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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни  вільного 

вибору здобувачами освіти «Здоров’язбережувальні 

технології в дошкільній освіті» є опанування таких 

навчальних дисциплін освітньої програми, як «Анатомія, 

фізіологія та гігієна дітей дошкільного віку» «Безпека 

життєдіяльності, основи охорони праці, «Загальні основи 

педагогіки та дошкільної педагогіки», «Основи медичних 

знань та педіатрія». 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Заклад дошкільної освіти, як перша ланка неперервної 

валеологічної освіти, передбачає вибір альтернативних форм 

і методів організації освітнього процесу. Будувати його 

необхідно на загальнопедагогічних принципах: науковості й 

доступності, безперервності та практичної 

цілеспрямованості, гуманізації, динамічності та відкритості.  

Здоров‘збереження стало атрибутом освітнього процесу у 

дошкільній освіті. Воно виявляється у використанні 
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здоров‘язбережувальних технологій, спільній діяльності 

педагогів, медичних працівників та психологів, яка має на 

меті формування культури здоров‘я дітей.  

Мета – розкрити концепцію та теоретичні аспекти 

здоров'язбережувальної освіти, встановити зв'язок між 

здоровим способом життя і здоров'язбережувальними 

педагогічними і валеологічними технологіями, сформувати у 

студентів основні поняття здоров'язбережувальних 

педагогічних і валеологічних технологій, а саме типи, 

класифікації, принципи, застосування їх в навчально-

виховному процесі у закладах дошкільної освіти та поза її 

межами.  

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті» є 

навчити визначати та застосовувати на заняттях і в 

повсякденному житті здоров'язбережувальні педагогічні 

технології. 

     Вивчення курсу згідно з вимогами програми передбачає 

формування у студентів умінь: планувати та проводити 

оздоровчі заходи для дітей раннього та дошкільного віку, 

заняття та ігри з фізичної культури в закладі дошкільної 

освіти, здійснювати діагностику фізичного розвитку та 

рухової підготовленості дітей дошкільного віку, проводити 

просвітницьку роботу з батьками дітей дошкільного віку з 

питань збереження здоров’я. 
Програма навчальної дисципліни містить 4 змістовні 

модулі: 

Змістовний модуль 1. ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

Тема 1. Проблема здоров‘я людини в контексті 

загальнолюдських цінностей 

Тема 2. Специфіка організації педагогічного процесу ЗДО 

 Тема 3. Поняття і зміст здоров’язбережувальних технологій 

в дошкільній освіті. 

Змістовний модуль 2. ЗМІСТ РОБОТИ ЗА ОСВІТНІМИ 

ЛІНІЯМИ ТА ПРОГРАМОВИМИ ВИМОГАМИ 

Тема 4. Третій рік життя 

Тема 5. П’ятий рік життя 

Тема 6. Шостий рік життя 

Змістовний модуль 3. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тема 7. Лікувальний масаж 

Тема 8. Загартовування 

Тема 9. Ігри, які лікують 

Тема 10. Дихальна гімнастика 

Тема 11. Дихальні звукові вправи 

Тема 12. Комплекс оздоровчих вправ для горла 

Тема 13. Музичні фізкультурні хвилинки 

Змістовний модуль 4. РОБОТАЗ БАТЬКАМИ 

Тема 14. Форми роботи з батьками 



Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення молодших бакалаврів із дисципліни 

«Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті»  

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 

якої покладено принцип поопераційної звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS / ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

Оцінка за змістовні модулі визначається як сума балів за: 

Відповіді та організаційні заходи на практичних заняттях 

(усна відповідь, відповіді на запитання викладача, 

презентація, ситуативні вправи) –10 балів; 

Практичне завдання – 20 балів; 

Контрольна робота – 10 балів 

Самостійна робота –20 балів. 

Залік – 40 балів 

Загалом – 100 балів. 

   При якісному виконанні всіх умов із завдань у період 

навчання, студенти можуть набрати максимум 100 балів. 

Студент, який  в результаті поточного оцінювання з 

виконанням усіх практичних і самостійних завдань набрав 

більше 60 балів, має право  не складати залік. 

  При успішному складанні завдання заліку, студент може 

отримати  максимум 40 балів. 

    До підсумкового контролю допускаються студенти, які в 

сумі за змістовні модулі отримали не менше 60 балів і 

відпрацювали всі пропущені заняття.  

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

Відвідування навчальних занять є обов'язковим, основні 

вимоги до студентів: активність на семінарських заняттях, 

відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 

контролю; дотримання правил  академічної доброчесності: 



програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

самостійне виконання навчальних і контрольних завдань; 

правильне цитування з посиланням на автора, посилання на 

джерела інформації.  

Навчальні заняття проводяться  в кабінетах обладнаних 

мультимедійними проекторами; в закладі забезпечено 

необмежений вільний доступ до інформаційних ресурсів.  

Під час занять використовуються словесні методи (лекція, 

бесіда, дискусія), проблемний виклад навчального матеріалу, 

евристичний метод, дослідницький метод, практичні методи 

(вправи); ділова гра, тренінг. 

При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google 

Classroom. 
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obucheniya-vidy-innovacionnyh.html  
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