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ВСТУП 

Анотація 

Курс зорієнтований надати знання в сфері використання здоров'язберігаючих 

технологій у навчально-виховній сфері освітніх закладів, впровадження сучасних 

інноваційних форм і методів роботи, що можуть стати основою раціональної організації 

рухового режиму, сприятимуть фізичному розвитку і руховій підготовленості, дозволять 

підвищити адаптивні можливості організму, рівень здоров’я та працездатності. 

У результаті вивчення курсу студенти оволодівають наступними знаннями: загальними 

характеристиками здоров’язберігаючих технологій; структурою та змістом програм з 

управління навчально-виховним процесом в закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих 

технологій; алгоритмом впровадження програми з управління навчально-виховним процесом 

в закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій; сучасними тенденції та 

перспективами  розвитку здоров’язберігаючих технологій. 

Ключові слова: здоров'язберігаючі технології, освітні заклади, фізичне виховання,  

здоров’я. 

Abstract 

The course is aimed at providing knowledge in the use of health technologies in the 

educational sphere of educational institutions, the introduction of modern innovative forms and 

methods of work that can form the basis of rational organization of motor mode, promote physical 

development and motor training, increase adaptive capacity, level health and efficiency. 

As a result of studying the course, students acquire the following knowledge: general 

characteristics of health technologies; the structure and content of programs for the management of 

the educational process in educational institutions on the basis of health technologies; algorithm for 

implementing the program for the management of the educational process in educational institutions 

on the basis of health technologies; current trends and prospects for the development of health 

technologies. 

Key words: health technologies, educational institutions, physical education, health. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

 

Семестр 

10-й 10-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

150 

30 год. 12 год. 

Практичні заняття 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

Самостійна робота 

105 год. 132 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Використання здоров’язберігаючих 

технологій у сфері освітніх закладів» надати знання в сфері використання 

здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховній сфері освітніх закладів, впровадження 

сучасних інноваційних форм і методів роботи, що можуть стати основою раціональної 

організації рухового режиму, сприятимуть фізичному розвитку і руховій підготовленості, 

дозволять підвищити адаптивні можливості організму, рівень здоров’я та працездатності. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумов для вивчення дисципліни немає, так як дисципліна є вибірковою. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 загальні характеристики здоров’язберігаючих технологій; 

 структуру та зміст програм з управління навчально-виховним процесом в закладах 

освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій; 

 алгоритм впровадження програми з управління навчально-виховним процесом в 

закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій; 

 сучасні тенденції та перспективи розвитку здоров’язберігаючих технологій. 

 діяльність навчального закладу в контексті школи сприяння здоров’ю. 
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уміти: 

 вирішувати проблеми виховання культури здоров’язбереження; 

 застосувати здоров’язберігаючі технології в управлінні навчально- виховним 

процесом; 

 складати план здоров’язбережувальної діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу; 

 організовувати практичну діяльність щодо здоров’язбереження в освітніх закладах. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи здоров’язбережувальної педагогіки 

Тема 1. Предмет, об’єкт і методи педагогіки здоров’язбереження. Розвиток 

філософських поглядів на проблему здоров’я від стародавніх часів до сучасності. 

1. Ретроспектива філософських та медичних поглядів щодо теоретичних концепцій 

здоров’я. 

2. Здоров’я в системі детермінаційних зв’язків. 

3. Здоров’язбережувальна педагогіка у творчій спадщині класиків педагогіки. 

Література: [6], стор. 12-25, [18], стор. 15-20, [19], стор. 3-5, [20], стор. 5-8. 

Тема 2. Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження 

1. Здоров’я як основа прояву біологічних, психічних, духовних і 

соціальних функцій індивіда. 

2. Здоров’я – важлива життєва цінність людини. 

3. Теоретичний фундамент для визначення змісту і технологій реалізації 

здоров’язбережувальної педагогіки. 

4. Теорія потреб Абрахама Маслоу. 

5. Теорії розвитку особистості. 

6. Теорії самооцінки і соціального впливу. 

Література: [6], стор. 28-30, [18], стор. 22-25, [19], стор. 10-13, [20], стор. 8-15. 

Змістовий модуль 2. Здоров'я молоді як соціальна й загальнопедагогічна цінність 

Тема 3. Здоров'я молоді як соціальна й загальнопедагогічна цінність. 

1. Розкрити значення та основні положення проекту «Здоров’я та поведінкові 

орієнтації учнівської молоді України»  

2. Здоров'я учнів – групова педагогічна цінність, що регулює й спрямовує 

здоров’язберігаючу педагогічну діяльність. 

Література: [6], стор. 31-33, [20], стор. 35-38. 

Тема 4. Чинники, які негативно впливають на здоров'я молоді 

1. Інтенсифікації навчального процесу і здоров’я учнівської молоді. 

2. Невідповідність методики і технологій навчання віковим і функціональним 

можливостям школярів, студентства та нераціональна організація навчальної діяльності.  

3. Дидактогенія, комунікативно-педагогічний травматизм як фактори розвитку 

дефектів соціально-психологічної дезадаптації й захворювання психосоматичної природи. 

Література: [6], стор. 34-39, [20], стор. 45-53. 

Змістовий модуль 3. Проблеми здоров’я педагогів, як суб’єктів освітнього процесу 

Тема 5. Професійна діяльність і здоров'я педагогів 

1. Основні професійно-обумовлені захворювання педагогів та способи їх 

попередження. 
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2. Соціокультурні фактори, що впливають на професійне здоров’я педагогів. 

3. Сукупність особистісних факторів, що визначають стан здоров'я вчителів. 

4. Культура здоров'я педагогів.  

5. Компоненти культури здоров'я педагога: ціннісно-змістовий, когнітивний, емоційно-

вольовий і практичний. 

Література: [6], стор. 43-57, [20], стор. 65-71. 

Тема 6. Поняття про психічне здоров’я та професійне вигорання педагогів 

1. Поняття професійного стресу. 

2. Прийоми створення позитивного психологічного клімату на заняттях.  

3. Раціональне чергування часу роботи й відпочинку.  

4. Професійне вигорання й прийоми його профілактики.  

5. Способи безконфліктного спілкування з учнями та колегами. 

Література: [6], стор. 67-74. 

Змістовий модуль 4. Основні поняття здоров’язбережувальної педагогіки 

Тема 7. Здоров’язберігаючі педагогічні технології. 

1. Зміст і форми вияву здоров’язбережувальних технологій в освітній практиці.  

2. Групи оздоровчих технік.  

3. Технологія проблемного навчання.  

4. Інтерактивні технології навчання.  

5. Технології навчальної співпраці.  

6. Ігрові технології.  

Література: [6], стор. 74-85, [18], стор. 147-149, [19], стор. 83-85, [20], стор. 84-85. 

Тема 8. Педагогічна валеологія як галузева валеологія про навчально-виховні заходи 

залучення особистості до процесу здоров’ятворення. 

1. Зміст концепції валеологічної освіти педагогічних працівників (2001).  

2. Концепція освіти «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді 

України. Суть методу освіти «рівний-рівному» та його основні поняття.  

3. Валеологічна служба освітніх установ ‒ важлива структура навчально- виховного 

процесу.  

4. Ваємодія школи і сім’ї у збереженні і формуванні здоров’я дітей та молоді.  

5. Роль громадських інституцій у реалізації педагогіки здоров’язбереження.  

6. Мотиваційно-ціннісний, когнітивно-процесуальний та аналітико- результативний 

компоненти моделі професійно-педагогічної діяльності учителя з організації 

здоров’язберігаючого довкілля молодших школярів.  

Література: [18], стор. 152-157, [19], стор. 74-78, [20], стор. 95-98. 

Змістовий модуль 5. Використання здоров'язберігаючих технологій у сфері освітніх 

закладів 

Тема 9. Основи педагогічної ергономіки та біоритмологічні засади організації 

навчальної діяльності. 

1. Ергономічні вимоги до навчального обладнання і навчального приміщення.  

2. Ергономічне забезпечення інформаційно-предметного середовища навчального 

кабінету.  

3. Вимоги до оснащення кабінету засобами навчання та навчальним обладнанням.  

4. Психологічні та фізіологічні основи використання засобів наочності у навчальному 

процесі.  

5. Організація робочого місця школяра: ергономічні особливості.  

6. Загальна характеристика ритмів навколишнього середовища та ритмів 

життєдіяльності.  

7. Сезонні зміни біоритмів.  
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8. Добові ритми.  

9. Закономірності розумової працездатності. Утома і перевтома.  

10. Профілактика утомлюваності учнів на уроці.  

Література: [18], стор. 158-160, [19], стор. 80-81. 

Тема 10. Практики формування психічного здоров’я в процесі навчально- виховної 

роботи загальноосвітнього закладу. 

1. Поняття про психічне здоров’я індивіда як стан інтелектуально-емоційної сфери, 

основу якого складає відчуття душевного комфорту, що забезпечує адекватну поведінку 

людей.  

2. Основні критерії психічного здоров’я.  

3. Емоційні аспекти психічного здоров’я, ознаки емоційної здорової людини.  

4. Інтелектуальний аспект психічного здоров’я, ознаки інтелектуальної здорової 

людини.  

5. Вплив емоцій на здоров’я.  

6. Спілкування ‒ складова психічного здоров’я людини.  

7. Валеологічні аспекти конфліктології. 

Література: [18], стор. 151-158, [19], стор. 85-87, [20], стор. 112-124. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи здоров’язбережувальної педагогіки. 

Тема 1 Предмет, об’єкт і методи педагогіки 

здоров’язбереження. Розвиток філософських 

поглядів на проблему здоров’я від стародавніх 

часів до сучасності 

17 4 1 12 15 2 2 11 

Тема 2. Методологічні основи педагогіки 

здоров’язбереження 
13 2 1 10 15 2 - 13 

Разом за змістовним модулем 1 30 6 2 22 30 4 2 24 

Змістовий модуль 2. Здоров'я молоді як соціальна й загальнопедагогічна цінність 

Тема 3. Здоров'я молоді як соціальна й 

загальнопедагогічна цінність 
16 4 2 10 15 2 - 13 

Тема 4. Чинники, які негативно впливають на 

здоров'я молоді 
14 2 2 10 15 - 1 14 

Разом за змістовним модулем 2 30 6 4 20 30 2 1 27 

Змістовий модуль 3. Проблеми здоров’я педагогів, як суб’єктів освітнього процесу 

Тема 5. Професійна діяльність і здоров'я 

педагогів 
14 2 2 10 15 2 1 12 

Тема 6. Поняття про психічне здоров’я та 

професійне вигорання педагогів 
16 4 2 10 15 - - 15 

Разом за змістовним модулем 3 30 6 4 20 30 2 1 27 

Змістовий модуль 4. Основні поняття здоров’язбережувальної педагогіки 

Тема 7. Здоров’язберігаючі педагогічні 

технології 
16 4 1 11 17 2 1 14 

Тема 8. Педагогічна валеологія як галузева 

валеологія про навчально-виховні заходи 

залучення особистості до процесу 

здоров’ятворення 

14 2 1 11 13 - - 13 

Разом за змістовним модулем 4 30 6 2 22 30 2 1 27 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 5. Використання здоров'язберігаючих технологій у сфері освітніх 

закладів 

Тема 9. Основи педагогічної ергономіки та 

біоритмологічні засади організації навчальної 

діяльності 
17 4 2 11 16 2 1 13 

Тема 10. Практики формування психічного 

здоров’я в процесі навчально- виховної роботи 

загальноосвітнього закладу 
13 2 1 10 14 - - 14 

Разом за змістовним модулем 5 30 6 3 21 30 2 1 27 

Разом за курсом 150 30 15 105 150 12 6 132 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Предмет, об’єкті і методи педагогіки 

здоров’язбереження. Розвиток філософських поглядів 

на проблему здоров’я від стародавніх часів до 

сучасності. 

2 2 

2 Методологічні основи педагогіки здоров’язбереження 1 – 

3 Здоров'я учнівської молоді як соціальна й 

загальнопедагогічна цінність. 
2 – 

4 Чинники, які негативно впливають на здоров'я 

учнівської молоді 
1 1 

5 Професійна діяльність і здоров'я педагогів 2 1 

6 Поняття про психічне здоров’я та професійне 

вигорання педагогів 
1 – 

7 Здоров’язберігаючі педагогічні технології 2 1 

8 Педагогічна валеологія про навчально-виховні заходи 

залучення особистості до процесу здоров’ятворення  
1 – 

9 Основи педагогічної ергономіки та біоритмологічні 

засади організації навчальної діяльності  
2 1 

10 Практики формування психічного здоров’я в процесі 

навчально-виховної роботи загальноосвітнього 

закладу. 

1 – 

Разом 15 6 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до практичних занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, домашньої контрольної роботи (обсяг однієї роботі 10-20 

аркушів А4) – мінімум 15 годин на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-45) год. на 1 захід.  
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до практичних занять 45 72 

2.  Написання рефератів на задану тему 30 30 

3.  Виконання контрольної роботи 30 30 

 ВСЬОГО 105 132 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА 

МЕТОДІВ ЇХ ДЕМОНСТРУВАННЯ  

Методи навчання: лекція-візуалізація, виклад матеріалу з використанням 

інформативно-доказового й пояснювально-ілюстративного методів, навчальна дискусія, 

експрес-опитування слухачів, усне опитування.  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

 оцінювання письмових завдань;  

 перевірка та оцінювання самостійної роботи студентів;  

 використання пакетів завдань для підсумкового контролю знань. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю, реферату  та  

контрольної роботи .  

У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках 

студент може набрати від 60 балів до 100 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). Поточний контроль проводиться на кожному  практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань самостійних робіт. Зарахування кредитів навчального 

курсу можливо тільки після досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в 

одній з позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Практичні 

заняття 
Критерії оцінювання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

5 9 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 7-8 Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 
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Практичні 

заняття 
Критерії оцінювання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

3 5-6 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у 

висновках та помилки. 

2 3-4 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 1-2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 5х7=35 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Реферат Критерії оцінювання 

19-20 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не 

менше п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. При 

захисті було використано презентацію. Студент вільно володіє матеріалом, 

наводить приклади, відповідає на питання по темі реферату. 

16-18 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не 

менше п’яти). При оформленні допущені огріхи. Обсяг: 15-20 сторінок. Студент 

володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

13-15 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела, але їх кількість недостатня. У висновках проведена коректна 

інтерпретація результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, 

список використаних джерел. Обсяг: 15-20 сторінок. При оформленні допущені 

огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

11-12 Робота виконана у встановлений термін. Використано застарілі джерела, їх 

кількість недостатня. У висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список 

використаних джерел. Обсяг менше 15-20 сторінок. При оформленні допущені 

огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

5- 10 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. використано сучасні 

джерела. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів. Дотримана 

структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не менше 

п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. Студент 

відповідає на питання по темі реферату. 
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Реферат Критерії оцінювання 

2-4 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Використано застарілі 

джерела, їх кількість недостатня. У висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів. Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список 

використаних джерел. Обсяг менше 15-20 сторінок. При оформленні допущені 

огріхи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по темі реферату. 

Студент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Не володіє матеріалом. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів. 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

25-35 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-наслідкові 

зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні структурні елементи. 

Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні помилки: граматичні і 

орфографічні. 

15-24 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково висвітленні 

причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному обсязі. Робота має всі 

необхідні структурні елементи. Відповідно оформлена. Відсутні значні 

помилки. є окремі, несуттєві загальні зауваження. 

12-14 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків в 

розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків часткове, часткові 

висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

6-11 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. Неохайна. 

Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0-5 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний вигляд. 

Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 35 балів 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Відповідь на практичних заняттях 7×5 балів=35 балів 5×9 балів=45 балів 

Поточний тестовий контроль 10 балів – 

Реферат  20 балів 20 балів 

Контрольна робота  35 балів 35 балів 

Всього 100 100 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 
Практичне заняття 1 

5 
Практичне заняття 1 9 

Т2 

ЗМ2 Т3 Практичне заняття 2 5  – 

Т4 Практичне заняття 3 5  – 

ЗМ3 Т5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 9 

Т 6 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 9 

ЗМ4 Т7 Практичне заняття 6 
5 

Практичне заняття 6 9 

Т8  – 

ЗМ5 Т9 Практичне заняття 7 
5 

Практичне заняття 7 9 

Т10  – 

Поточний тестовий контроль 10  – 

Реферат 20  20 

Контрольна робота 35  35 

Сума 100  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Грицай Ю.О. Педагогічні основи здоров’язберігаючого навчального процесу 

школярів : навч. посібник / Ю.О.Грицай, С.В.Бірюк, О.М.Литвиненко. - Миколаїв : 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В., 2015. - 214 с. 

2. Біоритми і режим дня дітей та підлітків // Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко 

Л.С. Основи шкільної гігієни і валеоогії. Теорія, практикум. тести: навч. посіб. / за ред. 

П.Д.Плахтія. ‒ Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. ‒ С.165-185.  

3. Валеологічні аспекти психічного здоров’я // Грибан В.Г. Валеологія: підручник. К.: 

Центр учбової літератури, 2008. ‒ С. 60-74.  

4. Гігієна навчально-виховного процесу в школі // Маруненко І.М., Неведомська Є.О., 

Бобрицька В.І. Анатоміяі вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. 

небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. ‒ 2- е вид. ‒ К.: Професіонал, 2006. ‒ С. 442-461.  

5. Гігієнічні основи організації навчальної роботи у школі // Плахтій П.Д., Підгорний 

В.К., Соколенко Л.С. Основи шкільної гігієни і валеоогії. Теорія, практикум. тести: навч. 

посіб. / за ред. П.Д.Плахтія. ‒ Кам’янець- Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. ‒ С.285-

299.  

6. Грицай Ю.О. Педагогічні основи здоров’язберігаючого навчального процесу 

школярів : навч. посібник / Ю.О.Грицай, С.В.Бірюк, О.М.Литвиненко. - Миколаїв : 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В., 2015. - 214 с. 

7. Грицай Ю.О. В. О. Сухомлинський про формування здоров’язберігаючого 

освітнього процесу / Ю. О. Грицай. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. - 

172 с. 

8.  Єфімова Є.М. Здоров’язбережувальні технології у контексті педагогічних 

досліджень / В.М.Єфімова // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 57-

58.  

9. Організаційно-педагогічні умови формування у молодших школярів здорового 

способу життя // Кондратюк С.М. Інтегрований підхід до формування у молодших школярів 
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здорового способу життя: здоро’язбережувальне виховання: навч. посіб. ‒ Суми: СумДПУ 

імені А.С.Макаренка, 2013. ‒ С. 105-115.  

10. Працездатність учня // Кондратюк С.М., Павлущенко Н.М. Основи здоров’я, 1-4 

класи: матеріали до уроків: навч. посіб. ‒ Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. ‒ С. 

105-111.  

11. Презлята, Г. Здоровий спосіб життя: ідеї, пошуки, досвід [Текст]: монографія / 

Ганна Презлята. – Ів.-Франківськ : НАІР, 2013. – 484 с. – Автограф. – ПНУ. – кільк.прим.: 6 

(КХ. – 3, ЗагЧЗ. – 3).  

12. Природовідповідний зміст здорового способу життя молодших школярів 

заснований на біоритмологічному ґрунті // Кондратюк С.М.. Інтегрований підхід до 

формування у молодших школярів здорового способу життя: здоро’язбережувальне 

виховання: навч. посіб. ‒ Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. ‒ С. 68-76.  

13. Професійно-педагогічна діяльність вчителя початкової школи з організації 

здоров’язбережувального навчально-виховного процесу // Кондратюк С.М.. Інтегрований 

підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя: здоро’язбережувальне 

виховання: навч. посіб. ‒ Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. ‒ С. 77-91.  

14. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків // Маруненко І.М., Неведомська 

Є.О., Бобрицька В.І. Анатоміяі вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для 

студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. ‒ 2- е вид. ‒ К.: Професіонал, 2006. ‒ С. 411-418.  

15. Рухова активність і здоров’я // Міхеєнко О.І. Валеологія: Основ індивідуального 

здоров’я людини: навчальний посібник / О.І.Міхеєнко. ‒ 2- ге вид., перероб. і доп. ‒ Суми: 

Університетська книга, 2010. ‒ С. 285-328.  

16. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упоряд. В.В.Єфремова. ‒ 

Тернопіль: Мандрівець, 2007. ‒ 160 с.  

17. Сливка Л. Здоров’язбережувальна педагогіка: [навч.-метод. посіб.]. ‒ Івано-

Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2016. ‒ 200 с.   

18. Сливка Л.В. Екологія дитинства: [навч.-метод. посіб.]. ‒ Івано- Франківськ: НАІР, 
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