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Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Загальна теорія 

здоров’я» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є здоров’я як явище життя 

людини; фізична, психічна, соціальна та духовна складові здоров’я людини; 

основи здорового способу життя. 

2. Мета навчальної дисципліни: виховання в студентів свідомого 

ставлення до власного здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування 

основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я, оволодіння 

навичками безпечної для особистого здоров’я та здоров’я оточуючих 

поведінки. 

Пререквізити: предмет використовує знання гігієни, педагогіки, психології, 

соціології, філософії,біології, генетики, фізіології та ін. 

. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студент повинен 

знати: 
- основні поняття здоров’я;  

- чинники, що формують здоров’я і складові здорового способу життя;  

- чинники негативного впливу на здоров’я людини;  

- основні причини зростання психосоматичних та інфекційних 

захворювань, заходи їх профілактики;  

- показники здоров’я, захворюваності в Україні, світі;  

- принципові підходи, способи оцінки здоров’я людини;  

- значення, оздоровчий вплив на організм людини природних та 

соціальних факторів;  

- оздоровчий вплив рухової активності, загартовування на здоров’я 

людини; негативний вплив гіподинамії. 

вміти: 

- володіти методами оцінювання стану фізичного здоров’я людини;  

- оформляти паспорт здоров’я;  

- аналізувати й оцінювати валеологічні процеси; 

- володіти понятійно-категоріальним апаратом сучасної валеології; 

- аналізувати сучасні стратегії збереження здоров’я. 

- сформувати мотивацію до збереження здоров’я як найвищої цінності, як 

необхідної умови особистісного та професійного розвитку;  

- самостійно розробляти програми індивідуального оздоровлення, 

спрямовані на профілактику, корекцію слабких ланцюгів особистого здоров’я, 

підтримку та розвиток ресурсів організму. 

 

Формування програмних компетентностей 
Індекс в 

матриці ОП 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології. 



ЗК 6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 5. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, 

інформаційними технологіями для формування здорового 

способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку 

фізичних (рухових) якостей у представників різних груп 

населення і самостійної розробки методик і технологій для 

інтегрального гармонійного розвитку людини. 

ФК 9. Здатність здійснювати профілактику травматизму, 

забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей. 

ФК 12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, 

відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

ФК 13. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан 

учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності 

для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей. 

Програмні результати навчання (знання) (ПРЗ) 

ПРЗ 4. Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і 

корекції, засобами і методами управління станом людини. 

ПРЗ 8. Знає правила профілактики травматизму та надання першої 

медичної допомоги; володіє основними методами захисту 

персоналу та населення від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих. 

ПРЗ 10. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники 

збереження здоров’я. 

Програмні результати навчання (уміння) (ПРУ) 

ПРУ 1. Уміє проводити дослідження на відповідному рівні, 

здійснювати пошук, обробку та аналізу інформації з різних 

джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх 

подальшої реалізації в практиці. 

Програмні результати навчання (комунікація) (ПРК) 

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, 

учнями й вихованцями та їхніми батьками 

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює 

в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших 

професійних об’єднаннях). 
 

  



. Опис навчальної дисципліни 

.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Загальна теорія здоров’я» 

Форма 

навчання 
Р

ік
 п

ід
го

т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 

Вид  

підсумко 

вого 

контролю 

к
р

ед
и

т
ів

 

го
д

и
н

 

зм
іс

т
о
в

и
х
 

м
о
д

у
л

ів
 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

с
ем

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

с
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

ін
д

и
в

ід
у
а

л
ь

н
і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна         –    –   – екзамен  

Заочна         –  –  –    – екзамен  

 

.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

лк сз лаб інд с.р. лк сз лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я ЯК  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 

Тема 1. 
Валеологічне 

здоров’я – 

фундамент життя 

сучасної людини. 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 

Тема 2. «Загальна 

теорія здоров’я» 

як навчально-

наукова 

дисципліна. 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 

Тема 3. 
Проблеми 

здоров’я сучасної 

людини. 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 

Тема 4.  

Фізична складова 

здоров’я. 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 

Тема 5.  

Психічна і 

духовна складові 

здоров’я. 

11 2 2   7 11 1    10 

Тема 6.  

Соціальна 

складова 

здоров’я. 

11 2 2   7 11 1    10 

Разом за ЗМ 1 66 12 12   42 65 4 1   60 

Теми лекційних 

занять  

Змістовий модуль 2. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.  

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Тема 7. 

Вплив рухової 

активності на 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 



здоров’я людини. 

Тема 8. 

Залежність 

здоров’я людини 

від харчування. 

11 2 2   7 11 1    10 

Тема 9. Вплив 

режиму дня на 

стан здоров’я 

людини. 

11 2 2   7 10,5 0,5    10 

Тема 10.  

Вплив шкідливих 

звичок і 

залежностей на 

стан здоров’я 

людини. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 11. 

Вплив 

екологічних 

чинників на стан 

здоров’я людини. 

11 2 2   7 11 1    10 

Разом за ЗМ 2 54 10 10   34 55 4 1   50 

Усього годин 120 22 22 - - 76 120 8 2 - - 110 

 

Зміст завдань для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Основні завдання загальної теорії здоров’я як навчальної дисципліни. 

Поняття категорії здоров’я, критерії індивідуального здоров’я. 

Валеологічний моніторинг та скринінг. Співвідношення станів 

здоров’я та хвороби. Стан здоров’я населення України. Три різновиди 

валеологічних знань. Шляхи становлення валеологічної освіти в 

Україні та країнах зарубіжжя. 

2. Здоров'я та хвороба. «Третій стан». Поняття «третього стану» 

організму. Сутність та основні показники популяційного здоров’я. 

Поняття категорії хвороби. Погляди на дослідження здоров’я вчених 

сучасності і розвиток медицини. Шляхи ранньої профілактики 

здоров’я. Здоров’я з позиції системного підходу. Поняття фізичного, 

соціального, психічного, духовного здоров’я, їх загальна 

характеристика. Критерії здоров’я, їх порівняльна характеристика із 

критеріями нездоров’я. 

3. Діагностика здоров’я за функціональними показниками. Загальна 

характеристика адаптації. Види адаптації: професійна, соціально-

психологічна, дидактична, до фізичних навантажень, до клімато-

географічних умов. Стадії адаптації до фізичних навантажень. 

Поняття «перехресної адаптації». Діагностика здоров’я за прямими 

показниками. Біологічний вік та темпи старіння організму.  

4. Діагностика фізичного здоров’я за показниками біоенергетики 

здоров’я як біологічний потенціал енергетичної системи організму. 



Мітохондріальний обмін. Безпечний рівень здоров’я. 

5. Психічне здоров’я. Сучасні методики психічного оздоровлення. 

Стрес. Механізм його дії на організм. Методики профілактики стресу. 

Фізичні вправи як профілактика психічних стресових ситуацій. 

Репродуктивне здоров’я. Загальне уявлення про репродуктивну 

здатність, репродуктивний потенціал людини. Фактори формування 

та збереження репродуктивного здоров’я людини. Сексуальна та 

психічна сумісність. Передумови репродуктивного здоров’я. 

6. Рухова активність та здоров’я людини. Фізичні вправи та 

функціональні резерви організму. Оздоровчий ефект рухової 

активності середньої інтенсивності. Рекомендовані норми 

підвищення навантажень в оздоровчому тренуванні від заняття до 

заняття, потижнево, в межах окремого заняття.  

Стан хребта і здоров’я людини. Засоби фізичного виховання для 

профілактики порушень постави. Правила збереження правильної 

постави при ходьбі, сидінні, під час сну. 

7. Фізичні вправи та імунна система. Взаємозв’язок рівня рухової 

активності та активності імунної системи організму. Режими 

виконання вправ, які сприяють підвищенню імунітету. 

Загартування, гіпоксичне тренування як чинники оздоровлення. 

Методи загартовування. Загартовування повітрям. Загартовування 

сонцем. Загартовування водою. Сучасні СПА-процедури як методи 

оздоровлення. Правила загартовування. 

8. Масаж як засіб оздоровлення. Вплив масажу на функції різних систем 

організму. Види масажу: Лікувальний, гігієнічний тощо. 

Характеристика прийомів масажу. Принципи складання 

індивідуальних оздоровчих програм. Планування системи оздоровчих 

тренувань. Відповідність видів рухової активності індивідуальним 

особливостям людини. 

9. Фізичні вправи у профілактиці порушень діяльності серцево-судинної 

системи. Профілактика серцево-судинних захворювань. Механізми 

оздоровчого впливу рухової активності на серцево-судинну систему. 

Раціональне використання засобів фізичного виховання з метою 

профілактики захворювань ССС. Фізичні вправи у профілактиці 

порушень функції обміну речовин. Основні принципи оздоровчого 

харчування. Режим харчування. Рекомендації в галузі харчування 

зарубіжних вчених, «піраміда валеологічного харчування». Обмін 

речовин та здоров’я. 

10. Фізичні вправи у забезпеченні емоційної гармонії людини. Фізичні 

вправи як природний транквілізатор. Роль фізичних вправ у 

підвищенні інтенсивності метаболізму катехоламінів. Вплив рухової 

активності на психічну сферу людини. 

Методика оздоровлення організму дихальною гімнастикою. Дихання 

і здоров'я. Дихання за методом А.Н. Стрельникової, К.П. Бутейко. 

Дихальні вправи спеціального призначення за методом К. Дінейки. 

Навчання правильного дихання при виконанні силових вправ. 



Техніка виконання заспокійливого, тонізуючого та мобілізуючого 

дихання. Правила складання комплексу оздоровчої дихальної 

гімнастики. 

11. Профілактика травматизму при виконанні фізичних вправ та перша 

допомога при травмуванні.  Перша 

допомога при травмах (переломи, вивихи, пошкодження). Перша 

допомога при гострих патологічних станах. Перша допомога при 

травмуванні та патологічних станах під час занять фізичними 

вправами. 

Контроль та самоконтроль у оздоровчому тренуванні. Самопочуття. 

Суб’єктивні та об’єктивні критерії контролю. Методики їх 

вимірювання та розрахунку. 

Індивідуальні завдання 
ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача: написання 

та захист наукового повідомлення, виконання практичного завдання на задану 

тему: 
 

№ 

з/п 

Назва теми 

 Здійснити оцінку індивідуального рівня фізичного здоров’я 

(визначення зросту; визначення маси тіла; визначення відповідності 

маси тіла зросту). 

 Здійснити самооцінку рівня фізичного здоров’я.  

 Підготувати реферативні доповіді з мультимедійною презентацією 

на тему (одну на вибір): 

Вплив нікотину на репродуктивне здоров’я підлітків. 

Вплив алкоголю на репродуктивне здоров’я підлітків. 

Вплив наркотиків на репродуктивне здоров’я підлітків. 

Вплив раннього початку статевого життя на репродуктивне 

здоров’я. 

Здоров’я молоді в Україні. 

ВІЛ: шляхи передачі та методи захисту. 

СНІД: шляхи передачі та методи захисту. 

Українське законодавство про ВІЛ/СНІД. 

Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих. 

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ): шляхи 

передачі та способи захисту. 

Безпека людини в контексті Концепції ООН про стійкий розвиток 

людства. 

Законодавство України про безпеку й охорону здоров’я людини. 

Життєві цінності й здоров’я людини. 

Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. 

Основи психологічних і моральних принципів безпеки людини. 

Відповідальність за власне здоров’я. 

Вибір життєвого шляху на основі здорового способу життя. 

Причини порушення здоров'я дітей та його вплив на навчання.  



Здоров'я як головний фактор, що впливає на навчання і успішність 

дітей. 

Роль педагога в обиранні дітьми здорового способу життя.  

 

ІНДЗ рекомендовано до виконання студентам, що одержали за 

попередній модуль більше 85% від максимальної кількості балів. Протягом 

одного змістового модуля студент може виконати одне індивідуальне 

завдання. Виконання такого пошукового завдання передбачає попередню 

консультацію та наступний підбір та систематизацію матеріалу з 

обов’язковим подальшим його захистом. 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) моделювання фрагментів занять;  

4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – екзамен.  

Засоби оцінювання: 
контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- екзаменаційні завдання. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80 – 89 В 
добре  

70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

35 – 49 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

повторним вивченням 

дисципліни 



Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен) 
Поточне оцінювання  

аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

– 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модуль контроль – 5 балів Модуль контроль – 5 балів  

100 Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Підсумковий модуль – 40 

 

Тема 1. Валеологічне здоров’я – фундамент життя сучасної людини. 

Тема 2. «Загальна теорія здоров’я» як навчально-наукова дисципліна. 

Тема 3. Проблеми здоров’я сучасної людини. 

Тема 4. Фізична складова здоров’я. 

Тема 5. Психічна і духовна складові здоров’я. 

Тема 6. Соціальна складова здоров’я. 

Тема 7. Вплив рухової активності на здоров’я людини. 

Тема 8. Залежність здоров’я людини від харчування. 

Тема 9. Вплив режиму дня на стан здоров’я людини. 

Тема 10. Вплив шкідливих звичок і залежностей на стан здоров’я людини. 

Тема 11. Вплив екологічних чинників на стан здоров’я людини. 

 

5. Рекомендована література – основна 
1. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко. – К., 2000. – 248 с. 

2. Белик Э. В. Валеология / Белик Э. В. – Донецк, 2004.– 512 с.  

3. Бендес Т. В. Гендерная психология / Бендес Т. В. Москва-Санкт-Петербург-Киев, 2006. 

– 430с  

4. Билич Г. Л. Основы валеологии / Билич Г. Л. – СПб., 1998. – 560 с.  

5. Бобрицька В. І. Валеологія : навч. посіб. / Бобрицька В. І. – Полтава, 1999. – 306 с.  

6. Большая энциклопедия народных методов самолечения / сост. Е. Н. Белозерова. – 

Донецк, 2006. – 521 с.  

7. Вайнер Э. Н. Валеология : учебный практикум / Вайнер Э. Н. – М., 2002. – 321 с.  

8. Валеология. Справочник школьника / под ред. С. Н.Заготовой. – Донецк, 1998. – 448 с.  

9. Валеологічне розвантаження школярів протягом навчального процесу / під. ред. 

М. С.Гончаренко. – Харків, 2005. 

10. Ваш домашний доктор / авт.-сост. Б. Н. Джерелей. – Донецк, 2006. – 512 с.  

11. Вредные привычки и их профилактика / сост. М. С. Гончаренко. – Харьков, 2004. – 

119 с.  

12. Голубев В. В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста / Голубев В. В. 

– М., 2003. – 416 с.  

13. Грибан В. Г. Валеологія : навчальний посібник / Грибан В. Г. – К., 2005. – 256 с.  

14. Дорошкевич М. П. Основы валеологии и школьной гигиены / Дорошевич М. П. – Мн., 

2003. – 234 с.  

15. Дорошкевич М. П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста / 

Дорошкевич М. П. – Ростов н/д, 2003. – 336 с.  

16. Дубровинская Н. В. Психофизиология ребенка : учебное пособие / Дубровинская Н. В. 

– М., 2005. – 144 с.  

17. Зайцев Г. К. Валеология : культура здоровья / Г. К. Зайцев. – Самара, 2003. – 272 с.  

18. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья : учебное пособие / Казин Э. М. – М., 

2000. – 192 с.  

19. Кермани К. Аутогенная тренировка / Кермани К. – М., 2002. – 448 с.  

20. Колбанов В. В. Валеология в школе / Колбанов В. В. – СПб., 1992. – 150 с.  



21. Коробкина З. В. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : 

Учебное пособие / Коробкина З. В. – М., 2004. – 192 с  

22. Крюкова Д. А. Здоровый человек и его окружение : учебное пособие / Крюкова Д. А. – 

Ростов н/д, 2005. – 381 с.  

23. Куинджи Н. Н. Валеология : методическое пособие / Куинджи Н. Н. – М., 2000. – 139 с.  

24. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней / Марков В. В. 

– М., 2001. – 320 с  

25. Медико-біологичні основи валеології / під ред. П. Д. Плахтія. – Кам'янець-Подільський, 

2000. – 408 с.  

26. Минько А. И. Наркология в вопросах и ответах / Минько А. И. – Ростов н/д, 2003. – 

480 с.  

27. Мінський І. Я. Практикум з валеології / Мінський І. Я. – Черкаси, 1998. – 110 с.  

28. Мохнач Н. Н. Валеология. Конспект лекций / Мохнач Н. Н. – Ростов, 2004. – 256 с.  

29. Онучин Н. А. Закаливание, массаж, гімнастика / Онучин Н. А. – М., 2005. – 158 с.  

30. Основы валеологии / под ред. В. П. Петленко. В 3-х книгах. – К., 1999.  

31. Петрушин В. И. Валеология / Петрушин В. И. – М., 2003. – 432 с.  

32. Попов С. В. Валеология в школе и дома / Попов С. В. – СПб., 1998. – 256 с.  

33. Практикум по психологи здоров'я / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб., 2005. – 351 с.  

34. Практикум по психофизиологической диагностике : учебное пособие / под ред. 

Э. М.Казина. – М., 2000. – 128 с.  

35. Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб., 2006. – 607 с.  

36. Психофизиология человека / под ред. В. М. Кроля. – СПб., 2003. – 304 с.  

37. Соколова Н. Г. Неврозы у детей / Соколова Н. Г. – Ростов н/д, 2003. – 160 с.  

38. Тель Л. З. Валеология / Л. З. Тель. – М., 2001. – Ч. І-ІІІ. 

39. Усов И. Н. Здоровый ребенок : справочник педиатра / Усов И. Н. – Мн., 1994. – 446 с.  

40. Фурман А. В. Основи гендерної рівності / Фурман А. В., Надвичина Т. Л. – К., 2004. – 

352 с. 

41. Хата З. И. Здоровье человека в современной экологической обстановке / З. И. Хата. – 

М., 2001. – 280 с.  

42. Хочу быть здоровым / под ред. Г. П.Отрощенко. – К., 1991. – 336 с.  

43. Цимбал Н. М. Практикум з валеології : основи долікарської допомоги : навч. посіб. / 

Н. М. Цимбал. – Тернопіль, 2000. – 112 с.  

44. Чумаков Б. Н. Валеология / Б. Н. Чумаков. – М., 1997. – 241 с. 

 
6. Інформаційні ресурси 

 

Пошукові системи: 

– www.google.com.ua/; 

– http://www.yandex.ru/; 

– http://www.yahoo.com/; 

– http://www.rambler.ru/; 

– http://meta.ua/. 

Освітні ресурси: 

– http:://www.mon.gov.ua/ (Офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України); 

– http:://www.apsu.org.ua (Академія педагогічних наук України); 

– http:://osvita.org.ua (Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, 

вищі навчальні заклади України і Росії); 

– http:://www.ednu.kiev.ua/ (Educational Network Ukraine. Українські інформаційні 

ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні заклади, докладна 

інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, гранти, преса, виставки, 

конференції, фірми й ін.); 

– http:://o-svit.iatp.org.ua (Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація для 

учнів, студентів, педагогів, науковців); 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://meta.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://o-svit.iatp.org.ua/


Електронні бібліотеки: 

– http://www.lib.com.ua/ (електронна бібліотека України); 

– http://lib.km.ru/ (електронна бібліотека); 

– http://www.bestlibrary.ru/ (велика електронна бібліотека); 

– http://rzblx1.uni-regensburg.de («База даних безкоштовних електронних 

журналів» - близько 4000 журналів);  

Бібліотеки України: 

– http://portal.rada.gov.ua (Бібліотека Верховної Ради України); 

– http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського); 

– http://nplu.org (Національна Парламентська Бібліотека України); 

– http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm (Державна науково-

педагогічна бібліотека України); 

– http://www.edu-ua.net/library/ (Центральна освітянська бібліотека Інституту 

змісту і методів навчання Міносвіти України). 

Бібліотеки закладів вищої освіти України педагогічного профілю: 

– http://www.vspu.edu.ua/ (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського); 

– http://drohobych.net/ddpu/ (Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка); 

– http://www.kmpu.edu.ua/ (Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. 

Грінченка); 

– http://www.kspu.kr.ua/ (Кіровоградський державний педагогічний університет 

ім. Володимира Винниченка); 

– http://www.lgpu.lg.ua/ (Луганський національний педагогічний університет 

імені Тараса Шевченка); 

– http://www.npu.edu.ua/ (Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова); 

– http://www.tnpu.edu.ua/ (Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка). 

http://www.lib.com.ua/
http://lib.km.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/
http://portal.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nplu.org/
http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm
http://www.edu-ua.net/library/
http://www.vspu.edu.ua/
http://drohobych.net/ddpu/
http://www.kmpu.edu.ua/
http://www.kspu.kr.ua/
http://www.lgpu.lg.ua/
http://www.npu.edu.ua/
http://www.tnpu.edu.ua/

