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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Формування 

здорового способу життя» складена Соколовською О.С. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки спеціалістів напряму 012 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: свідоме ставлення студентів 

до основ здорового способу життя, знань, вмінь і навичок валеологічної освіти в 

умовах сучасного дошкільного закладу. 

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, 

медицина.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:   

КРЕДИТ 1.  ВСТУП ДО КУРСУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

КРЕДИТ 2.  ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

КРЕДИТ 3. СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

КРЕДИТ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У  ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – ознайомити студентів з основними складовими здоров’я 

людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім 

вихователям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, 

збереження та зміцнення здоров’я; озброїти майбутніх вихователів ДНЗ 

технологіями навчання здорового способу життя.        

 

Завдання:  

● Методичні: формування фундаментальних концептуальних основ 

здорового способу життя, на яких базується цілісна система організації 

оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного 

ставлення до власного здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, 

оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного 

відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вихователя технологіями 

навчання здорового способу життя. 

● Пізнавальні: засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і 

усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім 

вихователям необхідну теоретичну і практичну підготовку з формування 

мотивації здорового способу життя. 

● Практичні: створення стійкої мотивації до ведення здорового способу 

життя майбутніх вихователів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності 

здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої 

стратегії і тактики підростаючого покоління.   

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
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І. Загальнопредметні: 

ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої 

діяльності у вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах; 

ЗК-9 здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, 

специфіку соціокультурного розвитку суспільства;  

ЗК-14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень. 

ІІ. Фахові: 

ФК-10 здатність розуміти особливості процесів дихання, травлення, обміну 

речовин, вікові особливості функціонування мозку дитини, значення нервової 

системи в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та взаємозвязку 

організму з довкіллям; 

ФК-11здатність забезпечити особисту безпеку та безпеку довколишніх в 

екстремальних ситуаціях природного походження; 

ФК-12 здатність створювати передумови морального здоров’я в різних формах 

роботи та у повсякденному житті, виховувати у дітей моральність, сприяти їх 

моральному волевиявленню, вмінню відповідно реагувати на життєві ситуації,  

поводитись у відповідності до моральних норм поведінки; 

ФК-13  здатність формувати культурно-гігієнічні навички, вміти добирати 

доцільні і дійові засоби, що забезпечують систематичне дотримання дітьми 

особистої гігієни; 

ФК-14 здатність визначати вражаючі фактори стихійних лих та небезпечних 

природних явищ; 

ФК-15 здатність аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації техногенного 

характеру; 

ФК-16 здатність брати участь у пілотних проектах зі створення інноваційних 

платформ дитячого навчального закладу у сфері психологічної, структурної та 

комплексно орієнтованої роботи вихователя дитячого навчального закладу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1.  ВСТУП ДО КУРСУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. 

Валеологія як наука і навчальний предмет.  

Здоров'я – це основна умова реалізації фізичних і психічних можливостей і 

здібностей особистості. Здоров'я - це одна з найбільших цінностей людини, це те, 

без чого вона не може бути щасливою. Здоров'я можна оберігати, формувати, 

зміцнювати лише шляхом цілеспрямованої і напруженої праці над собою, 

набуваючи знань. Здоров'я - це знання засад здорового способу життя, тобто 

порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть примножував здоров'я, а не 

руйнував його. Таким чином, йдеться про необхідність навчити кожну людину 

«науці здоров'я». Така наука має назву «валеологія» (від латиського слова «вале» -

 бути здоровим і «логос» - наука, вчення. Отже, валеологія галузь знань про 

формування, збереження, зміцнення, відтворення і передачу нащадкам здоров'я. 

Вивчаючи проблему здоров'я в житті сучасного суспільства, тобто 

ознайомлюючись з основами валеології, слід уточнити, розширено та поглиблено 

розуміти термін предмета «здоров'я». Валеологічне визначення здоров'я таке: 

здоров'я - це природний динамічний стан організму, який характеризується 

високим енергетичним потенціалом, оптимальними адаптаційними реакціями на 

зміни умов довкілля, що забезпечує гармонійний фізичний, духовний і соціальний 

розвиток особистості, її добре самопочуття, ефективну протидію захворюванням, 

повноцінне життя та активне довголіття. Проголошений статут Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), затверджений у 1949 р., дає таке визначення 

«здоров'я — це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а 

не тільки відсутність хвороб та фізичних вад». 

КРЕДИТ 2.  ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Тема 1. Здоров’я студента та шляхи його формування, збереження і 

зміцнення. 

Життя людини залежить від стану здоров'я організму і масштабів 

використання його психофізіологічного потенціалу. Всі сторони людського життя 

в широкому діапазоні соціального буття - виробничо-трудовому, соціально-

економічному, політичному, сімейно-побутовому, духовному, оздоровчому, 

навчальному - у кінцевому рахунку, визначаються рівнем здоров'я 

Охорона та зміцнення здоров'я студентства в основному визначається 

способом життя. Підвищена увага до нього виявляється на рівні суспільної 

свідомості, у сфері культури, освіти, виховання.  

Аналіз фактичних матеріалів про життєдіяльність студентів свідчить про її 

невпорядкованості і хаотичною організації. Це відображається у таких 

найважливіших компонентах, як несвоєчасне прийом їжі, систематичне 

недосипання, мале перебування на свіжому повітрі, недостатня рухова активність, 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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відсутність гартують, виконання самостійної навчальної роботи під час, 

призначений для сну, паління та ін Б той же час встановлено, що вплив окремих 

компонентів способу життя студентів, прийнятого за 100%, дуже значимо. Так, на 

режим сну доводиться 24-30%, на режим харчування - 10-16%, на режим рухової 

активності - 15-30%. 

КРЕДИТ 3. СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

            Тема 1. Екологічні аспекти здоров’я і хвороби людини. 

Існування людства завжди базувалось на безперервній взаємодії, 

постійному обміні речовин та енергії з навколишнім середовищем. 3 самого 

початку існування людей на Землі їхня життєдіяльність проходила у 

навколишньому середовищі, а здоров'я формувалось залежно від впливу 

природних факторів на організм. Внутрішнє середовище людини, в якому 

функціонують елементарні частини організму, що беруть участь в обміні речовин 

та енергії, і яке забезпечує нервові, гуморальні механізми регуляції та гомеостаз 

організму, тісно пов'язане з навколишнім середовищем. До навколишнього 

середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може з 

огляду на те, що воно є одним цілим з її внутрішнім середовищем.  

Доведено, що в системі факторів, які визначають процес формування і 

збереження здоров'я сучасної людини екологічні займають суттєве місце - 17-

20%. 

Екологічні аспекти здоров'я визначаються характером дії абіотичних, 

біотичних і комплексу антропічних чинників навколишнього середовища на 

організм людини. 

Результат розвитку - фенотип - залежить від спільної дії генів і середовища. 

Гени та ознаки пов'язані складною мережею шляхів розвитку. Всі індивідуальні 

відмінності є результатом обставин розвитку конкретних індивідів в конкретних 

середовищах. Часто індивіди, виховані в явно розрізняються середовищах, мають 

багато спільного. І навпаки, сиблинги, що виховуються в одній сім'ї, здавалося б 

при подібних обставинах, за рахунок тонких відмінностей в умовах виховання і 

розвитку реально будуть мати різноманітні впливи фізичного. Процес взаємодії з 

середовищем складний і неоднозначний. 

КРЕДИТ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У  ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Тема 1. Особливості формування знань про основи здоровя у дітей 

дошкільного віку  

Здоров’я – найважливіша цінність не лише окремої людини, а й усього 

суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє здоров’я, про 

розвиток, вона повинна свідомо ставитися до життя як найважливішого дарунку 

природи. Тому формувати культуру здоров’я особистості, прищеплювати 

розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати ґрунтовні знання про 

основи здоров’я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння та навички 

перейшли в звичні, необхідні потреби.  

У вітчизняній психології і педагогіці переконливо доведено, що основою 

свідомого ставлення до навколишньої дійсності і до самої людини є знання. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/100_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Поряд зі знаннями про сутність здоров’я, необхідно надавати дітям відомості про 

біологічну, психічну і соціальну його основи. Не знаючи, на яких процесах і 

механізмах базується здоров’я, не з’ясувавши, як виникло і формувалося здоров’я 

в наших далеких предків, ми залишимося лише пасивними спостерігачами, 

безсилими що-небудь зробити, щоб підняти оздоровчий потенціал людини. І, 

навпаки, маючи ці знання, зможемо цілеспрямовано, за певними показниками, а 

тому – й найефективніше, використовувати багатий арсенал оздоровчих засобів. 
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К.: Здоров’я, 1998. – 248 с., іл. 

3. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. – М.: ФиС, 1990. – 208 с. 

4. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – 

К.: ІЗМН, 1997. – 224 с. 

5. Войтенко В.П. Здоровье здоровых: Введение в санологию. – К.: 

Здоров'я, 1991. – 245 с. 

6. Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е.А. Тренировочные 

программы для здоровья. – Киев: Здоров’я, 1985. – 32 с. 

7. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-

оздоровительных занятий. – К.: УТУФВС, 1994. – 126 с. 

8. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической кульутры и 

спорта. – К.: Здоров'я, 1989. – 266 с. 

9. Основы валеологии / Под ред. акад. В.П.Петленко. – В 3 кн. – К.: 

Олимпийская литература, 1998. 

10. Паффенбергер Р., Ольсен Э. Здоровый образ жизни. – К.: 

Олимпийская литература, 1999. – 320 с. 

11. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических 

упражнений на работоспособность и здоровье человека. – К.: Здоров'я, 1986. – 148 

с. 

12. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. 

– М.: Медицина, 1991. – 430 с.. 

13. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной 

активности: Учеб. издание. Пер. с англ. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 

с. 

14. Управлять здоровьем смолоду. – К.: Молодь, 1985. – 112с  

15. Язловецький В.С., Поярков В.О., Івасюта Ю.М. Формування 

валеологічних знань та навичок здоров’я в учнів на уроках фізкультури. – 
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Кіровоград, 1995. – 150 с. 

Допоміжна 

1. Бугайов В.М., Лагутін А.Ю., Рогожин ОТ., Козак С.С. Зміни здоров'я 

населення України внаслідок Чорнобильської катастрофи. – К.: Абрис, 1996. – 170 

с. 

2. Гужаловский А.А. Сегодня и каждый день. – М.: ФиС, 1983. – 142 с. 

3. Гундаров И.А., Полесский В.А. Актуальные вопросы практической 

валеологии //Валеология: диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. 

– СПб.: Наука, 1993. – С.25. 

4. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність. 

– Львів, 1993. – 132 с. 

5. Оздоровительный и лечебный бег трусцой /Сост. Н.Фёдоров, 

А.Фёдоров. – Симферополь, СОНАТ, 1997. – 208 с. 

6. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с 

ослабленным здоровьем. - К.: Здоров'я, 1991. - 232 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 
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