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ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

(ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського)

До Ваших послуг універсальний книжковий фонд (понад 500 тис. примірників), 
45% якого складають фахові видання: в

- періодичні видання ХІХ-ХХІ ст. та понад 300 сучасних фахових вітчизняних 
та зарубіжних газет і журналів ;

- дисертації та автореферати дисертацій педагогіко - психологічної тематики;
- зібрання праць вітчизняних та зарубіжних педагогів (ХІХ-ХХ ст),монографії, 
матеріли дослідж ень із педагогіко - психологічних питань, навчальні 
програми та методики викладання предметів, підручники і посібники для 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 1— IV 
рівнів акредитації;
- література іноземними мовами з питань педагогіки і психології, художні 

твори мовою оригіналу;
- література з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. 

Бібліотека має головне приміщення (вул. М. Берлинського, 9) та філію 
(вул. Володимирська, 57), в яких працю ють 6 читальних залів. В головному 
приміщенні: універсальний читальний зал з експозиціями нових надходжень, 
дисертаційний, Фонду В.О. Сухомлинського, іноземної літератури та кабінету 
бібліотекознавства. У філії працює загальний читальний зал.

Користувачам бібліотеки надається кваліфіковане бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування, а також здійснюється інформаційне забезпечення навчально- 
виховного процесу в освітянських закладах шляхом групового та індивідуального 
інгіюпмування. систематичного проведення Днів інформації, Днів фахівця,
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Вступ

З метою інформаційного забезпечення науковців і практиків 
освітянської галузі з питань рекреативно-оздоровчої діяльності позашкільних 
навчальних закладів (збереження здоров’я дитини і формування здорового 
способу життя), моральних основ збереження здоров’я дітей та молоді, 
соціально-педагогічпої роботи з дітьми та підлітками: проблеми збереження 
здоров’я, які обговорюватимуться на Міжнародній науково-практичній 
конференції „Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, 
психічного, духовного) засобами позашкільної освіти”, науковцями 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України підготовлено 
рекомендаційний список літератури.

Бібліографію структуровано за розділами:
І. Законодавчо-нормативна база з питань позашкільної освіти та здоров’я 

в Україні;
II. Феномен здоров’я у чотирьохсферному вимірі: фізичне, психічне 

(розумове), соціальне (суспільне) та духовне здоров’я;
III. Рекреативно-оздоровча діяльність позашкільних навчальних закладів 

щодо збереження здоров’я дитини і формування здорового способу життя;
IV. Здоров’язберігаючі технології у практиці позашкільної освіти;
V. Проблеми соціальної адаптації й розвитку дітей, підлітків і молоді у 

сучасних умовах.
До списку увійшли книги та періодичні видання за період 2000-2006 

рр., які розміщено в кожному розділі за алфавітом.
У кінці списку вміщено зміст.

з



Розділ І. Законодавчо-нормативна база з питань позашкільної 
освіти та здоров'я в Україні

Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента 
України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта. -  2002. -  24 квіт. -  1 трав. (№ 26).
-  С. 2-4; Освіта України. -  2002. -  23 квіт. (№ 33). -  С. 4-6;ІІроф. техн. 
освіта. -  2002. -  № 3. -  С. 2-8; Педагогіка і психологія проф. освіти. -  2002. -  
№ 2. -  С. 9-22; Дошк. виховання. -  2002. -  № 7. -  С. 4-9.

Про внесення змін до Закону України „Про позашкільну освіту”: Закон 
України від 2 черв. 2005 р. № 2626-Г/ // Уряд, кур’єр. -  2005. -  2 лип. (X® 20). 
-С .  14.

Про позашкільну освіту: Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1841-ІІІ 
// Голос України. -  2000. -  1 серп. -  С. 4-6.

Закони України про охорону здоров’я: Збірник нормативно-правових 
актів / Уклад.: О. В. Карпенко, В. В. Костицький, В. Ф. Москаленко та ін. -  
Т.: Укрмедкниі-а, 2000. -  463.

Національна програма „Репродуктивне здоров’я 2001-2005”: Затв. 
Указом Президента України від 26.03.2001 № 203 // Офіц. вісн. України. -
2001. - №  3. -  Ст 531.

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 
року: Затв. постановою Каб. Міністрів України від 16 січ. 2003 р. № 33

// Здоров’я та фіз. культура. -  2005. -  Квіт. (№ 7/8). -  С. 4-9.

Про вдосконалення системи організаційної роботи з виховання дітей та 
молоді в позашкільних навчальних закладах: Постанова Каб. Міністрів 
України від 20 серп. 2003 р. № 1301 // Офіц. вісн. України. -  2003. -  № 34. -  
ст. 1818.

Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на 
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції / СНІДу на період до 2011 року та 
Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги 
та лікування ВШ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 р.: Постанова 
Каб. Міністрів України від 4 берез. 2004 р. № 264 // Психолог. -  2004. -  
Листоп. (№ 44). -  Інфосвіт. -  Листоп. (№ 1). -  С. 6-7.

Про затвердження міжгалузевої комплексної програми „Здорова нація” 
на 2002-2011 рр.: Постанова Каб. України від 10



Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних 
закладів на 2002-2008 роки: Постанова Каб. Міністрів України від 28 березня 
2002 року № 378 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. -  2002. -№  11. -  
С. 3-13; Директор шк. -  2002. -  № 23-24. -  С. 52-63.

Про схвалення Концепції Державної програми „Репродуктивне здоров’я 
нації на 2006-2015 роки”: Розпорядження Каб. Міністрів України від 27 квіт. 
2006 р. № 244-р. // Офіц. вісн. України. -  2006. -  № 18. -  Ст. 1352.

Про схвалення Концепції Державної програми подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2006 -  2010 роки: Розпорядження Каб. 
Міністрів України від 7 груд. 2005 р. № 503-р. // Офіц. вісн. України. -  2005.
-  № 49. -  Ст. 3080.

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006- 
2010 роки: Розпорядження Каб. Міністрів України 12 лип. 2006 р. № 396-р. 
// Офіц. вісн. України. -  2006. -  № 28. -  Ст. 2035.

Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти 
України: Наказ МОН України та АГІН України від 15.08.2001 № 592 / 33 
// Інформ. зб. МОН України. -  2002. -  № 1. -  С. 15-19.

Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, 
загальноосвітніх та інших навчальних закладів: Наказ МОН України від 
19.10.2001 № 691 // Інформ. зб. МОН України. -  2002. -  № 1.- С. 8-13.

Про Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти: 
Рішення колегії Міносвіти України від 28.02.96 р. № 2/4-8 // Освіта. -  2001.
-  25 лип. -  1 серп. (№ 40-41). -  С. 12.

Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2006 році: 
Наказ М-ва освіти і науки України від 04.05.2006 № 349 // Інформ. зб. МОН 
України. -  2006. -  № 13-14. -  С. 56-63.

Про проведення інформаційно-просвітницьких заходів у навчальних 
закладах щодо профілактики туберкульозу в 2006 р.: Наказ М-ва освіти і 
науки України від 14.04.06 № 293 // Інформ. зб. МОН України. -  2006. -  
№ 13-14.-С . 54-55.

Про затвердження міської програми відпочинку та оздоровлення дітей 
міста Києва на період до 2008 року: Рішення № 451/611 від 29 трав. 2003 р.
// Хрещатик. -  2003. -  22 лип. (№ 104). -  С. 10-11.

Про проведення моніторингу стану фізичного, психологічного й 
морального здоров’я учнів та інфраструктури навчальних закладів, яка 
забезпечує збереження здоров’я школярів: Наказ М-ва освіти і науки України 
від 22 лют. 2005 р. №108 // Упр. освітою.- 2005.- Квіт.(Чис.8).- Вклад, с.1-8.



Концепція Державної програми подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності на 2006 -  2010 роки // Директор шк. -  2006. -  Лют. (№ 7). -  
С. 4-5.

Концепція освіти „Рівний -  рівному” щодо здорового способу життя 
серед молоді України // Пед. газ. -  2000. -  № 12. -  С. 4-5.

Концепція освіти „Рівний -  рівному” щодо здорового способу житгя 
серед молоді України // Пед. газ. -  2001. -  № 1. -  С. 4-5.

Концепція позашкільної освіти та виховання: Затв. рішенням колегії 
М-ва освіти України 25.12.1997 р. Протокол № 16/3—8 // Упр. освітою. -  2005.
-  Берез. / Чис. 5/6/. -  С. 3-7.

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 
дітей та молоді: Затв. наказом М-ва освіти і науки України від 21 лип. 2004 р. 
№ 605 // Директор шк. -  2004. -  Жовт. (№ 40). -  С. 23-29.

Основні положення Концепції виховання дітей та молоді у національній 
системі освіти // Освіта. -  2001. -  25 лип. -  1 серп. (№ 40-41). -  С. 12.

Міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки: 
(Витяг): Затв. Постановою Кабінету України від 10 січ. 2002 р. 
// Ващенко Л. С. Основи здоров’я: Кн. для вчителя / Л. С. Ващенко, 
Т. Є. Бойченко. -  К., 2005. -  С. 57-62.

Національна ироірама виховання дітей та учнівської молоді в Україні: 
Проект затв. постановою Президії АПН України від 1 лип. 2004 р. 
№ 1-7/6-98 // Освіта України. -  2004. -  3 груд. (№ 94). -  С. 6-10.

Програма пропаганди здорового способу життя, профілактики та 
попередження схильності до наркоманії, алкологизму в учнівської молоді 
// Завуч. -  2002. -  № 23-24. -  С. 56-62.

Розділ II. Феномен здоров’я у чотирьохсфсрному вимірі: фізичне, 
психічне (розумове), соціальне (суспільне) та духовне здоров’я.

Андрусяк О. Загальна фізична підготовка: [Програма для учпів ліцею 
зі спеціальності:”Фіз. виховання і спорт” (9-11 кл.)] / О. Андрусяк // Завуч. -  
2003. - №  4. -  Вкладка 1, с. 16-24.

Антипенко Т. Школа сприяння збереженню здоров’я / Т. Антипенко 
// Психолог. -  2004. -  Листоп.(№ 44). -  С. 17-19.



Аспекти здоров”я: Кн. З / О.В. Вакуленко, О.О. Стайка, А.П. Шнеренко 
та ін. -  К.: Держ. ін-т проблем сімї та молоді, 2002. -  27 с.- (Соціальний 
супровід неповнолітніх).

Багрій B.C. Основні різновиди функціональної музики в процесі фізичного 
виховання студентів /В.С.Баірій//Сучасш проблеми фізичного виховання і спорту 
школярів та студентів України: Матеріали V Всеукр. наук.-прак. конф., Суми, 
2006.

Березінь В. І. Формування засад здорового способу життя в учнів 
початкових класів як одне з пріорітетних завдань сучасних закладів освіти 
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