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Передмова

С

постерігаючи за восьмикласниками, буває нелегко визначитись, як до них
ставитися: як до дітей чи як до дорослих. Іноді ці підлітки дивують своєю
кмітливістю і розсудливістю, а часом — дитячою наївністю і безпосередністю.
Це тому, що вони самі ще не визначилися. В одних ситуаціях почуваються цілком дорослими, і тоді вимагають більшої самостійності, а в інших розуміють, що не здатні впоратися самотужки, та звернутися по допомогу чи прийняти
її їм тепер незрівнянно складніше, адже вони впевнені, що дорослі й мають самі
давати собі раду в будь-якій ситуації.
Тому допомагати підліткам треба не безпосередньо, а створюючи для них спеціальні умови — безпечний простір для експериментування і «приміряння» дорослого життя.
Організовуючи для них тренінгові заняття, пропонуючи їм важливі теми для
обговорення, ми створюємо умови для самопізнання і формування позитивної ідентичності. У процесі вільного обміну думками підлітки уточнюють свої уявлення,
порівнюють їх з іншими, відкривають унікальні грані своєї особистості.
Навчаючи дітей ставити перед собою мету і крок за кроком досягати її, ми допомагаємо їм сформувати життєву перспективу. Здатність побачити себе в майбутньому дає змогу намітити основні кроки на шляху до нього і зрозуміти, що треба
робити вже тепер, не відкладаючи на потім.
Неможливо уявити нормальний розвиток підлітка без спілкування з однолітками. Створюючи для цього умови в школі, ми дбаємо про формування у підлітка
толерантності, уміння слухати і говорити, мотивувати і переконувати, протидіяти
негативному соціальному тиску. Змінюючи склад груп для виконання проектів, запобігаємо виникненню підліткових компаній, які можуть посилювати психологічне
напруження в класі й демонструвати жорстокість, особливо стосовно сором’язливих
підлітків.
Фахової підтримки потребують не лише підлітки. Їхнім батькам іноді здається,
що замість милої дитини у них оселився монстр, який приносить в родину лише
конфлітки і негаразди. Звісно, батьки забули, як самі переживали ці скрутні часи,
й тому впевнені, що з їхніми дітьми коїться щось жахливе.
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Запровадження у школах сучасної педагогічної технології — освіти на основі набуття життєвих навичок (ООЖН) — сприяє створенню позитивної психологічної
атмосфери в школі, розбудові довіри між учителями і учнями, батьками і вчителями, батьками і дітьми, що уможливлює вирішення головних завдань підліткового
віку і запобігання виникненню багатьох проблем у житті підлітків та їхніх родин.
Цей посібник — частина навчально-методичного комплекту для викладання
основ здоров’я на засадах ООЖН. Він є логічним продовженням одноіменних посібників для 5—7-х класів.
Посібник складається з двох частин.
• У Частині 1 наведено поточні результати і пріоритетні завдання превентивної освіти в Україні, досвід впровадження основ здоров’я у 5—7-х класах,
описано вікові особливості восьмикласників, склад навчально-методичного
комплекту та орієнтовне календарно-тематичне планування з викладання
основ здоров’я у 8-му класі.
• У Частині 2 наведено розробки уроків-тренінгів за підручником.
Бажаємо успіху і запрошуємо до співпраці!
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ПОДЯКА

Н

ині вже можна стверджувати,
що новому шкільному пред
мету «Основи здоров’я» дуже
пощастило.
По-перше, його впровадження було
підготовлено кількома предметами-попе
редниками, досвід яких допоміг уникнути прикрих помилок.
По-друге, до його впровадження було
залучено міжнародних фахівців, що да
ло змогу скористатися найновішими сві
товими досягненнями у галузі превентивної освіти.
По-третє, потужна підтримка нового
предмета з боку Міністерства освіти і науки України, обласних управлінь освіти
і науки, інститутів післядипломної педагогічної освіти уможливила втілення у
життя найамбітніших планів щодо його
впровадження.
Особлива подяка директорові департаменту загальної середньої освіти МОН
України Олегу Вікторовичу Єреську,
підтримку якого ми відчували всі ці
роки.
І нарешті, участь міжнародних донорів дала потужний імпульс підготовці
педагогів-тренерів з основ здоров’я, і,
отже, забезпечення його фахового викладання.
Найвагоміший внесок у впровадження
нового предмета зробили дві міжнародні організації: міжнародний благодійний
фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІД в Україні» і дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ).
Впровадження превентивної освіти на
засадах ООЖН розпочалося у 2003 році

за підтримки представництва ЮНІСЕФ
в Україні. Завдяки йому українські фахівці — адміністратори системи освіти,
розробники програм і підручників, члени комісії з основ здоров’я, представники громадських організацій — відвідали
семінари-тренінги за участю міжнародних консультантів, ознайомитися з формами і результатами впровадження
ООЖН в інших країнах світу.
У 2005 році естафету ЮНІСЕФ підхопив МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні», фінансова підтримка якого стала вирішальним чинником впровадження ООЖН.
У рамках освітнього підкомпонента
програми «Подолання епідемії ВІЛ/
СНІД в Україні» розроблено комплекти
навчально-методичної літератури з основ
здоров’я для учнів 5—9-х класів. На час
видання цього посібника проведено 450
семінарів-тренінгів, на яких підготовлено більш як 12 тисяч педагогів-тренерів
з основ здоров’я.
Велика подяка керівникам цієї організації і особисто Олені Петрівні Пурик,
яка завжди вірила в нас і надавала всю
можливу організаційну і моральну підтримку.
Сердечне спасибі обласним і районним методистам з основ здоров’я — нашим друзям і колегам, які забезпечили
впровадження ООЖН у всіх регіонах
України.
Низько вклоняємося вчителям, які
доносять результати нашої праці до кожного учня.
Автори
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1. Коротка історія, поточні результати,
пріоритетні завдання

Завданням превентивної освіти є
формування здорової і безпечної поведінки. Її впровадження в Україні здійснюється з 1996 року, переважно через
систему шкільної освіти.
Школа є інституцією, яка забезпечує
масове охоплення молоді. В Україні
понад 99% дітей віком від 6 до 17 років навчаються у 21660 загальноосвітніх (ЗНЗ) і 930 професійно-технічних
(ПТУ) навчальних закладах. Загальна
кількість учнів шкільного віку становить до 5,5 млн (5 млн у ЗНЗ і 450
тис. у ПТУ).

•

1.1. Усвідомлення неефективності
інформаційного підходу
Превентивні програми, впроваджені
через систему шкільної освіти до 2005
року, ґрунтувалися переважно на інформаційних підходах й не забезпечували вагомих позитивних результатів.
Це підтверджують дослідження, виконані у 2004 році на замовлення МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД
в Україні» (1, 2). Метою цих досліджень була оцінка рівня охоплення
учнівської та студентської молоді профілактичними програмами (1) і моніторинг реальних знань і поведінкових
практик молоді (2). Головні висновки,
що випливають з матеріалів досліджень
станом на початок 2005 року, зводяться
до наступного:
• Профілактичні програми у загальноосвітніх навчальних закладах реалізовувались через
обов’язкові предмети «Основи
здоров’я» (1—4 класи), «Основи
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•

•

безпеки життєдіяльності» (5—11
класи), а також через курси за вибором (факультативні). Кількість
годин на вивчення основ здоров’я
у початковій школі — 35 годин
на рік, яких достатньо за критеріями ЮНЕЙДС (не менш як 30
годин на рік). На вивчення основ
безпеки життєдіяльності відводилося лише 17 годин на рік.
Професійно-технічні та вищі навчальні заклади не мають відповідних предметів (курсів). Профілактичні заходи здійснюються
фрагментарно через зміст різних
дисциплін і ґрунтуються на інформаційному підході.
Дослідження (1), яке ґрунтувалося на опитуванні директорів
шкіл і учнів, виявило достатньо
високий рівень самооцінки показників охоплення і рівня знань.
На думку директорів, кількість
підготовлених учителів становить
55%, а рівень охоплення учнів
профілактичними
програмами
— майже 70%. Понад 50% учнів
оцінили рівень своїх знань як достатньо високий.
Водночас дослідження (2), яке
ґрунтувалося на тестовому опитуванні, виявило, що тільки 14%
учнів правильно відповіли на 4
запитання тесту про шляхи інфікування і методи захисту від ВІЛ.
Отже, реальна ефективність профілактичних програм виявилась
дуже низькою.

Обидва дослідження рекомендують
змінити інформаційний підхід до розроблення і впровадження профілактичних програм на компетентнісний.
З огляду на це у подальшому рекомендовано профілактичні програми
оцінювати не за формальною ознакою
наявності відповідної тематики у навчальних програмах різних предметів,
а за такими критеріями: відповідність
навчального курсу принципам ООЖН;
чітко визначені результати навчання у
вигляді переліку «ядра» життєвих навичок; інтерактивні методи навчання;
оцінка впливу на поведінку.
1.2. Зміна концепції превентивної
освіти
З 2005 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні», в Україні розпочалося розроблення і впровадження нових профілактичних освітніх програм, спрямованих
на формування здорового способу життя і профілактику соціально небезпечних захворювань. В основу нових програм для початкової, основної і старшої
школи покладено компетентнісний підхід, їх розробляли з урахуванням кращих світових практик, зокрема таких
рекомендацій:
• Вплив на поведінку – визначальна особливість ефективних програм профілактики ризикованої
поведінки.
• Найкращі результати досягаються, якщо цей вплив здійснюється
в контексті формування здорового способу життя (ЗСЖ).
• Ключова роль у забезпеченні дієвої профілактики належить освіті на основі розвитку життєвих
навичок (ООЖН).

•

ООЖН-програми мають такі
ознаки: вплив на поведінку як
одна з ключових цілей; баланс
знань, ставлень і умінь; орієнтація на інтерактивні методи; урахування потреб учнів відповідно
до віку; гендерна чутливість.

•

Для досягнення вагомих результатів необхідно зосереджувати
ресурси на впровадженні тих
ООЖН-програм, які мають доведену ефективність впливу.

•

Забезпечити три умови дієвої профілактики (масовість, превентивність, ефективність) можна лише
шляхом інституалізації ООЖНпрограм у систему освіти. Саме
тому серед індикаторів, запроваджених Генеральною Асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй
(UNGASS), є показник охоплення шкіл навчанням на принципах
ООЖН. Він формується окремо
для початкової, середньої і старшої школи й передбачає не менш
як 30 годин навчання життєвим
навичкам для кожного класу. За
цим показником кожна держава звітує про дієвість освітнього
сектора у формуванні здорового
способу життя і запобігання ВІЛінфікування.

1.3. Критичні чинники успішного
впровадження ООЖН-програм
З огляду на те, що найбільш критичним для превентивного впливу є вік
11—18 років, головну увагу у 2005—
2008 роках було приділено створенню,
масовому впровадженню та комплекс
ній оцінці програм для основної (через
предмет «Основи здоров’я») і старшої
(через факультативний курс «Школа
проти СНІДу») школи.
9

Зусилля спрямовувалися на досягнення таких восьми цілей:
1. Гідне місце ООЖН-програм у
шкільному розкладі як умова забезпечення універсального доступу до якісної превентивної освіти.
2. Підготовка педагогів із методики
ООЖН.
3. Якісні навчально-методичні матеріали.
4. Тренінгові методи та приміщення
для інтерактивного навчання.
5. Залучення і розбудова партнерства педагогічного колективу, молоді, батьків.
6. Створення сприятливого шкільного середовища.
7. Системний моніторинг процесу
впровадження і оцінювання ефективності впливу.
8. Відданість і адвокація ООЖН на
всіх рівнях.
Практика підтвердила, що лише одночасне досягнення всіх цілей забезпечує належну дієвість превентивної
освіти (масовість, ефективність, превентивність). І навпаки, ігнорування
хоча б одного з цих критичних чинників суттєво знижує ефективність профілактичної роботи.
1.4. Перші висновки щодо впровадження ООЖН
У 2005—2008 роках в Україні було
створено і апробовано всі компоненти,
необхідні для ефективної профілактичної роботи в школі. Вже можна зробити
головний висновок, який підтверджується численними відгуками вчителів,
учнів і батьків: навчання учнів на принципах ООЖН забезпечує:
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•

•
•
•
•
•

ефективне засвоєння знань, негайне відпрацювання умінь і навичок, формування важливих
психологічних установок і мотивації;
фізичне і психологічне розвантаження учнів;
поліпшення психологічного клімату в класі;
воно дуже подобається дітям;
підвищує авторитет учителя;
підтримується батьками.

1.5. Індикатори оцінювання і поточні
результати
Дієвість превентивної освіти у державі оцінюється світовою спільнотою
за національним індикатором № 11. Він
характеризує охоплення навчальних
закладів освітою на основі життєвих
навичок: «Відсоток загальноосвітніх
навчальних закладів, які мають підготовлених учителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку
життєвих навичок щодо формування
здорового способу життя і профілактики ВІЛ». Отже, цей індикатор визначає
два ключові компоненти: підготовлений
учитель і відповідність навчальної програми принципам ООЖН.
МОН України запровадило два додаткові галузеві індикатори, що характеризують ступінь інституалізації
ООЖН:
Індикатор 11.1: «Кількість педагогів, підготовлених за методикою розвит
ку життєвих навичок, сприятливих для
безпеки, здоров’я і розвитку учнів».
Індикатор 11.2: «Відсоток учнів
ЗНЗ, забезпечених навчально-мето
дичними матеріалами і охоплених
навчанням за програмами розвитку
життєвих навичок щодо формування

здорового способу життя і профілактики ВІЛ».
У цілому в Україні за 2005—2008
роки для основної школи було підготовлено понад 12,3 тис. педагогів (індикатор №11.1), що становить 57% від
мінімальної потреби ЗНЗ.
Станом на початок 2009 року показник охоплення учнів 5—9 класів навчанням за методикою розвитку життєвих навичок через предмет «Основи
здоров’я» (індикатор № 11.2) становить 27%, або більш як 645 тис. учнів.
Додаткова інформація про результати
навчання вчителів і охоплення учнів
ООЖН-програмами, деталізована по
роках і регіонах України, міститься у
Таблицях 1—2.
1.6. Критерії відповідності процесу
навчання принципам ООЖН
Міністерство освіти і науки України
запроваджує адміністративний конт
роль за впровадженням превентивних
програм, що передбачає перевірку відповідності процесу навчання принципам ООЖН. До національного звіту
включатимуться лише ті навчальні заклади, в яких процес навчання забезпечено такими ООЖН-компонентами:
підготовлений учитель; спрямованість
на набуття учнями базових життєвих навичок; інтерактивна форма навчання; наявність якісних навчальнометодичних матеріалів.
Оскільки така перевірка здійснюватиметься у кожному навчальному закладі, радимо вчителю ознайомитися
з критеріями оцінювання відповідності
процесу навчання принципам ООЖН,
наведеними у Таблиці 3.
Оцінка відповідності викладання
основ здоров’я принципам ООЖН за
пунктами 1 і 3 Таблиці 3 є очевидною. Якщо вчитель викладає основи

здоров’я за методикою і підручниками
Т. В. Воронцової і В. С. Пономаренка,
для оцінювання відповідності пунктам
2 і 4 Таблиці 3 рекомендуємо скористатися інформацією з Таблиці 4.
Таблиця 5 допоможе переконатися,
що зміст підручників спрямований на набуття базових життєвих (психосоціальних) і спеціальних навичок, якими має
оволодіти учень у процесі навчання.
1.7. Пріоритетні завдання освітнього
сектора в контексті загальнодержавної програми на 2009—2013 роки
У 2008 році Верховна Рада України
схвалила у першому читанні «Загальнодержавну цільову програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009—2013 роки».
Програма передбачає державне фінансування заходів щодо подальшої інституалізації дієвих превентивних програм, які ґрунтуються на принципах
ООЖН, мають доведену ефективність
впливу на поведінку і забезпечують неперервність навчання учнів середньої
та старшої школи, а також охоплюють
систему післядипломної педагогічної
освіти.
Зокрема, до 2013 року за методикою
ООЖН заплановано підготувати понад
21,5 тис. учителів та охопити відповідним навчанням більш як 72% навчальних закладів України.
Міністерство освіти і науки України
визначило пріоритетні завдання освітнього сектора на виконання Загальнодержавної програми, які наведено в
Таблиці 6.
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Галузевий індикатор 11.1. Підготовка вчителів для ОсновнОЇ школи
Підготовка вчителів

Регіони України

2005 р.

Динаміка

АР Крим

592

0%

22

Вінницька

1 061

0%

33

Волинська

829

0%

26

Дніпропетровська

1 059

0%

30

Донецька

1 263

0%

30

Житомирська

939

0%

26

Закарпатська

715

0%

24

Запорізька

680

0%

28

Івано-Франківська

758

0%

26

Київська

793

0%

28

м. Київ

457

0%

26

Кіровоградська

627

0%

29

Луганська

822

0%

31

Львівська

1 460

0%

30

Миколаївська

657

0%

28

Одеська

924

0%

24

Полтавська

941

0%

29

Рівненська

790

0%

26

Сумська

687

0%

29

Тернопільська

917

0%

28

Харківська

960

0%

32

Херсонська

568

0%

31

Хмельницька

1 091

0%

30

Черкаська

710

0%

27

Чернігівська

458

0%

28

Чернівецька

834

0%

28

м. Севастополь

68

0%

42

ВСЬОГО основна школа

21 660

0%

771

Додатково початкова
(Кіровоградська)

21 660

0

ВСЬОГО разом з початковою
школою

43 320

771

Підготовлено тренерів

12

Кількість ЗНЗ

Відсоток
охоплення ЗНЗ підготовленими вчителями станом на початок
2005 р.

54

Таблиця 1

основ здоров’я у 2005—2008
Кількість педагогів,
підготовлених для ЗНЗ, станом
на кінець 2008 р.

підготовки педагогів у 2005—2008 рр.
2006 р.

2007 р.

2008 р.

Наростаючим за
2005—2008 рр.

У відсотках до загальної кількості ЗНЗ

110

110

99

341

58%

112

145

140

430

41%

110

123

130

389

47%

434

375

139

978

92%

110

337

336

813

64%

110

102

106

344

37%

112

50

50

236

33%

111

110

111

360

53%

117

135

140

418

55%

138

162

190

518

65%

110

96

97

329

72%

143

270

450

892

100%

140

139

102

412

50%

118

212

209

569

39%

110

96

90

324

49%

136

119

81

360

39%

119

118

110

376

40%

110

150

180

466

59%

114

143

127

413

60%

111

122

137

398

43%

155

156

172

515

54%

117

110

127

385

68%

119

150

156

455

42%

110

143

135

415

58%

115

244

217

604

100%

165

101

50

344

41%

91

61

59

253

100%

3 547

4 079

3 940

12 337

57%

98

140

468

706

3%

3 645

4 219

4 408

13 043

30%

54

54

54
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Галузевий індикатор 11.2. ОХОПЛЕННЯ УЧНІВ ОсновнОЇ школИ
Оцінка охоплення навчанням учнів у 2005—2008 рр. через предмет «Основи здоров’я»

Загальна
кількість
учнів 5—9
класів

Відсоток учнів
ЗНЗ, охоплених
ООЖН, станом на початок
2005 р.

2005/2006
(5 клас)

2006/2007
(6 клас)

АР Крим

87 921

0%

200

120

Вінницька

92 433

0%

10 836

140

Волинська

67 056

0%

8 270

120

Дніпропетровська

162 068

0%

3 280

550

Донецька

182 480

0%

8 395

170

Житомирська

80 123

0%

8 720

120

Закарпатська

82 698

0%

210

120

Запорізька

86 850

0%

6 530

130

Івано-Франківська

88 389

0%

9 675

120

Київська

94 372

0%

12 120

130

м. Київ

107 695

0%

12 790

130

Кіровоградська

54 419

0%

6 750

250

Луганська

100 141

0%

4 900

120

Львівська

147 623

0%

610

140

Миколаївська

64 807

0%

6 780

130

Одеська

120 944

0%

9 620

130

Полтавська

77 940

0%

8 018

150

Рівненська

79 431

0%

8 500

130

Сумська

56 767

0%

496

120

Тернопільська

67 286

0%

7 300

140

Харківська

118 169

0%

10 600

190

Херсонська

60 323

0%

6 165

120

Хмельницька

83 296

0%

8 300

140

Черкаська

69 730

0%

8 280

130

Чернігівська

56 249

0%

6 665

130

Чернівецька

54 014

0%

5 190

260

м. Севастополь

13 893

0%

300

130

Всього охоплення учнів основної
школи (5-9 класи ЗНЗ)

2 357 117

0%

179 500

4 260

Регіони України
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Динаміка

Таблиця 2

на підставі даних про державне забезпечення навчальних закладів
підручниками, які розроблено за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»
забезпечення підручниками учнів
ЗНЗ у 2005—2008 н.р.

Фактична кількість учнів середньої
школи, охоплених ООЖН, станом
на кінець 2008 р.
Оцінка охопленвідсотках до заня учнів ООЖН Угальної
кількості
за 2005—2008 рр.

Загальна кількість учнів, що
пройшли ООЖНнавчання у
2005—2009 н.р.

2007/2008
(7 клас)

2008/2009
(8 клас)

12 638

12 638

25 596

29%

39 074

8 930

8 930

28 836

31%

70 554

6 823

6 823

22 036

33%

53 909

27 944

27 944

59 718

37%

98 602

7 311

7 311

23 187

13%

56 023

7 208

7 208

23 256

29%

56 864

5 896

5 896

12 122

15%

18 888

9 795

9 795

26 250

30%

55 895

7 929

7 929

25 653

29%

62 847

10 178

10 178

32 606

35%

79 404

3 728

3 728

20 376

19%

62 734

5 655

5 655

18 310

34%

44 715

15 275

15 275

35 570

36%

65 785

20 000

20 000

40 750

28%

62 860

5 758

5 758

18 426

28%

44 784

11 749

11 749

33 248

27%

74 117

438

438

9 044

12%

33 836

7 024

7 024

22 678

29%

55 462

5 394

5 394

11 404

20%

18 526

6 101

6 101

19 642

29%

47 923

13 506

13 506

37 802

32%

83 488

7 333

7 333

20 951

35%

47 019

6 795

6 795

22 030

26%

54 005

6 770

6 770

21 950

31%

53 820

5 584

5 584

17 963

32%

43 802

4 298

4 298

14 046

26%

34 434

740

740

1 910

14%

3 810

230 800

230 800

645 360

27%

1 423 180
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Таблиця 3
Ознаки і критерії відповідності процесу навчання принципам ООЖН
Ознака

Основний критерій

Додаткові критерії
•
•

1. Підготовлений учитель

Наявність у вчителя сертифі•
ката про проходження навчання з методики ООЖН.
Основи здоров’я має ви•
кладати окремий учитель, а
факультативний курс – тільки
•
підготовлений учитель
•
•

знання концепції здоров’я, безпеки і розвит
ку;
ознайомлення з принципами навчання на засадах життєвих навичок;
володіння сучасними педагогічними методами, насамперед інтерактивними (тренінговими) формами навчання;
використання якісних навчально-методичних
матеріалів, що відповідають вимогам ООЖН;
відданість учням і здоровому способу життя;
розуміння і визнання актуальних потреб,
інтересів та вікових можливостей учнів;
уміння забезпечити підтримку адміністрації,
педагогічного колективу і батьків.

2.1. Наявність у шкільному
розкладі обов’язкового або
факультативного курсу, що
має на меті вплив на поведін2. Спрямова- ку як одну з ключових цілей
ність на наі передбачає не менш як 30
буття учнями навчальних годин на рік для
базових
кожного класу
життєвих на2.2. Наявність у результатах
вичок
навчання чітко визначеного
базового переліку життєвих
(психосоціальних) і спеціальних навичок

3. Інтерактивна форма
навчання

Наявність тренінгових приміщень

Вибіркове опитування учнів про форму занять
(зокрема, використання таких прийомів: робота
в групах, виконання проектів, аналіз історій,
рольові ігри, інсценування, дискусії і дебати,
презентації, мозкові штурми, міні-лекції, взаємонавчання, запитання і відповіді).
•

4. Відповідність
навчальнометодичного
забезпечення вимогам
ООЖН
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Наявність грифа МОН України

спрямованість на розвиток життєвих навичок
і сприйняття загальнолюдських цінностей;
• тематика відповідно до віку;
• урахування потреб учнів;
• наближеність змісту видань до життя;
• доступна мова;
• комплектність;
• практична апробованість.
При відборі та оцінювані якості навчальнометодичної літератури доцільно також скористатися контрольним переліком питань за анкетою,
розробленою ЮНІСЕФ (міститься на компактдиску для вчителя).

1

2

3

4
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Таблиця 4
Спрямованість змісту підручників* на набуття знань, умінь,
життєвих і спеціальних навичок

Знання, уміння,
навички

Параграфи підручників
5-й клас

6-й клас

7-й клас

8-й клас

БЛОК 1. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА І РОЗВИТОК

Вступ. Здоров’я і
спосіб життя

Вступ. Здоров’я і
спосіб життя
§ 1. Значення
звичок і навичок
для здоров’я
§ 2. Обираємо
здоровий спосіб
життя

§ 1. Світ навколо
тебе	
§ 2. Формула без§ 2. Природа і
Безпека і прин- печної життєдіяль- здоров'я
ципи безпечної ності
§ 3. Здоров'я і
життєдіяльності § 16. Профілактика технічний прогрес
«шкільних хвороб» § 17. Досліджуємо ризики і небезпеки

§ 4. Принципи
безпечної життєдіяльності
§ 3. Профілактика захворювань

§ 1. Порятунок
і захист людей
у надзвичайних
ситуаціях

Розвиток підлітка (фізичний,
психологічний і
соціальний)

§ 9. Індивідуальний розвиток
підлітка
§ 22. Психологічний розвиток
підлітка

Вступ. На порозі
дорослого життя
§ 7. Ризики статевого дозрівання
§ 13. Етапи розвитку особистості
§ 14. Краса і
здоров’я

Здоров’я і здоровий спосіб
життя

§ 1. Формула
здорового способу
життя

§ 4. Розвиток
підлітка

БЛОК 2. НАВИЧКИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ І НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Навички безпеки на дорогах

§ 3. Ти — пішохід
§ 4. Зупинка —
місце підвищеної
небезпеки
§ 5. Ти — пасажир
громадського транспорту
§ 6. Засоби безпеки
у транспорті

§ 22. Ти — велосипедист	
§ 23. Безпека
руху велосипедиста

§ 5. Безпека
пасажира. Небезпечні вантажі
§ 6. Дорожньотранспортні пригоди

Навички пожежної безпеки

§ 7. «Трикутник
вогню»
§ 8. Пожежна тривога

§ 19. Пожежна
безпека твоєї
оселі
§ 20. Як поводитися під час
пожежі

§ 7. Безпека
оселі
§ 8. Пожежна
безпека у громадських приміщеннях

Навички безпеки у побуті

§ 26. Сам удома

§ 18. Безпека
твого дому

§ 9. Дорожня
безпека

*Тут і далі мається на увазі комплект підручників для учнів 5—8-го класу (авт. Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко).
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Продовження Таблиці 4

Знання, уміння,
навички

Параграфи підручників
5-й клас

6-й клас

Екологічна безпека

21. Підприєм§ 29. Земля — наш §
ства
у твоєму наспільний дім
селеному пункті

Навички безпеки на природі

§ 30. Стихійні лиха
§ 31. Відпочинок
на природі

Навички соціальної безпеки

§ 28. У небезпечних місцях

Навички отри- § 31. Відпочинок
мання і надання на природі
допомоги

§ 24. До кого
звертатися по допомогу
§ 25. Як допомогти потерпілому

7-й клас

8-й клас
§ 10. Екологічна
безпека

§ 13. Соціальні
чинники здоров’я
§ 14. Впливи
найближчого оточення
§ 15. Хвороби
цивілізації і реклама

§ 11. Закони
і кримінальна
відповідальність
неповнолітніх
§ 12. Соціальна
безпека

§ 17. Наркотична
залежність
§ 28. В екстремальній ситуації

§ 2. Ти — рятувальник
§ 3. Абетка невідкладної допомоги

Профілактика вживання ПАР

БЛОК 3. НАВИЧКИ ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВИМ ЗВИЧКАМ
І СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
Запобігання
тютюнопалінню

§ 12. Правда про
тютюн	
§ 13. Правда про
алкоголь і наркотики

Запобігання
вживанню
алкоголю і
наркотичних речовин

Запобігання
ВІЛ і захворюванню на
туберкульоз

§ 25. Що треба зна § 16. Як зробити
ти про
у боротьбу
туберкульоз і ВІЛ/ внесок
з
ВІЛ/СНІДом
СНІД

Подолання
стереотипів,
профілактика
дискримінації і
насилля

§ 18. Ми — особливі
§ 20. Правила людських стосунків
§ 32. Підліткові
§ 22. Упевнена по- компанії
ведінка
§ 24. Спілкування
з однолітками

§ 15. Хвороби
цивілізації і реклама
§ 16. Причини і
наслідки вживання наркотиків
§ 17. Наркотична
залежність
§ 18. Ні — наркотикам!

§ 7. Ризики статевого дозрівання

§ 19. Наркотики
і ВІЛ
§ 21. Туберкульоз і ВІЛ

§ 7. Ризики статевого дозрівання

§ 20. ВІЛ/СНІД
і права людини

§ 8. Протидія
сексуальним
домаганням і насиллю
§ 12. Соціальна
безпека
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Продовження Таблиці 4

Знання, уміння,
навички

Параграфи підручників
5-й клас

6-й клас

7-й клас

8-й клас

Соціальне благополуччя

Фізичне благополуччя

БЛОК 4. СПЕЦІАЛЬНІ І ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
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Навички особистої гігієни

§ 9. Особиста
гігієна

§ 11. Шкіра і
здоров’я
§ 12. Косметичні
проблеми підлітків

Навички раціонального
харчування

§ 6. Продукти
харчування і
здоров'я
§ 7. Харчовий
раціон	
§ 8. Проблеми
неправильного
харчування

§ 10. Ріст, вага і
фізична форма

Навички
фізичної
активності
і загартовування

§ 13. Хочеш
добре вчитися —
рухайся!
§ 14. Хочеш
добре вчитися —
загартовуйся!

Уміння спілкуватися

§ 21. Що сприяє
порозумінню між
людьми
§ 23. Спілкування з дорослими
§ 24. Спілкування з однолітками

Уміння співпереживати

§ 19. Про почуття і співчуття

Уміння налагоджувати
стосунки і
працювати в
команді

§ 18. Ми —
особливі
§ 22. Упевнена
поведінка
§ 23. Спілкування з дорослими
§ 24. Спілкування з однолітками

§ 4. Оздоровчі
системи
§ 5. Безпека
харчування

§ 4. Оздоровчі
системи

§ 10. Ріст, вага і
фізична форма

§ 26. Спілкування і здоров'я
§ 27. Стилі спілкування
§ 28. Навички
спілкування
§ 20. ВІЛ/СНІД
і права людини

§ 29. Стосунки і
здоров'я

§ 14. Впливи
найближчого
оточення

§ 6. Гендер і
стосунки між
статями

Уміння конструктивно
розв’язувати
конфлікти

§ 30. Види і наслідки конфліктів
§ 31. Як владнати конфлікт

§ 30. Конфлікти
і здоров’я

Уміння
протидіяти
соціальному
тиску

8. Протидія
§ 18. Ні — нар- §
сексуальним
§ 15. Як протиді- котикам!
домаганням і наяти тиску одно§ 13. Соціальні
літків
чинники здоров’я силлю
§ 9. Дорожня
безпека

Продовження Таблиці 4

Інтелектуальне

Параграфи підручників
5-й клас

6-й клас

7-й клас

8-й клас

Навички
розвитку
5. Самооцінка
позитивної
§ 17. Ти — особ §
і
здоров’я
люсамооцінки і ливий
дини
психологічної рівноваги

§ 26. Психологічна рівновага і
здоров’я

Навички самоконтролю

§ 19. Про почуття і співчуття

§ 25. Культура
почуттів

Навички
керування
стресами

§ 10. Планування часу
§ 15. Хочеш
добре вчитися —
відпочивай

§ 27. Стрес і
психологічна
рівновага	
§ 28. В екстремальній ситуації
§ 29. Керування
стресами

Навички
мотивації
успіху і гартування волі

§ 9. Ти — талановитий

§ 2. Обираємо
здоровий спосіб
життя
§ 28. В екстремальній ситуації

§ 13. Етапи розвитку особистості

Уміння вчитись

§ 10. Планування часу
§ 11. Домашні
завдання
§ 11. Як стати
відмінником

§ 24. Розвиток
інтелектуальних
навичок

§ 15. Уміння
вчитися

Навички аналізу проблем
і прийняття
рішень

Навички
критичного
і творчого
мислення

Духовне

Психологічне благополуччя

Емоційне

Загальне

Знання, уміння,
навички

Усвідомлення і сприйняття загальнолюдських
цінностей

§ 20. Правила
людських стосунків

§ 10. Звички і
здоров’я

§ 11. Вчимося
приймати рішення

§ 24. Розвиток
інтелектуальних
навичок

§ 14. Як розпізнати рекламні
хитрощі

§ 15. Хвороби
цивілізації і реклама
§ 16. Причини і
наслідки вживання наркотиків
§ 24. Розвиток
інтелектуальних
навичок

§ 22. Психологічний розвиток
підлітка

§ 13. Етапи розвитку особистості
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5. Навички групової роботи і адвокації:
• уміння бути членом команди, працювати на результат
• уміння висловити повагу до внеску інших осіб
• сприйняття різних стилів поведінки
• лідерські навички
• навички впливу і переконливості
• навички встановлення контактів і мотивування

4. Навички протидії соціальному тиску (упевненої поведінки, відмови,
поведінки в умовах тиску, загрози насилля, протидії дискримінації):
• навички упевненої поведінки
• уміння відстоювати свою позицію
• уміння долати сором’язливість
• уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій
• протидія дискримінації

3. Навички розв’язання конфліктів:
• здатність розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів
• уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності
• уміння розв’язувати конфлікти інтересів шляхом конструктивних
переговорів

2. Навички співпереживання:
• здатність розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей
• уміння висловити це розуміння
• уміння надати підтримку і допомогу

1. Навички ефективного спілкування:
• активне слухання
• уміння чітко висловити свою думку
• уміння відкрито висловлювати свої почуття без тривоги і звинувачень
• володіння «мовою жестів»
• адекватна реакція на критику
• уміння попросити про послугу, допомогу

Навички, що сприяють
соціальному благополуччю
(міжперсональні навички)

Емоційно-вольові навички

1. Навички
самоконтролю:
• контроль проявів гніву
• уміння долати тривогу
• уміння переживати
невдачі
• уміння впоратися
з горем, втратою,
травмою, насиллям
2. Керування стресами:
• планування часу
• позитивне мислення
• методи релаксації
3. Мотивація успіху
і гартування волі:
• віра в те, що ти є
господарем свого життя
• налаштованість на
успіх
• здатність
концентруватися
на досягненні мети
• розвиток
наполегливості
та працелюбності

Когнітивні (інтелектуальні) навички

1. Самоусвідомлення і самооцінки:
• здатність усвідомити свою унікальність
• позитивне ставлення до себе, інших
людей і життєвих перспектив
• здатність реально оцінювати свої
здібності і можливості, переваги і недоліки
• здатність адекватно сприймати оцінки
інших людей
• здатність усвідомити свої права, потреби,
цінності і пріоритети
• постановка життєвої мети
2. Аналіз проблем і прийняття рішень:
• уміння визначити суть проблеми
і причини її виникнення
• уміння знайти відповідну інформацію
і достовірні джерела
• здатність сформулювати щонайменше
три варіанти розв’язання цієї проблеми
• уміння передбачити наслідки кожного
варіанта для себе й інших
• уміння оцінити реалістичність кожного
варіанта, враховуючи власні можливості
і життєві обставини
• здатність обрати оптимальне рішення
3. Навички критичного мислення:
• уміння відрізняти факти від міфів,
стереотипів та особистих уявлень
• аналіз ставлень, цінностей, соціальних
норм, вірувань і чинників, що на них
впливають
• аналіз впливу однолітків і засобів
масової інформації

Навички, що сприяють психологічному благополуччю
(внутрішньоперсональні навички)

Базовий перелік Життєвих навичок, сприятливих для здоров’я

Таблиця 5

Таблиця 6
Перелік пріоритетних заходів освітнього сектора для виконання
загальнодержавної програми на 2009—2013 роки

Напрям
1.Інституалізація підготовки
педагогів на базі інститутів
післядипломної педагогічної
освіти (ІППО)

Завдання
•

•
•
•

2. Забезпечення масового
охоплення ЗНЗ навчальними
курсами, що базуються на
принципах ООЖН

•

•

3. Матеріально-технічне і
методичне забезпечення

4. Звітність за загальнодержавною програмою

5. Моніторинг процесу і оцінювання ефективності впливу

•
•

лів;
включення тренінгів з підготовки до планів ІППО;
проведення навчання вчителів з методики ООЖН
за апробованими 40-годинними програмами

визначення регіональних параметрів плану охоплення ЗНЗ навчальними курсами, що базуються на
принципах ООЖН;
здійснення адміністративного контролю за виконанням планових показників та забезпечення відповідності навчання принципам ООЖН (насамперед
викладання лише підготовленими вчителями);
запровадження для старшої школи факультативного
курсу «Школа проти СНІДу»
створення у кожній школі тренінгового кабінету
основ здоров’я;
забезпечення шкіл навчально-методичними матеріалами, які відповідають принципам ООЖН

•

запровадження (в порядку, встановленому МОН
України) звітності ІППО, регіональних управлінь
освіти і науки всіх рівнів та ЗНЗ за національним і
галузевими індикаторами

•

адміністративний контроль за відповідністю процесу
навчання принципам ООЖН;
проведення громадської експертизи щодо умов навчання і процесу впровадження превентивної освіти;
дослідження ефективності впливу за процедурою
"До” і “Після”;
запровадження сертифікації превентивних програм

•
•
•
•
•

6. Підтримка і адвокація
ООЖН-програм на всіх рівнях

визначення регіональних параметрів підготовки вчите-

•
•

призначення регіональних координаторів;
включення в плани ІППО просвітницького
8-годинного модуля з тематики ЗСЖ і профілактики
ВІЛ для всіх педагогів;
організація профілактичної роботи в рамках програми ІНТЕЛ;
забезпечення нормативної бази для виконання освітніх заходів загальнодержавної програми
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2. Досвід впровадження ООЖН
у навчальних закладах

У 2007—2008 навчальному році процес впровадження ООЖН в Україні суттєво прискорився завдяки тому,
що кожен третій семикласник і восьмикласник отримав підручник з основ
здоров’я, який повністю відповідає
принципам ООЖН.
Слід зазначити, що підручники інших авторських колективів також мають ознаки ООЖН. Однак у цьому
посібнику ми сконцентрували увагу на
результатах використання навчальнометодичного забезпечення нашого авторського колективу.
За підтримки міжнародного бла
годійного фонду «Міжнародний Аль
янс з ВІЛ/СНІД в Україні» успішно
триває процес підготовки педагогівтренерів з основ здоров’я. На цей час
уже багато шкіл України мають належно підготовлених учителів.
Завдяки відданій праці обласних і
районних методистів у більшості шкіл
усвідомили важливість нового предмета і не «довантажують» його вчителям,
яким бракує годин для ставки, а забезпечують його фахове викладання.
Нас тішить, що навчені педагоги оцінили потенціал нової методики і запроваджують ООЖН на інших уроках і
позакласних заходах.
Свідченням успішного впровадження
ООЖН є те, що в більшості обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти є черги на курси і семінаритренінги з основ здоров’я.
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Тренінги також сподобалися батькам, а головне — учні відчули потребу
в таких заняттях.
У Дніпропетровській області було
проведено громадську експертизу нав
чально-методичного забезпечення з
основ здоров’я. Тут збирали відгуки
вчителів, батьків і учнів. Результати
цього дослідження переконливо доводять, що предмету «основи здоров’я»
вдалося посісти гідне місце в школі.
Це стало можливим завдяки тому,
що нарешті знайдено відповідну методику його викладання, яка забезпечує
ефективність впливу на цінності, переконання і поведінку учнів та їх найближчого оточення.
«Ми любимо тренінги з основ
здоров’я!» — ось головна думка молодих людей, які брали участь в опитуванні. І це — найвища нагорода для
нас особисто і для всіх наших друзів
і колег, причетних до впровадження
ООЖН в Україні.
Нижче наводимо деякі відгуки учнів,
вчителів і батьків зі береженням їхнього стилю і мови.
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2.1. Відгуки вчителів

Минув ще один навчальний рік —
третій рік впровадження нового предмета «Основи здоров’я». Мої учні вже
закінчили сьомий клас. У мене як у
вчителя з’явилася можливість оцінити
загальний рівень сформованості життєвих навичок учнів.
Якщо порівнювати їх з тими дітьми,
які навчались за традиційною методикою, одразу помітно, що ці діти розвиненіші, вони вміють вільно висловлювати свою думку, переконати інших у
тому, у що вірять самі.
Водночас вони відзначаються високим рівнем загальної культури, вихованості і чемності. Більшість здатні адекватно діяти у небезпечних ситуаціях,
мають сформовану мотивацію до здорового способу життя і переконання, що
від їхньої поведінки багато залежить,
що вони своїми діями можуть вплинути
на розвиток ситуації, мають право голосу у вирішенні будь-яких питань.
На відміну від учнів, які навчались
за традиційною методикою і чекають від
дорослих готових рішень, мої семикласники впевнені у тому, що їхні знання і
творчість будуть гідно оцінені не тільки
однолітками, а й дорослими.
Наприклад, до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими (1 грудня) учні сьомих класів підготували
виставу-пантоміму «Наші знання зупинять СНІД». Діти самі написали сценарій, виготовили костюми. Виставу
демонстрували протягом тижня у 5–9
класах. Задоволення отримали не тільки глядачі, а й самі актори.
Латиш А. А.,
вчитель основ здоров’я
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Я взагалі палка шанувальниця тренінгових технологій, тому що вони дають можливість відкрито спілкуватися,
пізнавати один одного і взагалі піднімають настрій.
До тренінгових занять діти дуже
швидко звикають, і ми спостерігаємо
потребу в таких заняттях.
Чому ж діти так полюбляють тренінги? Тому що вони більше, ніж звичайні
уроки, дають можливість рухатися, почуватися цілком невимушено, говорити
щиро без ризику бути ображеним, висміяним чи відторгнутим.
Шкода, що не всі вчителі використовують у своїй роботі тренінгові технології, часто навіть не хочуть спробувати
себе у цій справі.
Мурга О. М.,
вчитель історії
Майже 3 роки ми викладаємо основи
здоров’я, застосовуючи тренінгові технології. Звісно, підготовка до тренінгу
потребує багато часу. Але це варто зусиль. Адже ці уроки нестандартні, тому
дуже подобаються дітям. Нерідко вони
запитують, чому ж інші уроки проводять не в такій формі.
Намагаюсь частіше відвідувати уро
ки-тренінги своїх колег. Разом ми зна
ходимо найоптимальніші варіанти проведення тренінгів.
Ми з колегами переконані, що освіта ХХІ століття неможлива без тренінгових технологій, що вони будуть застосовуватись у викладанні й інших
шкільних предметів, а не тільки основ
здоров’я.

Вже тепер ми намагаємося проводити у формі тренінгів позакласні заходи,
класні години, батьківські збори.
Бажаю успіху всім, хто працює з
тренінговими методиками!
Гулак Л. М.,
вчитель основ здоров’я, ОБЖ
Викладаю основи здоров’я третій
рік. Помітила, що уроки-тренінги дають змогу побачити дітей з іншого боку.
Часто вражає нестандартність їхнього
мислення, здатність до нових підходів
у розв’язанні складних проблем.
Нерідко спостерігаєш, як у співпраці з однолітками розвивається особистість дитини, підвищується її самооцінка, як вона вчиться переборювати тиск
групи.
Климко Г. М.,
вчитель основ здоров’я
Мій перший досвід застосування
тренінгової системи навчання впевнює
в тому, що це є спосіб реалізації активної моделі навчання учнів основам
здоров’я.
Тренінги стимулюють пізнавальну
активність і самостійність учнів, тут
учень є суб’єктом навчання і створюються комфортні умови, за яких кожен
відчуває свою успішність й інтелектуальну спроможність.
У процесі тренінгу навчання відбувається за умов постійної активної взаємодії, де і вчитель, і учень розуміють,
що вони роблять.
Тренінгова система вчить учнів бути
демократичними, відкрито спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Саме
таких підходів до навчання і вимагає
сучасна освіта.

Під час тренінгу вчитель спроможний реалізувати одночасно декілька
дидактичних цілей — узагальнювати,
систематизувати, закріплювати і застосовувати набуті знання, формувати і
вдосконалювати вміння і навички.
Водночас практичне використання
тренінгових технологій виявляє і деякі
проблеми та складнощі — нестача матеріальної бази, обмеженість часу, необхідність ґрунтовної і тривалої за часом
підготовки до уроку з боку вчителя.
Тому, можливо, роботу за тренінговою системою доцільно розпочинати з
поступового включення елементів цієї
моделі, доки в учнів і вчителя з’явиться
досвід потрібної роботи.
Між тим, переваги інтерактивної
взаємодії, змога внутрішньої глибокої
мотивації учнів, очікувані результати
навчання, можливість фахового зростання самого вчителя схиляють мене до
подальшої роботи за цією методикою.
Клименко Г. М.,
вчитель основ здоров’я
Ми, педагоги ЗОШ № 12 м. Павлограда, вважаємо, що тренінгові технології — це найсучасніша методика,
яка дає змогу залучити учнів до творчої співпраці, активізувати до партнерських стосунків.
У нашій школі ця технологія використовується не тільки на уроках
здоров’я, а поступово набуває втілення
на інших уроках: біології, англійської
мови, історії, української літератури
тощо.
У формі тренінгу було проведено
педраду: «Прислухайся до мене, я —
п’ятикласник!». Усім дуже сподобалися нові методи. Їх оцінили як творчі, сучасні й надзвичайно цікаві, а всі
учасники педради були активними, позитивними і легко перевтілювались.
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2.2. Відгуки батьків

Моя донька навчається в 6-му класі.
Другий рік вона охоче вивчає основи
здоров’я. Я хочу висловити подяку Міністерству освіти і науки за введення
у школах України такого важливого
предмета.
Моя донька стала відповідальнішою,
зменшилась її уразливість, підвищився
особистий і творчий потенціал. Тетяна
стала відвертішою, намагається розповісти про свої проблеми, прохає мене
допомогти у їх розв’язанні.
Ми всією сім’єю зацікавилися цим
предметом і охоче допомагаємо доньці.
На мою думку, коли б у наш час ми
вивчали такий предмет, то ми б, дорослі, змогли уникнути багатьох проблем
у своєму житті. З повагою,
Ребриста Аліна Володимирівна,
мама учениці 6-го класу
Чесно кажучи, до недавнього часу я
взагалі не знала, що таке тренінг. Але
нещодавно довелося бути присутньою
на засіданні батьківського всеобучу в
школі, який проводили з елементами
тренінгу. Я зрозуміла, як багато я втратила. Наскільки б нам було у свій час
легше і цікавіше вчитися, якби з нами
вчителі так працювали.
Тому хочу сказати, що тренінг — це
дуже добре. Бажаю вчителям продов
жувати працювати — тоді наші діти будуть дійсно розумними і щасливими.
Хойна Тетяна Михайлівна,
мати учениці 5-го класу
У 5-му класі мій син почав вивчати
основи здоров’я. Я вважаю себе досить
уважною матір’ю, і тому відразу помі28

тила непідробну цікавість моєї дитини
до вивчення цього предмета.
Практично щодня хлопчик перечитує
підручник як цікаву художню книжку,
а потім, спілкуючись зі мною, дивує
новими знаннями.
Одного разу я вирішила сама переглянути підручник. Книжка, як на
мене, виявилася досить незвичною. В
ній дуже багато інформації не так про
анатомію і фізіологію людини, як про
безпечне довкілля, почуття і людські
стосунки.
Вона вчить запобігати шкідливим
звичкам, перевтомам і стресам, ставитися до здоров’я як до найбільшої цінності, прищеплює смак до здорового
способу життя.
У ній приділяється увага формуванню добрих стосунків і внутрішнього
світогляду людини. Тут можна знайти
відповіді на запитання, які хвилюють
не тільки дітей, а й багатьох дорослих
людей.
Для мене завжди є важливим стан
моєї родини, а також душевна рівновага моєї дитина, і тому я рада, що в
цих питаннях у мене з’явився дуже
гарний помічник — підручник з основ
здоров’я.
Судавцова Світлана Володимирівна,
мати учня 5-го класу
Предмет «Основы здоровья» помогает детям побольше узнать о себе: о своих чувствах, об отношениях и поступках. Помогает налаживать отношения
со взрослыми и ровесниками, избегать
ненужного риска, противостоять насилию, самостоятельно решать проблемы.

Помогает детям стать уверенными в
себе, улучшает их эмоциональное состояние.
Эти навыки пригодятся нашим детям
во взрослой самостоятельной жизни,
помогут в выборе профессии.

совсем не сложно. Научиться — легко.
На обыкновенном школьном уроке.
Я думаю, что школьный предмет
«Основы здоровья» поможет нашим детям приспособиться ко взрослой жизни,
научит не пасовать перед трудностями.

Кисель Наталья Игоревна,
СШ № 8, г. Павлоград

Олейниченко Л. В.,
мама ученика 7-го класса

Все предметы, которые мы изучаем
в школе, очень и очень важные. Мы
учимся грамотно писать, анализировать художественные произведения,
изучаем составы веществ, доказываем
теоремы...
А основы здоровья? Нужен ли такой
предмет в школе? Зачем?
Давайте немного пофантазируем.
Представим себя директором большой
фирмы. Прийдя на работу, директор
отругал работников, потому что его не
устроило качество выпущенной продукции. Затем вступил в конфликт со своим заместителем... Целый день фирму
лихорадило! Как выйти из такой ситуации? Как разрешить, а лучше — не допустить конфликты? Где можно этому
научиться? Трудно ли найти решение?
Оказывается, нет! Многим житейским премудростям можно научиться
на обыкновенном школьном уроке. Он
называется — основы здоровья. Для
нас этот предмет уже не новый, мы начали изучать его еще в 5-м классе.
Получив учебники в этом учебном
году, я внимательно их просмотрела.
Когда открыла учебник «Основы здоровья», меня очень заинтересовал раздел «Психологическое благополучие
подростка». Я внимательно прочитала
информацию о стрессе, психологическом равновесии, конфликтах.
Оказывается, многих стрессов можно избежать, а большинство конфликтов — благополучно разрешить. И это

Коли я вперше взяла підручник в
руки, майнула думка: «Це шкільний
підручник чи науково-популярна книжка?» Але, гортаючи його, я з кожною
сторінкою розуміла, що це — мій помічник у вихованні і захисті моєї доньки від життєвих негараздів.
Цінно те, що є завдання для роботи дітей в групах — це вчить обговорювати проблеми і спільно приймати
рішення. Також багато тренінгів, які
імітують життєві ситуації. Цікава знахідка — світлофор, кожен колір якого ілюструє кроки для обдумування і
прийняття рішень. Я і доньці про цей
«світлофор» нагадую, і сама використовую цю корисну пораду.
У підлітковому віці діти змінюються. Їм вже недостатньо сказати: «Це погано, шкідливо...». На кожному кроці
вони бачать людей, які курять, вживають алкоголь і... чому б не спробувати?
Тим більше, що реклама радить. Пояснення небезпеки дають такі матеріали
підручника, як міфи і факти про алкоголь, тютюн і наркотики та розділ про
рекламні хитрощі.
Тож щиро дякую всім, хто вклав у
цей підручник свій час, вміння і частку
своєї душі. З повагою,
мама учениці 6-го класу

29

2.3. Відгуки учнів

Хоча я п’ятикласниця і попереду в
мене багато років навчання в школі, інколи я вже замислююсь над тим, ким
хочу стати в майбутньому. Адже чим
раніше я з цим визначусь, тим більше
у мене буде часу для того, щоб удосконалити свої знання з тих предметів, які
мені особливо знадобляться у майбутньому.
Взагалі мені подобається вивчати
всі предмети, але основи здоров’я подобаються найбільше. В майбутньому
я б хотіла отримати професію вчителя
з основ здоров’я. Уже в 5-му класі я багато дізналася, наприклад, як запобігти
пожежі або ДТП.
Наша Україна йде шляхом розвитку. Я думаю, що буду потрібна державі
з цією професією. Я буду намагатися
принести їй користь своїми знаннями і
вміннями.
Валерія,
учениця 5-го класу
Я хочу рассказать вам о наших уроках
основы здоровья. С каждым годом они
становятся все более увлекательными и
интересными. В лучшем познании предмета нам помогает наш учебник. Он построен так, что нам очень легко по нему
учиться. Вся информация изложена доступнім для подростков языком. В нем
есть много интересных практических
заданий, которые мы с удовольствием
выполняем.
Но наши уроки основ здоровья проходят не только за партами. Иногда мы проводим различные тренинги,
разыгрываем жизненные ситуации, защищаем проекты, рисуем плакаты.
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На этих занятиях мы очень интересно проводим время. Ведь больше ни на
одном уроке мы не говорим о нашем
здоровье, о проблемах современных
подростков, о различных жизненных
ситуациях.
Спасибо за то, что мы имеем такую
прекрасную возможность посещать эти
очень важные и интересные для нас
уроки.
ученик 7-го класса
За что я люблю основы здоровья?
За то, что на этих уроках всегда добрая атмосфера, за то, что наша учительница делает так, что нам интересен
каждый урок.
Я очень люблю основы здоровья,
потому что на них я чувствую себя
полноценным и счастливым человеком,
потому что только здесь я могу узнать
о своих правах, о подростковом возрасте, о всевозможных заболеваниях и их
лечении, о психологическом благополучии и других аспектах моей жизни и
здоровья.
ученица 7-го класса
Мені дуже подобається урок основ
здоров’я. Він особливий. На ньому нам
не треба щось зазубрювати, а просто
треба знати, що можна зробити в тій чи
іншій ситуації, які бувають випадки у
житті і як знаходити з них вихід.
На цьому уроці розкривається навіть той, хто гадає, що нічого не вміє.
Також цей урок допомагає об’єднувати
дітей. Мені подобаються завдання в
підручнику, тому що вони допомагають
розібратися в собі. Завдання в зошитах теж дуже цікаві. В них ми можемо

поставити себе на місце іншої людини,
дати їй пораду. Взагалі, цей урок допомагає зрозуміти, що здоров’я — найбільший скарб у житті і його не купиш
ні за які гроші.
Бабенко Олена,
учениця 5-го класу
Більш за все у зошиті мені подобаються завдання, коли треба писати поради героєві, який потрапив у складну
ситуацію. Цікаво те, що розповідаєш
про своє життя, про свої бажання і
мрії, про своїх друзів.
Це дуже цікавий предмет і скоріш за
все — найкращий!
Дубінін Данило,
учень 5-го класу
«Книжка — друг людини» — кажуть
в народі, і це правда. Книжка «Основи здоров’я» подобається мені тому,
що в ній описано майже всі ситуації,
які трапляються в житті. Є правила,
які можна виконати, і ти не пошкодуєш
про це.
Холодова Катерина,
учениця 5-го класу

Мне
очень
нравится
учебник
«Основы здоровья» 7 класс. В нем я
нашла много полезного для себя. В
первую очередь — это индивидуальное
физическое развитие подростка. Так
интересно и много в одном учебнике!
Косметические проблемы кожи и пользование косметикой — очень важный
вопрос для нас, девочек.
Мне нравится начало и завершение
наших тренингов, которые поднимают
настроение, помогают общению и учат
правильному, толерантному поведению.
Думаю, что в 8 классе узнаю еще
больше. Удачи вам!
ученица 7-го класса
Підручник легко опрацьовується і
без допомоги вчителя, навіть коли захворів і не відвідуєш школу. Також у
кінці параграфа є висновки, що полегшують його опрацювання. Крім теоретичного матеріалу, до кожної теми є
цікаві малюнки і повчальні оповідання,
казки, притчі.
Бутько Яна,
учениця 7-го класу

Я вважаю, що уроки-тренінги були
дуже корисними для нас. Ми дізналися, як поводитись у різних життєвих
ситуаціях, як дбати про своє здоров’я,
як реагувати на різні небезпеки у нашому житті, як треба доглядати за шкірою і багато іншого.
У 8 класі я хотів би продовжити вивчати цей предмет, щоб теми були ще
змістовнішими. Мені дуже подобається
предмет «Основи здоров’я». Супер!!!

Я завжди звертаю увагу на початок
параграфа. Тут мені підручник підказує, про що я дізнаюся, чого навчуся,
над чим можна потренуватися. Такі завдання націлюють і спонукають прочитати весь матеріал параграфа. Цікаво
було виконувати завдання з підручника — скласти пам’ятку для молодших
школярів «Як запобігти крадіжкам мобільних телефонів». Ця тема актуальна
для нас, і підручник допоміг розв’язати
цю проблему.

Федисяк Олександр,
учень 7-А класу

Старостенко Владислава,
учениця 7-го класу
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3. Вікові особливості восьмикласників

3. 1. Фізичний розвиток
Триває статеве дозрівання підлітків. У переважної більшості учнів пубертатний період вже розпочався. Ті,
в кого він «запізнюється», можуть
мати проблеми. Переважно це стосується хлопців, які на вигляд молодші
і фізично слабші за своїх однолітків. З
такого підлітка можуть зробити «цапавідбувайла», і тому він потребує захисту та моральної підтримки з боку дорослих, а також розвитку своїх соціальних
навичок, зокрема упевненої поведінки,
протидії насиллю і дискримінації, розбудови рівноправних стосунків.
3. 2. Психологічний розвиток
У підлітковому віці процеси збудження переважають над процесами
гальмування. Цим пояснюється підвищена збудливість, емоційна нестійкість
і гіперактивність підлітків.
Однак, порівняно з семикласниками
учні 8-го класу дещо врівноваженіші.
Хоч вони, як і раніше, переживають з
приводу своєї зовнішності та стосунків
з оточенням, зовні це майже не виявляється.
У цьому віці важливо мати змогу
відверто поговорити про свої проблеми
з дорослими, яким вони довіряють, або
з близьким другом. Якщо такої можливості немає, підлітку може загрожувати
депресія або, навпаки, сплески агресії,
переважно спрямованої на дорослих.
Деякі підлітки вже у 8-му класі починають замислюватися про своє май-

бутнє, і це може виявитись у зростанні
мотивації до навчання. Частина учнів,
навпаки, емоційно повністю занурюється в підліткові компанії, живе тільки
сьогоднішнім днем. У таких підлітків
спостерігається зниження інтересу до
навчання і, як наслідок — до шкільної
успішності.
3. 3. Соціальний розвиток
Спілкування з однолітками є вирішальним у становленні особистості підлітка. Воно може сприяти його успішній соціалізації, а може й штовхнути до
асоціальної поведінки.
Однак роль сім’ї також дуже важлива. Зокрема, довірливі стосунки в родині можуть компенсувати деякі труднощі
у спілкуванні з однолітками, допомагають підлітку визначити свою позицію
щодо асоціальних прагнень його приятелів.
І навпаки, не знайшовши порозуміння в родині, підліток шукатиме тепла
і уваги серед своїх однолітків. Дитина, яка була жертвою жорстокого поводження в сім’ї, може самостверджуватися через знущання над слабшими і
молодшими.
Особливого значення для підлітків
набуває дружба. Саме у спілкуванні з
близьким другом відбувається процес
самопізнання. Однак підлітки не лише
прагнуть до саморозкриття, а й пильно оберігають свій внутрішній простір.
Тому в друзях вони найбільше цінують
здатність берегти довірені їм таємниці.
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Проблема в тому, що в багатьох
аспектах підлітки відчувають себе дорослими, та справжньої самостійності
ще не мають, бо матеріально повністю
залежать від батьків. Їм важливо усвідомити, що вони не марно витрачають
цей час, а разом з батьками роблять
інвестиції у своє майбутнє. Адже щоб
досягти успіху в сучасному світі, треба
здобути освіту.
Експериментування з психоактивними речовинами. Восьмикласники
— це вікова категорія, яка найбільше
експериментує з психоактивними речовинами (переважно тютюном і алкоголем).
Дослідження, проведене ЮНІСЕФ,
засвідчило, що українські підлітки опи-

3. 4. Актуальні проблеми
Прагнення незалежності. Якщо ви
працюєте з восьмикласниками, то, напевно, знаєте, як часом складно «втримати» їхню увагу. Нерідко вони поводяться агресивно, демонстративно
ігнорують вимоги вчителя. Так підлітки
доводять іншим — і передусім собі —
свою дорослість.
Інший вияв потягу до незалежності
можна помітити в підлітковій субкультурі, яка заперечує традиційний варіант
дорослості — загальноприйняту моду,
лексику, музику, розваги. Це тому, що
найціннішою ознакою дорослості підлітки поки що вважають свободу від
дитячої залежності, можливість діяти
на власний розсуд.

8 клас (особливості розвитку)
Фізичний розвиток:
• Період статевого дозрівання
Психічний розвиток:
• Інтелект на рівні дорослої людини
Соціальний розвиток:
• Стадія платонічних сексуальних стосунків
• Прагнення більшої автономності від
сім’ї

8 клас (актуальні проблеми)

Рекомендуємо переглянути
презентацію на компакт-диску:
«Розвиток підлітка. Огляд
теорій розвитку особистості».
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•

Прагнення незалежності

•

Експериментування з психоактивними
речовинами

•

Ранні статеві стосунки

•

Інші поведінкові ризики

нилися на першому місці серед однолітків з 50-ти країн світу щодо вживання
алкоголю.
Цьому, без сумніву, сприяє його доступність (відсутність заборони продажу слабоалкогольних напоїв неповнолітнім), а також практично необмежена
тютюнова і алкогольна реклама.
З січня 2009 року телевізійна і друкована реклама психоактивних речовин
законодавчо заборонена, однак дія попередньої масованої рекламної атаки
триватиме ще деякий час. Та й виробники тютюну і алкоголю можуть порушувати закон або знайти інші способи
реклами (акції, спонсорство тощо).
Куріння і вживання алкоголю є проявами ризикованої поведінки і послідовними кроками до вживання міцних алкогольних напоїв, нелегальних
наркотиків, ранніх статевих контактів
тощо.
Тому держава, школа і родина мають стати єдиним фронтом на шляху
цих згубних звичок.
Важливо пояснити батькам, що будувати довірливі стосунки з підлітком
— не означає відмовитися від батьківського контролю за тим, чим він займається у вільний від школи час.
Школа, у свою чергу, має проводити профілактичну роботу і забезпечити
антинаркотичний контроль на території
навчального закладу.
У родині і в школі доцільно прийняти спеціальні правила, спрямовані на
запобігання вживанню психоактивних
речовин.
До розроблення цих правил у школі
треба залучити педагогів, учнів і батьків, а після затвердження правил неухильно дотримуватися їх.
Практикою доведено, що в школах,
де проводиться антинаркотична пропаганда та існує контроль, порушен-

ня правил трапляються вкрай рідко.
І навпаки — там, де такого контролю
немає, курять і випивають більшість
старшокласників.
Ранні статеві стосунки. На жаль,
серед восьмикласників вже трапляються
сексуально активні підлітки. Переважно це ті, хто в такий спосіб задовольняє свої несексуальні потреби (потреби
в любові, визнанні, єднанні з групою).
Іншими словами, 13—14-річні підлітки
вступають у сексуальні стосунки для
того, щоб здаватися дорослішими, або
через брак любові в родині, щоб не відрізнятися від друзів чи отримати їхнє
визнання: «Ти справді крутий!»
Інші поведінкові ризики. Настає вік,
з якого багато підлітків стають водіями
на дорогах (велосипедистами, водіями
мопедів, мотоциклів). Дехто може брати транспорт без дозволу у батьків чи
у сторонніх людей. Зазвичай підлітки
роблять це в компанії, добре підігрітій
алкоголем.
Настає вік кримінальної відповідальності за деякі види злочинів, і дехто з
підлітків вже може мати проблеми із
законом.
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4. Навчально-методичне
забезпечення для 8-го класу

4.1. Посібник для вчителя
Це видання, яке ви тримаєте в руках. Воно містить:
інформацію про особливості
впровадження превентивної освіти;
	досвід упровадження основ здо
ров’я на засадах життєвих навичок
у 5—8-х класах;
	тематично-календарний план для
викладання основ здоров’я за цим
комплектом;
	опорні схеми уроків-тренінгів.
4.2. Підручник
Продовжує реалізацію концепції
розвитку життєвих навичок, орієнтує
на застосування інтерактивних методів
навчання.
Основне завдання підручника —
розвиток життєвих навичок, спрямованих на подолання проблем підліткового
віку та виховання гармонійно розвиненої особистості.
4.3. Зошит-практикум
Містить матеріали для уроківтренінгів, вправи для домашніх завдань
за підручником, матеріали для практичних робіт і виконання учнівських
проектів.
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4.4. Компакт-диск для вчителя
Містить:
	матеріали для викладання основ
здоров’я у 5—8-х класах;
	мультимедійні презентації у фор
маті Power Point українською та російською мовами;
	аудіо-, фото- і відеоматеріали;
	матеріали для позакласного читання, опубліковані в журналі «Барвінок» (див. пункт 4.6);
програми підготовки вчителів та
іншу корисну інформацію.

4.5. Матеріали для оцінювання
навчальних досягнень учнів
Це рекомендації і стандартизовані
тести для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчаються за методикою розвитку життєвих
навичок.

4.6. Матеріали для позакласного
читання
З 2006 р. журнал «Барвінок» започаткував рубрику «Твоя школа розвит
ку і виживання».
У ній уміщено матеріали, які заохочують дітей до розвитку важливих життєвих навичок.
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5. Календарний план

Тематично-календарний план, реко
мендований для організації навчання
основ здоров’я у 8-му класі, наведено
в Таблиці 7.
План складено з урахуванням кількості робочих тижнів у семестрі: у першому семестрі — 15 робочих тижнів, у
другому — 20.

38

Перший семестр закінчується підсумковим тематичним оцінюванням,
другий — завершальним річним.
За допомогою Таблиці 8 ви переконаєтесь, що у підручнику розкрито
всі теми програми предмета «Основи
здоров’я».
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На порозі
дорослого
життя

Вступ

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Ознайомлення учнів з
підручником і зошитом
для 8-го класу, створення дружньої атмосфери,
повторення базових понять предмета

7

Додаткові
матеріали

Таблиця

Наприкінці заняття учні:
називають ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості;
порівнюють вимоги індустріального та
Зошит*,
інформаційного суспільств у всіх сферах
с. 4—6
життя;
Посібник,
пояснюють необхідність розвитку життєвих
вступний
навичок для кожної людини;
тренінг
демонструють позитивне спілкування, активність і роботу в команді.

Вступ. На порозі дорослого життя

I СЕМЕСТР (9 годин)

Мета уроку

*Тут і далі — зошит-практикум для учнів 8-го класу (авт. Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко) і цей посібник для
вчителя.

Назва (тема)
уроку

§
підруч
ника

Орієнтовний календарний план для викладання за підручником
«Основи здоров’я» (авт. Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко)
8-й клас, 17 годин
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Назва (тема)
уроку

Порятунок і
захист людей у
надзвичайних
ситуаціях

§
підруч
ника

§ 1

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
демонструють уміння класифікувати надзвиОзнайомлення з основ
Зошит,
чайні ситуації;
ними принципами і
с. 7—8
положеннями законодавназивають принципи та основні положення
Посібник,
ства України щодо порязаконодавства щодо порятунку і захисту лютренінг 1
тунку і захисту людей у
дей у надзвичайних ситуаціях;
надзвичайних ситуаціях.
оцінюють свою готовність діяти у надзвичайних ситуаціях.

Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Ти —
рятувальник

§
підруч
ника

§2

Дата

Відпрацювання алгоритму рятування людей
і надання невідкладної
допомоги потерпілому
на пожежі.

Мета уроку

Додаткові
матеріали

Зошит,
с. 9 — 10
Посібник,
тренінг 2

Навчальні завдання
(результат навчання)

Наприкінці заняття учні:
оцінюють свою готовність рятувати людей на
пожежі;
демонструють і пояснюють свої дії за алгоритмом рятування людей на пожежі й надання невідкладної допомоги потерпілим.

Продовження таблиці 7
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§3

§
підруч
ника

Абетка невідкладної допомоги

Назва (тема)
уроку
Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
демонструють уміння визначати стан потерпілого;
Зошит,
демонструють уміння робити штучне диханс. 11 — 14
Відпрацювання навичок
ня і непрямий масаж серця (самостійно і в
Посібник,
надання невідкладної
парі);
тренінг 3
допомоги.
пояснюють необхідність заходів особистої безпеки під час надання невідкладної
допомоги.

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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§4

§
підруч
ника

Оздоровчі
системи

Назва (тема)
уроку
Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Ознайомлення з поняттям і елементами
оздоровчих систем,
системами харчування
і складовими фізичної
форми.

Наприкінці заняття учні:
називають основні елементи оздоровчих
систем;
пояснюють принципи раціонального харчування і небезпеки модних дієт;
оцінюють свою фізичну форму за шістьма
показниками.

Розділ 2. Фізичне здоров’я підлітка

Мета уроку

Зошит,
с. 15 — 18
Посібник,
тренінг 4

Додаткові
матеріали

Продовження таблиці 7
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§5

§
підруч
ника

Безпека
харчування

Назва (тема)
уроку
Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Визначення негативно- Наприкінці заняття учні:
го впливу незбалансопояснюють, що впливає на вибір харчових
ваного харчування на
продуктів;
здоров’я. Тренінг уміння
називають причини і наслідки незбалансованадавати невідкладну
ного харчування;
допомогу при харчових
демонструють уміння визначати симптоми
отруєннях.
харчового отруєння і надавати невідкладну
допомогу потерпілому.

Мета уроку

Зошит,
с. 19 — 22
Посібник,
тренінг 5

Додаткові
матеріали

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Гендер і стосунки між статями

§
підруч
ника

§6

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
демонструють уміння розрізняти ознаки
статі та гендера;
наводять приклади гендерних стереотипів;
Ознайомлення з понятЗошит,
пояснюють, як гендерні стереотипи впливатями гендера, гендерних
ють на розвиток і поведінку людей у суспіль- с. 23 — 27
ролей і стереотипів. ТреПосібник,
стві;
нінг уміння розрізняти
тренінг 6
називають основні етапи розвитку стосунків
стилі поведінки.
між людьми різної статі;
демонструють уміння розрізняти пасивну,
агресивну й упевнену поведінку за їх ознаками та наслідками.

Розділ 3. Соціальні аспекти здоров’я

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Ризики статевого дозрівання

§
підруч
ника

§7

Дата

Додаткові
матеріали

Зошит,
с. 28 — 30
Посібник,
тренінг 7

Навчальні завдання
(результат навчання)

Наприкінці заняття учні:
називають наслідки вживання психоактивних речовин для статевого розвитку дівчат і
хлопців;
наводять приклади поширених причин
і наслідків для здоров’я ранніх статевих
стосунків;
демонструють уміння розрізняти ВІЛ та
інфекції, що передаються статевим шляхом,
за їх збудниками, симптомами, наслідками
для здоров’я, а також знання засобів профілактики.

Мета уроку

Ознайомлення з негативними наслідками
вживання психоактивних речовин і ризикованої статевої поведінки
для людини та суспільства.

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Протидія сексуальним домаганням і насиллю

§
підруч
ника

§8

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
називають причини утримання від статевих
стосунків у підлітковому віці;
демонструють уміння впевнено відмовитиЗошит,
Тренінг навичок відмови
ся від небажаної пропозиції за алгоритмом
с. 31 — 34
від небажаних і небез«4 кроки»;
Посібник,
печних пропозицій.
демонструють уміння відмовитися від небез- тренінг 8
печної пропозиції в умовах тиску і загрози
насилля;
пояснюють, як треба поводитися, щоб уникнути сексуального насилля.

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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§9

§
підруч
ника

Дорожня
безпека

Назва (тема)
уроку
Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Наприкінці заняття учні:
розпізнають засоби організації дорожнього
Ознайомлення з органіруху і пріоритети проїзду учасниками перезацією дорожнього руху
хресть, вузьких і складних ділянок дороги;
і правилами для водія та
називають правила дорожнього руху і запасажирів мотоцикла.
ходи безпеки для мотоциклістів (водія і
Тренінг навичок відпасажирів);
мови від небезпечних
демонструють уміння приймати відповідальпропозицій.
ні рішення і відмовлятися від небезпечної
пропозиції покататися на мотоциклі.

Розділ 4. Безпека в сучасному суспільстві

II СЕМЕСТР (8 годин)

Мета уроку

Зошит,
с. 35 — 38
Посібник,
тренінг 9

Додаткові
матеріали

Продовження таблиці 7
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§ 10

§
підруч
ника

Екологічна
безпека

Назва (тема)
уроку
Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «екологія», «екологічні проблеми», «екологічна безпека»;
Ознайомлення з поняттям і складовими еконазивають чинники негативного впливу діЗошит,
логічної безпеки. Дояльності людини на довкілля: воду, повітря,
с. 39 — 40
слідження екологічного
землю;
Посібник,
стану свого населеного
наводять приклади впливу стану довкілля на тренінг 10
пункту.
здоров’я людини;
демонструють уміння досліджувати екологічний стан свого населеного пункту.

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Закони і кримінальна відпо
відальність
неповнолітніх

§
підруч
ника

§ 11

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «правила», «закон», «права», «обов’язки»;
називають функції правоохоронних органів
України, їх склад і права;
Ознайомлення з правами, обов’язками і праворозрізняють види правопорушень і відповівою відповідальністю
дальності за них;
неповнолітніх.
пояснюють права, обов’язки і відповідальність за правопорушення для різних вікових
груп;
демонструють уміння правильно поводитись
у разі затримання міліцією.

Мета уроку

Зошит,
с. 41 — 43
Посібник,
тренінг 11

Додаткові
матеріали

Продовження таблиці 7
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§ 12

§
підруч
ника

Соціальна
безпека

Назва (тема)
уроку
Дата

Ознайомлення з небезпечними соціальними
явищами та межами допустимої самооборони.
Тренінг уміння уникати
нападу, пограбування і
залучення до деструктивних сект.

Мета уроку

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
називають ознаки віктимної поведінки;
наводять ознаки і приклади небезпечних
ситуацій, пов’язаних із торгівлею людьми, заЗошит,
лученням до сект та проявами тероризму;
с. 44 — 47
розрізняють дії, вчинені у межах допустимої Посібник,
самооборони та з перевищенням цих меж;
тренінг 12
демонструють уміння обрати адекватну
модель поведінки у випадку загрози нападу,
пограбування, захоплення в заручники, залучення до деструктивних сект.

Навчальні завдання
(результат навчання)

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Етапи розвитку
особистості

§
підруч
ника

§ 13

Дата

Навчальні завдання
(результат навчання)

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «особистість»,
«контекст розвитку», «стадії психосоціальноОзнайомлення з пого розвитку»;
няттями «особистість»,
порівнюють контекст розвитку свого поколінЗошит,
«контекст розвитку»,
ня і покоління своїх батьків;
с. 48 — 51
етапами розвитку осоназивають стадії і завдання психосоціального Посібник,
бистості. Тренінг навитренінг 13
розвитку особистості;
чок постановки й досяганалізують складові свого духовного розвит
нення мети.
ку;
демонструють уміння постановки і досягнення мети.

Розділ 5. Всебічний розвиток особистості

Мета уроку

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Краса і здоров’я

§
підруч
ника

§ 14

Дата

Формування цілісного уявлення про красу
як ознаку фізичного,
психологічного та соціального благополуччя
людини.

Мета уроку

Додаткові
матеріали

Наприкінці заняття учні:
називають ознаки зовнішньої та внутрішньої
краси;
Зошит,
пояснюють небезпеку сліпого наслідуванс. 52 — 55
ня моди;
Посібник,
розпізнають рекламні хитрощі, пов’язані з
тренінг 14
індустрією моди;
наводять приклади небезпечних наслідків
пластичної хірургії.

Навчальні завдання
(результат навчання)

Продовження таблиці 7
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Назва (тема)
уроку

Уміння
вчитися

§
підруч
ника

§ 15

Дата

Тренінг навичок
ефективного
запам’ятовування,
концентрації уваги,
підготовки до іспитів.

Мета уроку

Наприкінці заняття учні:
називають чинники, що сприяють, і ті, що
перешкоджають розвитку інтелекту;
наводять приклади принципів ефективного
запам’ятовування, концентрації уваги;
демонструють уміння складати карти
пам’яті, готуватися до іспитів.

Навчальні завдання
(результат навчання)

Зошит,
с. 56 — 60
Посібник,
тренінг 15

Додаткові
матеріали

Продовження таблиці 7

55

Післямова

§
підруч
ника

Додаткові
матеріали

Тести,
розділ 4

Завдання для підсумкового тематичного оцінювання містяться у частині II
видання: Основи здоров’я. 8 клас: Методика, тематичний план, тестові
завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів. — К.: Алатон, 2008
(авт. Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, К. М. Симонова, К. В. Венжега).

Навчальні завдання
(результат навчання)

Підсумкове тематичне тестування

Мета уроку

Підсумковий
тренінг

Дата

Наприкінці заняття учні:
Підведення підсумків
Зошит,
демонструють уміння складати карти пам’яті
навчального року, підвис. 59 — 60
за темами підручника;
щення мотивації до здоПосібник,
рового способу життя,
оцінюють своє ставлення до предмета «Оснопідсумконалаштування на корисви здоров’я»;
вий трений відпочинок під час
установлюють зворотний зв’язок із тренером
нінг
канікул.
й авторами підручника.

Назва (тема)
уроку

Продовження таблиці 7

Таблиця 8

Таблиця відповідності навчальної програми і підручника
«Основи здоров’я». 8-й клас (авт. Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко)

Структура програми МОН
України і тематика навчального матеріалу
(17 годин, із них 1 резервна)

Структура і тематика підручника
(17 годин)

Вступ. На порозі дорослого життя (1 год)

Âñòóï. На порозі дорослого життя (1 год)

Всього — 1 год

Розділ 1. Життя і здоров’я
людини (3 год)

Всього — 3 год

Розділ 2. Фізична складова
здоров’я (2 год)

Всього — 2 год

56

Всього — 1 год

Розділ 1. Життя і здоров’я людини (3 год)
§ 1. Порятунок і захист людей у надзвичайних
ситуаціях
§ 2. Ти — рятувальник
§ 3. Абетка невідкладної допомоги
Практична робота № 1. Надання невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях
Всього — 3 год

Розділ 2. Фізичне здоров’я ï³äë³òêà (2 год)
§ 4. Оздоровчі системи
Практична робота № 2. Визначенння рівня
індивідуального фізичного розвитку
§ 5. Безпека харчування
Практична робота № 3. Перша допомога при
отруєннях і кишкових інфекціях
Всього — 2 год

Продовження таблиці 8

Структура програми МОН
України і тематика навчального матеріалу
(17 годин, із них 1 резервна)

Структура і тематика підручника
(17 годин)
Розділ
§ 6.
§ 7.
§ 8.
лю

3. Соціальні аспекти здоров’я (3 год)
Гендер і стосунки між статями
Ризики статевого дозрівання
Протидія сексуальним домаганням і насил-

Розділ 3. Соціальна складова здоров’я (6 год)
Практична робота № 4. Відмова від небезпечних
• Фізіологічна і соціальна пропозицій в умовах тиску і загрози насилля
зрілість
Розділ 4. Безпека в сучасному суспільстві (4 год)
• Безпека в сучасному
суспільстві
§ 9. Дорожня безпека
§ 10. Екологічна безпека
§ 11. Закони і кримінальна відповідальність
неповнолітніх
§ 12. Соціальна безпека*
Всього — 6 год
Практична робота № 5. Як уникнути нападу, пограбування і залучення до деструктивних сект
Всього — 7 год
Розділ 4. Психічна
і духовна складові здоров’я
(3 год)

Розділ 5. Всебічний розвиток особистості (3 год)
§ 13. Етапи розвитку особистості
§ 14. Краса і здоров’я
§ 15. Уміння вчитися
Практична робота № 6. Підготовка до іспитів:
розвиток пам’яті і уваги

Всього — 3 год
Узагальнення знань (1 год)

Всього — 3 год
Підсумковий тренінг (1 год)

Екскурсія. Медична допомога: поліклініка, швидка
допомога, оздоровчі центри
(1 год резервна)
* Тривалість тренінгу рекомендовано збільшити за рахунок об’єднання з виховною годиною.
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Вступ. На порозі дорослого життя
Вступний тренінг

Розділ 1. Життя і здоров’я людини
Урок-тренінг 1. Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях
Урок-тренінг 2. Ти — рятувальник
Урок-тренінг 3. Абетка невідкладної допомоги

Практичні роботи за програмою:
Практична робота № 1. Надання невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях

Узагальнені результати
Учні вчаться:
	оцінювати рівень своєї фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості;
пояснювати необхідність удосконалення життєвих навичок;
	користуватися законодавством щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях;
визначати стан потерпілого і надавати йому невідкладну допомогу;
позитивно спілкуватися;
	ефективно працювати в команді.
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ВСТУПНИЙ ТРЕНІНГ
НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ
Розроблений за участю Л. Ф. Заворотньої, Привовчанська ЗСШ
Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл.

Мета
Ознайомлення учнів з підручником і зошитом для 8-го класу, створення дружньої атмосфери, повторення базових понять предмета.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості;
порівнюють вимоги індустріального та інформаційного суспільств у
всіх сферах життя;
пояснюють необхідність розвитку життєвих навичок;
демонструють позитивне спілкування, активність і роботу в команді.
Обладнання і матеріали
Бейджики або безпечні шпильки, папір, олівці, фломастери,
маркери, ножиці, клей, 2 набори кольорової крейди.
Що підготувати заздалегідь
Заготовки правил роботи на тренінгу.
Три плакати з малюнками автобусних зупинок: «Дізнатися»,
«Набути», «Відчути». На кожному з плакатів тренер прикріп
лює стікери зі своїми очікуваннями (що він сам хотів би дізнатися, набути і відчути на тренінгах у цьому навчальному році).
Домашнє завдання
Підручник, с. 6—11. Зошит, с. 4—6.
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок
Ознайомлення з підручником і зошитом
Стартові завдання
Робота в групах: «Вимоги сучасного світу і ЖН»
Очікування: «Автобусна зупинка»
Міні-лекція
Підсумкове завдання, завершення тренінгу

5 хв
5 хв
5 хв
10 хв
5 хв
10 хв
5 (10) хв
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Вступ. На порозі дорослого життя

Зворотний зв’язок

Стартові завдання

1. Привітайте учнів.
2. Вправа «Усмішка».
3. Роздайте учням бейджики. Учень
(учениця) пише ім’я, як би він
(вона) хотів (хотіла), щоб його (її)
називали у 8 класі, озвучує це ім’я
і закінчує фразу: «Найбільша моя
пригода влітку — це…».

1. Слово вчителя «Розвиток людини»
(підручник, с. 6). Зверніть увагу
учнів на мал. 1 у підручнику.
2. Розділіть дошку (аркуш паперу) на
три частини і підпишіть: фізична,
психологічна, соціальна.
3. Стартове завдання. Кожен по черзі
називає головну (на його думку)
ознаку зрілості, а вчитель записує її
на дошці у відповідній колонці.
4. Обговорення, доповнення.

Ознайомлення з підручником і зошитом
4. Продемонструйте учням нові підручники і зошити з основ здоров’я.
5. На с. 4 підручника наведено зміст
основних розділів.
6. Запитайте, які теми є новими, а які
вони вивчали у 5—7-х класах. Наголосіть, що цього року означені теми
будуть вивчатися глибше і з новими
акцентами.
7. Пригадайте умовні позначення.
8. Акцентуйте на необхідності роботи
зі словником (с. 156—157). Запропонуйте учням знайти значення
термінів, що зустрічаються у вступі:
«конформізм», «плюралізм», «креативність», «гендерні ролі».
9. Можливо, когось із учнів зацікавила
конкретна тема або окреме питання
з будь-якого розділу (він має додаткову інформацію або, навпаки,
хотів би дізнатися якомога більше).
Запропонуйте обрати їх (індивідуально, в парі чи групою) для розроблення проекту і представлення
його під час розгляду цієї теми чи
питання.
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Робота в групах: «Вимоги сучасного
світу і життєві навички»
1. Слово вчителя (підручник, с. 8).
2. Об’єднатись у 3 групи (людина, робота, освіта).
3. Підготовка і презентація повідом
лень.
4. Обговорення переваг і недоліків інформаційного суспільства порівняно
з індустріальним.
5. Пригадати відомі учням життєві
навички та порівняти їх з ознаками
психологічної і соціальної зрілості.
Очікування: «Автобусна зупинка»
1. Об’єднайте учнів у три групи (дізнатися, набути, відчути). Роздайте
групам стікери.
2. Слово вчителя: «Що люди зазвичай
роблять на автобусних зупинках?
Переважно читають оголошення,
іноді дописують на них щось від
себе або наклеюють свої. Перед вами
три автобусні зупинки. За моєю
командою підійдіть до однієї з них

Вступ. На порозі дорослого життя

і почніть читати оголошення. Відтак
напишіть на своїх стікерах те, чого,
на вашу думку, там не вистачає, і
прикріпіть на плакат. Коли закінчите на одній зупинці, перейдіть до
другої, а потім — до третьої».
3. Запис очікувань, обговорення.

даткове задоволення, а для інших учнів
школи — можливість ознайомитися з
правилами поведінки на тренінгу). Учні
об’єднуються у дві команди, отримують
кольорову крейду і малюють на асфальті плакат: «Правила спілкування на
тренінгах».

Міні-лекція «Тренінг — необхідна умова ефективного навчання життєвим
навичкам»

Ритуал завершення тренінгу

1. Інформація про засновника педагогіки співробітництва і розвивального
навчання Л. С. Виготського.
2. Мозковий штурм: «Що відрізняє
тренінг від звичайного уроку».
3. Учні по черзі продовжують фразу:
«Мені подобаються (або не подобаються) тренінги, тому що...».

Об’єднатись у 3 групи (світ, Україна,
регіон) і підготувати до наступного
уроку вирізки з газет або роздруківки з
Інтернету про надзвичайні ситуації:
група 1: у світі;
група 2: в Україні;
група 3: у їхньому регіоні.

Домашнє завдання

Підсумкове завдання
Цю вправу найкраще виконувати на
подвір’ї школи (для учасників — до-

63

УРОК-ТРЕНІНГ 1
Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях
Розроблений за участю Л. Ф. Заворотньої, Привовчанська ЗСШ
Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл.

Мета
Ознайомлення з основними принципами і положеннями законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають ознаки надзвичайних ситуацій;
демонструють уміння класифікувати надзвичайні ситуації;
наводять приклади НС різних видів і рівнів;
називають принципи та основні положення законодавства щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях;
оцінюють свою готовність діяти у надзвичайних ситуаціях.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Карти світу, України, своєї області, району (міста).
Що підготувати заздалегідь
Написати на дошці види і рівні надзвичайних ситуацій (підручник, с. 13).
Вирізки (роздруківки) з повідомленнями про надзвичайні ситуації.
Підготувати з волонтерами інсценівку або художнє читання притчі
«Як здолати велетня».
Домашнє завдання
Підручник, § 1, Зошит, с. 7—8.
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок, актуалізація теми
Стартове завдання
Робота в групах: «Принципи НС»
Руханка «Цивільна оборона»
Робота в групах: «Законодавство України...», руханка
Підсумкові завдання, завершення тренінгу
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5 хв
10 хв
5 хв
5 хв
10 хв
10 хв

Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Зворотний зв’язок, актуалізація теми
1. Привітайте учнів.
2. Вступне слово вчителя: «Щодня у
світі відбуваються тисячі подій, які
порушують спокій людей, призводять
до їх загибелі або значних матеріальних збитків. Такі події називають
надзвичайними ситуаціями».
3. Запропонуйте учням згадати ознаки
зрілості, що сприяють виживанню у
надзвичайних ситуаціях.
4. Мозковий штурм: «Ознаки НС».
Підсумуйте загальні ознаки НС:
• наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх
життєдіяльності;
• заподіяння економічних збитків;
• істотна шкода довкіллю.
Стартові завдання
1. Міні-лекція «Види і рівні НС» (матеріал підручника, с. 13—14).
2. Об’єднайте учнів у пари або малі
групи, роздайте їм інформаційні повідомлення про НС і запропонуйте
визначити їх види та рівні.
3. Повідомлення, обговорення.
4. Методом мозкового штурму учні називають місця і об’єкти своєї місцевості (села, району, міста, області,
України), де можливе виникнення
надзвичайних ситуацій, і паралельно
визначають їх види.
Робота в групах: «Принципи НС»
1. Об’єднайте учасників у три групи
(запобігати, уникати, діяти).
2. За допомогою таблиці 2 у підручнику (с. 15) групи готують повідомлен-

ня про те, чому треба дотримуватись
кожного принципу на особистому і
державному рівнях, ілюструють це
прикладами раніше названих НС.
Руханка «Цивільна оборона» (підручник, с. 15)
Робота в групах: «Законодавство України у сфері захисту від НС»
1. Слово вчителя (підручник, с. 16).
2. Об’єднайте учнів у 3 групи.
3. Завдання групам: ознайомитися з положеннями законів України, підготувати повідомлення і розказати своїми
словами про:
група 1: завдання і функції рятувальних служб;
група 2: права громадян під час НС;
група 3: обов’язки громадян у НС.
Релаксаційна пауза (І. Гузь, Булаховська ЗСШ Павлоградського р-ну Дніпропетровської області)
Запропонуйте чотирьом учням прикріпити один одному на спинах номери телефонів рятувальних служб України (01,
02, 03, 04).
Учитель називає ситуації, а всі учасники
стають навколо того, у кого на спині номер телефону відповідної служби*.
___________________
* Державні служби України планують
адаптувати номери телефонів до стандартів світової спільноти, тому вчителю треба внести відповідні зміни. Якщо
буде запроваджено єдиний номер, ідею
гри можна використати для ознайомлення з класифікацією НС.
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Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Підсумкове завдання
1. Слово вчителя (підручник, с. 18).
2. Читання притчі «Як здолати велетня».
3. Обговорення, демонстрація всіма,
хто бажає, прийомів самоконтролю
(порахувати до десяти, глибоко дихати...).
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4. Оцінка особистих якостей і навичок,
необхідних для виживання у НС.
5. Кожен з учасників по черзі продовжує
фразу: «Я можу підвищити свою готовність діяти у НС, якщо...».
6. Ритуал завершення тренінгу.

УРОК-ТРЕНІНГ 2
ТИ — РЯТУВАЛЬНИК
Розроблений за участю В. М. Маркарян, СЗШ № 80 м. Дніпропетровська

Мета
Відпрацювання алгоритму рятування людей і надання невідкладної допомоги потерпілим під час пожежі.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
оцінюють свою готовність рятувати людей на пожежі;
пояснюють свої дії за алгоритмом рятування людей на пожежі;
демонструють уміння надавати невідкладну допомогу при отруєнні
чадним газом і термічних опіках.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Медична аптечка з нашатирним спиртом, знеболювальним,
перев’язувальним матеріалом, ножицями.
Що підготувати заздалегідь
Повідомлення про рятування на пожежі за матеріалами місцевої преси.
Картки із завданнями для роботи в групах (підручник, с. 20, 25).
Домашнє завдання
Підручник, § 2. Зошит, с. 9—10.
Переглянути фільм-катастрофу і підготувати повідомлення за
планом (підручник, «стартове завдання» на с. 26).
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок, актуалізація теми
Стартове завдання
Робота в групах
Руханка «Шукаймо вихід», обговорення
Робота в групах, інсценування
Підсумкові завдання, завершення тренінгу

3 хв
5 хв
12 хв
5 хв
15 хв
5 хв
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Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Зворотний зв’язок, актуалізація теми

Робота в групах

1. Привітайте учнів, запитайте, що їм
запам’яталося з минулого тренінгу.
2. Актуалізація теми: «У попередніх
класах на уроках основ здоров’я
ви вивчали, як поводитися під час
грози і повені, як діяти при витіканні газу або у разі пожежі, під час
аварії на підприємстві й дорожньотранспортної пригоди. Однак раніше вас учили рятувати своє життя і
здоров’я. Тепер ви подорослішали
і можете рятувати не лише себе, а й
інших. Та до цього треба добре підготуватися: знати, як поводитись у
конкретних НС, як рятувати себе та
інших людей і надавати невідкладну
допомогу потерпілим».

•

•

Руханка «Шукаймо вихід»
•
•
•
•

•

Стартові завдання
1. Прочитайте й обговоріть повідомлення на с. 21, підручника.

•

Об’єднайте учасників у 2 команди.
Одному гравцю з кожної команди
зав’язують очі хусткою.
Тричі обертають його навколо себе і
відпускають.
Кожна команда голосно вказує, куди
треба рухатись, словами: «вправо,
вліво, стоп, вперед, назад».
Виграє та команда, чий гравець
швидше знайде вихід з класної кімнати.
Обговорення: «Що допомогло (завадило) виграти?»

Запитання для обговорення:

Робота в групах, інсценування

•

Чому дорослі не змогли допомогти родині?

•

Які особисті якості необхідні людині, щоб зважитися на
подібний вчинок?

Об’єднайте учнів у 3 групи. Завдання
групам — написати сценарій та розіграти сценку про:
1 група: рятування людей під час
пожежі;
2 група: надання невідкладної допомоги потерпілому, який отруївся газами;
3 група: допомога при опіках різного ступеня тяжкості.

•

Що їй важливо знати і вміти?
2. Об’єднайте учасників у пари і запропонуйте їм оцінити свою готовність
діяти у такій конкретній ситуації за
10-бальною шкалою і поміркувати,
яких особистих якостей, знань і навичок їм поки що бракує.
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Об’єднайте учнів у 5 груп і запропонуйте виконати вправу (підручник,
с. 20).
Обговорення, доповнення, оцінювання.

Запитання для обговорення:
•

Які знання використані у
змодельованих ситуаціях?

•

Які є доповнення?

Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Підсумкові завдання, завершення тренінгу
1. По черзі продовжити фразу: «Я не
розгублюся і зможу рятувати людей
під час пожежі, тому що…».
2. Підведіть підсумки уроку або запитайте учнів, що їм найбільше сподобалося на тренінгу.
_____________________________

Додаткове і домашнє завдання
1. Пригадати правила поведінки в
інших надзвичайних ситуаціях (підручник, с. 152—154).
2. Переглянути фільм-катастрофу і
підготувати повідомлення за планом
(підручник, «стартове завдання» на
с. 26).
3. На аркуші А4 намалювати малюнок
за сюжетом цього фільму.
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УРОК-ТРЕНІНГ 3
АБЕТКА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ
Розроблений за участю В. М. Маркарян, СЗШ № 80 м. Дніпропетровська

Мета
Відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
наводять аргументи про значення невідкладної допомоги для рятування життя і здоров’я потерпілих;
демонструють уміння визначати стан потерпілого; робити штучне
дихання і непрямий масаж серця (самостійно і в парі); дотримуватися заходів особистої безпеки під час надання невідкладної допомоги.
Обладнання і матеріали
Нашатирний спирт, пристрій для виконання штучного дихання,
ліхтарик, люстерко, ножиці, захисні рукавички, поліетиленова плівка.
Що підготувати заздалегідь
Підготувати з волонтерами демонстрації дій:
• визначення стану потерпілого;
• штучної вентиляції легень;
• непрямого масажу серця;
• повного алгоритму реанімації (однією людиною і в
парі);
• захисту від інфекцій, що передаються через кров.
Домашнє завдання
Підручник, § 3. Зошит, с. 11—14.
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок, стартове завдання
Актуалізація теми
Робота в групах
Робота в парах
Робота в трійках
Підсумкові завдання, завершення тренінгу
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7 хв
5 хв
10 хв
10 хв
10 хв
3 хв

Розділ 1. Життя і здоров’я людини

Зворотний зв’язок, стартове завдання
1. Привітайте учнів, запитайте, що їм
запам’яталося з минулого уроку.
2. У парах, групах чи в загальному
колі (залежно від кількості присутніх) учні по черзі розповідають про
фільми-катастрофи, які вони переглянули, і демонструють малюнки
(малюнки кріпляться на дошці).
3. Слово вчителя (підручник, с. 26).
Актуалізація теми
1. Міні-лекція (підручник, с. 26):
• статистика нещасних випадків;
• значення невідкладної допомоги.
2. Читання і обговорення повідомлення
(підручник, с. 27).
Практична робота №1 «Надання невідкладної допомоги у надзвичайних
ситуаціях»

Руханка «Привітання», об’єднання в
пари
1. Запропонуйте учням енергійно ходити по класу. За вашою командою,
наприклад: «Рука до руки!» —
учасники якнайшвидше утворюють
пари, торкаючись руками.
2. Відтак — знову рух і ваші команди:
«Спина до спини!» або «Вухо до
вуха!», «Нога до ноги!» тощо.
3. Через 2—3 хвилини зупиніть гру і
запропонуйте виконувати наступне
завдання у парах, що утворилися на
цей момент.
Робота в парах
1. Волонтер демонструє повний алгоритм надання невідкладної допомоги
однією людиною.
2. Завдання парам:
• розподілити ролі й потренуватися
виконувати ці дії (підказка у підручнику, с. 31).
• помінятися ролями і ще раз потренуватися це робити.

1. Об’єднайте учнів у 4 групи.
2. Завдання групам: «Уявіть, що ви стали свідками надзвичайної ситуації, в
якій постраждали люди. За допомогою
Руханка «Молекули», об’єднання в
підручника підготуйте демонстрації:
трійки
група 1: як визначити стан потер1. Запропонуйте учасникам уявити себе
пілого (підручник, с. 28);
атомами, що хаотично рухаються у
група 2: як робити штучне диханпросторі класної кімнати. За вашою
ня (підручник, с. 29);
командою: «Молекули, по двоє!»,
група 3: як робити непрямий мавони
якнайшвидше утворюють пари.
саж серця (підручник, с. 30);
група 4: як уникнути ризику інфі- 2. Відтак знову вільний рух і команда:
«Молекули, по троє!». Зупиніть гру
кування ВІЛ під час надання неі запропонуйте учасникам працювати
відкладної допомоги (підручник,
у цих групах.
с. 32).
3. Демонстрації груп, обговорення.
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Робота в трійках
1. Волонтери демонструють повний алгоритм надання невідкладної допомоги двома людьми (у парі).
2. Завдання групам:
• розподілити ролі й тренуватися
виконувати ці дії (підказка у підручнику, с. 31);
• помінятися ролями і ще двічі виконати ці дії, щоб кожен учасник
виконував різні ролі (потрепілий;
той, хто робить штучне дихання;
той, хто робить масаж серця).
Підсумкові завдання
1. Підведіть підсумки тренінгу.
2. Запитайте учнів, що їм найбільше
запам’яталося з нього.
Завершення тренінгу: вправа «Так»
1. Учні стають у коло, витягують уперед ліву руку (долонею догори) й
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уявляють, що на ній лежать знання й
уміння, які вони мали до цього тренінгу.
2. Відтак витягують уперед праву руку
й уявляють на ній ті надзвичайно
важливі знання і вміння, які вони
отримали на цьому тренінгу.
3. За командою тренера: «Так», учасники з’єднують долоні, приєднуючи
нові здобутки до тих, які вони мали
раніше.
_____________________________
Домашнє завдання
До наступного тренінгу запропонуйте
підготуватися до свята національної
кухні: розпитати маму чи бабусю про
цікаві рецепти страв їхньої національної кухні, підготувати розповідь про ці
страви. Можна приготувати одну з них
і принести до класу на дегустацію.

Розділ 2. Фізичне здоров’я підлітка
Урок-тренінг 4. Оздоровчі системи
Урок-тренінг 5. Безпека харчування

Практичні роботи за програмою:
Практична робота № 2. Визначення рівня
індивідуального фізичного розвитку
Практична робота № 3. Перша допомога при отруєннях
і кишкових інфекціях

Узагальнені результати
Учні вчаться:
	комплексно оцінювати свою фізичну форму;
використовувати елементи оздоровчих систем;
	застосовувати принципи раціонального харчування;
передбачати наслідки незбалансованого харчування;
розрізняти симптоми харчового отруєння;
	надавати невідкладну допомогу при харчових отруєннях.

73

УРОК-ТРЕНІНГ 4
ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ
Розроблений за участю В. А. Савченко, НВК № 33 м. Дніпропетровська і
Л. В. Савчук, СЗШ № 87 м. Дніпропетровська

Мета
Ознайомлення з поняттям і елементами оздоровчих систем, системами
харчування і складовими фізичної форми. На цей тренінг можна запросити
батьків, які можуть долучитися до презентації національних оздоровчих
систем і страв національної кухні.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають основні елементи оздоровчих систем;
пояснюють принципи раціонального харчування і небезпеки модних
дієт;
оцінюють свою фізичну форму за шістьма показниками.
Обладнання і матеріали
Підручник, зошит-практикум.
Аркуші паперу формату А2 і А4.
Олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Кухня народів світу».
Заготовку для плаката «Страви», червоні та зелені стікери;
Учні заздалегідь готують інформацію про різні національні страви,
оформлюють свої роботи на аркушах паперу.
Стіл для дегустації страв, одноразовий посуд, серветки.
Домашнє завдання
Підручник, § 4. Зошит, с. 15—18.
Орієнтовний план тренінгу
Стартові завдання
Свято національної кухні
Міні-лекція
Робота в групах
Практична робота № 2
Завершення тренінгу
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10 хв
15 хв
5 хв
7 хв
10 хв
5 хв

Розділ 2. Фізичне здоров’я підлітка

Стартові завдання

Робота в групах: «Модні дієти»

1. Привітайте учнів, назвіть тему розділу і завдання уроку.
1. Вправа «Знайомство». Роздайте
учням по два стікери — червоного і
зеленого кольору. На червоних папірцях вони мають написати, що не
люблять їсти, а на зелених — свої
улюблені страви й наклеїти папірці
на плакат «Страви».
2. Перекидаючи м’ячик, учні називають оздоровчі системи або їх елементи. Обговорення: «Які оздоровчі
системи або їх елементи можуть бути
шкідливими, якщо їх використовувати без призначення і нагляду лікаря? (голодування, моржування...)».

1. Інформаційне повідомлення «Модні
дієти» (підручник, с. 38).

Свято національної кухні
У центрі кола — великий плакат «Кухня народів світу». Учні (самі або з
батьками) презентують свої рецепти,
наклеюють їх на плакат, пригощають
готовими стравами.
Міні-лекція «Принципи здорового харчування»
1. Слово тренера: «Страви національної кухні – здорові і добре збалансовані. Ми витрачаємо менше енергії,
ніж наші предки, і, отже, потребуємо менш калорійної їжі. Тому маємо
пам’ятати принципи раціонального
харчування: помірність, різноманітність, збалансованість».
2. Нагадайте учням, що означає кожен
із цих принципів, за допомогою піраміди здорового харчування (підручник, мал. 6).

2. Об’єднайте учнів у 4 групи (вегетаріанська, кремлівська, голодна,
роздільна дієти). Завдання групам:
проаналізувати таблицю 4 у підручнику і назвати переваги й недоліки
модних дієт.
3. Презентації груп, обговорення.
Практична робота № 2: «Визначення
рівня індивідуального фізичного розвитку»
1. Міні-лекція «Поняття фізичної форми» (підручник, с. 40).
2. Кожна група за допомогою підручника (с. 40—44) готує повідомлення про один із показників фізичної
форми за планом:
• що це за показник;
• чому його треба розвивати;
• які види спорту для цього
найкраще підходять;
• як визначити рівень цього показника.
3. Повідомлення і демонстрації груп.
4. Обговорення.
Завершення тренінгу
1. Вправа «Відкритий мікрофон».
2. Ритуал завершення тренінгу.
_____________________________
Домашнє завдання
Визначити рівень свого фізичного розвитку і зберегти результати до наступного року.
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УРОК-ТРЕНІНГ 5
БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ
Розроблений за участю В. А. Савченко, НВК № 33 м. Дніпропетровська і
Л. В. Савчук, СЗШ № 87 м. Дніпропетровська

Мета
Визначення негативного впливу незбалансованого харчування на
здоров’я. Тренінг уміння надавати невідкладну допомогу при харчових
отруєннях.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають чинники, що впливають на харчування людини;
пояснюють можливі наслідки незбалансованого харчування;
демонструють уміння визначати симптоми харчового отруєння і
надавати невідкладну допомогу при харчовому отруєнні.
Обладнання і матеріали
Підручник, зошит-практикум.
Аркуші паперу формату А2, А4.
Олівці, фломастери, маркери, стікери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Картки розміром 3 Х 5 см для стартового завдання (по 6 карток для
кожного учасника).
Плакат «Страви» з минулого тренінгу.
Вирізки з журналів і газет для створення пам’яток.
Домашнє завдання
Підручник, § 5. Зошит, с. 19—22.
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок, стартове завдання
Міні-лекція
Робота в колі
Повідомлення, моделювання ситуацій
Робота в групах
Підсумкове завдання, завершення тренінгу
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5 хв
5 хв
10 хв
7 хв.
15 хв
3 хв

Розділ 2. Фізичне здоров’я підлітка

Зворотний зв’язок, стартове завдання
1. Привітайте учнів, запитайте, що їм
запам’яталося з минулого уроку.
2. Назвіть тему і завдання уроку.
3. Слово вчителя (підручник, с. 45).
4. Стартове завдання (підручник,
с. 45), обговорення.
Міні-лекція «Хвороби, до яких призводить незбалансоване харчування»
(підручник, с.46)
Наголосіть!
Нестача однієї з поживних речовин
призводить до дефіциту сотень необхідних організмові сполук. І як наслідок — порушення обміну речовин,
людина починає хворіти.
Робота в колі
1. Слово вчителя: «Іноді люди надто
зосереджуються на своїх вадах і не
помічають жодних позитивних моментів. Поміркуйте про можливості,
які ви отримуєте завдяки своєму
тілу: задоволення від звичайної прогулянки, крапель літнього дощу на
обличчі...».
2. Запропонуйте учасникам по черзі
продовжити фразу: «Я вдячний своєму тілу за те, що… (швидко бігаю,
маю гарне обличчя).
3. Учні читають «Міфи і факти про дієти» (підручник, с. 47).
4. Обговорення:
• Які дієтологічні рекомендації ви
знаєте (не їсти хліба, не наїдатися
на ніч, відмовитися від сніданку...)?

•

Які з них можуть бути шкідливими
для здоров’я?

Повідомлення «Харчові добавки» (підручник, с.48)
Моделювання ситуацій
1. Об’єднайте учасників в одностатеві
групи. Завдання групам: прочитати
і визначити можливі варіанти своїх дій для наведених у підручнику
ситуацій (с. 48).
2. Обговорення.
Робота в групах
1. Об’єднайте учнів у 3 групи (червоний, жовтий, зелений).
2. Завдання групам — розробити
пам’ятки:
червоні – «Пам’ятай: харчові
отруєння!»;
жовті – «Ти повинен знати
отруйні гриби!»;
зелені – «Перша допомога при
харчовому отруєнні».
Практична робота № 3 (можна виконати вдома у письмовій формі)
Підсумкове завдання, завершення
тренінгу
Учасники по черзі підходять до плаката
«Страви», який вони створили на минулому тренінгу, і залишають на ньому
назви тільки тих страв, які не шкодять
здоров’ю.
Висновок: Нехай у кожного на столі
будуть тільки корисні страви.
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Розділ 3. Соціальні аспекти здоров’я
Урок-тренінг 6. Гендер і стосунки між статями
Урок-тренінг 7. Ризики статевого дозрівання
Урок-тренінг 8. Протидія сексуальним домаганням і
насиллю

Практичні роботи за програмою:
Практична робота № 4. Відмова від небезпечних
пропозицій в умовах тиску і загрози насилля

Узагальнені результати
Учні вчаться:
розрізняти поняття статі і гендера;
будувати рівноправні міжстатеві стосунки;
	аналізувати причини і наслідки ризикованої сексуальної поведінки;
	наводити аргументи на користь утримання від ранніх статевих стосунків;
упевнено відмовлятися від небажаних пропозицій;
протидіяти сексуальним домаганням;
уникати загрози сексуального насилля.
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УРОК-ТРЕНІНГ 6
ГЕНДЕР І СТОСУНКИ МІЖ СТАТЯМИ
Розроблений за участю В. М. Чичкан, В’язівоцька ЗСШ Павлоградського р-ну
Дніпропетровської області

Мета
Ознайомлення з поняттями гендера, гендерних ролей і стереотипів. Тренінг уміння розрізняти стилі поведінки.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розрізняють ознаки статі та гендера;
наводять приклади гендерних стереотипів;
пояснюють, як гендерні стереотипи впливають на розвиток і поведінку людей у суспільстві;
називають основні етапи розвитку стосунків між людьми різної
статі;
демонструють уміння розрізняти пасивну, агресивну й упевнену
поведінку за їх ознаками та наслідками.
Обладнання і матеріали
Підручник, зошит-практикум.
 Аркуші паперу формату А2 і А3.
Олівці, фломастери, маркери, стікери.
Що підготувати заздалегідь
Заготовку для плаката «Стать і ґендер».
Домашнє завдання
Підручник, § 6, Зошит, с. 23 — 27.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Руханка
Інформаційне повідомлення
Робота в групах
Міні-лекція
Руханка
Підсумкові завдання, завершення тренінгу

12 хв
3 хв
5 хв
10 хв
5 хв
5 хв
5 хв
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Розділ 3. Соціальні аспекти здоров’я

Актуалізація теми, стартове завдання
1. Ознайомте учнів з тематикою нового
розділу, повідомте мету і завдання
тренінгу.
2. Вступне слово вчителя (підручник,
с. 54).
3. Повторення правил роботи в групі.
Яке з правил нам сьогодні знадобиться? (гендерна рівність).
4. Що означає це правило? (рівність
між хлопцями і дівчатами).
5. Стартові завдання (підручник,
с. 54), обговорення результатів.
6. Повідомлення «Що таке стать» (підручник, с. 54).
7. Повідомлення «Що таке ґендер»
(підручник, с. 54—55).
8. Мозковий штурм «Ознаки статі і
ґендера» (як у підручнику на с. 55).
9. Об’єднайте учнів у 10 груп. Розподіліть між ними факти, наведені у
підручнику на с. 55.
10. Завдання групам: визначити, що наведено у цих фактах — ознаки статі
чи гендера.
11. Пояснення груп, обговорення.
Руханка «Як ходять...»
1. Слово вчителя: «Яскравими статевими ознаками є міміка і хода людини». Чоловіки і жінки по-різному
рухаються, у них різна міміка, жести. Продемонструйте це, стежачи за
моїми командами.
2. Учні починають вільно рухатись у
класі.
3. За командою тренера: «Як ходять
хлопці» вони демонструють чоловічу
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•
•
•
•
•
•

ходу. Далі продовжуйте:
Як ходять дівчата;
Як бігають хлопці (дівчата);
Як сидять хлоці (дівчата);
Як їдять хлопці (дівчата);
Як вітаються (прощаються) хлопці
(дівчата);
...

Інформаційне повідомлення «Гендерні
ролі. Гендерні стереотипи»
«Ми виконуємо у своєму житті різні
суспільні функції, спілкуємося з багатьма людьми, здійснюємо різноманітну
діяльність. І щоразу в кожній ситуації
ніби маємо різні обличчя, ніби одягаємо
різні маски або, як кажуть соціологи та
соціальні психологи, граємо різні соціальні ролі. Цих ролей багато: сімейні
(батьки, діти, брати, сестри, невістки,
свекрухи, бабусі та інші), професійні
(вчителі, робітники, вчені, керівники,
підлеглі та інші). Окрім того, ми зав
жди є чиїмись друзями, споживачами
(покупцями, пасажирами, клієнтами
тощо).
Серед величезної кількості ролей, які
постійно чи ситуативно грає людина,
є найважливіші. Що б ми не робили,
у які б стосунки не вступали з іншими
людьми чи групами, ми завжди є чоловіками і жінками, тобто граємо чоловічі
чи жіночі ролі.
На перший погляд, чоловічі і жіночі
функції— це не ролі, адже йдеться про
біологічну природу людини, до якої
важко застосувати слово «гра». Однак
природні статеві форми поведінки — це
лише невелика частина сукупності поведінкових актів, дій, стереотипів, що
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відрізняють поведінку чоловіка і жінки.
У різних суспільствах сформувалися
норми і правила чоловічої та жіночої
поведінки. Вони стосуються зовнішнього вигляду (одяг, зачіска), видів
діяльності (є винятково жіночі або винятково чоловічі професії), розподілу
функцій у сім'ї, побуті тощо. Ми часто
чуємо: «Цей вчинок негідний справжнього чоловіка» або: «Вона повелась як
справжня жінка». Це гендерні стереотипи – спрощені уявлення, які існують
у суспільстві, щодо поведінки людей
різної статі. Суспільство немов нав’язує
правила гри, а ми настільки звикаємо
до них, що вони стають нашими переконаннями.
Робота в групах (підручник, с.56— 57)
Міні-лекція «Рівноправні стосунки між
статями й упевнена поведінка» (підручник, с. 58—59).

Руханка (підручник, с. 59)
Підсумкові завдання, завершення тренінгу
1. Прочитайте вірш К. Ваншенкіна
«Мальчишка» (с. 82 цього посібника).
Запитання для обговорення:
•

Про які етапи формування стосунків між статями йдеться у цьому
вірші?
• Визначте манеру поведінки героїв
вірша.
2. Учасники по черзі продовжують
фразу: «Я щасливий(а), що я хлопець (дівчина), тому що...».
_____________________________
Домашнє завдання
1. Самостійно опрацювати вправу у
підручнику на с. 61.
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К. Ваншенкин

Мальчишка
Он был грозою нашего района —
Мальчишка из соседнего двора.
И на него с опаской, но влюбленно
Окрестная смотрела детвора.
Она к нему пристрастие имела,
Поскольку он командовал везде.
А плоский камень так бросал умело,
Что тот, как мячик, прыгал по воде.
В сопровожденьи преданных матросов,
Коварный, как пиратский адмирал.
Мальчишек бил, девчат тягал за косы
И чистые тетрадки отбирал.
В густом саду устраивал засаду,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он у сада
Девчонку, незнакомую ему.
Забор вкруг сада был довольно ветхий,
Любой мальчишка в дырки проходил.
Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.
Она пред ним в нарядном платье белом
Стояла на весеннем ветерке,
С коричневым клеенчатым портфелем
И маленькой чернильницей в руке.
Сейчас мелькнут разбросанные книжки.
Не зря ж его боятся как огня.
Но вдруг она сказала: «Там мальчишки,
Ты проводи, пожалуйста, меня…»
И он, от изумления немея,
Совсем забыв, насколько страшен он,
Шагнул вперед и замер перед нею
Своей наивной смелостью сражен.
А на заборе дряхлом повисая,
Боясь сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Смотрела на героя своего.
…Легли на землю солнечные пятна,
Ушел с девчонкой рядом командир.
И подчиненным было непонятно,
Что это он из детства уходил.
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УРОК-ТРЕНІНГ 7
РИЗИКИ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ
Розроблений за участю А. А. Латиш, ЗСШ № 130 м. Кривого Рога Дніпропетровської області

Мета
Ознайомлення з негативними наслідками вживання психоактивних речовин і ризикованої статевої поведінки для людини та суспільства.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають наслідки вживання психоактивних речовин для статевого розвитку дівчат і хлопців;
наводять приклади поширених причин і наслідків для здоров’я ранніх статевих стосунків;
демонструють уміння розрізняти ВІЛ та інфекції, що передаються
статевим шляхом, за їх збудниками, симптомами, наслідками для
здоров’я, а також знання засобів профілактики.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування», який буде використано протягом двох
уроків. На плакаті — 5 хмар з написами: «ІПСШ», «ВІЛ»,
«Небажана вагітність», «Психологічні травми», «Сексуальне
насилля». Нижче — велика парасоля з написом: «Знання, навички». З хмар іде дощ, а під парасолею дощу немає.
Паперові фігурки для кожного учня.
«Цікава» скринька.
Домашнє завдання
Підручник, § 7. Зошит, с. 28 —30.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Міні-лекція
Мозковий штурм
Робота в групах
Бліц-турнір
Підсумкове завдання, завершення тренінгу

10 хв
5 хв
5 хв
13 хв
5 хв
7 хв
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Актуалізація теми
1. Привітайте учнів, назвіть тему і завдання уроку.
2. Вправа «Очікування». На паперових фігурках діти пишуть свої очікування і прикріплюють їх на плакаті «Очікування», під дощем.
3. Вступне слово вчителя: «У підлітковому віці відбувається статеве
дозрівання (пубертат) – процес
перетворення хлопчиків і дівчаток
на молодих чоловіків і жінок. Деякі
фізіологічні й психологічні зміни у
хлопців відмінні від тих, що відбуваються у дівчат, а деякі є спільними для обох статей».
Стартові завдання
1. Об’єднайте учнів у 2 групи (хлопці
і дівчата).
2. Завдання групам: назвати фізіологічні та психологічні ознаки статевого дозрівання своєї і протилежної
статі.
Запитання для обговорення:
• Які ознаки є спільними для обох
статей?
• Назвіть прояви ризикованої поведінки, характерні для періоду
статевого дозрівання (куріння,
вживання алкоголю, експерименти з
наркотиками, ранній початок статевого життя...).
Міні-лекція «Ризикована статева
поведінка та вплив психоактивних
речовин на статевий розвиток»
(підручник, с. 62 — 63)
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Мозковий штурм: «Чому підлітки зважуються на статеві стосунки?»
Учитель узагальнює відповіді учасників, користуючись підручником (с. 64).
Робота в групах
1. Об’єднайте учасників у три групи.
Запропонуйте назвати можливі наслідки статевих стосунків:
група 1: для юнаків;
група 2: для дівчат;
група 3: для обох статей.
2. Підсумок вчителя про особливу
небезпеку підліткових вагітностей,
абортів та інфекцій, що передаються статевим шляхом (підручник,
с. 64—65).
3. Об’єднайте учасників у 6 груп,
розподіліть між ними інформацію
про ІПСШ (підручник, таблиця 7,
с. 66—67).
4. Учні опрацьовують інформацію і
готують повідомлення про збудників ІПСШ, симптоми, наслідки для
здоров’я, а також профілактичні
засоби.
5. Презентації груп, обговорення.
Наголосіть!
Деякі ІПСШ можуть спричинити
важкі паталогії і навіть смерть. За
перших ознак ІПСШ треба негайно
звернутися до лікаря.
Повторення інформації про ВІЛ/СНІД,
відомої учням з попередніх класів
Повторення рекомендується провести
у вигляді бліц-турніру (короткі запи-
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тання і стислі відповіді). Перед бліцтурніром запропонуйте учням переглянути матеріал підручника (с. 68—69).
Запитання для бліц-турніру:
• Що таке ВІЛ?
• Що таке СНІД?
• Як передається ВІЛ від людини до
людини?
• Що називають «воротами для ВІЛінфекції»?
• Як можна заразитися через кров?
• Чи існують ліки від ВІЛ?
• Як захистити себе, щоб не інфікуватись через статеві стосунки?
• Як захистити себе, щоб не заразитися через кров?
• Чи сприяють психоактивні речовини інфікуванню ВІЛ?
Наголосіть!
Надійний захист від ВІЛ та ІПСШ –
утримання від статевих контактів і
взаємна вірність неінфікованих статевих партнерів (подружжя).
Підсумкове завдання
Слово вчителя: «Молоді люди мають
багато можливостей висловити свої по-

чуття без інтимних стосунків і уникнути ризику небажаної вагітності та інфікування ВІЛ/ІПСШ».
1. Об’єднайте учнів у 2 групи (хлопці
і дівчата). Завдання групам: назвати
способи висловлення своєї симпатії та прихильності представникам
протилежної статі (подарувати
квітку, написати SMS, запросити на
танець...).
2. Об’єднайте учасників у пари (хлопець і дівчина). Завдання парам: по
черзі продемонструвати ці способи
пантомімою.
Завершення тренінгу
1. Підвести підсумки уроку, спираючись на матеріал підручника (с. 69).
2. Вправа «Відкритий мікрофон». По
черзі закінчити речення: «Сьогодні
на уроці я зрозумів (ла)…».
3. Дайте учням можливість підготувати
анонімні запитання і покласти їх до
«цікавої» скриньки.
_____________________________
Домашнє завдання
Написати есе «Хлопець (дівчина) моєї
мрії».
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УРОК-ТРЕНІНГ 8
ПРОТИДІЯ СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ І НАСИЛЛЮ
Розроблений за участю А. А. Латиш, ЗСШ № 130 м. Кривого Рога Дніпропетровської області

Мета
Тренінг навичок відмови від небажаних і небезпечних пропозицій.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають причини утримання від статевих стосунків у підлітковому віці;
демонструють уміння впевнено відмовитися від небажаної пропозиції за алгоритмом «4 кроки»;
демонструють уміння відмовитися від небезпечної пропозиції в
умовах тиску і загрози насилля;
пояснюють, як треба поводитися, щоб уникнути сексуального насилля.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування» (використовується плакат з попереднього уроку).
«Цікаву» скриньку.
Домашнє завдання
Підручник, § 8 . Зошит, с. 31—34.
Орієнтовний план тренінгу
Зворотний зв’язок, актуалізація нової теми
Стартові завдання
Робота в групах
Практична робота
Підсумкове завдання, завершення тренінгу
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10 хв
5 хв
10 хв
15 хв
5 хв
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Зворотний зв’язок, актуалізація нової
теми
1. Привітайте учнів, запитайте, що
вони запам’ятали з минулого уроку.
2. Вправа «Знайомство». Кожен учасник називає своє ім’я і закінчує
речення: «Хлопець (дівчина) моєї
мрії має бути…» (називає одну рису
характеру).
3. У парах чи трійках учасники читають свої твори «Хлопець (дівчина)
моєї мрії».
4. Дайте відповіді на запитання учнів з
«Цікавої» скриньки.
Стартове завдання
1. Слово тренера: «З ваших розповідей
і запитань я зрозумів(ла), що більшість із вас мріють про друга протилежної статі. Буває, що дружба
переростає в кохання — прекрасне
почуття, яке окрилює людину, відкриває нові можливості. Дехто приймає для себе рішення про інтимні
стосунки, але існують вагомі причини для їх відстрочення до того часу,
коли ви подорослішаєте».
2. Запропонуйте учням розглянути ситуації на мал. 23, с. 71 підручника.
Запитання для обговорення:
•

•

Які з причин відстрочення
інтимних стосунків, на вашу
думку, слушні, а які – ні?
Якими словами можна висловити відмову від інтимних
стосунків?

Робота в групах
1. Самостійне опрацювання матеріалу
підручника «Як відмовитися від небажаної пропозиції» (с. 70).
2. Об’єднайте учнів у дві групи (дівчата і хлопці).
3. Завдання групам: користуючись
правилом чотирьох кроків, написати
сценарії відмови для наведених у
підручнику ситуацій (с. 72).
4. Розігрування ситуацій методом стопкадру.
5. Обговорення.
Практична робота № 4: «Відмова від
небезпечних пропозицій в умовах тиску і загрози насилля»
1. Вступне слово тренера: «Люди не
завжди охоче погодяться з вами, навіть якщо ви висловите свою позицію з повагою до них. Дехто захоче
вас переконати, почне перебивати,
відволікати від теми, умовляти.
Тому важливо навчитися протидіяти
тиску, зокрема у випадку, коли вас
намагаються схилити до інтимних
стосунків. Сексуальне насилля — це
особливо небезпечний вид злочину. Воно поєднує ознаки фізичного
і психічного насилля, спричиняє
глибоку психологічну травму, різко
засуджується в суспільстві й суворо
карається законом. Зменшити ризик
сексуального насилля можна, якщо
навчитися передбачати небезпечні
ситуації, уникати їх і давати відсіч
у разі небезпеки.
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2. Порядок виконання роботи:
• учні ознайомлюються з поширеними
видами тиску (підручник, мал. 24);
• опрацьовують пам’ятку «Як протидіяти сексуальним домаганням» (підручник, с. 72);
• об’єднуються в пари. Доповнюють
діалог у ситуації «Після вечірки»,
обговорюють її за запитаннями в
підручнику (с. 73);
• читають ситуації (с. 75) і спрогнозовують їх розвиток;
• самостійно опрацьовують пам’ятку
«Як уникнути сексуального насилля» (підручник, с. 76);
• об’єднуються у три групи, читають
історію на мал. 26 у підручнику, обмірковують її та обговорюють відповіді на запитання (с. 77).
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Підсумкове завдання
1. Учитель підводить підсумки цього
тренінгу і всього розділу (підручник, с. 77).
2. Учасники по черзі підходять до плаката «Очікування» і висловлюють
враження від уроків. Якщо очікування справдились, переносять свою
паперову фігурку під парасольку.
Завершення тренінгу
Учні стають у коло, беруться за руки,
разом говорять: «Шануймося, друзі,
бо ми того варті!» та аплодують один
одному.

Розділ 4. Безпека в сучасному
суспільстві
Урок-тренінг 9. Дорожня безпека
Урок-тренінг 10. Екологічна безпека
Урок-тренінг 11. Закони і кримінальна відповідальність
неповнолітніх
Урок-тренінг 12. Соціальна безпека

Практичні роботи за програмою:
Практична робота № 5. Як уникнути нападу, пограбування і залучення до деструктивних сект

Узагальнені результати
Учні вчаться:
	дотримуватися Правил дорожнього руху;
відмовлятися від небезпечних пропозицій (наприклад, їхати з нетверезим
водієм);
	досліджувати екологічний стан свого населеного пункту;
брати участь в екологічних проектах;
	дотримуватися правил і законів;
	запобігати виникненню правопорушень;
правильно поводитись у разі затримання міліцією;
уникати віктимної поведінки;
протидіяти торгівлі людьми;
при самозахисті не перевищувати меж допустимої самооборони;
уникати залучення до деструктивних культів і сект.
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УРОК-ТРЕНІНГ 9
ДОРОЖНЯ БЕЗПЕКА
Розроблений за участю А. А. Латиш, ЗСШ № 130 м. Кривого Рога Дніпропетровської області

Мета
Ознайомлення з організацією дорожнього руху і правилами для водія та
пасажирів мотоцикла. Тренінг навичок відмови від небезпечних пропозицій.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розпізнають засоби організації дорожнього руху і пріоритети проїзду учасниками перехресть, вузьких і складних ділянок дороги;
називають правила дорожнього руху і заходи безпеки для мотоцик
лістів (водія і пасажирів);
демонструють уміння приймати відповідальні рішення і відмовлятися від небезпечної пропозиції покататися на мотоциклі.
Обладнання і матеріали
Папір, фломастери, маркери, ножиці, скотч, магнітофон.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування». На плакаті зображено дорогу з познач
ками «Старт» і «Фініш».
Вирізані з паперу маленькі мотоцикли.
Домашнє завдання
Підручник, § 9. Зошит-практикум, с. 35—38.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація нової теми, стартове завдання
Міні-лекція «Пріоритети»
Інсценування
Робота в групах
Крос-тест
Тренінг навичок відмови від небезпечних пропозицій
Підсумкове завдання, завершення тренінгу
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5 хв
5 хв
5 хв
10 хв
5 хв
10 хв
5 хв
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Актуалізація нової теми, стартове зав
дання
1. Назвіть тему нового розділу. Роздайте учням паперові мотоцикли і
запропонуйте написати очікування
від вивчення цієї теми та прикріпити
їх на плакаті на позначці «Старт».
2. Назвіть тему цього уроку і запропонуйте кожному учасникові по черзі
назвати своє ім’я й закінчити речення: «Найбільше мені подобається
такий вид транспорту, як…, тому
що...».
3. Вступне слово вчителя (підручник,
с. 79—80) з елементами бесіди:
• У яких країнах прийнято лівосторонній рух дорогами?
• Які особливості автомобілів, пристосованих до такого руху?
• Що б сталося на дорогах, якби не
було правил дорожнього руху?
• Які правила поведінки дорожнього
руху схожі на правила поведінки на
тренінгу (наприклад: правило «говорити по черзі» схоже на порядок
проїзду перехрестя).
Міні-лекція «Пріоритети»
1. Намалюйте на дошці схему:
Пріоритети

2. Поясніть учням, що слово
«пріоритет» означає порядок виконання певних дій, і розкажіть про
пріоритети у засобах регулювання
дорожнього руху та пріоритети в самому дорожньому русі (підручник,
с. 80—81).
Інсценування
Об’єднайте учнів у групи по четверо і
запропонуйте розіграти ситуацію, зображену на мал. 29 (підручник, с. 81).
Це завдання водночас є і руханкою.
Робота в групах
1. Об’єднайте учнів у дві групи (мотоцикл і безпека). Завдання групам:
за допомогою підручника підготувати повідомлення:
група «мотоцикл» — «Основні
відомості про мотоцикл», «Хто
може керувати мотоциклом»;
група «безпека» — «Мотоцикл
і безпека», «Мотоцикл і алкоголь».
2. Презентації груп.
Крос-тест
Учні ознайомлюються з правилами для
мотоциклістів за допомогою крос-тесту.
Запитання для обговорення
Водії якого транспорту зобов’язані:

У засобах
організації
дорожнього
руху

У дорожньому русі

• При лівому повороті й розвороті доїха
ти до перехрестя і пішки перевести
транспорт на інший бік дороги?
• Мати при собі посвідчення водія та
медичну аптечку?
•

Їхати дорогою в один ряд, а парку
ватись у два ряди?
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Тренінг навичок відмови від небезпечних пропозицій

Підсумкове завдання, завершення
тренінгу

1. Слово тренера: «У багатьох людей
виникають негативні емоції від пер
шої поїздки на мотоциклі. Наприклад, знайомий пропонує покатати
ся, мотоцикл зривається з місця, і
пасажир переживає кілька хвилин
жаху. Після такої «розваги» дехто
тривалий час боїться мотоциклів.
Тому перш ніж скористатися про
позицією, придивись до водія.
Недосвідченого чи легковажного
мотоцикліста легко розпізнати. Він
зривається з місця, різко гальмує.
Від його пропозиції покататись кра
ще відмовитися».
2. Учні ознайомлюються з правилами
для пасажирів мотоцикла (за допомогою блок-схеми в підручнику,
с. 86).
3. Об’єднайте учнів у 2 групи.
4. Запропонуйте їм прочитати ситуації
(підручник, с. 88) і за допомогою
правила чотирьох кроків і алгоритму відмови від небезпечної ситуації (мал. 34) розіграти ці ситуації
методом «стоп-кадру»:
група 1 – ситуація 1;
група 2 – ситуація 2.
5. Демонстрації груп, обговорення.

1. Підведіть підсумки тренінгу, спираючись на матеріал підручника
(с. 88). Зверніть увагу учнів на те,
що це був останній урок, присвячений безпеці дорожнього руху. Детальніше ПДР вивчатимуть ті, хто
захоче отримати посвідчення водія.
2. Вправа «Відкритий мікрофон».
Запропонуйте учасникам закінчити
речення: «Сьогодні на мене справило враження те, що…».
3. Учні підходять до плаката «Очікування» і переносять свої паперові
мотоцикли з позначки «Старт»,
оцінюючи прогрес у своїх знаннях
протягом цього тренінгу.
4. Ставши в коло, вони кажуть:
«Щасливої дороги!» й аплодують
один одному.
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УРОК-ТРЕНІНГ 10
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Розроблений за участю Л. І. Івахи, ЗСШ № 8 м. Кривого Рога, Дніпропетровської області

Мета
Ознайомлення з поняттям і складовими екологічної безпеки. Дослідження
екологічного стану свого населеного пункту.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «екологія», «екологічні проблеми», «екологічна безпека»;
називають чинники негативного впливу діяльності людини на довкілля: воду, повітря, землю;
наводять приклади впливу стану довкілля на здоров’я людини;
демонструють уміння досліджувати екологічний стан свого населеного пункту.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування» з попереднього тренінгу.
Трьох волонтерів (фахівців з проблем забруднення — водних
ресурсів, атмосфери і літосфери). Вони опрацьовують матеріал
підручника і досліджують екологічні проблеми вашого населеного
пункту кожен у своїй сфері: роблять фотографії, беруть інтерв’ю
у місцевих жителів, знаходять статті у місцевій пресі тощо.
Домашнє завдання
Підручник, § 10. Зошит, завдання 1—2 (с. 39—40).
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Міні-лекція
Робота в групах
Підсумкове завдання, завершення тренінгу

10 хв
5 хв
25 хв
5 хв
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Актуалізація теми, стартові завдання
1. Привітайте учнів, назвіть тему і завдання уроку.
2. Вправа «Знайомство». Запропонуйте їм продовжити фразу: «У нашому
місті (селі) мені найбільше подобається...».
3. Слово вчителя: «Вè, íàïåâíî, ÷àñòî
÷óºте ñëîâà «åêîëîã³ÿ», «åêîëîã³÷íà
ñèòóàö³ÿ», «åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè»,
«екологічна безпека». Еêîëîã³ÿ спершу була ãàëóçзю á³îëîã³¿, яка âèâ÷àº
âçàºìîçâ’ÿçîê æèâèõ îðãàí³çì³â ³
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. У наш час
öèì òåðì³íîì позначаþòü íàóêó
ïðî âçàºìîâïëèâ ëþäèíè ³ природи òà ïðî çàñàäè ðàö³îíàëüíîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ».
4. Мозковий штурм: «Екологічні проблеми нашого населеного пункту».
5. Оцінка екологічної безпеки вашого
міста (села). Для цього проведіть у
класі умовну лінію (можна за допомогою стрічки, мотузки). З одного
її кінця стають ті, хто вважає ваше
місто чи село безпечним екологічним
середовищем, а з іншого — ті, хто
думає, що екологічна ситуація в ньому загрожує життю і здоров’ю людей. Решта — посередині чи ближче до того чи того кінця. Бажаючі
можуть пояснити свою позицію.

94

Міні-лекція: «Забруднення і здоров’я
людини» (підручник, с. 89).
Робота в групах
1. Об’єднайте учнів у 3 групи (вода,
повітря, земля). До кожної групи
прикріпіть одного з волонтерів.
2. Завдання групам — підготувати повідомлення про:
група «вода» — «Проблема чистої води» (підручник, с. 90—
93);
група «повітря» — «Проблема
чистого повітря» (підручник,
с. 94—97);
група «земля» — «Проблема
чистої землі» (підручник, с. 98—
99).
3. Виступи груп, обговорення.
Підсумкове завдання, завершення
тренінгу
1. Підвести підсумки, спираючись на
матеріал підручника (с. 100).
2. Зворотний зв’язок. Учні продовжують речення: «На цьому тренінгу я
зрозумів...».
Додаткове завдання
Запропонуйте бажаючим виконати екологічний проект (підручник, с. 100).

УРОК-ТРЕНІНГ 11
ЗАКОНИ І КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕПОВНОЛІТНІХ
Розроблений за участю А. М. Куцого, НВО № 136 м. Дніпропетровська

Мета
Ознайомлення з деякими законами, функціями правоохоронних органів, а
також правами, обов’язками і правовою відповідальністю неповнолітніх.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «правила», «закон», «права», «обов’язки»;
називають функції правоохоронних органів, їх склад і права;
розрізняють види правопорушень і відповідальності за них;
пояснюють права, обов’язки і відповідальність за правопорушення для
різних вікових груп;
демонструють уміння поводитись у разі затримання міліцією.
Обладнання і матеріали
Папір, фломастери, маркери, ножиці, скотч, невеликий м’яч.
Що підготувати заздалегідь
Написати визначення нових термінів на фліп-чарті або на дошці.
Розрізані на смужки ксерокопії з підручника: «Факти про закони» (с. 102), таблицю 9 (с. 104—105) і таблицю 10 (с. 108).
Домашнє завдання
Підручник, § 11. Зошит, с. 41—43, підготувати повідомлення
про діяльність релігійних сект.
Орієнтовний план тренінгу
Стартові завдання
Взаємонавчання
Міні-лекція
Рольова гра
Робота в групах
Повідомлення, мозковий штурм
Дебати
Підсумкове завдання, завершення тренінгу

5 хв
5 хв
5 хв
5 хв
10 хв
5 хв
8 хв
2 хв
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2. За допомогою таблиці 9 (підручник,
с. 104—105) групи готують повідом
1. Привітайте учнів, назвіть тему і зав
лення про склад, функції і права їхдання уроку.
нього правоохоронного органу.
2. Вступне слово вчителя (с. 101, пер3. Презентації груп, обговорення.
ший абзац).
3. Запропонуйте учасникам об’єднатись
Повідомлення «Правопорушення і прау пари.
вова відповідальність»
4. Міні-дебати: один учасник називає
нерегламентовану, на перший погляд, Мозковий штурм: «Чому люди вчиняють
дію, а другий намагається довести, правопорушення?»
що вона регламентується правилами, Можливі причини:
нормами або законами. Відтак вони • самоутвердження;
міняються ролями.
• бажання виглядати дорослим;
Запитання для обговорення:
• незнання законів;
• Для кого і ким встановлюються
• крайня бідність;
правила і закони?
• заради наживи;
• Хто встановив правила на нашому
• так вони виявляють свій протест протренінгу? Для чого?
ти несправедливих законів, подвійної
Взаємонавчання
моралі, тоталітарного режиму тощо;
1. Об’єднайте учнів у 10 груп і роздай- • недоліки у вихованні;
те розрізану на 10 частин інформацію • кримінальне оточення.
про закони (с. 102 підручника).
Наголосіть!
2. Кожна група вивчає факт і готується Незнання законів не звільняє від відпонавчати інших.
відальності.
3. За командою тренера учні починають
Дебати «"За" і "проти" комендантської
ходити по класу і обмінюватись інгодини для підлітків» (підручник, с. 109)
формацією з однокласниками.
4. «Групове інтерв’ю» (перевірка за- Підсумкове завдання, завершення
своєння знань у загальному колі). тренінгу
Кожен учасник може поставити за1. Підведіть підсумки уроку (підручпитання будь-кому.
ник, с. 109).
Міні-лекція «Якщо тебе затримала мілі- 2. Учасники беруться за руки і разом
ція» (підручник, с. 103)
говорять: «Один за всіх і всі за одного!»
Рольова гра (підручник, с. 103)
_____________________________
Робота в групах
Додаткове або домашнє завдання
1. Об’єднайте учнів у 4 групи (міліціо- Виконати завдання у зошиті: «Права,
обов’язки і правова відповідальність».
нер, суддя, прокурор, адвокат).
Стартові завдання
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УРОК-ТРЕНІНГ 12
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
Розроблений за участю А. М. Куцого, НВО № 136 м. Дніпропетровська

Мета
Ознайомлення з небезпечними соціальними явищами і межами допустимої самооборони. Тренінг уміння уникати нападу, пограбування і залучення до деструктивних сект.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають ознаки віктимної поведінки;
наводять приклади небезпечних ситуацій, пов’язаних із торгівлею
людьми, залученням до сект і проявами тероризму;
розрізняють дії, вчинені у межах допустимої самооборони та з перевищенням цих меж;
демонструють уміння обрати адекватну модель поведінки у випадку загрози нападу, пограбування, захоплення в заручники, залучення
до деструктивних сект.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч.
Велика надувна куля.
Що підготувати заздалегідь
Картки з інформацією.
Учні готують повідомлення про деструктивні культи і секти.
Домашнє завдання
Підручник, § 12. Зошит, с. 44—47.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартове завдання
Блок 1. Віктимна поведінка
Блок 2. Протидія торгівлі людьми
Блок 3. Небезпека тероризму і деструктивних сект
Підсумкове завдання, завершення тренінгу

10 хв
10 хв
10 хв
10 хв
5 хв
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Актуалізація теми, стартове завдання
1. Привітайте учнів, назвіть тему і завдання уроку.
2. Запропонуйте їм пригадати, які
теми, присвячені соціальній безпеці,
вони вивчали у попередні роки (підказка — у підручнику, с. 110, 1-й
абзац).
•
•

Об’єднайте учнів у 3 групи (плюс,
мінус, судді).
Учні виконують стартові завдання
на с. 110 підручника про інформаційну безпеку.

Наступна частина уроку присвячена
виконанню практичної роботи № 5 «Як
уникнути нападу, пограбування і залучення до деструктивних сект».
Блок 1. Віктимна поведінка
1. Повідомлення про віктимну поведінку (підручник, с. 110—111).
2. Прочитайте притчу «Вища мудрість»
(с. 111), запитайте в учасників: «У
чому полягає мудрість майстра?»
3. Об’єднайте їх у 3 групи (дім, вокзал, поїзд).
4. Запропонуйте підготувати сценки
про віктимну і безпечну поведінку у
цих місцях (зошит, с. 44—45).
5. Демонстрація сценок методом стопкадру, обговорення.
Блок 2. Протидія торгівлі людьми
1. Повідомлення про небезпеку торгівлі людьми (підручник, с. 112).
2. Учні читають «Пам’ятку для тих,
хто виїжджає за кордон».
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Запитання для обговорення:
• Назвіть причини, з яких люди нелегально виїжджають за кордон.
• Які з цих причин, на ваш погляд, є
поважними?
• До яких наслідків це може призвести?
• Назвіть якнайбільше причин, щоб
жити і працювати в Україні.
Блок 3. Небезпека тероризму
і деструктивних сект
1. Повідомлення «Полювання за душами» (підручник, с. 116—117).
2. Учні читають повідомлення, які
вони підготували до цього уроку.
3. Рольова гра (опис на с. 120 підручника, завдання 5—6).
4. Коротке повідомлення про небезпеку тероризму (підручник, с. 118—
119).
5. Гра «Служба безпеки» (підручник,
с. 119).
Підсумкове завдання, завершення
тренінгу
1. Підведіть підсумки уроку.
2. Проаналізуйте очікування, які
учні записували на початку розділу. Запропонуйте їм перенести свої
паперові мотоцикли до позначки
«Фініш» або на будь-який відтинок
траси.
3. Учасники беруться за руки і разом
говорять: «Будьмо пильними!»
Додаткові або домашні завдання
Через велике інформаційне навантаження цього параграфа частину матеріалу
учням треба опрацювати самостійно або
на додатковому уроці.

Розділ 5. Всебічний розвиток
особистості
Урок-тренінг 13. Етапи розвитку особистості
Урок-тренінг 14. Краса і здоров’я
Урок-тренінг 15. Уміння вчитися

Практичні роботи за програмою:
Практична робота № 6. Підготовка до іспитів: розвиток
пам’яті та уваги

Узагальнені результати
Учні вчаться:
визначати свою ідентичність;
формувати особисту систему цінностей;
усвідомлювати пріоритетність духовного розвитку;
	ставити перед собою конкретну мету і поетапно досягати її;
пояснювати, як ідеали краси змінювалися в історичному процесі;
розпізнавати небезпеки пірсингу, татуювання і пластичної хірургії;
розвивати інтелектуальні здібності (увагу і пам’ять);
готуватися до іспитів.
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УРОК-ТРЕНІНГ 13
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Розроблений за участю Л. О. Різдванецької, ЗСШ № 44 м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області

Мета
Ознайомлення з поняттями «особистість», «контекст розвитку», етапами
розвитку особистості. Тренінг навичок постановки і досягнення мети.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розкривають зміст понять «особистість», «контекст розвитку», «стадії психосоціального розвитку»;
порівнюють контекст розвитку свого покоління і покоління своїх
батьків;
називають стадії і завдання психосоціального розвитку особистості;
аналізують складові свого духовного розвитку;
демонструють уміння постановки і досягнення мети.
Обладнання і матеріали
Папір, червоний папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці,
скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування», на якому зображено сходинки.
Записати на дошці або на фліп-чарті визначення понять «особистість», «контекст розвитку», «цінності», «моральність».
Підготувати з волонтерами тему: «Як досягти життєвої мети»
(підручник, с. 129).
Домашнє завдання
Підручник, § 13. Зошит, с. 48 —51.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Робота в групах
Міні-лекція
Виступ волонтерів
Підсумкове завдання, завершення тренінгу
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10 хв
7 хв
10 хв
8 хв
10 хв
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Актуалізація теми, стартові завдання

Робота в парах

1. Привітайте учнів.
2. Розкрийте зміст поняття «особистість» і поясніть біосоціальний
характер формування особистості
(підручник, с. 122, 1-й абзац).
3. Учні виконують стартове завдання
(підручник, с. 122).
4. Ознайомте їх з темою нового розділу. Назвіть теми, які вони вивчатимуть у цьому розділі.
5. Запропонуйте поміркувати, що учні
очікують від вивчення нового розділу, і прикріпити бінго на нижню
сходинку плаката «Очікування».

1. Учні об’єднуються в пари за допомогою руханки (наприклад, гри
«Струмочок»).
2. Слово вчителя: «Складовими духовного розвитку є цінності, моральність, пріоритетність духовних потреб» (підручник, с. 127—128).
3. Завдання парам: обговорити, як
змінилися за рік їхні цінності. Що
тепер вони вважають важливим для
себе?

Робота в групах
1. Інформаційне повідомлення «Контекст розвитку особистості».
2. Об’єднайте учнів у 3 групи (політика, економіка, культура).
3. Завдання групам: порівняти контекст розвитку свого покоління і
покоління своїх батьків у заданій
сфері.
4. Презентації груп, обговорення.
Міні-лекція «Стадії розвитку особистості» (підручник, с. 123 — 126)
Зверніть увагу учнів на факт з біології (підручник, с. 126).

Виступ волонтерів
Волонтери розповідають про олімпійську формулу успіху (Успіх = Візія +
Запал + Дія).
Підсумкове завдання, завершення
тренінгу (в колі)
1. Створення уявного фільму про своє
життя (завдання в підручнику,
с. 129 або в зошиті на с. 50).
2. Кожен може поставити будь-кому
запитання щодо цього фільму.
_____________________________
Додаткові або домашні завдання
Запропонуйте учням започаткувати новий проект самовдосконалення.
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УРОК-ТРЕНІНГ 14
КРАСА І ЗДОРОВ’Я
Розроблений за участю Н. О. Сотнікової, НВК № 99 м. Дніпропетровська

Мета
Формування цілісного уявлення про красу як гармонію фізичного,
психологічного та соціального благополуччя людини.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають ознаки зовнішньої та внутрішньої краси;
пояснюють небезпеку сліпого наслідування моди;
розпізнають рекламні хитрощі, пов’язані з індустрією моди;
наводять приклади небезпечних наслідків пластичної хірургії.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат зі словами поета М. Свєтлова:
И что же есть такое «красота»
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
З волонтерами підготувати презентацію «Пластична хірургія», роздрукувати з Інтернету фото з наслідками невдалих пластичних операцій http://doseng.org/stars/9467neudachnye-plasticheskie-operacii.html.
Домашнє завдання
Підручник, § 14. Зошит, с. 52—55.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Міні-лекція, мозковий штурм
Бесіда «Врода і мода»
Презентація волонтерів
Дебати
Підсумкове завдання, завершення тренінгу
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10 хв
5 хв
5 хв
10 хв
10 хв
5 хв
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Актуалізація теми, стартові завдання
1. Привітайте учнів, запитайте, що
вони запам’ятали з минулого заняття.
2. Актуалізація теми. Запитайте учнів,
як вони розуміють поняття «краса»,
«імідж», «шарм», «стиль».
3. Зверніть їхню увагу на вірш поета
Свєтлова (див. с. 102).
4. Виконайте стартові завдання (підручник, с. 131).
Міні-лекція «Ідеали краси і здоров’я»
(підручник, с. 131—132)
Мозковий штурм (зошит, с. 52)
1. Запитайте в учнів, що, на їхню думку, люди роблять, щоб бути красивими (стежать за модою, фарбують
волосся, роблять макіяж, татуювання, пірсинг, дотримуються дієти,
займаються спортом, зважуються на
пластичні операції...).
2. Що з цього переліку може бути небезпечним для здоров’я?
Бесіда «Врода і мода»
Запитання для обговорення:
• У чому відмінність між вродою і
модою?
• Чи варто сліпо гнатися за модою?
До яких наслідків це може призвести (для людини, її родини, всієї
планети)?
• Які фахівці працюють над іміджем
зірок шоу-бізнесу?
• Які пластичні операції люди роб
лять заради краси?

Висновок: індустрія моди експлуатує
прагнення людини до краси. Бездумна
гонитва за модою призводить до погіршення матеріального стану родин і
виснаження ресурсів планети.
Презентація волонтерів «Пластична
хірургія» (підручник, с. 133—134)
Демонстрація фото з наслідками невдалих пластичних операцій.
Висновок: головне завдання пластичної хірургії — виправлення вроджених
вад і допомога потерпілим зі складними травмами. Пластичні операції
пов’язані з багатьма ризиками, тому
їх використання для вдосконалення
зовнішності може мати протилежні
наслідки.
Дебати «"За" і "проти" пірсингу і татуювання»
1. Об’єднайте учнів у 3 групи (за,
проти, судді).
2. Завдання групам:
група «за» — підготувати аргументи на користь пірсингу і
татуювання;
група «проти» — підготувати
аргументи проти пірсингу і татуювання;
група «судді» — визначити,
аргументи якої групи були переконливіші.
3. Підсумувати, чому люди роблять
пірсинг чи татуювання (вважають,
що це модно; це такий спосіб самовираження; дехто робить це, щоб не
відрізнятися від друзів, інші — щоб
виділитися...).
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4. Обговорити і записати в зошиті, як
інакше можна досягти тих самих
цілей (зошит, с. 53).
Висновок:
Під час виконання пірсингу і татуювання існує ризик зараження інфекціями, що передаються через кров.
Татуювання може залишитися з людиною на все життя, адже процедура його
видалення дорога і малодоступна.
Підсумкове завдання, завершення
тренінгу

2. Об’єднуються в пари і по черзі говоряь, що їм найбільше подобається у
їхньому партнерові.
3. Заключне слово тренера: «Деякі
люди, незалежно від віку, не втрачають краси — краса обличчя перетворюється на красу серця». Це слова
письменника і філософа Мартіна
Баксбаума. Бажаю, щоб ви зберегли
свою красу на все життя.
_____________________________
Домашнє завдання

Написати невеличке есе про особисті
якості, риси характеру і вчинки, які
1. Учні читають розділ «Як стати кра- роблять людей привабливими (зошит,
сивим» (підручник, с. 136).
с. 55).
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УРОК-ТРЕНІНГ 15
УМІННЯ ВЧИТИСЯ
Розроблений за участю Н. О. Сотнікової, НВК № 99 м. Дніпропетровська

Мета
Тренінг навичок ефективного запам’ятовування, концентрації уваги,
підготовки до іспитів.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
називають чинники, що сприяють, і ті, що перешкоджають розвитку
інтелекту;
наводять приклади принципів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги;
демонструють уміння складати карти пам’яті, готуватися до іспитів.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Таблиці-плакати «Будова мозку», «Руйнівники інтелекту»,
«Принципи запам’ятовування», «Правила складання карт
пам’яті».
Підготувати з волонтерами презентацію «Пам’ять і увага».
Записати на дошці визначення понять «синергія», «синестезія»,
«мнемонічні прийоми», «асоціація».
Домашнє завдання
Підручник, § 15. Зошит, 56—60.
Орієнтовний план тренінгу
Актуалізація теми, стартові завдання
Міні-лекція
Робота в парах
Презентація волонтерів
Руханка
Практична робота № 6
Підсумкове завдання

10 хв
10 хв
5 хв
5 хв
2 хв
10 хв
3 хв

105

Розділ 5. Всебічний розвиток особистості

Актуалізація теми
1. Привітайте учнів, запитайте, що
вони пам’ятають з минулого уроку
(бажаючі можуть зачитати свої есе
про особисті якості, риси характеру
і вчинки, які роблять людей приваб
ливими).
2. Актуалізація теми. Гра «Снігова
куля» (підручник, с. 149).
Стартове завдання

Практична робота № 6: «Підготовка до
іспитів: розвиток пам’яті та уваги»
1. Об’єднайте учасників у 5 груп.
2. Завдання групам: підготувати презентації про підготовку до іспитів:
група
група
року;
група
ту;
група
група

1: на літніх канікулах;
2: протягом навчального
3: за кілька тижнів до іспи-

4: напередодні іспиту;
1. Слово вчителя (підручник, с. 138).
5: у день іспиту.
2. Розкажіть історію про підлітка, який
3. Презентації груп, обговорення.
з трієчника перетворився на відмінника (підручник, с. 139).
Підсумкове завдання
3. Презентуйте книжки Тоні Б’юзена.
Вправа «Відкритий мікрофон». ЗаМіні-лекція «Синергія мозку, факти про пропонуйте учасникам продовжити
мозок, мнемонічні прийоми» (підручречення: «Сьогодні мені найбільше
ник, с. 140—143)
запам’яталось ...»
_____________________________
Робота в парах
Додаткові або домашні завдання
Учні самостійно опрацьовують матеріал
Розподіліть між учнями параграфи підпідручника «Карти пам’яті» (с. 144) і
ручника і запропонуйте до наступного
виконують завдання 2 у зошиті (с. 60,
уроку підготувати карту пам’яті цього
частина 1).
параграфа.
Презентація волонтерів «Пам’ять і увага» (підручник, с. 146)
Руханка «Передай предмет» (підручник, с. 149)
Учні стають у коло і передають по
колу предмет, наприклад, м’ячик або
маркер. Кожен учасник має придумати
новий спосіб передавання.
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ПІДСУМКОВИЙ ТРЕНІНГ
Мета
Повторення вивченого матеріалу, підведення підсумків
навчального року, підвищення мотивації до здорового способу
життя, отримання зворотного зв’язку, емоційне закриття
тренінгової секції.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
оцінюють своє ставлення до премета «Основи здоров’я»;
аналізують власні досягнення на шляху до ЗСЖ;
демонструють уміння створювати карти пам’яті.
Обладнання і матеріали
Папір, олівці, фломастери, маркери, ножиці, скотч, клей.
Що підготувати заздалегідь
Плакат «Очікування» зі сходинками з уроку-тренінгу № 13.
Учні готують карти-пам’яті усіх параграфів підручника.
Домашнє завдання
Підручник, післямова.
Орієнтовний план тренінгу
Стартові завдання
Робота в групах
Інформаційне повідомлення
Вправа «Зіпсований телефон»
Підсумкові завдання
Завершення тренінгу

10 хв
10 хв
7 хв
5 хв
10 хв
3 хв
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Стартові завдання

Вправа «Лист авторам»

1. Привітайте учнів. Запропонуйте
пригадати, що вони вивчали на попередньому уроці.
2. Зворотний зв’язок. Запропонуйте
учасникам пригадати, що вони вивчали у розділі «Всебічний розвиток
особисті», проаналізувати свої очікування і розмістити бінго на сходинках відповідно до того, чи справдилися їхні очікування.

•

Повторення вивченого протягом нав
чального року
1. Презентації карт пам’яті, створених
за матеріалами підручника.
2. Учні по черзі продовжують фразу:
«З усіх уроків здоров’я у цьому
році мені найбільше запам’ятався
..., тому що ...».
Визначення рейтингу «Основ
здоров’я» серед шкільних предметів
•
•

•

•
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На дошці заздалегідь записано
перелік шкільних предметів.
Учасники записують їх на картки,
потім беруть картку з найулюб
ленішим предметом і кладуть її
зліва від себе. Поряд кладуть
картку з найулюбленішим предметом із тих, що залишились, і так
далі, аж поки розкладуть в одну
лінію всі картки.
Відтак кожен по черзі говорить,
на якому місці в його рейтингу
предмет «Основи здоров’я», і пояснює, чому.
Мозковий штурм «Як зробити
основи здоров’я ще цікавішими?»

•

Запропонуйте учням прочитати написані ними листи авторам підручника.
Запевніть їх, що автори будуть
щиро вдячні за їхні відгуки і пропозиції, а найцікавіші історії, фотографії та зразки учнівських робіт
увійдуть до наступних видань.

Завершення тренінгу
Зробіть фото на згадку, влаштуйте частування чи обмін подарунками (можна
умовними).

Для тих, хто цінує якість

Життєві навички для:

здоров`я
безпеки
розвитку
успіху

Навчання:
легке
приємне
ефективне

Замовлення за цінами видавництва приймаються:
Тел.: (044) 235-78-36, тел./факс: (044) 288-28-80, 288-28-81
e-mail: alaton@mail.ru
ЗАТ «Алатон», код ЗКПО 20006789,
р/р 2600001284766 в Укрексімбанку
м. Києва, МФО 322313
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