
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 
Кафедра дошкільної та початкової освіти 

 
 
 
 

 
 

Силабус з навчальної дисципліни  

«Здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті», 

що викладається в межах ОПП першого рівня вищої освіти для 

здобувачів з спеціальності  

012 «Дошкільна освіта»  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Львів 2021 р. 

 

 

 



Назва дисципліни 
Здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті  
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викладання 

дисципліни 

м. Львів,  вул. Туган-Барановського,7, кафедра початкової та 

дошкільної освіти 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра початкової та дошкільної 

освіти 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 012 Дошкільна освіта 

Викладач 

дисципліни 

Крива Марія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової та дошкільної освіти 

Контактна 

інформація 
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кафедра початкової та дошкільної освіти, вул. Туган-Барановського, 7. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Щопонеділка, 15.30-16.30 (кафедра початкової та дошкільної освіти, 

вул. Туган-Барановського, 7) 

 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/zdorov-iazberihaiuchi-tekhnolohii-u-

doshkilniy-osviti 

Інформація про 

дисципліну 

Курс «Здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті» 

призначено для бакалаврів дошкільної освіти першого року денної та 

заочної форми навчання. Курс призначений для набуття студентами 

ґрунтовних знань та умінь, необхідних для впровадження 

здоров’язберігаючих технологій у освітній процес закладів дошкільної 

освіти  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Здоров’язбережувальні технології у дошкільній освіті» є 

нормативною дисципліною студента з спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» для освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта», яка 

викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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 
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«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 

(теоретико-методичні 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. 

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 : науково-методичний 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%20

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf


komponenta%20doshkilnoyi%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.p

df 

24. Програми розвитку дітей дошкільної освіти. Режим доступу:  

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

 

Обсяг курсу 90 годин, з них 16 годин лекцій, 48 годин практичних занять та 26 

годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

ЗК 2, 4 

ФК 8, 14, 16 

ПРН 2, 4, 7, 13, 20, 24 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- 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. 

Ключові слова Здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язберігаючі технології, заклад 

дошкільної освіти  

Формат курсу Очний 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни «Анатомія, 

фізіологія та патологія дітей з основами генетики і валеології», «Безпека 

життєдіяльності та охорона праці». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватис

я під час 

викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), 

виконання індивідуальних завдань самостійної роботи. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути оригінальними, містити 

посилання на використані джерела, Виявлення ознакак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Всі студенти повинні 

відвідати усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття.  

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових  робіт, передбачених курсом.  

 

Політика виставлення балів.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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співідношенням:  

• практичні заняття: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30 % 

(балів (24 практичних по 2 бали за роботу на практичному занятті). 

• самостійна робота: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20 балів; 

 •  

Підсумковий тест: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Індивідуальне виконання письмових завдань (2 завдання) – 10 балів. 

1. Конспект заняття з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності 

Зміст завдання: Розробіть конспект заняття з основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності дитини відповідно до програми «Про себе треба знати, про себе 

треба дбати»:. Залікова вартість – 20 балів. 

Вимоги до оформлення: формат А 4; Times New Roman; 14 пт; міжрядк. інтерн. 

– 1,5. Критерії оцінювання: якість (1-5 балів), зміст викладеного матеріалу 

поставленим завданням (1-5 балів), наявність роздаткового матеріалу (1-5 б). 

2. Гра-квест «Здоровий спосіб життя» 

Зміст завдання: Розробіть гру-квест на тему здорового способу життя з описом 

процесу підготовки та організації заходу, правилами гри, завданнями для всіх етапів 

проходження квесту, матеріалами, необхідними для проходження квесту. (5 б).  

Критерії оцінювання: креативність (1-5 балів), мотивованість дітей до здорового 

способу життя (1-5 балів).  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Мета та основні завдання валеологічної освіти дошкільників. Принципи 

валеології. 

2. Холістичний підхід до здоров’я як методологічне підґрунтя валеології.  

3. Основні чинники, що визначають здоров’я людини.  

4. Моніторинг здоров´я дітей дошкільного віку.  

5. Здоров’язберігаючі технології та їх класифікації 

6. Основні правила оздоровчого харчування. 

7. Системи харчування  

8. Засоби зміцнення здоров’я людини: загартування, профілактика, 

дотримання гігієни та режиму дня  

9. Особиста безпека дитини 

10. Оздоровчі технології профілактично-лікувального спрямування у системі 

оздоровлення дітей дошкільного віку: Фітотерапія; аромотерапія (ароматизація 

приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв).  

11. Оздоровчі технології терапевтичного спрямування: арт-терапія, піскова 

терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; музична терапія; 

кольоротерапія.  

12. Фізіологічні механізми впливу фізичних вправ на організм людини. 

Наслідки гіподинамії.  

13. Рухливі ігри у ЗДО 

14. Ігри комунікативної спрямованості. 

15. Методика ознайомлення дошкільників з валеологічними аспектами 

16. Методика реалізації програми з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба 

дбати» для молодшого дошкільного віку 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
 

 



Тиж. 

 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.**

* Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 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. 

Лекція, 2 год. 2, 5, 6, 10, 11, 

13 

  1 тиждень 

1 Тема 1. Сучасні уявлення про здоров’я людини 

Науки про здоров'я людини. 

Холістичний підхід до здоров’я. 

Рівні здоров’я людини. 

Чинники здорового способу життя 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

2, 5, 6, 10, 11, 

13,  

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйтеся до дискусії 

на тему: "Здоров’я дитини 

— найбільша цінність" 

(1 год.) 

1 тиждень 

2 Тема 1. Моніторинг складових здоров’я 

Антропометричні обстеження.  

Норма рухової активності. Критерії оцінки рухової активності 

дітей. 

Культура здоров’я як складова загальнолюдської культури.  

Практична робота № 1. Експрес-оцінка індивідуального рівня 

фізичного здоров'я 

Практичне 

заняття, 2 год. 

2, 3, 5, 10. 

 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйтеся до дискусії 

на тему: «Ознаки міцного 

здоров’я дітей». 

3. Проаналізуйте екологічну 

ситуацію в Україні та 

вкажіть шляхи запобігання 

екологічних катастроф у 

вашому населеному пункті 

(Львові). 

(1 год.) 

2 тиждень 

2 Тема 1. Здоров’язберігаючі технології та їх класифікації  
Мета і завдання здоров’язберігаючих технологій у дошкільній 

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7, 19, 20. 1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

2 тиждень 



освіті. 

Види здоров’язберігаючих технологій у дошкільній освіті. 

Нормативно-правове забезпечення застосування 

здоров´язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти 

  

матеріалу. 

2. Сформулюйте методичні 

рекомендації батькам щодо 

використання однієї із 

здоров’язберігаючих 

технологій 

(2 год.) 

3 Тема 2. Основи раціонального харчування. Системи 

харчування 

Піраміда харчування.  

Основні правила здорового харчування.  

Рафіновані продукти харчування, їх дія.  

Системи харчування 

Лекція, 2 год. 1, 2, 5, 7, 8, 

10, 11, 15 

 

 3 тиждень 

3-4 Тема 2. Основи раціонального харчування 

Основні правила оздоровчого харчування. Вибір продуктів 

харчування, їх різноманітність у раціоні  

Рафіновані продукти харчування, їх дія.  

Кількість їжі та режим харчування протягом дня. 

Практичне 

заняття, 4 год. 

1, 2, 5, 7, 8, 

10, 11, 15. 

 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйтеся до дискусії 

стосовно оздоровчого 

голодування. 

3. Наведіть приклади 

перекусів, які шкодять 

здоров’ю.  

(1 год.) 

3 тиждень 

4 Тема 2. Системи харчування 
Вегетаріанство як стиль життя.  

Сироїдіння як система харчування.  

Slow food, безглютенове та безлактозне харчування.  

Вплив глікемічного індексу на здоров’я людини. 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

13, 15 

 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Випишіть продукти з 

високим і низьким 

глікемічним індексом. 

(1 год.) 

4 тиждень 

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

профілактика, дотримання гігієни та режиму дня. Особиста 

безпека дитини 
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. Особиста безпека дитини 

Лекція, 2 год. 2, 10, 11, 13, 

16 

 5 тиждень 

5 Тема 3. Загартування дитини дошкільного віку 

Значення процедур загартовування.  

Принципи загартовування 

Практичне 

заняття, 2 год. 

2, 10, 11, 13. 1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

5 тиждень 



Види загартовування 

План загартовування для різних вікових груп 

 

2. Проаналізуйте свій 

режим дня. Які б зміни Ви б 

внесли до нього з позиції 

збереження і зміцнення 

власного здоров’я.  

3. Запропонуйте план 

загартовування дитини 

дошкільного віку.  

(1 год.) 

6 Тема 3. Профілактика захворювань дитини. Значення гігієни 

для здоров’я дитини 

Профілактика порушень зору, слуху у школярів. Відновлення рівня 

здоров’я після хвороби. 

Гігієна порожнини рота. 

Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я.  

Практичне завдання: створення рекомендацій «Як підтримувати 

чисте повітря в оселі?». 

Практичне 

заняття, 2 год. 

1,8, 9, 10, 16  

 
 6 тиждень 

6 Тема 3. Режим дня та особиста безпека дитини 

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 

Практична робота «Як діяти в небезпечних ситуаціях?» 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

7, 13. 

 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підберіть літературні 

твори для дітей дошкільного 

віку про небезпеку в лісі і в 

місті. 

(1 год.) 

 

6 тиждень 

7 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.  

Лекція, 2 год. 3, 11, 13, 14  7 тиждень 

7 Тема 4. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного 

віку  

Ходьба. Біг. Вправи з рівноваги.  

Лазіння і повзання. Метання. Стрибки 

Загальнорозвиваючі вправи 

Вправи з шикування та перешикування. Танцювальні вправи 

Практичне 

заняття, 2 год. 

3, 11, 13  7 тиждень 



8 Тема 4. Рухливі ігри у ЗДО 
Оздоровче і виховне значення рухливих ігор. 

Організація та методика проведення рухливих ігор. 

Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах. 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

13, 14 

 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйте презентацію 

щодо методики навчання 

дітей дошкільного віку 

рухливим іграм (на вибір 

студента)  

(1 год.) 

8 тиждень 

8 Тема 4. Інноваційні оздоровчі технології у ЗДО 

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.  

Практичне 

заняття, 2 год. 

4, 7, 17, 21 

 

 8 тиждень 

9 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. 

Лекція, 2 год. 3, 9, 11, 12  9 тиждень 

9-10 Тема 5. Складові психічного здоров’я дошкільника 
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 

 

 

Практичне 

заняття, 4 год. 

3, 9, 11, 12,18, 

23 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйте 

повідомлення на тему: 

«Психосоматичні 

захворювання». 

3. Розробіть гру-квест на 

тему здорового способу 

життя  

(5 год.) 

9-10 тижні 

10 Тема 5. Вплив цифрових технологій на здоров’я дитини 
Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших 

електронних засобів на здоров’я. .  

Інтернет-загрози для дітей 

Безпечне поводження в мережі Інтернет. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

18, 23  10 

тиждень 



11 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.  

Лекція, 2 год 8, 9, 10, 14, 16  11 

тиждень 

11 Тема 6. Ознайомлення дітей зі шкірою як захисним покривом 

тіла людини 

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 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 16 1. Підготуйте 

повідомлення про цікаві 

дані про шкіру людини. 

(1 год.) 

 

11 

тиждень 

12 Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами зору 

та слуху 

Методика ознайомлення дошкільників з органом зору  

Методика ознайомлення дошкільників з будовою та функціями 

органу зору. 

Формування дбайливого ставлення до органів зору у дітей 

дошкільного віку 

Методика ознайомлення дошкільників з органом слуху 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 

16, 19, 22 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйте 

повідомлення про цікаві 

дані про сенсорні системи у 

людини. 

(1 год.) 

12 

тиждень 

12 Тема 6. Методика ознайомлення дошкільників з органами 

дихання та травлення 

Методика ознайомлення дошкільників з будовою та функціями 

органів дихання  

Формування дбайливого ставлення до органів дихання у дітей 

дошкільного віку  

Методика ознайомлення дошкільників з органами травлення. 

Формування дбайливого ставлення до органів травлення у дітей 

дошкільного віку 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 18 1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйте 

повідомлення про цікаві 

дані про травну і дихальну 

системи людини. 

(1 год.) 

 

12 

тиждень 

13 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”; 

Лекція, 2 год. 8, 9, 10, 14, 18  13 

тиждень 



“Здоров’я плекати допомагають мама й тато”; “Вдома і в садку за 

розпорядком я живу”; “Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю”. 

13 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 
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” 

Мікровикладання (представлення на занятті фрагменту навчальних 

занять із основ здоров'я у початковій школі (до 20 хв.) із 

використанням сучасних методів навчання. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 

18, 19 

1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Розробіть конспект 

заняття з основ здоров'я та 

безпеки життєдіяльності 

дитини відповідно до 

програми «Про себе треба 

знати, про себе треба дбати» 

(5 год.) 

 

13 

тиждень 

14 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 
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” 

Мікровикладання (представлення на занятті фрагменту навчальних 

занять із основ здоров'я у початковій школі (до 20 хв.) із 

використанням сучасних методів навчання. 

 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 

18. 

 14 

тиждень 

14 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 
Питання для обговорення: 

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 

Практичне 

заняття, 2 год. 

8, 9, 10, 14, 

18. 

 14 

тиждень 



плекати допомагають мама й тато”; “Вдома і в садку за 

розпорядком я живу”; “Я в гармонії зростаю й небезпеки уникаю” 

Мікровикладання (представлення на занятті фрагменту навчальних 

занять із основ здоров'я у початковій школі (до 20 хв.) із 

використанням сучасних методів навчання. 

 

15 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». 

Лекція, 2 год. 12, 24  15 

тиждень 

15-16 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». 

Практичне 

заняття, 4 год. 

12, 24 1. Опрацюйте теоретичні 

основи лекційного 

матеріалу. 

2. Підготуйтеся до 

підсумкового тесту з 

диципліни. 

(3 год.) 

 

15-16 

тижні 

16 Тема 8. Підсумкове заняття 

Виконання завдань модульного контролю. 

Представлення результатів роботи. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

  16 

тиждень 



 


