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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

«Здоров'язбережувальні технології та домедична допомога» є обов’язковою навчальною 

дисципліною. Цей предмет є важливим для розуміння здобувача вищої освіти за спеціальністю 

«Середня освіта» про здоров’язбережувальну діяльність вчителя і включає загальні відомості про 

здоров’я людини, чинники, які на нього впливають, здоровий спосіб життя та його компоненти, 

профілактику окремих хвороб, надання домедичної допомоги при загрозливих життю та здоров’ю 

станах. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь 

і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю щодо організації безпечного 

освітнього середовища, використання здоров’язбережувальних технологій під час освітнього процесу, 

здійснення профілактично-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу з питань безпеки 

життєдіяльності, санітарії та гігієни, формування в учасників освітнього процесу культури здорового 

та безпечного життя, збереження особистого фізичного та психічного здоров’я під час професійної 

діяльності, навичок надання домедичної допомоги при загрозливих життю та здоров’я станах. 

3. Завдання: підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток дитини як 

особистості та найвищої цінності суспільства; формування у педагога свідомості щодо його моральної 

та юридичної відповідальності за стан здоров’я і збереження життя учасників освітнього процесу; 

проведення з учнями освітньо-профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, санітарії та 

гігієни; проведення профілактичних заходів щодо травматизму та розповсюдження інфекційних 

хвороб у навчальних закладах; опанування навичок надання домедичної допомоги при загрозливих 

життю та здоров’ю станах. 

Загальні компетенції: 

ЗК 01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та 

громадянина; реалізовувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку. 

ЗК 02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ЗК 05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та 

підприємливості. 

Фахові компетенції: 

В2.1 Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні 

технології під час освітнього процесу 

В2.5 Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу 

 

4. Пререквізити. 

 Здобувач вищої освіти має вивчити до початку або разом із цією дисципліною такі предмети: «Основи 

анатомії та фізіології людини», «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи шкільної гігієни», що 

підвищуватиме ефективність засвоєння курсу. 

 

5. Результати навчання 

ПРН 18. Знати технології індивідуального та диференційованого навчання, способи виявлення 

здібностей, інтересів, реальних навчальних можливостей учнів та вміти організовувати процеси 

навчання, виховання і розвитку учнів з урахуванням їхніх потреб, здібностей і реальних навчальних 

можливостей, використовуючи в роботі з учнями матеріали, пристрої та обладнання (за потреби) для 

задоволення їхніх індивідуальних потреб у навчанні, особистісному та фізичному розвитку. 

ПРН 19. Вміти організувати безпечне освітнє середовище з урахуванням правил безпеки 

життєдіяльності, санітарії, протиепідемічних правил та особливостей, потреб і можливостей учнів, 



запобігаючи та протидіючи булінгу, різним проявам насильства серед учнів та інших учасників 

освітнього процесу; надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу (за потреби). 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• зміст та основні положення здоров’язбережувальної діяльності вчителя; 

• сучасні наукові концепції впровадження здоров’язбережувальних технологій у 

навчально-виховний процес; 

• сутність і види здоров’язбережувальних педагогічних технологій; 

• особливості застосування здоров’язбережувальних педагогічних технологій задля 

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів; 

• фактори, що визначають здоров’я і безпеку людини; 

• принципи, заходи і засоби збереження здоров’я і працездатності людини; 

• вікові особливості розвитку та функціонування дитячого організму; 

• компоненти здорового способу життя та їх значення для здоров’я людини; 

• основні клінічні ознаки захворювань, травм, отруєнь, які вимагають надання домедичної 

допомоги; 

• умови, завдання та принципи надання домедичної допомоги при загрозливих життю та 

здоров’ю станах; 

• алгоритми надання домедичної допомоги, які затверджені МОЗ України. 

вміти: 

● застосовувати під час організації освітнього середовища правила безпеки 

життєдіяльності, санітарії та раціонально організовувати працю та відпочинок; 

● застосовувати в освітньому середовищі здоров’язбережувальні засоби та ресурси; 

● володіти методиками профілактично-просвітницької роботи щодо безпеки 

життєдіяльності, санітарії та гігієни; 

● планувати та здійснювати освітній процес із урахуванням засад здорового та безпечного 

способів життя; 

● популяризувати здоровий і безпечний спосіб життя та формувати стійкий інтерес й 

позитивну мотивацію учнів до особистої гігієни, фізичної активності та відпочинку, 

безпечної поведінки, здорового раціонального харчування, запобігання шкідливим 

звичкам; 

● дотримуватись у професійній діяльності правил безпеки життєдіяльності, санітарно-

гігієнічних вимог, протиепідемічних правил; 

● володіти прийомами збереження особистого фізичного та психічного здоров’я під час 

професійній діяльності; 

● оцінювати функціональний стан організму людини, розпізнавати ознаки погіршення 

самопочуття та за необхідності надати домедичну допомогу. 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 

Рік 

підг 

отов 

ки 

Сем 

естр 

Кількість  Кількість годин  

Вид 

підсумкового 

контролю 
кред 

итів 
год. лек. пр. сем. лаб. 

сам. 

роб. 

інд. 

завд. 

Денна 3-й 6 3 90  45 - - 45 - залік 



Заочна 3-й 6 3 90  12   78  залік 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми занять Змістовий модуль 1. Культура здорового та безпечного життя. 

 

Тема 1.1 

Поняття про здоров’я 

людини та 

здоров’язбережувальну 

діяльність вчителя. 

6  2 - - 4 6  1   5 

Тема 1.2 

Вплив навколишнього 

середовища на здоров’я 

людини, принципи та 

методи захисту від 

зовнішніх небезпек. 

8  4 - - 4 6  1   5 

Тема 1.3 

Поняття про здоровий 

спосіб життя та його 

значення для здоров’я 

людини. 

6  2 - - 4 6  1   5 

Тема 1.4 

Основи раціонального і 

здорового харчування 

людини. 

6  2 - - 4 5  1   5 

Тема 1.5 

Шкідливі звички та їх вплив 

на здоров’я людини. 

6  2 - - 4 6  1   5 

Тема 1.6 

Репродуктивне здоров’я 

людини і статеве виховання. 

4  2 - - 2 6  1   5 

Тема 1.7 

Психічне здоров’я людини 

та профілактика його 

порушень. 

6  2 - - 4 6     6 

Разом за  ЗМ1 42  16 - - 26 42  6   36 

Теми занять 
Змістовий модуль 2. Домедична допомога при загрозливих життю 

та здоров’ю станах. 



Тема  2.1 

Організація та основні 

принципи надання 

домедичної допомоги. 

Діагностика життєво 

важливих функцій людини 

на етапі домедичної 

допомоги. 

8  4 - - 4 6  1   5 

Тема  2.2 

Медичні маніпуляції, які 

можуть використовуватися 

на етапі домедичної 

допомоги. 

7 - 4 - - 3 6  1   5 

Тема  2.3 

Серцево-легенева 

реанімація. 

4 - 2 - - 2 6  1   5 

Тема 2.4 

Домедична допомога при 

гострих отруєннях та 

радіаційних ураженнях. 

6  4 - - 2 6     6 

Тема 2.5 

Домедична допомога при 

травматичних 

ушкодженнях. 

8  6 - - 2 6  1   5 

Тема 2.6 

Домедична допомога при 

нетравматичних 

загрозливих життю та 

здоров’ю станах. 

6  4 - - 2 6  1   5 

Тема 2.7 

Поняття про інфекційні 

хвороби та методи їх 

профілактики. 

7  3 - - 4 6  1   5 

Тема 2.8 

Соціально значущі хвороби 

людини, методи їх 

профілактики. 

6 - 2 - - 4 6     6 

Разом за ЗМ 2 48  25 - - 23 48  6   42 

Усього годин 90  45 - - 45 90  12   78 

6.3 Зміст практичних занять 

№ Назва теми Год. 

1 
Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини, принципи та методи захисту 

від зовнішніх небезпек. 

2 

2 Поняття про здоровий спосіб життя та його значення для здоров’я людини. 4 

3 Основи раціонального і здорового харчування людини. 2 



4 Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. 2 

5 Психічне здоров’я людини та профілактика його порушень. 2 

6 
Організація та основні принципи надання домедичної допомоги. Діагностика 

життєво важливих функцій людини на етапі домедичної допомоги. 

4 

7 Медичні маніпуляції, які можуть використовуватися на етапі домедичної допомоги. 4 

8 Серцево-легенева реанімація. 2 

9 Домедична допомога при гострих отруєннях та радіаційних ураженнях. 4 

10 Домедична допомога при травматичних ушкодженнях. 6 

11 Домедична допомога при нетравматичних загрозливих життю та здоров’ю станах 4 

12 Поняття про інфекційні хвороби та методи їх профілактики. 3 

13 Соціально значущі хвороби людини, методи їх профілактики. 2 

 

6.4 Зміст завдань для самостійної роботи 

№ Назва теми Год 

Денне Заочне 

1 Системи оздоровлення людини. 4 5 

2 Поняття про дієту та дієтотерапію. Основні положення дієтотерапії. 4 5 

3 
Забруднення харчових продуктів шкідливими речовинами, шляхи 

потрапляння їх у їжу. 
4 

5 

4 Соціально-педагогічні методи профілактики ризик-орієнтованої 

поведінки людини. 
4 

5 

5 Комп’ютерний синдром та способи його попередження. 4 5 

6 Догляд за хворими та його значення в лікувальному процесі. 2 5 

7 Профілактика порушень постави, сколіозу. 4 6 

8 Методи обстеження хворих. 6 5 

9 Поняття про групи крові, резус-фактор. 6 5 

10 Транспортування потерпілих. 6 5 

11 Цукровий діабет. 6 6 

12 Ендемічний зоб. 6 5 

13 Бронхіальна астма. 6 5 

14 
Хірургічна інфекція: поняття, шляхи потрапляння інфекції у рану, 

профілактика. Асептика та антисептика. 

6 5 

15 Анаеробна інфекція. 6 6 

 

7. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю 

Форми поточного контролю: усне та письмове опитування, тестування, реферативні доповіді, 

відпрацювання практичних навичок на тренажерах та реальних об’єктах. 

Форма підсумкового  контролю: залік. 

Засоби оцінювання 



● усне опитування; 

● стандартизовані тести; 

● реферати; 

● реферативні доповіді; 

● студентські презентації; 

● виступи на наукових заходах; 

● контрольні роботи; 

● завдання на тренажерах; 

● завдання на реальних об'єктах. 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

навчальної дисципліни). 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за 

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно) з 

можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно) з 

обов'язковим повторним курсом 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)  Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна 

к-ть 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
40 100 

2 5 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

8. Рекомендована література 

1. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони  здоров'я: навчальний посібник; Міністерство 

освіти і  науки України. 6-тє вид., випр. та допов. Київ: Арістей, 2011. 496 с. 

2. Основи медичних знань: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / П. Є. Лівак [и др.] ; Державна 
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