
Освіта, здоров’я  і благополуччя 
підростаючого покоління

Навчання життєвим навичкам 
(life-skill, soft-skills, psychosocial skills)

у шкільному курсі «Основи здоров’я»

Всеукраїнська спілка вчителів і тренерівВсеукраїнська спілка вчителів і тренерів



Обов’язковий предметр
«Основи здоров’я» 

 Інтегрує питання здорового способу Інтегрує питання здорового способу 
життя,  безпечної поведінки, цивільного 
захисту і домедичної допомоги 

 Охоплює 100% учнів  1-9 класів

 Розвиває життєві навички (психосоціальні 
компетентності) необхідні КОЖНІЙкомпетентності), необхідні КОЖНІЙ 
людині протягом ВСЬОГО життя

 Базується на інтерактивних методах 
навчання, які є найефективнішими у 
розвитку життєвих навичок

 Відповідає магістральним напрямкам Відповідає магістральним напрямкам 
розвитку освіти XXI століття

 Високо оцінюється  експертами    
ЮНЕСКО ЮНІСЕФ ВООЗЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ

 Має доведену ефективність



1. Зміст предмету 
У предметі представлено  практично 
всі теми, важливі для здоров’я, 
б ібезпеки і розвитку людини, зокрема:

 Загальнолюдські цінності і соціальні 
норми права людини гендернінорми,  права людини, гендерні 
ролі і стереотипи тощо

 Фізичне, емоційне, інтелектуальне, , ц , у ,
соціальне і духовне благополуччя

 Безпека у всіх сферах життя

 Профілактика захворювань і 
травматизму

 Екстремальні ситуації і цивільний 
захист населення

 Н і ї ї Надання невідкладної домедичної 
допомоги тощо



Перевірені джерела ресурсів для предмету: 
Портал превентивної освіти www.autta.org.uaПортал превентивної освіти www.autta.org.ua

Містить:
Рекомендації і 
ресурси кращих 
світових практик
Навчальні комплекти 
з предмету «Основи 
здоров’я» курсу р ур у
«Захисти себе від 
ВІЛ» тощо
Тематичні розробки 

Навчальні комплекти реалізують 
методику розвитку життєвих 
навичок – найефективнішоюр р

уроків, презентації, 
відео, мультфільми, 
плакати  тощо

навичок найефективнішою 
педагогічну технологію навчання 
життєвим компетентностям
Комплекти створено у співпраці зКомплекти створено у співпраці з 
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ



2. Спрямованість предмету 
на розвиток життєвих навичокна розвиток життєвих навичок

(«психосоцальних компетентностей»)

Предмет «Основи здоров’я» розвиває життєві 
навички необхідні КОЖНІЙ людинінавички, необхідні КОЖНІЙ людині 

протягом ВСЬОГО життя

Життєві 
навички:
для чого?для чого?



2.1. Основні психологічні навички
(«психологічні компетентності»)(«психологічні компетентності»)

ПСИХОЛОГІЧНІПСИХОЛОГІЧНІ

Інтелектуальні Емоційно-вольові

самооцінки• самооцінки
• усвідомлення цінностей 
• аналізу проблем 
• прийняття рішень

• самоконтролю
• керування стресамиприйняття  рішень

• критичного мислення
• креативного мислення

• мотивації успіху
• гартування волі



2.2. Основні соціальні навички
(«соціальні компетентності»)(«соціальні компетентності»)

СОЦІАЛЬНІСОЦІАЛЬНІ

ф і• ефективного спілкування
• асертивності 
• протистояння тиску однолітків
• колективної роботи• колективної роботи
• лідерства
• ведення переговорів
• розв’язання конфліктів• розв язання конфліктів
• емпатії і надання допомоги
• протидії дискримінації



3. Інтерактивні методи

Використання на урокахВикористання  на уроках 
інтерактивних методів забезпечує:

 Активну участь кожного учня Активну участь кожного учня

 Творчу співпраця між собою і з 
учителем

 Навчання на ситуаціях, наближених 
до реального життя

Сприятливий емоційний клімат у Сприятливий емоційний клімат у 
класі

 Формування відчуття класу як  р у д у у
єдиної команди



4 Відповідність предмету магістральним4. Відповідність предмету магістральним 
напрямкам розвитку освіти XXI століття

I. Ключові галузі для набуття 
й (ЮНЕСКО)

II. Життєві навички, сприятливі 
’ б і їкомпетентностей (ЮНЕСКО):

 Фізичне благополуччя 

для здоров’я, безпеки, успішної 
соціалізації та самореалізації 
(ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ВООЗ)

 Психологічне і соціальне 
благополуччя

Культура і мистецтво

соціальні (ефективного спілкування, 
співпереживання, розв’язання 
конфліктів, роботи у команді, поведінки в 

 Культура і мистецтво

 Мовна грамотність і спілкування

Р і

о ф , робо у о а д , о д
умовах тиску, погроз дискримінації тощо)

інтелектуальні (самоусвідомлення і 
самооцінки аналіз проблем і прийняття

 Рахування і математика

 Пізнання і методи навчання 
(уміння вчитися)

самооцінки, аналіз проблем і прийняття 
рішень, критичного і творчого мислення)

емоційно-вольові (самоконтроль, 
і і і(уміння вчитися)

 Наука і технології

керування стресами, мотивація успіху і 
гартування волі)



Відповідність магістральним напрямкамВідповідність магістральним напрямкам 
розвитку освіти XXI століття

III. Глобальні стратегії 
ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ 
щодо зміцнення здоров’я 
дітей і підлітків
б і і ійбазуються на цілісній
8-компонентній моделі 
дружнього до дитини 
шкільного середовищашкільного середовища

В українських школах таким системоутворюючим чинником у 
забезпеченні сприятливого для здоров’я учнів середовища єзабезпеченні сприятливого для здоров я учнів середовища є 

предмет «Основи здоров’я



5. Міжнародна і внутрішня оцінка р д у р ц
предмету «Основи здоров’я» 

 ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші авторитеті міжнародні 
організації відзначають наявність обов’язкового 
предмету «Основи здоров’я» в національному 
курикулуму як визначне досягнення Україникурикулуму як визначне досягнення України. 

 Для багатьох країн пострадянського простору 
український досвід є взірцем для наслідування.

 В Україні предмет «Основи здоров’я» підтримують понад р р д д р д р у д
90% вчителів, 95% батьків і 97% учнів. 

 Предмет існує 15 років і має статистично доведену Предмет існує 15 років і має статистично доведену 
ефективність.



6. Предмет має доведену ефективність
ОЦІНКА  ЕФЕКТИВНОСТІ

ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»

1. РІВЕНЬ ПОВЕДІНКОВИХ ПРАКТИК



2 РІВЕНЬ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ2. РІВЕНЬ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ

Внесок  освітніх профілактичних програм у ці результати,
насамперед предмету «Основи здоров’я», є визначальним



ВИКЛИКИ в контексті 
критичних чинників успішної інституалізаціїкритичних чинників успішної інституалізації 
профілактичних програм у навчальних 

закладах

1. ВИКЛИК 1:  Гідне місце у навчальному плані, наявність і збалансованість 
по класах відповідної тематики у навчальній програмі о а а д о д о а у а а ро ра

2. Забезпеченість учнів, вчителів і батьків якісними навчально-методичними і 
просвітницькими матеріалами.

3. ВИКЛИК 2: Наявність у навчальних закладах підготовлених педагогів, що 
забезпечують навчання учнів, взаємодію з батьками і організацію 
сприятливого шкільного середовища.

4. Навчання учнів за методикою ООЖН.

5. Створення сприятливого шкільного середовища.

6. Партнерство з молоддю, батьками та місцевою громадою.

7. Системний моніторинг процесу та результатів впровадження. 

8 ВИКЛИК: Підтримки якісної превентивної освіти на всіх рівнях8. ВИКЛИК: Підтримки якісної превентивної освіти на всіх рівнях



Виклик №1.
Загроза ліквідації предметур р у

Проблема: Спільне завдання:р
 Неусвідомлення ролі предмету 
людьми, які приймають 
рішення щодо формування

д

Активні дії з метою впливу на 
людей, які відповідальні за 
фор а ос і оїрішення щодо формування 

освітньої політики
Наслідок:
Намагання вилучити:

формування освітньої 
політики

Забезпечення включення у Намагання вилучити:
 предмет «Основи здоров’я» із 
типового навчального плану 
12 річної школи

у
нові державні стандарти 
ключових компетентностей і 
життєво важливого змісту 
предмету «Основи здоров’я»12-річної школи 

 відповідну предметну 
спеціалізацію для додипломної 

і ї і

предмету «Основи здоров’я» 

та післядипломної підготовки 
педагогів



Виклик №2.
Підготовка вчителів

Проблема: Завдання:р
 Недостатня кількість 
підготовлених вчителів (менш 
як 30% від загальної потреби; 

ї

д

Розробити програми та
e-курси для масового 
навчання шкільних педагогівдля початкової школи –

набагато менше) 

 Відсутність часу фінансів і

навчання шкільних педагогів 
та студентів педагогічних 
вузів

 Відсутність часу, фінансів і 
апробованих інноваційних 
інструментів для швидкої і 
якісної підготовки більш як 60

Забезпечити масову 
підготовку вчителів для всіх 
шкіл України з використанням якісної підготовки більш як 60 

тисяч вчителів
р р

розроблених  е-курсів 


