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Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією 
проф. М.В. Гриньової. — Полтава: Астрая, 2016. —346 с. 

У збірнику представлені результати досліджень, присвячені теоретичним та прак-
тичним аспектам здоров’я людини, розкриті методичні підходи до викладання дисциплін 
здоров’язберігаючого спрямування у вищій та середній школі та інноваційні підходи до 
створення здоров’язбережного середовища у освітніх закладах, висвітлені сучасні про-
блеми підготовки фахівців з напряму підготовки «Здоров’я людини». 
Редакційна колегія: 
Степаненко Микола Іванович — голова оргкомітету, доктор філологічних наук, 
професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка (головний редактор); Гриньова Марина Вікторівна — доктор 
педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (зам. головного 
редактора); Пилипенко Сергій Володимирович — доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Закалюжний Віктор Маркович — 
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Слюсар 
Микола Володимирович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та основ 
здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка; Попельнюх Віктор Васильович — кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Коваль Андрій Анатолійович — 
старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Бажан Анатолій 
Григорович — старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Корчан 
Наталія Олександрівна — старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; 
Новописьменний Сергій Анатолійович — кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка. 

Друкується за ухвалою Вченої ради Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка (протокол №5 від 27 жовтня 2016 року) 
Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та 
посилань несуть автори статей. 

Комп’ютерне забезпечення: Коваль А.А. 
Рецензенти: 
Непорада Каріне Степановна — доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії ВДНЗУ 
"Українська медична стоматологічна академія", м. Полтава 
Хомич Лідія Олексіївна — доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
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практ. конф. / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т 
імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2015. — С. 3–5. 

4. Проблема охорони здоров’я у педагогічній спадщині Василя Сухомлинсь-
кого : (до ХІХ-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлин-
ський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту») / М. Антонець // По-
чаткова школа : Науково-методичний журнал. — 2012. — № 9. — С. 10–
13. 

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ «НОВА УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА: НОВІ СТАНДАРТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ» 

Страшко С.В.1, Білик В.Г.1, Бойчук Ю.Д.2, Босенко А.І.3,  
Гончаренко М.С.4, Гриньова М.В.5, Дутчак М.В.6 

1Національний педагогічний університет імені М.Д.Драгоманова  
2Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

3Південноукраїнський національного педагогічного університету ім. 
К.Д.Ушинського 

4Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
5Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 

6Національний університет фізичного виховання і спорту України 
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 шостий рівень НРК України 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 Середня освіта 

(код та найменування спеціальності) 
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ЗМІСТ 
І. Преамбула 
ІІ. Загальна характеристика 
ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 
ІV. Перелік компетентностей випускника 
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформу-

льований у термінах результатів навчання 
VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якос-

ті вищої освіти 
VIII Вимоги професійних стандартів  
ІХ. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт 

вищої освіти 
Пояснювальна записка 
Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компе-

тентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій  
Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом резуль-

татів навчання та компетентностей 
І. Преамбула 
І.1. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рів-

ня освіти ступеня вищої освіти — бакалавр, (шостий рівень НРК України). 
Галузь знань — 01 Освіта, спеціальність — 014 Середня освіта,  
Предметна спеціалізація 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини). 
Затверджено на засіданні НМК-2 з предметної освіти і спорту,  
 «___»____» 2016 року, протокол №___. 
І.2. Стандарт розроблений членами науково-методичної підкомісії 

зі здоров’я людини Науково-методичної комісії № 2 Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і нау-
ки України від 06.04.2016 р. № 375). 

1.3. Розробники Стандарту: 
Страшко С.В. кандидат біологічних наук, професор, завідувач ка-

федри медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здо-
ров’я Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; 

Білик В.Г. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-
біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національ-
ний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; 

Бойчук Ю.Д. доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри здоров’я людини і корекційної освіти, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 

Босенко А.І. кандидат біологічних наук, професор,завідувач кафе-
дри біології і здоров’я людини Південноукраїнський національного педа-
гогічного університету ім. К.Д.Ушинського;  

Гончаренко М.С. доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри валеології, Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, 

Гриньова М.В. доктор педагогічних наук, професор, декан приро-
дничого факультету Полтавський національний педагогічний університет 
ім. В.Г.Короленка; 

Дутчак М.В. доктор наук з фізичного виховання та спорту, профе-
сор перший проректор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації 
Національного університету фізичного виховання і спорту України. 



183 

І.4. Розглянуто на засіданні підкомісії, протокол № дата . 
І.5. Члени Науково-методичної ради МОН, відповідальні за пого-

дження проектів стандартів вищої освіти НМК-2: Булава Леонід Микола-
йович; Шевцов Андрій Гаррієвич; Шаров Олег Ігорович.  

1.6. Рецензенти, які проводили фахову експертизу проекту стан-
дарту:  

1.7. Розробниками стандартів ураховані результати обговорення, 
зокрема, пропозиції й зауваження 

 
ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Перший  
Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 01 Освіта 
Спеціальність 014 Середня освіта  

Предметна спеціаліза-
ція 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) 

Обмеження щодо форм 
навчання Без обмежень 

Освітня кваліфікація Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Здоров’я людини») 

Професійна кваліфіка-
ція  

Порядок присвоєння професійної кваліфікації визначається органом, 
який затвердив відповідний професійний стандарт. До введення 
професійного стандарту й початку роботи органу, який присвоює 
професійну кваліфікацію, за умов успішної підсумкової атестації, 
вищим навчальним закладом присвоюється професійна кваліфікація 
«Учитель здоров’я людини».  

Кваліфікація в дипломі 

Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини.  
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освіт-
ньою програмою другої спеціальності 053 «Психологія»:  
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Пси-
холог у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освіт-
ньою програмою другої предметної спеціалізації 014.05 Середня 
освіта (Біологія):  
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Учи-
тель біології. 
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освіт-
ньою програмою другої спеціальності 053 «Психологія» та додаткової 
спеціалізації «Масаж»: 
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Пси-
холог у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Масажист. 
Приклад запису кваліфікації в дипломі у випадку здобуття за освіт-
ньою програмою другої спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (лого-
педія):  
Бакалавр освіти (Здоров’я людини). Учитель здоров’я людини. Учи-
тель дефектолог. Логопед. 

Опис предметної обла-
сті  

Об’єкт вивчення: освітньо-виховний процес у загальноосвітніх нав-
чальних закладах I-II ступеня з предметів оздоровчого спрямування 
(основи здоров’я, валеологія, безпека життєдіяльності, медико-
санітарна підготовка тощо); надання індивідуальних і групових 
консультацій та послуг у сфері збереження та зміцнення здоров’я 
людини.  
Цілі навчання: формування професійних компетентностей майбутніх 
учителів предметів оздоровчого спрямування (основи здоров’я, 
валеологія, безпека життєдіяльності, медико-санітарна підготовка 
тощо) початкової та основної (базової) школи та фахівця з надання 
індивідуальних і групових консультацій та послуг у сфері збережен-
ня та зміцнення здоров’я людини та забезпечення широкого доступу 
до працевлаштування в системі освітніх закладів та суміжних облас-
тях. 
Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи загальної і 
вікової фізіології, психології та педагогіки, колекційної педагогіки та 
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психології, біологічних та медичних наук (достатніх для формування 
предметних компетентностей зі здоров’я людини), фахова підготовка 
з валеології та основ фізичної реабілітації. Навчання студентів акцен-
товано на питаннях формування, розвитку і збереження фізичного, 
психічного, соціального та духовного здоров’я дітей та молоді, підго-
товці до подальшого навчання. 
Методи і засоби: Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні 
заняття та тренінги в малих групах, самостійна робота на основі 
підручників, конспектів та електронних Веб-ресурсів, консультації із 
викладачами, в тому числі, в режимі он-лайн, підготовка курсових і 
бакалаврської робіт. Використання валеологічних, біологічних та 
неінвазивних медичних методів дослідження та моніторингу стану 
здоров’я учнів; методів експериментування, моделювання, прогнозу-
вання, статистичної обробки валеологічної інформації; упровадження 
сучасних інтерактивних методик, формування предметних компетен-
цій учнів зі здоров’я людини в початковій і основній школі. 
 Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування необхідне 
для проведення неівазивної діагностики стану здоров’я, лаборатор-
них і польових досліджень живих організмів та систем, функціональ-
ного та фізіотерапевтичного впливу на організм; технічні засоби 
навчання, включаючи використання сучасних Веб-технологій (зок-
рема iTunes U) для формування предметних компетентностей зі 
здоров’я людини. 

Академічні права 
випускників 

Можливість навчання за програмою магістерського рівня вищої 
освіти. Набуття кваліфікацій за іншими спеціальностями та/або 
спеціалізаціями. 

Працевлаштування 
випускників Початкова та основна (базова) середня школа. 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

Обсяг освітньої про-
грами у ЄКТС 

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 
років обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС.  

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 
років, або на базі молодшого спеціаліста, обсяг освітньої програми 
становить 180-240 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 
забезпечення формування загальних і спеціальних компетентностей, 
визначених даним Стандартом вищої освіти.  
Варіативна частина освітньої програми (дисципліни за вибором 
студента) має складати не менше 25% загального обсягу освітньої 
програми. 
ІV. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компете-
нтність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практич-
ні проблеми в галузі освіти, що передбачає застосування теорій та 
методів освітніх, медико-біологічних, валеологічної наук і характе-
ризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 
організації навчально-виховного процесу в початковій та основній 
(базовій) середній школі. 

Загальні компетент-
ності (ключеві соціа-

льні) 

ЗК 1. Здатність, використовуючи базові знання з соціально-
гуманітарних дисциплін, здійснювати спостереження та інтерпрету-
вати соціальні явища; аналізувати їх зв'язок з різними областями 
фахової діяльності, застосовувати набуті знання в практичних 
ситуаціях; 
ЗК 2. Здатність усвідомлювати рівень власних знань, умінь і нави-
чок, розуміє необхідність постійного підвищення кваліфікації та 
особистісного розвитку, здійснювати самооцінку, прагнути вдоско-
налювати свої навички та здібності, визначати напрям власного 
розвитку та навчання впродовж життя; 
ЗК 3. Здатність самостійно здобувати знання і розвивати свої про-
фесійні навички, використовуючи різні інформаційні джерела 
(рідною та іноземною мовою) та Веб-ресурси; критично оцінювати 
та аналізувати інформацію, поширювану в ЗМІ, особливо в царині 
своєї професійної діяльності, бути спроможнім до адаптації та дії в 
новій ситуації на основі креативності;  
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ЗК 4. Здатність ефективно працювати індивідуально, відповідно до 
інструкцій, приймати самостійні рішення та критично оцінювати 
результати своєї діяльності; працювати в команді, виконуючи різні 
ролі, приймати і визначати завдання діяльності; 
ЗК 5. Здатність усвідомлювати моральні і етичні проблеми, пов'язані 
з власною і чужою професійною діяльністю, бути переконаним у 
важливості етичної професійної поведінки, свідомо застосовувати 
принципи біоетики, проявляти рефлексію;  
ЗК 6. Здатність, враховуючи значення зовнішнього захисту життя і 
здоров’я дітей різного віку, створювати і підтримувати необхідний 
рівень безпеки людини та довкілля; формувати навички безпечної 
поведінки та бережливого природокористування; забезпечувати 
необхідний рівень індивідуальної та групової безпеки на виробниц-
тві (у навчальному закладі), побуті та у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій, розуміти та реалізовувати стратегію сталого 
розвитку;  
ЗК 7. Здатність чітко та послідовно висловлюватися усно або пись-
мово на теми, що стосуються різноманітних фахових питань україн-
ською мовою; читати і розуміти фахові наукові тексти іноземною 
мовою і спілкуватися цією мовою з фахівцями на рівні B2; 
ЗК 8. Здатність здійснювати індивідуальну підприємницьку діяль-
ність. 

Загальногалузеві 
компетентності 

(психолого-
педагогічні) 

ЗК 9. Здатність усвідомлювати і бути переконаний у важливості, 
доцільності та необхідності педагогічного впливу на соціальне 
середовище для розвитку оптимальних взаємовідносин в ньому; 
проектувати свою професійну діяльність у відповідності до цього;  
ЗК 10. Здатність використовувати основні теорії, що стосуються 
навчання, виховання і викладання в практичній діяльності, розумі-
ти їх різноманітність; 
ЗК 11. Здатність володіти елементарними знаннями про процеси 
міжособистісного спілкування і соціального розвитку, їх закономір-
ності та відхилення; 
ЗК 12. Здатність, використовуючи основні теорії вікової фізіології та 
психології для діагностики та аналізу мотивів і закономірностей 
людської поведінки, враховуючи вікові особливості фізичного і 
психічного розвитку учнів, прогнозувати стратегії і практичні дії 
щодо різних контекстів педагогічної діяльності;  
ЗК 13. Здатність використовувати базові знання про учасників 
навчально-виховного процесу, структуру та функції системи освіти; 
цілі, правові основи організації і функціонування різних загальноо-
світніх та спеціалізованих навчально-виховних закладів, позашкі-
льних установ, інтернатів та опікунських структур для організації 
професійної діяльності; 
ЗК 14. Здатність здійснювати наукові дослідження під керівництвом 
наукового керівника, застосовуючи основні статистичні методи та 
комп'ютерні алгоритми, методи аналізу та опису педагогічних 
явищ; 
ЗК 15. Здатність оцінювати придатність поширених методів, проце-
дур і практик для реалізації завдань, пов'язаних з різними сферами 
педагогічної діяльності; використовувати основні теорії для аналізу, 
інтерпретації та розробки педагогічних стратегій; генерувати так-
тику вирішення конкретних педагогічних проблем; прогнозувати 
хід їх вирішення та наслідки цих дій;  
ЗК 16. Здатність надати невідкладну долікарську допомогу; здійс-
нювати профілактику неінфекційних та інфекційних захворювань і 
дитячого травматизму; підбирати, використовувати та розробляти 
різні дидактичні прийоми з урахуванням вікових особливостей 
учнів, їх біологічного віку та стану здоров’я; зберігати та створюва-
ти сприятливе для здоров’я учасників навчально-виховного проце-
су довкілля; 
ЗК 17. Здатність визначати шляхи та здійснювати корекційну допо-
могу дітям з вадами розвитку в умовах інклюзивного навчального 
закладу. 

Предметні  ПК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання 



186 

(спеціальні фахові) 
компетентності 

професійних завдань базові знання про хімічні та фізичні основи 
процесів життєдіяльності, про будову та функції організму людини в 
цілому та його окремих органів і систем органів;  
ПК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань базові знання про природокористування, 
охорону навколишнього середовища та основні фактори довкілля, 
що впливають на здоров’я людини;  
ПК 3. Здатність використовуючи під час навчання та виконання 
професійних завдань базові знання з біології, медицини та валео-
логії оцінювати основні соціальні виклики щодо здоров’я дітей та 
молоді з метою проведення превентивної роботи; 
ПК 4. Здатність проектувати, організовувати, проводити навчаль-
ний процес з предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я, 
безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці, основ медичних 
знань тощо) в загальноосвітніх навчальних закладах і оцінювати 
його ефективність;  
ПК 5. Здатність формувати в учнів життєві компетентності особис-
тості на засадах розвитку життєвих навичок відповідно до Держав-
ного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Конце-
пції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 
дітей та молоді; 
ПК 6. Здатність формувати в учнів позитивну мотивацію до здоро-
вого способу життя на основі розвитку життєвих навичок, особис-
тим прикладом утверджувати здоровий спосіб життя, повагу до 
принципів загальнолюдської моралі; 
ПК 7. Здатність проектувати, організовувати і проводити позаклас-
ну виховну роботу з питань формування, збереження та зміцнення 
здоров’я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціа-
льно-небезпечних інфекційних хвороб; забезпечити формування 
свідомої мотивації в дітей та молоді до здорового способу життя;  
ПК 8. Здатність до перенесення системи наукових валеологічних 
знань у площину навчального предмету, забезпечувати безпечне 
проведення валеологічних досліджень в лабораторії та природних 
умовах, формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння та навич-
ки; 
ПК 9. Здатність проводити оцінку та моніторинг рівня здоров’я, 
прогнозувати стан індивідуального та суспільного здоров’я; здійс-
нювати індивідуальні і групові консультації с питань здорового 
способу життя, раціонального харчування, розробляти та супрово-
джувати індивідуальні оздоровчі системи, залучати дітей та молодь 
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, надавати фізіотера-
певтичні послуги в межах сформованих компетенцій (масаж, фіто 
профілактика і фітотерапія, профілактика порушень зору та поста-
ви тощо); 
ПК 10. Здатність аналізувати програми, підручники та навчально-
методичні матеріали з предметів оздоровчого спрямування (основ 
здоров’я, безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці та 
основ медичних знань тощо), підбирати і використовувати адекват-
ні методики та педагогічні технології для організації навчально-
виховного процес з інваріативних та варіативних предметів оздо-
ровчого спрямування. 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах ре-
зультатів навчання 

Програмні результати навчання 
Знання: 

 
ПРЗ 1. Має елементарні структуровані знання про місце педагогіки 
в системі наук, її предметних і методологічних взаємозв'язках з 
іншими науками; про різні напрями педагогіки; володіє педагогіч-
ною термінологією, теоріями та методологією; 
ПРЗ 2. Має впорядковане знання про навчання і виховання, їх 
філософські, соціокультурні, історичні, біологічні, психологічні і 
медичні основи; має базові знання щодо розвитку людини протягом 
життя в біологічному, психологічному та соціальному аспектах; 
ПРЗ 3. Має елементарні знання методології виконання типових 
завдань, стандартів, нормативів, процедур, що використовуються в 
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різних областях педагогічної діяльності; 
ПРЗ 4. Має елементарні знання про найбільш важливі закони фізи-
ки та хімії, про структуру і властивості основних типів біологічних 
макромолекул та їх складових; розуміє фізико-хімічні основи та 
молекулярні механізми основних процесів життєдіяльності;  
ПРЗ 5. Знає загальну біологію, екологію, мікробіологію, вірусологію, 
цитологію, гістологію, імунологію, анатомію та фізіологію людини та 
може використовувати ці знання в практичній діяльності;  
ПРЗ 6. Знає загальну, вікову та шкільну гігієну, основи дієтології, 
біоритмологію, паразитології, основи валеології (санології) тощо; 
ПРЗ 7. Знає особливості будови та функцій мозку людини, фізіоло-
гічні основи вищої нервової діяльності, фізіологію сприйняття, 
кодування і переробки інформації, загальну та вікову психологію, 
психологію здоров’я, конфліктів і спілкування, спеціальну та експе-
риментальну психологію, основи організації психологічної служби 
тощо; 
ПРЗ 8. Знає особливості розвитку структури і функцій дитячого 
організму, становлення психічної функції в онтогенезі, етапи розви-
тку типів мислення; 
ПРЗ 9. Знає теоретичну і практичну валеологію, основи безпеки 
життєдіяльності, основі охорони праці та цивільного захисту насе-
лення і використовує ці знання для проведення навчання з основ 
здоров’я та інших предметів оздоровчого спрямування; 
ПРЗ 10. Знає фізіологічні, психологічні та дидактичні основи органі-
зації навчального процесу; 
ПРЗ 11. Має теоретичні знання з основ масажу, профілактики та 
корекції порушень зору та постави, фітопрофілактики, загартуван-
ня та оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Уміння: ПРУ 1. Уміє самостійно проводити уроки основ здоров’я, валеології, 
основ безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та цивільного 
захисту населення, використовуючи продуктивні технології, мето-
ди, прийоми, форми та засоби навчання; 
ПРУ 2. Володіє педагогічними технологіями спрямованими на мінімі-
зацію негативного впливу шкільного стресу на здоров’я учнів, 
уміннями педагога-тренера; 
ПРУ 3. Уміє здійснювати діагностику рівня здоров’я (неінвазивними 
клінічними та валеологічними методами);  
ПРУ 4. Уміє надавати першу долікарську медичну допомогу у невід-
кладних станах;  
ПРУ 5. Уміє проводити превентивну освітню роботу та планувати і 
організовувати оздоровчі заходів;  
ПРУ 6. Уміє створювати і підтримувати сприятливе для здоров’я 
середовище в навчальному закладі; 
ПРУ 7. Уміє проводити психодіагностику, підтримувати психічного 
здоров’я і здійснювати психокорекції; 
ПРУ 8. Володіє методами діагностики біологічного віку і використо-
вує їх для встановлення етапів вікового розвитку дитини (зокрема, 
шкільної зрілості), відповідності фізичного і психічного розвитку 
показникам норми; 
ПРУ 9. Володіє практичними навичками проведення масажу, профі-
лактики і корекції зору та постави, фітопрофілактики, загартування 
та оздоровчо-рекреаційної рухової активності; 
ПРУ 10. Володіє практичними навичками проведення експеримен-
тальних лабораторних та польових досліджень;  
ПРУ 11. Уміє визначати по класифікаторам лікарські рослини, 
збирати їх, підготовлювати для зберігання, готувати оздоровчі фіто 
чаї та інші фітопрепарати; 
ПРУ 12. Володіє професійною лексикою та загальною культурою 
мовлення. 

Комунікація: 
 

ПРК 1. Уміє в чіткій і послідовній формі, різними каналами зв'язку 
спілкуватися, використовуючи спеціальну термінологію (рідною, 
іноземною та латинською мовами), з фахівцями в галузі освіти, а 
доступною мовою — із споживачами освітніх послуг та фахівцями 
інших спеціальностей; 
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ПРК 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно 
працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, 
інших професійних об’єднаннях). 
ПРК 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського 
існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і 
керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 
діалогу і співробітництва; 
ПРК 4. Здатний співпрацювати з організаціями, центрами, устано-
вами, що здійснюють профілактику правопорушень серед учнів, 
просвітницьку роботу щодо формування навичок здорового способу 
життя. 

Автономія і відпові-
дальність: 

ПРА 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з висо-
ким рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 
ПРА 2. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє 
середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх 
соціально-культурно-економічного контексту. 
VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі комплекс-
ного кваліфікаційного екзамену та публічного захисту кваліфіка-
ційної роботи.  

Вимоги до комплекс-
ного кваліфікаційного 

екзамену  

Комплексний кваліфікаційний екзамен має на меті встановлення 
освітньої та професійної кваліфікації і включає завдання з теорії й 
методики навчання за спеціальністю і предметною спеціалізацією. 

Вимоги до кваліфіка-
ційної роботи  

 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання спеціалізованої 
задачі з валеології та/або практичної проблеми з методики навчан-
ня предметам оздоровчого спрямування, що характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов, потребує застосування 
теоретичних положень і сучасних методів навчання.  
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфіка-
ційна робота має бути розміщена на сайті вищого навчального 
закладу або його структурного підрозділу.  

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 
передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-
який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та квалі-
фікації; 
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 
9) інших процедур і заходів. 
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Наці-
ональним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалеж-
ними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 
щодо забезпечення якості вищої освіти.  

VIII Вимоги професійних стандартів  
Офіційними документами, що були враховані у Стандарті вищої освіти та є важливими для 
урахування при побудові та реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми — це: 
1. Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 
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працівників навчальних закладів. Затверджені Наказом МОН від 01.06.2013 р. № 665. Режим 
доступу: http://osvita.ua/legislation/other/37302/list/1/ 
2. Галузевий стандарт вищої освіти України за напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я 
людини*» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», кваліфікація 
«Вчитель основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня». Затвердже-
ний Наказом МОН від 02.07.2014 р. № 783. Режим доступу: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?usp=sharing  

VIIІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 
1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.Закон України «Про освіту». Проект. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141 
3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1341. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  
4. ESG — http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 
5. ISCED (МСКО) 2011 — http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 
6. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 — http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-
education-training-2013.pdf 
7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : Видав-
ництво «Соцінформ», 2010. 
8. Перелік галузей знань і спеціальностей — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-
п 
9. Напрацювання проекту TUNING (Education) 
http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-the-design-and-
delivery-of-degree-programmes-in-education.html 
10. Наказ МОН України від 01.06.2016 за №600 «Про затвердження та введення в дію Мето-
дичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» — 
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-01/5555/nmon_600.zip  
11. Наказ МОН України від 31.05.2016 за №506 Про затвердження Переліку предметних 
спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за 
якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціа-
льностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів. — 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16 
12. Порядок внесення інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту 
державного зразка. Постанова Кабінету міністрів України від 5 травня 2016 р. № 325: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880 
13. Галузевий стандарт вищої освіти України за напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я 
людини*» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», кваліфікація 
«Вчитель основ здоров’я загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня». Затвердже-
ний Наказом МОН від 02.07.2014 р. № 783. Режим доступу: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?usp=sharing 
14. Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової підготовки бакалавра за напрямом 
«Здоров’я людини*»  
Режим доступу: http://autta.org.ua/files/resources/zdorovya-lyudini2.pdf 

 
Пояснювальна записка 
Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що ви-

значають специфіку підготовки бакалаврів з предметної спеціалізації 
014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) та програмні результати 
навчання, які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та 
бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програ-
ми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам Національ-
ної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує до якої групи дескрипторів 
НРК належать програмні результати навчання, пов’язані з відповідними 
компетентностями. В таблиці 2 показана відповідність програмних ре-
зультатів навчання та компетентностей.  

Вищий навчальний заклад самостійно визначає перелік дисциплін, 
практик та інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття 
означених Стандартом компетентностей. Нормативний зміст підготовки 
визначається дисциплінами, що забезпечують досягнення програмних 
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результатів навчання. При описі окремих дисциплін, практик та інших 
видів навчальної діяльності потрібно визначити мету їх вивчення (компе-
тентності, на формування яких направлена дана дисципліна) та конкрет-
ні заплановані результати навчання, які забезпечать досягнення програ-
мних результатів навчання.  

Для забезпечення академічної мобільності студентів рекоменду-
ється при розробці навчальних планів підготовки бакалаврів з предмет-
ної спеціалізації 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) викорис-
товувати освітньо-професійну програму Галузевого стандарту підготовки 
за напрямом «Здоров’я людини*» (Код доступу: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B54GbTtDzhCNZnhyM2FJcWd6Um8?
usp=sharing 

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних ре-
зультатів навчання не є вичерпним. Вищі навчальні заклади при форму-
ванні профілю освітніх програм вказують додаткові компетентності і про-
грамні результати навчання, які відповідають варіативній складовій спе-
ціалізації.  

За наявності відповідного обґрунтування, вищий навчальний за-
клад може запровадити в освітній програмі додаткові професійні кваліфі-
кації та умови її присвоєння. 

Вищий навчальний заклад має право вводити додаткові форми 
атестації здобувачів вищої освіти у формі кваліфікаційного/атестаційного 
екзамену. 

Таблиця 1 
Матриця відповідності визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам Національної рамки 
кваліфікацій 

Класифікація компетентностей за НРК 

Зн
ан
ня

 

Ум
ін
ня

 

К
ом
ун
ік
ац
ія

 

А
вт
он
ом
ія

 т
а 

ві
дп
ов
ід
ал
ьн
іс
ть

 

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність, використовуючи базові знання з соціально-
гуманітарних дисциплін, здійснювати спостереження та інтерпрету-
вати соціальні явища; аналізувати їх зв'язок з різними областями 
фахової діяльності, застосовувати набуті знання в практичних 
ситуаціях; 

+ +   

ЗК 2. Здатність усвідомлювати рівень власних знань, умінь і нави-
чок, розуміє необхідність постійного підвищення кваліфікації та 
особистісного розвитку, здійснювати самооцінку, прагнути вдоско-
налювати свої навички та здібності, визначати напрям власного 
розвитку та навчання впродовж життя; 

+ +   

ЗК 3. Здатність самостійно здобувати знання і розвивати свої про-
фесійні навички, використовуючи різні інформаційні джерела 
(рідною та іноземною мовою) та Веб-ресурси; критично оцінювати 
та аналізувати інформацію, поширювану в ЗМІ, особливо в царині 
своєї професійної діяльності, бути спроможнім до адаптації та дії в 
новій ситуації на основі креативності; 

 +  + 

ЗК 4. Здатність ефективно працювати індивідуально, відповідно до 
інструкцій, приймати самостійні рішення та критично оцінювати 
результати своєї діяльності; працювати в команді, виконуючи різні 
ролі, приймати і визначати завдання діяльності; 

  + + 

ЗК 5. Здатність усвідомлювати моральні і етичні проблеми, пов'яза- + + +  
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ні з власною і чужою професійною діяльністю, бути переконаним у 
важливості етичної професійної поведінки, свідомо застосовувати 
принципи біоетики, проявляти рефлексію; 
ЗК 6. Здатність, враховуючи значення зовнішнього захисту життя і 
здоров’я дітей різного віку, створювати і підтримувати необхідний 
рівень безпеки людини та довкілля; формувати навички безпечної 
поведінки та бережливого природокористування; забезпечувати 
необхідний рівень індивідуальної та групової безпеки на виробниц-
тві (у навчальному закладі), побуті та у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій, розуміти та реалізовувати стратегію сталого 
розвитку; 

+ +   

ЗК 7. Здатність чітко та послідовно висловлюватися усно або пись-
мово на теми, що стосуються різноманітних фахових питань україн-
ською мовою; читати і розуміти фахові наукові тексти іноземною 
мовою і спілкуватися цією мовою з фахівцями на рівні B2; 

+  +  

ЗК 8. Здатність здійснювати індивідуальну підприємницьку діяль-
ність. +   + 

ЗК 9. Здатність усвідомлювати і бути переконаний у важливості, 
доцільності та необхідності педагогічного впливу на соціальне 
середовище для розвитку оптимальних взаємовідносин в ньому; 
проектувати свою професійну діяльність у відповідності до цього; 

+  +  

ЗК 10. Здатність використовувати основні теорії, що стосуються 
навчання, виховання і викладання в практичній діяльності, розумі-
ти їх різноманітність; 

+ +   

ЗК 11. Здатність володіти елементарними знаннями про процеси 
міжособистісного спілкування і соціального розвитку, їх закономір-
ності та відхилення; 

+    

ЗК 12. Здатність, використовуючи основні теорії вікової фізіології та 
психології для діагностики та аналізу мотивів і закономірностей 
людської поведінки, враховуючи вікові особливості фізичного і 
психічного розвитку учнів, прогнозувати стратегії і практичні дії 
щодо різних контекстів педагогічної діяльності; 

+ +   

ЗК 13. Здатність використовувати базові знання про учасників 
навчально-виховного процесу, структуру та функції системи освіти; 
цілі, правові основи організації і функціонування різних загальноо-
світніх та спеціалізованих навчально-виховних закладів, позашкі-
льних установ, інтернатів та опікунських структур для організації 
професійної діяльності; 

+ +   

ЗК 14. Здатність здійснювати наукові дослідження під керівництвом 
наукового керівника, застосовуючи основні статистичні методи та 
комп'ютерні алгоритми, методи аналізу та опису педагогічних 
явищ; 

 +   

ЗК 15. Здатність оцінювати придатність поширених методів, проце-
дур і практик для реалізації завдань, пов'язаних з різними сферами 
педагогічної діяльності; використовувати основні теорії для аналізу, 
інтерпретації та розробки педагогічних стратегій; генерувати так-
тику вирішення конкретних педагогічних проблем; прогнозувати 
хід їх вирішення та наслідки цих дій; 

+ +   

ЗК 16. Здатність надати невідкладну долікарську допомогу; здійс-
нювати профілактику неінфекційних та інфекційних захворювань і 
дитячого травматизму; підбирати, використовувати та розробляти 
різні дидактичні прийоми з урахуванням вікових особливостей 
учнів, їх біологічного віку та стану здоров’я; зберігати та створюва-
ти сприятливе для здоров’я учасників навчально-виховного проце-
су довкілля; 

 +   

ЗК 17. Здатність визначати шляхи та здійснювати корекційну допо-
могу дітям з вадами розвитку в умовах інклюзивного навчального 
закладу. 

+ +   

Спеціальні (фахові) компетентності 
ПК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань базові знання про хімічні та фізичні основи 
процесів життєдіяльності, про будову та функції організму людини 
в цілому та його окремих органів і систем органів; 

+    
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ПК 2. Здатність використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань базові знання про природокористування, 
охорону навколишнього середовища та основні фактори довкілля, 
що впливають на здоров’я людини; 

+    

ПК 3. Здатність використовуючи під час навчання та виконання 
професійних завдань базові знання з біології, медицини та валео-
логії оцінювати основні соціальні виклики щодо здоров’я дітей та 
молоді з метою проведення превентивної роботи; 

+ +   

ПК 4. Здатність проектувати, організовувати, проводити навчаль-
ний процес з предметів оздоровчого спрямування (основ здоров’я, 
безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці, основ медич-
них знань тощо) в загальноосвітніх навчальних закладах і оцінюва-
ти його ефективність; 

+ +   

ПК 5. Здатність формувати в учнів життєві компетентності особис-
тості на засадах розвитку життєвих навичок відповідно до Держав-
ного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Конце-
пції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 
дітей та молоді; 

+ +   

ПК 6. Здатність формувати в учнів позитивну мотивацію до здоро-
вого способу життя на основі розвитку життєвих навичок, особис-
тим прикладом утверджувати здоровий спосіб життя, повагу до 
принципів загальнолюдської моралі; 

+ +  + 

ПК 7. Здатність проектувати, організовувати і проводити позаклас-
ну виховну роботу з питань формування, збереження та зміцнення 
здоров’я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціа-
льно-небезпечних інфекційних хвороб; забезпечити формування 
свідомої мотивації в дітей та молоді до здорового способу життя; 

+ +  + 

ПК 8. Здатність до перенесення системи наукових валеологічних 
знань у площину навчального предмету, забезпечувати безпечне 
проведення валеологічних досліджень в лабораторії та природних 
умовах, формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння та навич-
ки; 

+ +  + 

ПК 9. Здатність проводити оцінку та моніторинг рівня здоров’я, 
прогнозувати стан індивідуального та суспільного здоров’я; здійс-
нювати індивідуальні і групові консультації с питань здорового 
способу життя, раціонального харчування, розробляти та супрово-
джувати індивідуальні оздоровчі системи, залучати дітей та молодь 
до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, надавати фізіотера-
певтичні послуги в межах сформованих компетенцій (масаж, фіто 
профілактика і фітотерапія, профілактика порушень зору та поста-
ви тощо); 

+ + + + 

ПК 10. Здатність аналізувати програми, підручники та навчально-
методичні матеріали з предметів оздоровчого спрямування (основ 
здоров’я, безпеки життєдіяльності, валеології, охорони праці та 
основ медичних знань тощо), підбирати і використовувати адекват-
ні методики та педагогічні технології для організації навчально-
виховного процес з інваріативних та варіативних предметів оздо-
ровчого спрямування. 

+ +  + 

Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей 
Програмні результати навчання Компетентності:  

ІК — інтегральна, 
ЗК — загальні, 
ПК — професійні. 

ПРЗ 1. Має елементарні структуровані знання про місце педа-
гогіки в системі наук, її предметних і методологічних взаємоз-
в'язках з іншими науками; про різні напрями педагогіки; 
володіє педагогічною термінологією, теоріями та методологією.  

 

ПРЗ 2. Має впорядковане знання про навчання і виховання, їх 
філософські, соціокультурні, історичні, біологічні, психологічні 
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і медичні основи; має базові знання щодо розвитку людини 
протягом життя в біологічному, психологічному та соціальному 
аспектах. 
ПРЗ 3. Має елементарні знання методології виконання типових 
завдань, стандартів, нормативів, процедур, що використову-
ються в різних областях педагогічної діяльності. 

 

ПРЗ 4. Має елементарні знання про найбільш важливі закони 
фізики та хімії, про структуру і властивості основних типів 
біологічних макромолекул та їх складових; розуміє фізико-
хімічні основи та молекулярні механізми основних процесів 
життєдіяльності.  

 

ПРЗ 5. Знає загальну біологію, екологію, мікробіологію, вірусо-
логію, цитологію, гістологію, імунологію, анатомію та фізіоло-
гію людини та може використовувати ці знання в практичній 
діяльності.  

 

ПРЗ 6. Знає загальну, вікову та шкільну гігієну, основи дієтоло-
гії, біоритмологію, паразитології, основи валеології (санології) 
тощо. 

 

ПРЗ 7. Знає особливості будови та функцій мозку людини, 
фізіологічні основи вищої нервової діяльності, фізіологію 
сприйняття, кодування і переробки інформації, загальну та 
вікову психологію, психологію здоров’я, конфліктів і спілку-
вання, спеціальну та експериментальну психологію, основи 
організації психологічної служби тощо. 

 

ПРЗ 8. Знає особливості розвитку структури і функцій дитячого 
організму, становлення психічної функції в онтогенезі, етапи 
розвитку типів мислення. 

 

ПРЗ 9. Знає теоретичну і практичну валеологію, основи безпе-
ки життєдіяльності, основі охорони праці та цивільного захисту 
населення і використовує ці знання для проведення навчання 
з основ здоров’я та інших предметів оздоровчого спрямування. 

 

ПРЗ 10. Знає фізіологічні, психологічні та дидактичні основи 
організації навчального процесу. 

 

ПРЗ 11. Має теоретичні знання з основ масажу, профілактики 
та корекції порушень зору та постави, фітопрофілактики, 
загартування та оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

 

ПРУ 1. Уміє самостійно проводити уроки основ здоров’я, валео-
логії, основ безпеки життєдіяльності, основ охорони праці та 
цивільного захисту населення, використовуючи продуктивні 
технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

 

ПРУ 2. Володіє педагогічними технологіями спрямованими на 
мінімізацію негативного впливу шкільного стресу на здоров’я 
учнів, уміннями педагога-тренера. 

 

ПРУ 3. Уміє здійснювати діагностику рівня здоров’я (неінвазив-
ними клінічними та валеологічними методами).  

 

ПРУ 4. Уміє надавати першу долікарську медичну допомогу у 
невідкладних станах.  

 

ПРУ 5. Уміє проводити превентивну освітню роботу та планува-
ти і організовувати оздоровчі заходів.  

 

ПРУ 6. Уміє створювати і підтримувати сприятливе для здоров’я 
середовище в навчальному закладі.  

 

ПРУ 7. Уміє проводити психодіагностику, підтримувати психіч-
ного здоров’я і здійснювати психокорекції. 

 

ПРУ 8. Володіє методами діагностики біологічного віку і вико-
ристовує їх для встановлення етапів вікового розвитку дитини 
(зокрема, шкільної зрілості), відповідності фізичного і психіч-
ного розвитку показникам норми. 

 

ПРУ 9. Володіє практичними навичками проведення масажу, 
профілактики і корекції зору та постави, фітопрофілактики, 
загартування та оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

 

ПРУ 10. Володіє практичними навичками проведення експери-
ментальних лабораторних та польових досліджень.  

 

ПРУ 11. Уміє визначати по класифікаторам лікарські рослини,  
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збирати їх, підготовлювати для зберігання, готувати оздоровчі 
фіто чаї та інші фітопрепарати. 
ПРУ 12. Володіє професійною лексикою та загальною культу-
рою мовлення. 

 

ПРК 1. Уміє в чіткій і послідовній формі, різними каналами 
зв'язку спілкуватися, використовуючи спеціальну термінологію 
(рідною, іноземною та латинською мовами), з фахівцями в 
галузі освіти, а доступною мовою — із споживачами освітніх 
послуг та фахівцями інших спеціальностей.  

 

ПРК 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно 
працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, 
інших професійних об’єднаннях). 

 

ПРК 3. Здатний розуміти значення культури як форми людсь-
кого існування, цінувати різноманіття та мультикультурність 
світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 
толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

ПРК 4. Здатний співпрацювати з організаціями, центрами, 
установами, що здійснюють профілактику правопорушень 
серед учнів, просвітницьку роботу щодо формування навичок 
здорового способу життя. 

 

ПРА 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з 
високим рівнем автономності здобуті під час навчання компе-
тенції. 

 

ПРА 2. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє 
середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх 
соціально-культурно-економічного контексту. 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО ТА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 
Бойчук Ю. Д. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Провідним напрямом якісного оновлення професійної освіти є під-
готовка фахівців, здатних усвідомлено використовувати потенціал фун-
даментальних дисциплін для системного вирішення професійних завдань. 
Досягнення цього можливе на основі міждисциплінарної інтеграції як 
дидактичної основи забезпечення цілісності освітнього процесу у сучас-
ній вищій школі [1; 3]. 

Інтеграція (від лат. integration — поповнення, відновлення) — 
процес розвитку, об’єднання у ціле розрізнених частин і елементів. Про-
цеси інтеграції мають місце як у вже існуючій системі, де вони підвищу-
ють рівень її цілісності і організованості, так і при виникненні нової (еме-
рджентної) системи з раніше не сполучених елементів. У процесі інтегра-
ції в системі збільшується об’єм та інтенсивність взаємозв’язків між еле-
ментами [2]. Інтеграція — це не тільки підсилення зв’язків, але і зміна 
вихідних елементів. Якщо такої зміни немає, то й відсутнє підсилення 
зв’язків, воно підмінюється лише механічним об’єднанням. Інтеграційний 
процес означає новоутворення цілісності, яке має системні якості загаль-
нонаукової, міжнаукової чи внутрішньонаукової взаємодії, відповідні 
механізми взаємозв’язку, а також зміни в елементах, функціях об’єкта 
вивчення, які обумовлені зворотним зв’язком системних засобів і нових 
якостей, що утворилися. 

Підгрунтям для інтеграції в професійній освіті є аналогічні тенден-
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