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1. Анотація до курсу 
Початок ХХІ століття ознаменований цілою низкою глобальних змін у соціальній, економічній, 
екологічній і духовній сферах суспільства, втратою значущих цінностей і виникненням нових, а 
також формуванням нової філософії життя. Цей період характеризується кризовим розвитком, за 
якого формуються нові й загострюються старі суперечності. Мінливі й нестабільні умови існування 
в умовах соціально-економічних, екологічних, військово-політичних, ядерних та інформаційних 
викликів стають причиною сприйняття сучасного існування як стресового і є основою для 
погіршення якості життя людини, розладів здоров’я, наростання страху перед майбутнім. 
У зв’язку з цим з’явився соціальний запит на формування нової генерації людей, здатних протягом 
тривалого часу зберігати якість всіх життєвих функцій життєдіяльності відповідно до змін умов і 
рівнів біологічного і соціального розвитку людини, динамічно реагувати на зміни різних 
параметрів життєдіяльності й зберігати при цьому високу стійкість до широкого спектру зовнішніх і 
внутрішніх впливів. Тобто, все більше стає затребуваним новий тип особистості – особистості 
когерентної, стійкої, ідентичної до самої себе, яка несе образ себе в усьому багатстві взаємин із 
навколишнім світом, яка має активну творчу позицію і прагнення до морально-духовного 
вдосконалення впродовж усього життя. Нова культурно-історична ситуація підвищує значущість і 
цінність здоров’я, оскільки тільки здорова людина в повному обсязі здатна до активної 
саморегуляції власної поведінки, до формування індивідуальних оздоровчих програм, до 
продуктивної і творчої суспільної діяльності. Здоров’я як цінність посідає домінуюче місце в 
структурі людських цінностей. Усвідомлене сприйняття цінностей здоров’я і здорового способу 
життя стає в сучасну епоху не просто значущим, а провідним чинником сталого розвитку 
суспільства і суспільних стосунків. Завдання формування, збереження і розвитку генетично 
детермінованого здоров’я людини, яка живе в напруженому соціоприродному середовищі, 
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створення комфортного життєвого середовища в соціальному, економічному, екологічному й 
психологічному аспектах стають пріоритетними для сучасного людського суспільства. 

Під час вивчення цієї дисципліни Ви ознайомитесь з поняттям здоров’язбереження як науковою 
категорією і напрямом управлінської діяльності; дізнаєтеся про технології здоров’язбереження; 
сформуєте поняття про вибір практик здоров’язбереження  в  умовах  сучасного суспільства. У Вас 
буде можливість сформувати уявлення про менеджмент здоров’язбереження, побудову 
індивідуальної здоров’язбережувальної траєкторії та особисту безпеку людини в повсякденній і 
професійній діяльності. 

 
2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в сфері 
публічного управління та адміністрування складними процесами, у тому числі діяльності щодо 
здоров’язбереження та особистої безпеки людини, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних управлінських знань у здобувачів вищої освіти, а також 
розвиток відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов і вимог. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та 
адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

 
Завдання курсу: 
– знати і розуміти: сутність здоров’язбереження як наукової категорії і напряму 

управлінської діяльності, сутність інструментів управління щодо забезпечення зовнішнього та 
внутрішнього середовища здоров’язбереження, менеджмент-орієнтованого розвитку; технологій 
здоров’язбереження, методів, форм і засобів здоров’язберігаючої діяльності, методологічних 
основ та ключових критеріїв визначення та розвитку технологій соціального управління, складових 
особистої безпеки людини ; 

– вміти: критично аналізувати тенденції розвитку публічноуправлінської діяльності у сфері 
здоров’язбереження та здоров’яформування на всіх рівнях управлінн, застосовувати теоретичні 
підходи та моделі соціального управління під час здійснення наукових досліджень та реалізації 
професійної діяльності в органах управління, вміння аргументувати та обґрунтовувати авторську 
позицію щодо формування здоров’язбережувальної компетентності, створення індивідуальних 
стратегій здоров’язбереження та реалізація індивідуальної здоров’язбережувальної траєкторії. як 
на побутовому рівні, так і у професійній діяльності, аргументувати та обґрунтовувати авторську 
позицію щодо інструментів удосконалення власного здоров’язбережувального простору в 
контексті  категорій «свобода», «необхідність», «відповідальність», напрямів соціального 
управління середовищем здоров’язбереження та забезпечення особистої безпеки людини 

 
3. Результати навчання 

Дисциплінарні результати навчання:  

- продемонструвати розуміння сутності здоров’язбереження як наукової категорія і 
напряму управлінської діяльності, вміння критично аналізувати тенденції розвитку 
публічноуправлінської діяльності у сфері здоров’язбереження та здоров'яформування на 
всіх рівнях управління – від центрального до регіонального, місцевого та індивідуального 

- продемонструвати розуміння сутності інструментів управління щодо забезпечення 
зовнішнього та внутрішнього середовища здоров’язбереження, менеджмент-
орієнтованого розвитку; технологій здоров’язбереження, методів, форм і засобів 
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здоров’язберігаючої діяльності, вміння аргументувати та обґрунтувати, публічно 
доводити авторську позицію 

- продемонструвати розуміння сутності та здатність аналізувати та практично застосовувати 
технології соціально-орієнтованого управління у сфері здоров’язбереження, вміння 
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію 

- продемонструвати засвоєння та розуміння методологічних основ, ключових критеріїв 
визначення та розвитку технологій соціального управління, здатність застосовувати 
теоретичні підходи та моделі соціального управління під час здійснення наукових 
досліджень та реалізації професійної діяльності в органах управління, вміння 
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію щодо формування 
здоров’язбережувальної компетентності, створення індивідуальних стратегій 
здоров’язбереження та реалізація індивідуальної здоров’язбережувальної траєкторії як на 
побутовому рівні, так і у професійній діяльності 

- продемонструвати здатність презентувати, вміння аргументувати та 
обґрунтовувати авторську позицію щодо інструментів удосконалення власного 
здоров’язбережувального простору в контексті  категорій «свобода», «необхідність», 
«відповідальність» напрямів соціального управління середовищем здоров’язбереження та 
забезпечення особистої безпеки людини. 

 
4. Структура курсу 

 

Тижні Тематика занять 
Вид 

занять 
Ресурси Оцінка 

1 Вступ до курсу  
Мета, завдання, результати 
Політика курсу  
Навчальні матеріали 
Система та критерії оцінювання  

Лекція 

Силабус 
Презентація курсу 
Методичні рекомендації 
Рекомендовані джерела 
ККР для проведення заліку 

– 

Тема 1.  Здоров’язбереження як 
наукова категорія і напрям 
управлінської діяльності 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 0-1 

Практичне заняття «Мета та 
умови створення індивідуальної 
системи здоров’язбереження» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-5 

2 Тема 1.  Здоров’язбереження як 
наукова категорія і напрям 
управлінської діяльності 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Мета та 
умови створення індивідуальної 
системи здоров’язбереження» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-5 

3 Тема 2. Технології 
здоров’язбереження 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Аналіз 
власного життєвого середовища, 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища 
здоров’язбереження.» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

4 Тема 2. Технології 
здоров’язбереження 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Аналіз Практичне Методичні рекомендації 0-5 
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Тижні Тематика занять 
Вид 

занять 
Ресурси Оцінка 

власного життєвого середовища, 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища 
здоров’язбереження.» 

заняття 

5 Тема 3. Здоров’язбережувальний 
простір як інтегральна 
передумова якості освіти і життя 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 0-1 

Практичне заняття «Побудова 
індивідуальної 
здоров’язбережувальної 
траєкторії» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-6 

6 Тема 3. Здоров’язбережувальний 
простір як інтегральна 
передумова якості освіти і життя 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Побудова 
індивідуальної 
здоров’язбережувальної 
траєкторії» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-6 

7 Тема 4. Менеджмент 
здоров’язбереження 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Вибір практик  
здоров’язбереження  в  умовах  
сучасного суспільства». 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-6 

8 Тема 4. Менеджмент 
здоров’язбереження 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Вибір практик  
здоров’язбереження  в  умовах  
сучасного суспільства». 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-6 

9 
Тема 5. Особиста безпека людини Лекція 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття «Правові, 
громадсько-політичні, соціально-
економічні, технічні, 
природоохоронні, медико-
профілактичні й освітньо-виховні 
заходи, спрямовані на 
забезпечення здорових і 
безпечних умов існування 
людини». 

12 Методичні рекомендації 0-6 

10 
Тема 5. Особиста безпека людини Лекція 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-1 

Практичне заняття (тестування) Практичне 
заняття 

Підсумковий тест 0-40 
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Індивідуальне завдання – підготовка доповіді з мультимедійним супроводом за однією з 
тем самостійної роботи, доповіді на навчально-практичних конференціях, реферативної роботи.  

Форма проведення: розроблення, презентація та захист (відповіді на запитання, дискусія) 
індивідуального завдання перед аудиторією (бажано використовувати MS PowerPoint). 

Зміст індивідуального завдання:  
Теми для підготовки індивідуального завдання:  
Теми індивідуальних завдань:  
1. Школи здоров’я у країнах Європи/країнах Сходу. 
2. Цифрова медицина: історія становлення, сучасний рівень та перспективи розвитку. 
3. Формування культури здоров’я в сучасному українському суспільстві. 
4. Місце здоров’язбереження в різних національних культурах.  
5. Вплив навколишнього середовища на фізичне і психічне здоров’я людини. 
6. Вплив НТП на фізичне і психічне здоров’я людини. 
7. Здоров’язбережувальні освітні технології: форми, методи, засоби. 
8. Адаптація людини до зміни умов життя. 
9. Лабораторний та клінічний моніторинг показників здоров’я: світові практики та досвід. 
10. Хімія здоров’язбереження. 
11. Санологія та саногенне мислення як складові здоров’язбереження. 
12. Роль спорту та фізичної культури в формуванні здорової особистості. 
13. Сучасна політика формування здорового способу життя людини. 
14. Системи моніторингу здоров’я. 
15. Використання сенсорів та розумних гаджетів у реабілітаційній медицині. 
16. Вплив стресу на здоров’я людини: позитивний та негативний аспект. 
17. Самоменеджмент здоров’язбереження. 
18. Психологічні аспекти здоров’язбереження. 
19. Роль екології в програмі здоров’язбереження людини. 
20. Традиційна та народна медицина як складові здоров’язбереження. 

 
Для представлення результатів виконання індивідуального завдання необхідно заповнити 

відповідний шаблон, який розміщено у застосунку Teams MS Office та на дистанційній платформі 
Moodlе. 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 
На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом. 
Активований аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office365. 
Перевірений доступ з ПК чи мобільного ґаджету до за стосунків Microsoft Office: Teams, 

Moodle. 
Інстальований на ПК та мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point). 
 

6. Система оцінювання та вимоги  
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 
 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам  
7-го кваліфікаційного рівня НРК. 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на 
підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 
тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не менше 60 балів. Максимально 
за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами участі у дискусіях під час інтерактивних 
лекцій, виконанню та презентації результатів індивідуального завдання, зміст якого описано у 
розділі 4 (участь у дискусіях та презентація результатів окремих завдань оцінюється в межах 100 
балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 
кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
https://cutt.ly/1ORACPD) із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 
темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). Загалом за участь у дискусіях і захист результатів 
виконання індивідуального завдання отримується максимум 60 балів.  

Практичні роботи (індивідуальні і командні завдання, розподіл балів див. у табл. розділу 4) 
виконуються під час практичних занять (презентація результатів окремих завдань оцінюється в 
межах 100 балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 
кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
https://cutt.ly/1ORACPD) із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 
темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). При несвоєчасному здаванні практичної роботи 
оцінка знижується вдвічі. У сумі за практичну частину курсу при поточному оцінюванні 
отримується максимум 40 балів.  

Отримані бали за теоретичну частину та практичні роботи додаються і є підсумковою 
оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач 
вищої освіти може набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 

Теоретична частина Практична частина Разом 

60 40 100 

 
6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку, коли здобувач вищої освіти за 

поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне поліпшити оцінку, проводиться 
підсумкове оцінювання (залік) під час сесії. Якщо здобувач не здав у письмовій формі виконаних 
індивідуальних завдань (дві практичні роботи), він отримує незадовільну підсумкову оцінку з 
дисципліни.  

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає запитання  
з теоретичної та практичної частини курсу. Білет складається з 60 тестових завдань із чотирма 
варіантами відповідей, одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал (разом 60 балів)  
та 10 тестових завдань з практичної частини, кожне з запитань оцінюється максимум у 4 бали 
(разом 40 балів), причому:  

− 4 бали – відповідність еталону; 

− 3 бали – відповідність еталону з незначними помилками; 

− 2 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

− 1 бал – невідповідність еталону, але відповідність темі запитання; 

− 0 балів – відповідь не наведена або не відноситься до теми запитання. 
Отримані бали за відкриті та закриті тести додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за підсумковою роботою здобувач вищої освіти може 
набрати 100 балів. 

https://cutt.ly/1ORACPD
https://cutt.ly/1ORACPD
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7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 
вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 
отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 
базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих 
текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів), що 
можуть використовуватися в освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності 
регламентується положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_
plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 
фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 
залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  
Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової 

скриньки на НТУ Microsoft Office та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 
Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування у Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/.  
Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота у рамках 

дисципліни дистанційно у застосунку Microsoft Teams та на корпоративній платформі Moodle 
(www.do.nmu.org.ua ). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на 
університетську електронну пошту або до групи у Microsoft Teams. 

7.3. Політика щодо перескладання. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять.  
Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  
Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності.  
Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  
Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за 

допомогою дистанційної платформи.  
Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я 

інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність 
вважатиметься пропуском з причини хвороби).  

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин спілкування 
з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з 
оцінюванням його знань, він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому 
порядку.  

7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті. Здобувач 
вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті, 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/
http://www.do.nmu.org.ua/
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за окремими темами або видами навчальної активності із попереднім погодженням з 
викладачем дисципліни та гарантом освітньої програми. Визнання результатів здійснюється за 
наявності відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам 
вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MS Forms). Посилання 
на форму буде розміщено у Teams курсу. Заповнення анкет є важливою складовою вашої 
навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 
врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни.  
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