілактика, дотримання гігієни 

та режиму дня. Особиста безпека дитини Тема 4. Рухова активність і здоров’я.  

Тема 5. Психічне та соціальне здоров´я дошкільника  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методичні основи навчання здоров’язбереження  

Тема 6. Методика формування валеологічних знань про тіло людини  

Тема 7. Аналіз програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»  

Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії 

дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»  

  

  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні засади здоров’язбережувальних технологій у 

дошкільній освіті  

  

Тема 1. Основні підходи до здоров’язбереження у вихованні дошкільників  

Предмет і завдання курсу «Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті». Мета та 

основні завдання валеологічної освіти дошкільників. Принципи валеології. Холістичний підхід 

до здоров’я як методологічне підґрунтя валеології. Поняття про здоров’я та хворобу.Основні 

чинники, що визначають здоров’ялюдини. Культура здоров’я як складова загальнолюдської 

культури.   

Антропометричні обстеження. Норма рухової активності. Критерії оцінки рухової 

активності дітей. Культура здоров’я як складова загальнолюдської культури.  

Мета і завдання здоров’язберігаючих технологій у дошкільній Види здоров’язберігаючих 

технологій у дошкільній освіті. Нормативно-правове забезпечення застосування 

здоров´язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти Рекомендована література: 2, 

4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 20.  

  

Тема 2. Основи раціонального харчування. Системи харчування  

Піраміда харчування. Основні правила здорового харчування. Рафіновані продукти 

харчування, їх дія. Системи харчування.  

Вегетаріанство як стиль життя. Сироїдіння як система харчування. Slow food, безглютенове 

та безлактозне харчування. Вплив глікемічного індексу на здоров’я людини. Рекомендована 

література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 15.  

  

Тема 3. Засоби зміцнення здоров’я дитини: загартування, профілактика, дотримання гігієни 

та режиму дня. Особиста безпека дитини  
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Значення процедур загартовування. Принципи загартовування. Види загартовування. 

Профілактика порушень зору, слуху у дітей дошкільного віку. Відновлення рівня здоров’я після 

хвороби. Гігієна порожнини рота. Гігієна оселі.   

Біологічні ритми і раціональний режим для дітей. Гігієнічна організація сну. Формування у 

дітей дошкільного віку знань про правила вуличного руху. Формування у дошкільників уявлень 

про особливості надання допомоги при порізах та саднах, укусах та жаленнях. Формування у 

дошкільників уявлень про електричний струм, його небезпеку Формування у дошкільників 

уявлень про безпечне поводження з вогнем Рекомендована література: 2, 7, 10, 11, 13, 16.  

  

Тема 4. Рухова активність і здоров’я.  

М’язова діяльність як спосіб підтримання гомеостазу внутрішнього середовища. Наслідки 

гіподинамії. Фізіологічні основи дозування оздоровчих фізичних навантажень школярів. Рухливі 

ігри у ЗДО. Організація та методика проведення рухливих ігор.  

Ходьба. Біг. Вправи з рівноваги. Лазіння і повзання. Метання. Стрибки Загальнорозвиваючі 

вправи Вправи з шикування та перешикування. Танцювальні вправи.  

Оздоровче і виховне значення рухливих ігор. Організація та методика проведення рухливих 

ігор. Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах.  

Оздоровчі технології профілактично-лікувального спрямування у системі оздоровлення 

дітей дошкільного віку: Фітотерапія; аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія 

(вітамінізація страв). Оздоровчі технології терапевтичного спрямування: арт-терапія, піскова 

терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; музична терапія; кольоротерапія.  

Рекомендована література: 3, 4, 7, 11, 13, 17, 21.  

  

Тема 5. Психічне та соціальне здоров´я дошкільника  

Складові психічного здоров’я дошкільника. Спілкування і здоров’я. Настрій і здоров’я. 

Вплив настрою на спілкування та здоров’я. Співпереживання. Співчуття. Особливості проявів 

конфліктів у дітей старшого дошкільного віку Ігри комунікативної спрямованості.  

Спілкування і здоров’я. Настрій і здоров’я. Вплив настрою на спілкування та здоров’я. 

Особливості проявів конфліктів у дітей старшого дошкільного віку Ігри комунікативної 

спрямованості. Роль духовності у формуванні здоров’я людини. Складові духовного здоров’я 

дошкільника.  

Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на 

здоров’я. Інтернет-загрози для дітей Безпечне поводження в мережі Інтернет. Рекомендована 

література: 3, 9, 11, 12,18, 23  

  

Змістовий модуль № 2. Методичні основи навчання здоров’язбереження  

Тема 6. Методика формування валеологічних знань про тіло людини Методика 

ознайомлення дошкільників з будовою та функціями тіла людини.   

Методика ознайомлення дошкільників з будовою та функціями органів чуття.   

Методика ознайомлення дошкільників з будовою та функціями органівдихання. Методика 

ознайомлення дошкільників з органами травлення.  
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Методика ознайомлення дошкільників зі шкірою Будова та функції шкіри. Методика 

організації спостережень та дослідів при ознайомленні дітей зі шкірою Формування дбайливого 

ставлення до шкіри у дітей дошкільного віку  

Рекомендована література: 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22.  

  

Тема 7. Аналіз програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»  

Методика реалізації розділів програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»: “Власне тіло я вивчаю і його 

оберігаю” ; “З чистотою назавжди буду я рости” ; “Хворобам запобігаю і здоров’я маю”; “Сонце, 

повітря, вода – мої супутники життя”; “Здоров’я плекати допомагають мама й тато”;  

“Вдома і в садку за розпорядком я живу”; “Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю”. 

Рекомендована література: 8, 9, 10, 14, 18, 19.  

  

Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії 

дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»  

Зміст і форми реалізації першого змістового напряму програми «Простір, дружній до 

дитини» Зміст і форми реалізації другого змістового напряму програми «Я та інші люди» Зміст і 

форми реалізації третього змістового напряму програми «У злагоді та радощах творимо добрі 

справи» Зміст і форми реалізації четвертого змістового напряму програми «Ми поруч із тобою».  

Рекомендована література: 12, 24.  

  

  

  

  

4. Структура навчальної дисципліни  

  

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин   

денна форма  

Усього  у тому числі  

л  п  ср  

1  2  3  4  5  

  

Модуль 1   

Змістовий модуль 1. Основи здоров'я  

Тема 1. Основні підходи до здоров’язбереження у вихованні 

дошкільників  

12  2  6  4  

Тема 2. Основи раціонального харчування. Системи 

харчування  

10  2  6  2  

Тема 3. Засоби зміцнення здоров’я дитини: загартування, 

профілактика, дотримання гігієни та режиму дня. Особиста 

безпека дитини  

10  2  6  2  

Тема 4. Рухова активність і здоров’я.  10  2  6  2  
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Тема 5. Психічне та соціальне здоров´я дошкільника  13  2  6  5  

Разом за змістовим модулем 1  55  10  30  15  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методичні основи навчання здоров’язбереження  

Тема 6. Методика формування валеологічних знань про 

тіло людини  

11  2  6  3  

Тема 7. Аналіз програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, 

про себе треба дбати»  

13  2  6  5  

Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку 

соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до  

6–7 років «Вчимося жити разом»  

11  2  6  3  

Разом за змістовим модулем 2  35  6  18  11  

Усього годин  90  16  48  26  

  

  

  

 5. Теми лекційних занять 

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Змістовий модуль 1. Основи здоров'я   

Тема 1. . Сучасні уявлення про здоров’я людини  

2  

2  Тема 1. Моніторинг складових здоров’я.   2  

3  Тема 1. Здоров’язберігаючі технології та їх класифікації  2  

4  Тема 2. Основи раціонального харчування  4  

5  Тема 2. Системи харчування  2  

6  Тема 3. Загартування дитини дошкільного віку  2  

7  Тема 3. Профілактика захворювань дитини. Значення гігієни для 

здоров’я дитини  

2  

8  Тема 3. . Режим дня та особиста безпека дитини  2  

9  Тема 4. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку  2  

10  Тема 4. Рухливі ігри у ЗДО  2  

11  Тема 4. Інноваційні оздоровчі технології у ЗДО  2  

12  Тема 5. Складові психічного здоров’я дошкільника  4  

13  Тема 5. Вплив цифрових технологій на здоров’я дитини  2  

14  Змістовий модуль № 2. Методичні основи навчання 

здоров’язбереження   

Тема 6. Ознайомлення дітей зі шкірою як захисним покривом тіла 

людини  

2  

15  Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами зору та 

слуху  

2  

16  Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами дихання 

та травлення  

2  
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17  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для молодшогодошкільного віку  

2  

18  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для середнього дошкільного віку  

2  

19  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для старшого дошкільного віку  

2  

20  Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити 

разом»  

4  

21  Тема 8. Підсумкове заняття  2  

32  Тема 16. Підсумкове заняття  2  

  Разом  48  

 

6. Теми практичних занять  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Змістовий модуль 1. Основи здоров'я   

Тема 1. . Сучасні уявлення про здоров’я людини  

2  

2  Тема 1. Моніторинг складових здоров’я.   2  

3  Тема 1. Здоров’язберігаючі технології та їх класифікації  2  

4  Тема 2. Основи раціонального харчування  4  

5  Тема 2. Системи харчування  2  

6  Тема 3. Загартування дитини дошкільного віку  2  

7  Тема 3. Профілактика захворювань дитини. Значення гігієни для 

здоров’я дитини  

2  

8  Тема 3. . Режим дня та особиста безпека дитини  2  

9  Тема 4. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку  2  

10  Тема 4. Рухливі ігри у ЗДО  2  

11  Тема 4. Інноваційні оздоровчі технології у ЗДО  2  

12  Тема 5. Складові психічного здоров’я дошкільника  4  

13  Тема 5. Вплив цифрових технологій на здоров’я дитини  2  

14  Змістовий модуль № 2. Методичні основи навчання 

здоров’язбереження   

Тема 6. Ознайомлення дітей зі шкірою як захисним покривом тіла 

людини  

2  

15  Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами зору та 

слуху  

2  

16  Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами дихання 

та травлення  

2  
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17  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для молодшогодошкільного віку  

2  

18  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для середнього дошкільного віку  

2  

19  Тема 7. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати» для старшого дошкільного віку  

2  

20  Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку соціальних навичок 

ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити 

разом»  

4  

21  Тема 8. Підсумкове заняття  2  

32  Тема 16. Підсумкове заняття  2  

  Разом  48  

  

 

7. Самостійна робота  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Тема 1. Основні підходи до здоров’язбереження у вихованні 

дошкільників  

4  

2  Тема 2. Основи раціонального харчування. Системи харчування  2  

3  Тема 3. Засоби зміцнення здоров’я дитини: загартування, 

профілактика, дотримання гігієни та режиму дня. Особиста безпека 

дитини  

2  

4  Тема 4. Рухова активність і здоров’я.  2  

5  Тема 5. Психічне та соціальне здоров´я дошкільника  5  

6  Тема 6. Методика формування валеологічних знань про тіло 

людини  

  

3  

7  Тема 7. Аналіз програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про 

себе треба дбати»  

  

5  

8  Тема 8. Аналіз парціальної програми з розвитку соціальних 

навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років  

«Вчимося жити разом»  

3  

  Разом  26  

  

 

8. Методи навчання  
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– пояснювально-ілюстративний;  

– репродуктивний;  

– проблемний;  

– частково-пошуковий (евристичний);  

– дослідницький;  

– проведення лекцій і практичних занять із застосуванням наочних методів навчання  

(мультимедійних засобів, структурно-логічних схем, узагальнюючих таблиць); – 

словесні;  

– практичні;  

– інтерактивні методи: робота в малих групах.   

  

  

9. Методи контролю  

- усні відповіді на практичному занятті;  

- дидактичний тест;  

- практичні роботи;  

- усні та письмові вправи;  

- контроль письмового виконання самостійних робіт.  

  

  

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий  

тест  

Сума  

Змістовий модуль №1  Змістовий модуль № 2  

Т1-Т5  Т6-Т8  СР  50  100  

20  20  10  
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11. Методичне забезпечення  

 підручники та посібники;  

 ілюстративні матеріали (комп’ютерні презентації; структурно-логічні схеми, узагальнюючі 

таблиці та інший роздатковий матеріал, що використовується під час навчальних занять);  

 пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, питання для усних відповідей, 

перелік питань до заліку.  

 завдання для самостійного опрацювання.  

12. Рекомендована література  

Базова  

Базова  

1. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку. /Упор. Ж.А. Ципляк. — 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 76 с.  

2. Валеологія в схемах: Навчальний посібник / Гончаренко М.С. —Харків: 

Бурун Книга, 2005. — 208 с.  

3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку: Навч. посіб. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 428 с.  

4. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. –  

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с.  

5. Грибан В. Г. Валеологія: підручник / В. Г. Грибан - 2-ге вид. пере роб. та доп. 

- К. : «Центр учбової літератури», 2012.-342 с.  

6. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Полтава: АСМІ, 2001. – 

155 с.  

7. Лоза О.Б. Особиста безпека дитини: навч. посібн. для педагогів та батьків, 

діти яких навчаються за програмою «Захист життя та здоров’я дітей, норми поведінки в 

надзвичайних ситуаціях». – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 383 с.   

8. Лохвицька Л. В. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбати” / Л. В. Лохвицька. — 

Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 120 с.  

9. Лохвицька Л.В. Сім’я – берегиня здоров’я дитини: навч.-метод. посібн. / 

Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко. – Тернопіль, 2014. – 248 с.    

10. Максимова О.О. Валеологічна освіта дітей дошкільного віку 

(теоретикометодичні засади): навчально-методичний посібник / Олена Олександрівна 

Максимова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018.– 213 с.  

11. Міхеєнко О. І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини : 

навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 448 с.  

12. Піроженко Т.О. Методичний посібник до парціальної програми з розвитку 

соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити 

разом» / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман, К.В. Палієнко, М.В. Павленко. – К. : Алатон, 

2016. – 112 с.  
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13. Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко JI.C. Основи шкільної гігієни і 

валеології. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / За редакцією П.Д.Плахтія. - 

Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький O.A., 2009. - 332 с.  

14. Провозюк Г.Г., Білоус Л.І., Яцук Г.Ф. Дитина – диво світу. Посібник для 

навчання дітей дошкільного віку здоровому способу життя. – Тернопіль: Видавництво 

Астон, 2007. – 116 с.  

15. Ładocha D. Jeść zdrowiej warzywa i owoce.-  lidl, 2018. - 287 s.  

  

Допоміжна:   

16. Бойченко Т.Є. Бережи себе, малюк!: навч.-метод. посіб. для дошкільн. навч. 

закладів. – К.: Генеза, 2009. – 144 с.  

17. Волкова І. Пальчикові вправи. 1-4 класи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2019. – 64 с.  

18. Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник /Т.О. Піроженко, 

С.О. Ладивір, К.В. Карасьова [та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. – К.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 

2014. – 272 с.  

19. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. Хочемо бути здоровими! Зошит з основ 

здоров'я для дошкільнят (старший дошкільний вік). – Тернопіль: Мандрівець, 2020. – 40 с.    

20. Микуліна А. К. Здоров'язберігаючі технології в навчально-виховному 

процесі сучасного дошкільного навчального закладу / А. К. Микуліна // Освіта Закарпаття 

: науковометодичний журнал. - Ужгород, 2016. - №23-24. - С.122-125  

21. Сучасні технології збереження здоров’я учнів: кращий досвід [Електронні 

дані] / авт. кол. ; уклад. А. Г. Обухівська, І. І. Цушко. – К. : Український НМЦ практичної 

психології і соціальної роботи, 2015.. – 221 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см.  

  

Інформаційні ресурси  

22. Базовий компонент  дошкільної 

освітиhttps://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%2

0komponenta%20dos hkilnoyi%20osvity.pdf  

23. Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі. Режим доступу:   

https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/internet_safety_dl/children_internet.pdf  

24. Програми  розвитку  дітей  дошкільної  освіти.  Режим 

доступу:  https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej  

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

