
Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

 

Лабораторія виховної роботи 
та захисту прав дитини 

 

 
Л. В. Погорєлова 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 
Інструктивно-методичний лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миколаїв – 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 

Л. В. Погорєлова 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ  
ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 
Інструктивно-методичний лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упорядник: Л. В. Погорєлова, методист лабораторії 
виховної роботи та захисту прав дитини 
Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
 

Відповідальна за 
випуск: 

І. М. Бєлова, заступник директора з 
науково-педагогічної роботи Миколаїв-
ського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
 

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
протокол від 22.06.2016 № 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погорєлова Л. В. Особливості викладання основ здоров’я в 
умовах модернізації сучасної освіти / Л. В. Погорелова – 
Миколаїв : ОІППО, 2016. – 60 с. 
 
© Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини 
© Лабораторія редагування та видавничої діяльності Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
2016 



3 
 

ЗМІСТ 
 

1. Стратегічні пріоритети розвитку освітньої галузі 
«Здоров’я і фізична культура» у контексті вивчення 
навчального предмета «Основи здоров'я»,  
шляхи їх реалізації............................................................................4 
 
2. Аналіз стану, нормативно-правове, навчально- 
методичне, матеріально-технічне забезпечення навчально-
виховного процесу з інтегрованого курсу  
«Основи здоров'я».............................................................................7 

2.1. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.................9 
2.2. Результати регіонального моніторингового  
дослідження  «Готовність учителя основ здоров'я до 
використання сучасних педагогічних технологій».................12 

 
3. Рекомендації щодо вирішення існуючих проблем  
освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» у контексті 
вивчення предмета «Основи здоров’я»......................................30 
 
4. Професійний розвиток учителя основ здоров’я...................33 

4.1. Курси підвищення кваліфікації, майстер-класи,  
семінари, творчі лабораторії, тренінги,  
педагогічні майстерні................................................................33 
4.2. Мережеве співтовариство методичних служб усіх 
рівнів для забезпечення якісного змісту освіти......................42 

 
5. Особливості організації навчального процесу у 8 класі.....44 
 
6. Напрямки роботи секційних засідань під час  
серпневих конференцій, районних (міських) методичних 
об’єднань у 2016/17 навчальному році........................................55 

 
 
 
 
 
 

 



4 
 

1. Стратегічні пріоритети розвитку освітньої галузі  
«Здоров’я і фізична культура» у контексті вивчення 

навчального предмета «Основи здоров’я»,  
шляхи їх реалізації 

 
Питання поліпшення здоров’я дітей сьогодні постає 

надзвичайно гостро і потребує невідкладного вирішення. Майже 
кожен п’ятий новонароджений з’являється на світ із 
відхиленнями у здоров’ї. Серед дітей шкільного віку 
спостерігається негативна тенденція динаміки рівня захворювань, 
поширення інвалідності внаслідок хвороб. 

Інформаційне перевантаження, стресові ситуації, 
модернізація навчального процесу вимагають від дитячого 
організму великого напруження, що разом із іншими факторами 
такими (обмеження фізичної активності, використання 
комп’ютерних технологій, недостатнє природне та штучне 
освітлення, відсутність раціонального харчування), спричиняють 
спочатку функціональні порушення, а згодом і формування 
органічної патології. 

Відповідно, мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. 
Кожен учень має отримати під час навчання знання, що 
знадобляться йому в дорослому житті. Здійснення зазначеної 
мети можливе за умови запровадження технологій 
здоров’язбережувальної педагогіки.  

На думку Фіцайло Світлани Сергіївни, заступника 
начальника відділу змісту середньої освіти Департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України, не слід ототожнювати основи здоров’я із 
біологією, оскільки останню починають вивчати, коли певне 
ставлення до здоров’я в особистості учня вже сформовано (на 
основі знань з основ здоров’я, отриманих у початковій школі).  

Саме інтегрований курс «Основи здоров’я» покликаний 
формувати в учнів позитивну мотивацію здорового способу 
життя, розвивати здоров’язбережувальну компетентність у дітей 
та підлітків, інформувати школярів про ризики для здоров’я та 
негативний вплив на їх організм психостимулюючих речовин. 

У контексті оновлення змісту освіти перед учителем основ 
здоров’я постають наступні завдання (освітня галузь «Здоров’я і 
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фізична культура» Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти): 

− поглибити в учнів знання про власне здоров’я, фізичний 
розвиток, необхідність ведення здорового способу життя, 
безпечну поведінку, фізичну культуру особистості, 
взаємозв’язок організму людини з навколишнім природним 
середовищем; 

− формувати в учнів знання про здоровий і безпечний спосіб 
життя, фізичну культуру; 

− підвищити рівень рухової активності;  
− удосконалити життєво необхідні уміння та навички, вміння 

використовувати їх у навчальній та повсякденній 
діяльності; 

− створити мотивацію учнів щодо дбайливого ставлення до 
власного здоров’я, занять фізичною культурою, 
вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної 
складових здоров’я; 

− сприяти усвідомленню учнями цінності життя і здоров’я, 
значущості здорового і безпечного способу життя та 
фізичної культури; 

− збагачувати власний досвід учнів щодо збереження 
здоров’я; 

− розширювати функціональні можливості організму учня 
шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, 
основних фізичних якостей; 

− готувати молодь до забезпечення власної безпеки та 
безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу. 

Як свідчить практика, інфромаційно-просвітницький підхід 
(знання заради знань), що домінував протягом багатьох років, 
виявився неефективним у вирішенні завдань профілактики 
тютюнопаління, уживання алкоголю, наркотиків, поширення 
ВІЛ-інфекції тощо. На сьогодні альтернативним є 
компетентнісний підхід (знання заради вмінь). Він базується на 
основі розвитку життєвих навичок, обґрунтовує необхідність 
формування усвідомлених поведінкових реакцій, що дозволяють 
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успішно розв’язувати завдання самозахисту від ризикової 
поведінки, долати життєві труднощі, повсякденні проблеми та 
інші питання, які розкриваються у змісті навчального предмета. 

Саме тому доцільно визначити такі напрями реалізації 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі:  

– створення умов для зміцнення здоров’я школярів і їхнього 
гармонійного розвитку;  

– організація навчально-виховного процесу з урахуванням 
його психологічного й фізіологічного впливу на організм 
учня;  

– розробка й реалізація навчальних програм із формування 
валеологічної культури й профілактики шкідливих звичок.  

Освіта в галузі здоров’я на основі життєвих навичок є 
підходом, що передбачає використання різноманітного досвіду 
методик навчання та ставить за мету розвиток знань, формування 
спеціальних навичок, необхідних для діяльності, спрямованої на 
дотримання здорового способу життя.  

Саме тому мета системи післядипломної педагогічної освіти                   
у контексті зазначеної проблеми – створення належних умов для 
оперативного навчання учителів основ здоров’я, забезпечення їх 
готовності працювати в нових умовах, активно впроваджуючи 
здоров’язбережувальні технології у навчально-виховний процес. 

Відповідно до мети  визначено такі завдання:  
– створити систему управління шляхом підвищення 

професійної компетентності та педагогічної майстерності 
методистів із основ здоров’я районних (міських) 
науково-методичних установ, учителів основ здоров’я 
загальноосвітніх навчальних закладів області;  

– забезпечити науково-методичний супровід поетапності 
впровадження нової навчальної програми предмета 
«Основи здоров’я»; 

– розробити інноваційні форми методичної роботи з 
педагогічними кадрами, що забезпечить оперативність 
отримання інформації з урахуванням етапності 
впровадження нових навчальних програм у 
загальноосвітніх навчальних закладах області.  
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2. Аналіз стану, нормативно-правове, навчально-
методичне, матеріально-технічне забезпечення 

навчально-виховного процесу з інтегрованого курсу 
«Основи здоров’я» 

 
Викладання основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних 

закладах області здійснюється відповідно до таких нормативних 
документів: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №  
2. 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ від 07.08.2013 № 538). 

3. Наказ МОНУ від 09.12.2009 № 1114 «Про затвердження 
Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я 
загальноосвітніх навчальних закладів». 

4. Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

5. Основи здоров’я : програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Перун, 2005, – 40 с. 
(Затверджено листом МОНУ від 23.12.2004 № 1/11-6611). 

6. Основи здоров’я : програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 
2013.– 48 с. (Затверджено наказом МОНмолодьспорту України 
від 06.06.2012 № 664). 

7. Обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти 
Миколаївської області до 2017 року. 

8. Загальнодержавна цільова соціальна програма з протидії 
ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2014–2018 роки. 

9. Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської 
області «Дитинство» на 2013–2017 роки». 

10. Обласна Цільова соціальна програма з протидії Віл-
інфекції/СНІДу на 2015–2018 роки. 

11. Програма військово-патріотичного виховання населення 
Миколаївської області на 2015–2020 роки. 

12. Обласна Цільова соціальна програма протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2013–2016 роки. 
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Із метою методичного супроводу діяльності учителів основ 
здоров’я лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини 
МОІППО у 2015/16 навчальному році розроблено: 

− інструктивно-методичний лист «Навчально-методичне 
забезпечення вивчення основ здоров’я за новою 
програмою»; 

− збірник матеріалів на допомогу вчителю основ здоров’я 
«Методичні особливості реалізації нової програми з 
основ здоров’я у                  6–7 класах»; 

− методичні рекомендації щодо проведення в 
загальноосвітніх навчальних закладах заходів, пов’язаних 
із 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; 

− порадник класного керівника з питань профілактики 
шкідливих звичок. 

Акцентуємо увагу, що вивчення предмета «Основи здоров’я»  
2016/17 навчальному році здійснюватиметься за такими 
навчальними програмами: 

         5–8 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Основи здоров’я. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім 
«Освіта», 2013; 

 9 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Основи здоров’я. 5–9 класи. – К. : Ірпінь: Перун, 2005. 

На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до 
Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 
закладів, передбачено: 

у 5–8 класах – 1 година на тиждень; 
у 9 класі – 0,5 годин на тиждень. 
Резервні години можна використати для узагальнення, 

повторення й систематизації навчального матеріалу, корегування 
знань, контролю навчальних досягнень учнів.  

За умови дотримання державних вимог до результатів 
навчання  послідовність і кількість годин на ці складові у 
підручниках і календарних планах можуть змінюватися 
відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, 
необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких 
відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, 
стихійне лихо, інфекційні хвороби  тощо). На сьогоднішній день 
актуальними питаннями є особливості поведінки у надзвичайній 
ситуації та уникнення враження вибухонебезпечними 
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предметами, на що звертає особливу увагу Міністерство освіти і 
науки України у методичних рекомендаціях для проведення бесід 
з учнями загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНУ від 
30.07.2014 № 1/9-385). 

 
2.1. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

 
Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів має 

відбуватися постійно, на всіх етапах розвитку 
здоров’язбережувальних компетенцій. Особливістю оцінювання 
здоров’язбережувальної діяльності підлітка є відзначення як 
позитивного навіть мінімального досягнення в школі, вдома, у 
громаді; для чого необхідна тісна співпраця учителя з 
батьківською громадою. Партнерство школи і батьківської 
громади щодо здоров’язбереження дітей уможливлює: 

− участь батьків у навчанні і вихованні дітей в умовах 
школи; 

− спільну відповідальність за навчально-виховний процес; 
− підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності 

членів сім’ї; 
− приклад батьків та інших членів сім’ї; 
− участь батьківської громади у прийнятті рішень щодо 

здоров’я дітей, підвищення значимості громади в 
управлінні життя суспільства; 

− поліпшення здоров’язбережувального середовища школи. 
 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з 
основ здоров’я є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, 
річне). 

За результатами роботи обласного методичного активу 
керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів 
основ здоров’я окреслено основні позиції щодо організації 
навчально-виховного процесу з основ здоров’я, а саме: 

− контрольні роботи у процесі вивчення інтегрованого 
курсу «Основи здоров’я» не передбачено; 

− практичні роботи з основ здоров’я проводяться у межах 
певного уроку і є його невід’ємною частиною, тому 
окремо практична робота не оцінюється. 
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2TПри оцінюванні навчальних досягнень учнів необхідно 
враховувати володіння ними здоров’язбережувальними 
компетенціями, що виражаються у дієвості знань, умінь і 
навичок, мотивацій до здорового і безпечного способу життя та 
його дотримання. 

2TВ основу оцінювання навчальних досягнень учнів покладено 
об’єкти і характеристики навчальних досягнень, які адекватно 
відображають рівень оволодіння школярами 
здоров’язбережувальними компетенціями. Їх перелік наведено у 
таблиці. 

 
1TОб’єкт 

оцінювання 
1TХарактеристики навчальних досягнень   

1T1. Знання 

1TНазиває (елементи, складові, принципи, 
предмети, явища щодо здоров’я і безпеки, 
способи здоров’язбережувальної діяьності ) 
1TПояснює (деталізує, доводить, аргументує свою 
відповідь)  
1TАналізує (виділяє істотні ознаки предметів і 
явищ, основні елементи і складники, встановлює 
функціональні і причиновонаслідкові зв’язки 
щодо здоров’я і безпеки)  
1TОцінює (порівнює варіанти фактів, уявлень, 
понять щодо здоров’я та безпеки; визначає їх 
переваги і недоліки; обирає відповідні критерії 
для упорядкування цих варіантів)  

1T2. Уміння і 
навички 

1TВідтворює (у стандартних ситуаціях виконує дії, 
які складають відповідні здоров’язбережувальні 
уміння і навички)* 
1TЗастосовує (демонструє здатність застосовувати 
здоров’язбережувальні уміння і навички у 
частково змінених ситуаціях; виявляє здатність 
творчо мислити, аналізувати і оцінювати 
нові/частково змінені ситуації, адекватно 
застосувати здоров’язбережувальні уміння і 



11 
 

навички в ситуаціях, передбачених програмою і 
частково змінених)  
1TРозвиває (характеризує здатність визначати 
конкретні цілі, встановлювати пріоритети, 
складати план дій, налаштовуватися на успіх, 
наполегливо удосконалювати  навички, 
сприятливі  для здоров’я і безпеки) 

1T3. Мотива-ція 

1TПозитивне ставлення (демонструє 
усвідомлення цінності і переваг здорового і 
безпечного способу життя для себе та 
оточуючих)  
1TПозитивні наміри (демонструє психологічну 
налаштованність на дотримання правил 
здорового способу життя і безпечної 
життєдіяльності)  
1TРішучість (демонструє усвідомлення учнем 
необхідності докладання особистих зусиль; його 
послідовність і наполегливість у реалізації 
позитивних намірів щодо здоров’я та безпечної 
життєдіяльності)  

1T4. Реальна 
поведінка 

(діяльність у 
конкретних 
ситуаціях) 

1TЗдоров’язбережувальна (дотримується правил 
здорового і безпечного  способу життя особисто) 
1TАдвокаційна (сприяє залученню до здорового і 
безпечного способу життя інших; характеризує 
активну і соціально спрямовану життєву 
позицію учня, його здатність пропагувати, 
переконувати, підтримувати інших) 

 
2T* Перелік базових умінь і навичок з основ здоров’я наявний у 

чинній програмі предмета «Основи здоров’я». 
2TДля визначення конкретного бала, окрім вищенаведених, 

додатково враховуються такі чинники: зовнішня допомога (повна 
підтримка вчителя, часткова допомога вчителя, самостійне 
творче  виконання завдань), і повнота оволодіння учнем 
навчальним матеріалом (елементи програми, фрагменти 
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програми, програмовий обсяг, діяльність поза межами 
програмових вимог).  

2TОцінка з основ здоров’я має бути інструментом підтримки і 
заохочення на досягнення позитивних змін у знаннях, уміннях, 
мотиваціях і реальній поведінці (учителю потрібно пам’ятати, що 
в початковій школі навчальні досягнення учнів з основ здоров’я 
не підлягають оцінюванню). Тому необхідно позитивно 
оцінювати кожний крок учня (учениці), спрямований на: 

2T1) підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку 
життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати 
здобуті знання для зміцнення здоров’я; 

2T2) набуття умінь і навичок, що сприяють підвищенню рівня 
фізичної, соціальної, духовної та психічної складових здоров’я;  

2T3) позитивне ставлення до здоров’я і дотримання правил 
здорового і безпечного способу життя. 

 
2.2. Результати регіонального моніторингового дослідження 

«Готовність учителя основ здоров’я до використання 
сучасних педагогічних технологій» 

 
Важливим у прийнятті виважених і ефективних освітянських 

рішень є проведення моніторингових досліджень. Із метою 
вивчення актуального стану готовності вчителів предмета 
«Основи здоров’я» Миколаївської області до використання 
сучасних педагогічних технологій, а також вивчення рівня 
забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів області 
кабінетами основ здоров’я як одного з чинників, що позитивно 
впливає на результативність упровадження сучасних 
педагогічних технологій, Миколаївським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти проводилося дане 
регіональне моніторингове дослідження. Із 01 до 
09 березня 2016 року участь у моніторингові взяли всі вчителі 
предмета «Основи здоров’я» загальноосвітніх навчальних 
закладів Миколаївської області.  

У моніторинговому дослідженні брали участь педагоги з 
різним стажем роботи на посаді вчителя предмета «Основи 
здоров’я».  
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Загальний кадровий склад учителів основ здоров’я області – 
507 осіб. Так, у містах 14,7 % учасників опитування (21 особа) 
мають стаж роботи     1–3 роки; 7 % респондентів (10 осіб) – 3–
5 років; 9,1 %   респондентів (13 осіб)  – 6–10 років; 17,5 % 
респондентів (25 осіб) – 11–20 років, 51,7 % респондентів  
(74 осіб) – більше 20 років (діаграма 1).  

 
Діаграма 1 

 

 
У сільській місцевості 11,5 % учасників опитування 

(34 особи) мають стаж роботи 1–3 роки, 8,4 % респондентів 
(25 осіб) – 3–5 років; 13,5 %   респондентів (40 осіб) – 6–10 років, 
20,9 % респондентів (62 особи) – 11–20 років; 46,5 % 
респондентів  (135 осіб) – більше 20 років (діаграма 2).  

 
Діаграма 2 

 
23,8 % міських респондентів (34 особи) мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 12,6 % респондентів 
(18 осіб) – «спеціаліст ІІ категорії»; 18,2 % респондентів  
(26 осіб)  – «спеціаліст І категорії»; 45,5 % респондентів 
(65 осіб)  – «спеціаліст вищої категорії» (діаграма 3). 
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Діаграма 3 

 
27,4 % респондентів (81 особа) сільської місцевості мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 15,2 % респондентів 
(45 осіб) – «спеціаліст ІІ категорії»; 26,4 % респондентів  
(78 осіб)  – «спеціаліст І категорії»; 31,1 % респондентів 
(92 особи) – «спеціаліст вищої категорії» (діаграма 4). 

Діаграма 4 

 
За даними моніторингового дослідження можна зробити 

висновок, що в містах педагогів, які мають кваліфікаційні 
категорії «спеціаліст І категорії» та «спеціаліст вищої категорії», 
значно більше, ніж у сільській місцевості. 

Назріває потреба переходу від етапу поінформованості 
школярів про стан їхнього здоров’я до етапу формування в них 
стійкої мотивації щодо здорового способу життя. Для вирішення 
проблеми здоров’я дітей шкільного віку очевидно є необхідність 
об’єднання зусиль педагогів, медиків, батьків, громадськості на 
різних рівнях – від індивідуального до державного, розробки 
моделей, форм, методів цієї взаємодії. Практика засвідчила, що 
позитивного результату можна досягти лише тоді, коли до справи 
береться підготовлений, кваліфікований педагог. 

Загальновідомо, що від компетентності учителя основ 
здоров’я за лежить і компетентність учня. 
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Але, результати моніторингового дослідження свідчать про 
те, що вчителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» і в 
містах, і в сільській місцевості, не мають відповідної фахової 
освіти. Так, 87,7 % учителів предмета «Основи здоров’я» 
(385 осіб)  не мають відповідної фахової освіти  (причому,  19,1 % 
педагогів (84 особи) – учителі біології; 12 % (53 особи) – учителі 
української мови; 10,8 % (47 осіб) – учителі початкових класів; 
8,7 % (38 осіб) – учителі математики; 8,4 % (37 осіб) – учителі 
історії; 5,2 % (23 особи) – учителі географії; 4,3 % (19 осіб) – 
учителі фізичної культури; 4,1 % (18 осіб) – учителі трудового 
навчання; 3,2 % (14 осіб) – учителі фізики; 2,3 % (10 осіб) – 
учителі російської мови; по 1,8 % (по 8 осіб) – учителі музичного 
мистецтва; вихователі ДНЗ; 1,4 % (6 осіб) – учителі англійської 
мови; 1,1 % (5 осіб) – учителі хімії; 0,9 % (4 особи) – соціальні 
педагоги; по 0,5 % (по 2 особи) – учителі зарубіжної літератури 
та предмета «Захист Вітчизни; по 0,2 % (по 1 особі) – учителі 
образотворчого мистецтва та інформатики, інженер-хімік-
технолог, викладач середніх спеціальних навчальних закладів та 
шкіл з агрономічних дисциплін, гідрогеолог, практичний 
психолог, реабілітолог, кравець жіночого одягу з умінням 
розкрою, медсестра, керівник самодіяльного духового оркестру, 
технолог за обробки металу різанням, інженер-метеоролог. 
Тільки 12,3 % респондентів мають відповідну фахову освіту. 
Отже, зберігається тенденція до викладання предмета «Основи 
здоров’я» «нефахівцями» – учителями, різними за фахом 
(діаграма 5). 

Діаграма5 

 

12,30%

87,70%

0 0

Наявність фахової освіти

Мають фахову освіту Не мають відповідної фахової освіти
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За результатами дослідження з’ясовано, що більшість 
учителів предмета «Основи здоров’я» міст мають свідоцтво про 
проходження курсів із методики викладання даного предмета 
(67,8 % респондентів (97 осіб )); 32,2 % респондентів (46 осіб) не 
мають такого документа. Майже половина учителів сільської 
місцевості має свідоцтво про проходження курсів (51 % 
респондентів (151 особа)), а половина (49 % респондентів (145 
осіб)) – ні.  

Отже, можна зробити висновки, що на відміну від учителів 
сільської місцевості, більшість міських педагогів пройшли курси 
підвищення кваліфікації з предмета «Основи здоров’я» та 
отримали відповідний документ (діаграма 6). 

Діаграма 6 

 
 
При порівнянні результатів опитування вчителів міст та 

сільської місцевості є тенденція до зростання відсотку міських 
педагогів, які мають години з відповідним свідоцтвом (місто – 
51,7 % респондентів, село – 42,6 % респондентів), і зменшення 
частки вчителів сільської місцевості, які мають години за фахом 
(село – 18,9 %, місто – 25,9 %). У ряді районів (Жовтневому, 
Новобузькому, Первомайському, Арбузинському, 
Снігурівському, Миколаївському, Братському районах) уроки 
основ здоров’я служать довантаженням до ставки, тому помітно 
зростає відсоток таких педагогів (село – 38,5 % респондентів, 
місто –  22,4 % респондентів).  
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Отже, у багатьох школах, особливо сільської місцевості, 
немає постійного вчителя основ здоров’я, що є порушенням 
вимог до кадрового складу вчителів основ здоров’я МОНУ 
(діаграма 7). 

                                                                                            Діаграма 7 
 

 
 
Для успішного впровадження освіти на засадах розвитку 

життєвих навичок в школах необхідно обладнати кабінет основ 
здоров’я, тренінговий кабінет. Результати опитування вчителів 
засвідчили, що в більшості респондентів міст і сільської 
місцевості уроки з предмета «Основи здоров’я» проходять у 
різних кабінетах за розкладом (місто – 44,8 %, село –  1,7 %).  

При співставленні показників щодо наявності окремих 
кабінетів основ здоров’я є помітним, що більшість таких 
кабінетів є в школах міст – 38,5 %. Лише 23,3 % респондентів 
сільської місцевості зазначили, що уроки основ здоров’я 
проходять в окремих кабінетах. Також у вчителів із предмета 
«Основи здоров’я» є кабінет для інтерактивного навчання з 
відповідним обладнанням. Відповідні кабінети мають 
2,8 % респондентів міст (Очаківська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 
Очаківської міської ради, Первомайська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 
16, імені Героя Радянського Союзу Я. М. Лобова Первомайсткої 
міської ради, Врадіївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Врадіївської 
районної ради, Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10 
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Миколаївської міської ради, Братська гімназія Братської районної 
ради) та 3 % респондентів сільської місцевості (Бурилівська ЗОШ 
І–ІІІ ступенів Кривоозерської районної ради, Кам’яномостівська 
ЗОШ І–ІІІ ступенів Первомайської районної ради та Софіївська 
ЗОШ І–ІІІ ступенів Первомайської районної ради, 
Новомиколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів Жовтневої районної ради, 
Інгульська ЗОШ І–ІІІ ступенів Баштанської районної ради). 1 
кабінет з основ здоров’я в міській школі знаходиться на 
реконструкції (Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 20 
Миколаївської міської ради). 36 % респондентів обрали варіант 
інше, тобто уроки з предмета «Основи здоров’я» стало проходять 
в кабінетах хімії, трудового навчання, біології, початкових класів, 
зарубіжної літератури, образотворчого та музичного мистецтв, 
фізики. Отже, можна зробити висновки, що нагальною для 
багатьох шкіл є проблема забезпеченості кабінетами основ 
здоров’я (діаграма 8). 

                                                                                  Діаграма 8 
 

 
 

Функціонування в школі кабінету основ здоров’я, який 
відповідає вимогам Положення про навчальні кабінети основ 
здоров’я  загальноосвітніх навчальних закладів, – це можливість 
організувати діяльність учнів у новий спосіб, застосувати нові 
навчальні технології.  
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При порівнянні результатів опитування міських і сільських 
учителів помітною є тенденція до зростання відсотку кабінетів у 
містах, які відповідають вимогам Положення про навчальні 
кабінети основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів 
(21,5 % – місто; 7 % – сільська місцевість) й зменшення частки 
кабінетів міської місцевості, які не відповідають вимогам 
Положення ( 28,1 % – місто; 45,6 % – сільська місцевість). 
Частково відповідають даним вимогам Положення 50,4 % 
кабінетів міст та 47,4 % кабінетів сільської місцевості 
(діаграма  9). 

                                                                                                 Діаграма 9 
 

 
 

Відповідаючи на питання «Що є у вашому кабінеті?», понад 
83 % респондентів міст і сільської місцевості зазначили, що 
мають комп’ютер. Результати моніторингового дослідження 
свідчать про необхідність забезпечення шкіл як міст, так і 
сільської місцевості принтерами, сканерами, сенсорними 
дошками. Понад 13 % шкіл мають принтери, понад 6 % – 
сканери, понад 4 % – сенсорні дошки. 

Більш гостро постала проблема підключення до мережі 
Інтернет та наявність проекторів у школах сільської місцевості. 
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мають підключення до мережі Інтернет; 25,5 % педагогів 
зазначили, що мають проектори. 

Практика засвідчила, що позитивного результату можна 
досягти лише тоді, коли викладання предмета має повне 
матеріально-технічне та методичне забезпечення. 

У ході моніторингового дослідження вивчався рівень 
матеріально-технічного та методичного забезпечення предмета 
«Основи здоров’я». Понад 64 % респондентів оцінюють 
матеріально-технічне забезпечення на посередньому рівні, багато 
чого не вистачає. 24,5 % респондентів міст і 11,8 % респондентів 
сільської місцевості забезпечення вважають цілком достатнім. 
Помітно зростає відсоток шкіл сільської місцевості (19,3 % 
респондентів) та знижується відсоток міських шкіл 
(11,2 % респондентів), у яких матеріально-технічне забезпечення 
цілком відсутнє (діаграма 10). 

Діаграма 10 
 

 
 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що 
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63,5 % респондентів сільської місцевості та 49,7 % респондентів 
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рівні. Достатній рівень мають 48,3 % респондентів міст та 33,1 % 
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забезпечення в 2,1 % респондентів (міст) та 3,4 % респондентів 
(сільська місцевість) (діаграма 11). 

Діаграма 11 
 

 
 

На питання «Якщо у вас є кабінет основ здоров’я, то 
укажіть, чим він оснащений?» відповіді респондентів 
розподілилися таким чином (відповідно міста й села): 

• підручниками – 88,4 % та 86,1 % респондентів; 
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• фаховими журналами з питань безпеки життєдіяльності, 

охорони здоров’я, валеології – 51,2 % та 44,9 % 
респондентів; 

• довідковою літературою –64 % та 58,2 % респондентів; 
• науково-методичною літературою – 44,2 % та 

45,6 % респондентів; 
• матеріалами узагальненого педагогічного досвіду – 16,3 % 
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• розробками уроків – 83,7 % та 77,2 % респондентів; 
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• розробками виховних заходів з використанням тренінгових 
технологій – 55,8 % та 49,4 % респондентів; 

• результатами експериментальної та науково-дослідної 
діяльності педагогів – 5,8 % та 3,2 % респондентів; 

• результатами експериментальної та науково-дослідної 
діяльності учнів – 14 % та 8,9 % респондентів. 

Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів 
і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це 
досягається різноманітними формами роботи з використанням 
інноваційних технологій.  

Інтерактивний педагогічний арсенал дає можливість вчителю 
створити комфортні умови навчальної взаємодії, за яких кожен 
учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, 
творчу наснагу.0T  

У програмі з предмета «Основи здоров’я» зазначено, що 
запорукою формування здорової особистості учня є 
взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче 
співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага 
вчителя має бути зосереджена на проведенні занять із 
використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній 
участі всіх учнів: роботі в групах, обговоренні, мозкових 
штурмах, розробці концептуальних карт, рольових іграх, 
дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, аналізі життєвих ситуацій, 
екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо. 

На питання «Які з наведених нижче інтерактивних методів 
роботи ви використовуєте на уроках.(Оберіть не більше 3-х із 
запропонованих варіантів)» відповіді респондентів 
розподілилися таким чином (відповідно міста й села): 

• лекції – 2,1 % та 5,4 % респондентів; 
• обговорення в класі – 44,8 % та 46,3 % респондентів; 
• дискусії – 46,9 % та 44,9 % респондентів; 
• рольові ігри – 65 % та 67,2 % респондентів; 
• коло знань – 7,7 % та 9,1 % респондентів; 
• дебати – 11,9 % та 11,8 респондентів; 
• ток-шоу (індивідуальні та командні) – 5,6 % та 3 % 

респондентів; 
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• конкурси, вікторини – 39,9 % та 45,6 % респондентів; 
• випуски інформаційних листків, бюлетенів, стінних газет, 

плакатів –23,1 % та 22,6 % респондентів; 
• розгляд та аналіз життєвих ситуацій – 76,9 % та 

80,1 % респондентів; 
• складання планів дій у проблемних ситуаціях – 49,7 % та 

47 % респондентів. 
При порівнянні результатів опитування міських і сільських 

учителів помітною є тенденція до зростання відсотку міських 
педагогів, які на уроках використовують мозкові атаки та 
виконання вправ у малих групах (місто – 49,7 % та 58,7 %, село – 
41,9 % та 44,6 %), і зменшення частки міських учителів, які 
використовують лекції з елементами бесіди (місто – 33,6 %, 
село  – 41,2 %). 

Проаналізувавши ситуацію, можна зробити висновок, що 
найбільш ефективними для формування в учнів інтересу до 
уроків із основ здоров’я є такі форми позаурочної роботи: 

• акції; 
• анкетування; 
• випуск бюлетнів та стінгазет; 
• випуски інформаційних листків, плакатів; 
• виступ агітбригади; 
• вікторини, конкурси, брейн-ринги; 
• демонстрація санітарно-освітніх фільмів;  
• бесіди, лекції вчителів і медичних працівників; 
• екскурсії, практичні заняття; 
• зустрічі з членами «Червоного хреста», викладачами 

медичного коледжу, представниками МНС, батьками; 
• квест, дидактичні ігри; 
• КВК, спортивні змагання; 
• колективна творча справа; 
• конкурс малюнків, змагання дітей та батьків, проведення 

свят; 
• засідання круглого столу;  
• дебати; 
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• предметні гуртки; 
• створення проектів; 
• тематичні акції, дні, тижні; 
• тематичні читацькі конференції, усні журнали, тематичний 

перегляд науково-популярних і художніх фільмів, 
конкурси, «Клуб веселих та кмітливих»; 

• валеологічні вечори, позакласні природознавчі екскурсії; 
• ток-шоу; 
• тренінги; 
• участь у соціальних проектах; 
• спільні заходи з батьками; 
• флеш-моби; 
• ярмарки. 
Успішна реалізація програми предмета «Основи здоров’я» 

можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх 
учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та 
громади). Залучення батьків до партнерства корисне як для самих 
учнів, так і для їх родин, тому що піклування про здоров’я 
дитини – спільне завдання школи і родини. Підтримка батьків 
має велике значення, оскільки за здоров’я дитини відповідає 
передусім родина. Вона відіграє важливу роль у формуванні 
ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально-етичних норм, 
відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень 
своїх дітей.  

Залучення батьків до партнерства сприяє: інформуванню 
батьків, родини з питань здорового способу життя й безпечної 
поведінки;  зростанню ролі батьків у процесі виховання дітей;  
підтримці педагогів, які впроваджують предмет; тіснішому 
контакту школи й родини;  поліпшенню стосунків між дорослими 
й дітьми.  

При співставленні показників щодо ознайомлення батьків 
учнів міст та сільської місцевості з програмою предмета «Основи 
здоров’я» є помітним, що сегмент сільських педагогів, які 
ознайомлюють батьків із програмою, є більшим, ніж сільської 
(85,3 % та 78,4 % респондентів міської та сільської місцевості 
відповідно) (діаграма 12). 
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Діаграма 12 
 

 
 

Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при 
постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, шкільними 
психологами, медичними працівниками планує й організовує 
свою діяльність із урахуванням пріоритетів збереження й 
зміцнення здоров’я усіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй 
роботі він звертається до різноманітних сучасних педагогічних 
технологій. 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що 
вчителі предмета «Основи здоров’я» на уроках використовують 
різноманітні сучасні педагогічні технології. Педагоги надають 
перевагу ІКТ та інтерактивним технологіям (понад 90 % 
респондентів). Зростає сегмент міських учителів, які 
використовують проектні технології, у порівнянні з педагогами 
сільської місцевості (місто – 79 %, село – 71,6 % респондентів 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
 

Технології Так Ні 
 Місто Село Місто Село 

ІКТ 90,9 % 88,9 % 9,1 % 11,1 % 
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Тренінгові 
технології 

78,3 % 77 % 21,7 % 23 % 

Проектні 
технології 

79 % 71,6 % 21 % 28,4 % 

Інтерактивні 
технології 

94,4 % 90,5 % 5,6 % 9,5 % 

 
При співставленні показників щодо невикористання сучасних 

педагогічних технологій є помітним, що сегмент педагогів 
сільської місцевості, які не мають достатніх навичок із 
зазначених технологій, є більшим, ніж учителів міст (село – 
понад 30 % респондентів). Традиційні методи навчання 
підтримують більше міські вчителі. Підготовка до уроків із 
використанням тренінгових, проектних та інтерактивних 
технологій займає багато часу для вчителів сільської місцевості 
(понад 21 % респондентів) (таблиця 2). 

Таблиця 2 
 

Технології Не маю 
достатніх 
навичок 

Підтримую 
традиційні 

методи навчання 

Не маю часу,  
підготовка до 
таких уроків 

займає багато часу 
 Місто Село Місто Село Місто Село 

ІКТ 22,7 % 32,2 % 68,2 % 52,9 % 9,1 % 14,9 % 
Тренінгові 
технології 

22,6 % 36,2 % 61,3 % 42,6 % 16,1 % 21,3 % 

Проектні 
технології 

10,7 % 29,9 % 60,7 % 41,1 % 28,6 % 29 % 

Інтерактивні 
технології 

0 % 24 % 84,2 % 48 % 15,8 % 28 % 

 
Отже, можна зробити висновки, що вчителі сільської 

місцевості потребують більше методичної допомоги щодо 
використання сучасних педагогічних технологій, ніж педагоги 
міст. 

Використання сучасних педагогічних технологій залежить 
від професійних здібностей учителя, його особистої 
зацікавленості, регіональних і місцевих умов. Використання ІКТ 
на уроках основ здоров’я  робить навчання яскравим, таким, що 
запам’ятовується, цікавим для учня будь-якого віку, формує 
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емоційно позитивне ставлення до предмета. Тому вчителі 
предмета «Основи здоров’я» застосовують ІКТ у навчально-
виховному процесі. Мотивом до використання саме цієї 
технології стало власне бажання бути ІКТ-компетентним 
учителем (65,2 % респондентів/ 285 осіб). 

Реалізація мети і завдань предмета «Основи здоров’я» буде 
ефективною за умови урізноманітнення методів навчання. 
Інноваційні методи активного навчання використовуються для 
тренування та розвитку творчого мислення учнів, формування в 
них відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють 
і підвищують інтерес до занять, активізують сприймання 
навчального матеріалу. Одним із найпоширеніших інноваційних 
методів навчання є тренінг. Тренінг, перш за все, орієнтований на 
запитання та пошук. Тренінгові форми навчання повністю 
охоплюють потенціал учня: рівень та обсяг компетентності 
(соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, 
здатність до прийняття рішень, взаємодії тощо. Урок-тренінг має 
на меті організацію умов для самостійного одержання знань у 
навчальному закладі, а не повідомлення готових знань. 

Понад 56 % респондентів вважають, що мотивацією до 
використання проектних технологій є пошук ефективних шляхів 
розв’язання поставлених задач, 34,5 % респондентів – 
підвищення інтересу до навчання; 9,2 % респондентів – 
реалізація власного досвіду та здібностей. 

Сьогодні існує багато методик, які, органічно доповнюючи 
одна одну, допомагають дитині швидко навчитися процесу 
творчості. Одним із найпріоритетніших є інноваційний метод 
проектів. Учителі, які постійно перебувають у творчому пошуку, 
обов’язково приходять до проектної методики. 

На питання «Які переваги дає учням метод проектів?» 
відповіді респондентів розподілилися таким чином: 

• аналіз навчальної інформації – 3,7 % респондентів; 
• творчий підхід до засвоєння навчального матеріалу – 

46,3 % респондентів; 
• спільний пошук розв’язування проблеми – 26,5 % 

респондентів; 
• уміння формулювати власну думку – 6,6 % респондентів; 
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• розвиток навичок самостійної роботи – 16,9 % 
респондентів. 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що 
найбільше учителям потрібно підвищувати рівень кваліфікації 
щодо використання проектних технологій (понад 73 % 
респондентів). Понад 70 % респондентів потребують допомоги 
щодо тренінгових технологій та ІКТ. Підвищувати рівень 
кваліфікації щодо використання інтерактивних технологій 
бажають понад 60 % педагогів (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Технології Так Ні 

 Місто Село Місто Село 
ІКТ 67,8 % 70,9 % 32,2 % 29,1 % 
Тренінгові 
технології 

70,6 % 74,7 % 29,4 % 25,3 % 

Проектні 
технології 

73,4 % 76,7 % 26,6 % 23,3 % 

Інтерактивні 
технології 

61,5 % 60,5 % 38,5 % 39,2 % 

 
Отже, можна зробити висновки, що понад 60 % учителів 

предмета «Основи здоров’я» потребують підвищення рівня 
кваліфікації щодо використання сучасних педагогічних 
технологій. 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що 
курси підвищення кваліфікації та опрацювання методичної 
літератури найкраще сприятимуть упровадженню проектних 
технологій (місто – 18,4 % і 21,3 % відповідно, село – 24,7 % і 
22,6 % відповідно). 

На прохання вказати фактори, які найкраще сприяють 
упровадженню інтерактивних технологій, відповіді респондентів 
розподілилися таким чином: 

• робота методичних об’єднань – 15,5 % респондентів 
(місто) та 16,9 % респондентів (село); 

• відвідування уроків колег – 24,6 % респондентів (місто) та 
20 % респондентів (село); 

• опрацювання методичної літератури – 12,7 % респондентів 
(місто) та 12,2 % респондентів (село); 
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• курси підвищення кваліфікації – 14,1 % респондентів 
(місто) та 25,1 % респондентів (село); 

• власна ініціатива і творчість – 14,1 % респондентів (місто) 
та 11,9 % респондентів (село). 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що 
більшість учителів із предмета «Основи здоров’я» володіють 
комп’ютером на достатньому рівні (понад 62 % 
респондентів). Педагоги надають перевагу ІКТ та 
інтерактивним технологіям (понад 90 % респондентів). 
Зростає сегмент міських, які використовують проектні технології 
(місто – 79 %, село – 71,6 % респондентів). 

Учителі з предмета «Основи здоров’я» вказали причини 
невикористання сучасних педагогічних технологій: відсутність 
достатніх навичок. Традиційні методи навчання підтримують 
більше вчителі міст (понад 60 % респондентів). Учителі 
сільської місцевості потребують методичної допомоги щодо 
використання сучасних педагогічних технологій. 

При використанні сучасних педагогічних технологій учителі 
предмета «Основи здоров’я» зіштовхнулися з такими 
труднощами: низький рівень матеріально-технічного 
забезпечення; підготовка до таких уроків займає багато часу; 
відсутність достатніх навичок; різний рівень володіння учнями 
комп’ютером; відсутність підключення до мережі Інтернет; 
недостатність часу; низький рівень активності учнів; велика/мала 
кількість учнів. 

Понад 60 % учителів предмета «Основи здоров’я» 
потребують підвищення рівня кваліфікації щодо 
використання сучасних педагогічних технологій. Результати 
моніторингового дослідження свідчать про те, що найбільше 
вчителям потрібно підвищувати рівень кваліфікації щодо 
використання проектних технологій (понад 73 % 
респондентів). Понад 70 % респондентів потребують 
допомоги щодо тренінгових технологій та ІКТ. Підвищувати 
рівень кваліфікації щодо використання інтерактивних технологій 
бажають понад 60 % педагогів.  

Найкраще сприятимуть упровадженню сучасних 
педагогічних технологій такі фактори: курси підвищення 
кваліфікації та відвідування уроків колег. 
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Результати моніторингу презентовано під час обласного 
методичного активу  керівників методичних об’єднань учителів 
основ здоров’я. Враховуючи отриману інформацію, сплановано 
подальшу роботу з педагогами області під час курсів підвищення 
кваліфікації та у міжкурсовий період  щодо використання 
сучасних педагогічних технологій.  

 
 
 

3. Рекомендації щодо вирішення існуючих проблем 
освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 

у контексті вивчення предмета «Основи здоров’я» 
 

1. Районним (міським) науково-методичним установам: 
− забезпечити методичний супровід переходу на оновлений 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти;  
− дотримуватись рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо кадрового забезпечення викладання основ 
здоров’я; 

− сприяти подальшій підготовці  педагогічних працівників за 
новими просвітницькими програмами превентивного 
спрямування; 

− удосконалювати міжгалузевий підхід із районними 
(міськими) державними установами, громадськими 
організаціями, благодійними фондами щодо проведення 
інформаційно-просвітницької роботи з формування основ 
здорового способу життя, попередження дитячого 
травматизму; 

− сприяти вчасному проходженню вчителями основ здоров’я 
курсів підвищення кваліфікації;  

− приділяти належну увагу підвищенню фахової 
майстерності вчителів у міжкурсовий період;  

− спрямувати діяльність методичного об’єднання вчителів 
основ здоров’я на підвищення ефективності навчально-
виховного процесу, впровадження здоров’язбережувальних 
технологій у практику роботи педагогів;  

− проводити систематичну інформаційно-консультативну 
роботу з розв’язання основних положень оновленого 
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Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти, галузь «Здоров’я та фізична культура»; 

− проводити роботу щодо поширення й впровадження освіти 
на основі розвитку життєвих навичок у процесі вивчення 
навчального предмета «Основи здоров’я»; 

− вивчати, узагальнювати та поширювати кращий досвід 
роботи навчальних закладів, педагогічних працівників із 
питань формування основ здорового способу життя, освіти 
на основі розвитку життєвих навичок; 

− залучати педагогічних працівників до участі в професійних 
конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та 
інших заходах досягнень фахової майстерності. 

 
2. Керівникам навчальних закладів:  
− забезпечити виконання нормативно-правових документів із 

питань формування основ здорового способу життя, 
охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу, безпеки життєдіяльності учнів та педагогів тощо;  

− вести роботу щодо підвищення компетентності 
педагогічних працівників із питань формування основ 
здорового способу життя, превентивного навчання і 
виховання, репродуктивного здоров’я учнівської молоді на 
засадах розвитку життєвих навичок шляхом практичного 
застосування певної інформації у процесі участі в заходах, 
які організовує МОІППО (педагогічні майстерні, семінари, 
творчі лабораторії, тренінги тощо); 

− не практикувати довантаження до ставки, що веде до 
заміни вчителя та є порушенням вимог Міністерства освіти 
і науки України до кадрового складу вчителів основ 
здоров’я; 

− організувати роботу щодо виділення та обладнання 
кабінету основ здоров’я у навчальному закладі. 

3. Учителям основ здоров’я:  
− узяти до уваги методичні рекомендації Міністерства освіти 

і науки України, методичні рекомендації Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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щодо викладання основ здоров’я у 2016/17 навчальному 
році; 

− користуватися підручниками, зошитами для учнів, які 
мають гриф Міністрества освіти і науки України – 
«Затверджено» або «Рекомендовано»; 

− актуалізувати педагогічні зусилля на впровадження 
основних ідей, зазначених в оновленому Державному 
стандарті галузі «Здоров’я та фізична культура»; 

− залучати до активної співпраці батьків та громадські 
організації тощо; 

− упроваджувати у навчальний процес інноваційні 
технології, які найкраще сприяють формуванню в учнів 
життєвих компетентностей (проектна діяльність, web-
квест);  

− впроваджувати просвітницькі програми превентивного 
спрямування у навчально-виховний процес; 

− доцільно викладати предмет «Основи здоров’я» у 9 класі 
2016/17 навчального року посеместрово; 

− оскільки контрольних робіт у процесі вивчення предмета 
не передбачено, ведення окремого зошита для виконання 
тестових та інших підсумкових завдань є не обов’язковим; 

− дотримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
учнів;  

− раціонально використовувати різні джерела інформації, 
різні види й типи ресурсних матеріалів, технічні засоби 
навчання; 

− відпрацьовувати практичні дії у процесі вивчення кожної 
теми; 

− особливу увагу звертати на відповідність додаткового 
матеріалу, який використовується під час підготовки і 
проведення уроку віковим особливостям учнів; 

− педагогам, що пройшли навчання за методикою розвитку 
життєвих навичок, поширювати досвід застосування 
тренінговий форм серед колег районів (міст) області; 

− вивчати кращий досвід учителів Миколаївської області з 
викладання предмета «Основи здоров’я». 
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4. Професійний розвиток педагога 
 

4.1. Курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, семінари, 
творчі лабораторії, тренінги, педагогічні майстерні. 
 

Модернізація шкільної освіти вимагає від педагога 
постійного поповнення як професійних знань, так і 
удосконалення методичної майстерності. Вимога сьогодення – 
новий тип учителя для нової української школи. 

«Нова українська школа – це питання перспективи, але вже 
сьогодні необхідно починати працювати над її оновленим 
змістом. Сьогодні шкільні програми потребують розвантаження 
від необґрунтованої інформації. Необхідно враховувати 
компетенції, які потрібні дитині для сучасного життя, зокрема, 
зміцнювати здоров’я, критично мислити, аналізувати, працювати 
в команді» – зазначає Лілія Гриневич. 

 Із метою забезпечення ефективної методичної роботи з цієї 
проблеми у 2016/17 навчальному році МОІППО 
організовуватиме заходи за участю  творчого активу педагогів-
лідерів, які працюють за компетентнісною парадигмою. Мета 
такої взаємодії – напрацювання навчально-методичних   
матеріалів для розвантаження навчальної програми з основ 
здоров’я. 

Інноваційний розвиток освіти України актуалізує проблему 
якісного оновлення післядипломної освіти та її найважливішої 
складової – системи підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Як відомо, від ефективної діяльності цієї системи, 
професійної компетентності педагогічних працівників залежить 
загальний рівень розвитку молодого покоління, рівень зростання 
його економічного і соціального статусу. Тому метою 
післядипломної педагогічної освіти є: задоволення 
індивідуальних потреб освітян в особистісному та професійному 
зростанні; сприяння забезпеченню потреб держави у 
кваліфікованих кадрах високого рівня, здатних компетентно та 
відповідально виконувати посадові обов’язки, впроваджувати 
інноваційні освітні технології, допомагати подальшому 
соціально-економічному розвиткові України. 

 Саме тому, МОІППО систематично організовує та проводить 
різноманітні заходи (семінари, тренінги, конференції, методичні 
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активи, творчі лабораторії, педагогічні майстерні, онлайн-клуби, 
форуми тощо) із учителями основ здоров’я. Метою таких 
педагогічних зустрічей є: інформування педагогів про нові 
просвітницькі програми, зустрічі із громадськими організаціями; 
навчання молодих фахівців із предмета; партнерська взаємодія, 
обмін педагогічним досвідом, напрацювання навчально-
методичних матеріалів. 

2015/16 року продовжено роботу  обласної творчої 
лабораторії «Шляхи реалізації змістових ліній освітньої галузі 
«Здоров’я і фізична культура» на уроках основ здоров’я  у 7 
класі». Результатом роботи учасників засідань лабораторії  
2015 року став  збірник матеріалів на допомогу вчителю основ 
здоров’я «Методичні особливості реалізації нової програми з 
основ здоров'я у 6–7 класах», у якому запропоновано проект 
орієнтовного календарно-тематичного планування з основ 
здоров’я для загальноосвітніх навчальних закладів (7 клас) та 
розробки моделей уроків основ здоров'я (6–7 класи).  Учителі 
області відзначили цінність даних матеріалів під час курсів 
підвищення кваліфікації та  інших заходів для учителів основ 
здоров’я, які постійно організовує лабораторія виховної 
роботи МОІППО. 

Починаючи з 2014 року, лабораторія виховної роботи та 
захисту прав дитини практикує  таку дієву форму  методичної 
співпраці педагогів як засідання онлайн-клубу «Молодь за 
здоровий спосіб життя» на форумі МОІППО 
(7Thttp://www.moippo.mk.ua7 T), а з 2016 року започатковано роботу 
обласного форуму «Сучасний урок основ здоров’я: реалії, 
проблеми, перспективи». Освітяни області, долучившись до 
інтернет-обговорень на порталі інституту, мали змогу висловити 
свою позицію щодо таких питань:  технологія проведення 
сучасного уроку основ здоров’я; застосування нетрадиційних 
форм і методів роботи; специфіка уроку з елементами тренінгу, 
проектна діяльність на уроках; впровадження просвітницьких 
програм превентивного спрямування; Тиждень здоров’я у 
Вашому навчальному закладі тощо.  

Перевагами онлайн-спілкування педагогів області є зручний 
час роботи на порталі, масштаб охоплення мережею «Інтернет» 
усіх районів (міст) нашої області, адже під час проведення 

http://www.moippo.mk.ua/
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вищезазначених заходів на порталі МОІППО до роботи 
долучались близько 300 осіб!  

Слід відзначити постійну активну участь в онлайн-заходах 
педагогічної громадськості ЗНЗ Миколаївської, 
Южноукраїнської, Первомайської міських рад, Вознесенської, 
Первомайської, Березанської, Миколаївської та Новоодеської 
районних рад. 

Сьогодні одним із шляхів модернізації освітньої системи 
України постає впровадження в навчальний процес 
загальноосвітнього закладу інноваційних педагогічних 
технологій.  

Сучасна методична система вимагає не лише формування 
педагогічної майстерності, що спрямована на вдосконалення 
знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для реалізації 
особистих функцій педагога для підвищення рівня його 
професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, 
створення індивідуально-авторської педагогічної або методичної 
систем. 

Із метою підвищення фахової майстерності вчителів основ 
здоров’я та обміну педагогічним досвідом щодо  впровадження 
інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес 
та формування здоров’язбережувального освітнього простору 
30 жовтня 2015 року на базі Михайлівської ЗОШ І–ІІ ступенів 
Веселинівської районної ради відбувся міжрайонний семінар 
«Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу 
з основ здоров’я». 

У роботі семінару активну участь взяли освітяни 
Очаківського, Миколаївського, Вознесенського, Веселинівського,  
Доманівського районів та м. Вознесенська. 

Оскільки типовим недоліком у викладанні предмета «Основи 
здоров’я» є високий відсоток нефахівців, лабораторією виховної 
роботи та захисту прав дитини в квітні 2016 року організовано 
роботу педагогічної майстерні «Формування 
здоров’язбережувальних компетенцій у співпраці «Учитель – 
учень – батьки» (керівник – Городищенко Тетяна Леонідівна, 
учитель основ здоров’я Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради). Учасники майстерні – педагоги-
початківці – учителі основ здоров’я, які тільки розпочали 
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викладати предмет.  Під час заходу учасники мали змогу 
ознайомитися з ефективними формами і методами взаємодії на 
уроці та в позакласній роботі. 

Кожен учасник отримав електронний методичний кейс «На 
допомогу учителю основ здоров’я». Активну участь у заході  
взяли педагоги загальноосвітніх навчальних закладів 
Миколаївської, Вознесенської, Очаківської міських рад та 
Очаківської, Доманівської, Веселинівської, Березанської 
районних рад. Педагоги відзначили важливість отриманої 
інформації, обміну досвідом для  використання напрацювань 
учителів області у своїй практичній діяльності.  

Особливої уваги у контексті вивчення предмета заслуговує 
превентивне виховання. У навчальних закладах області 
превентивною роботою охоплено всі вікові категорії дітей. 
Ключовими напрямками превентивного виховання в освітньому 
середовищі є: 
 просвіта та інформування про права дитини, здоровий 

спосіб життя, ВІЛ/СНІД, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ), збереження репродуктивного 
здоров’я, формування відповідального батьківства; 

 розвиток особистісних ресурсів, життєвої компетентності, 
вироблення адаптивної стратегії поведінки суб’єкта; 

 формування здорової, статево-рольової та сімейної 
ідентифікацій особистості. 

Одним із ключових напрямів превентивного виховання 
учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах є 
інформаційно-просвітницька робота щодо епідемічних процесів 
ВІЛ-інфекції в Україні, які від повільного розвитку перейшли до 
стрімкого зростання, особливо небезпечною є ситуація в 
Миколаївській області.  

На диспансерному обліку в закладах охорони здоров’я 
області знаходяться  7 768 ВІЛ–інфікованих, у тому числі 
1 204 випадків захворювань на СНІД (2014 рік відповідно 
7 515 та 947). 

Найвищими залишаються показники поширеності ВІЛ–
інфекції у м. Вознесенську, м. Миколаєві, м. Южноукраїнську, 
Вознесенському, Веселинівському, Баштанському, Жовтневому 
та Миколаївському районах. 
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На сьогодні за даними обласного наркологічного диспансеру 
в Миколаївській області на обліку знаходиться 2 421 особа, хвора 
на наркоманію. Переважна більшість цих людей попробувала 
вперше наркотики у віці від 15 до 24 років. У «групі ризику» 
(люди, які були помічені у вживанні наркотичних речовин) – 
1 810 осіб, серед них 14 підлітків. Найбільше з міста Миколаєва – 
5 дітей, також діти з міст Вознесенська, Первомайська, 
Южноукраїнська та Кривоозерського й Новоодеського районів.  

Регіональна освіта не залишається осторонь соціальних 
проблем. Саме тому, із метою підвищення професійної 
компетентності педагогічних працівників із питань організації та 
здійснення превентивної освіти та виховання відповідно до 
сучасних вимог у березні 3T2016 року на базі МОІППО відбувся 
обласний семінар3T із проблеми «Превентивна освіта і виховання в 
системі роботи класного керівника та вчителя предмета «Основи 
здоров’я». Учасники заходу мали змогу зустрітися та отримати 
необхідну інформацію від представників громадських організацій 
та державних установ таких, як управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної поліції в 
Миколаївській області, служби у справах дітей з питань 
профілактики негативних проявів поведінки серед учнівської 
молоді, миколаївським благодійним фондом «ЮНІТУС» та 
товариством Червоного Хреста м. Миколаєва.  

Під час секційного заняття для учителів основ здоров'я 
педагогів поінформовано про сучасні ефективні форми і методи 
превентивного виховання у процесі вивчення предмета «Основи 
здоров’я», серед яких програма «7 кроків назустріч. Дружні 
зустрічі з батьками з питань збереження здоров’я та 
статевого виховання дітей та підлітків», розроблена спільними 
зусиллями Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» та Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України. 

Програма спеціально розроблена для роботи з батьками, щоб 
привернути їхню увагу до важливості аспекту статевого 
виховання та збереження репродуктивного здоров’я дітей та 
підлітків. Запропонований формат дозволяє передати батькам 
корисну і пізнавальну інформацію про те, як ростуть і 
розвиваються їхні діти, які сюрпризи й труднощі можуть 
зустрітися їм на шляху дорослішання, як підготуватися до цих 
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змін і підготувати до них дитину, побудувати діалог 
взаєморозуміння і довіри, щоб не запізнитися з важливою 
розмовою, а також познайомитися з досвідом інших батьків. 
Уважне ставлення до цієї сторони розвитку дитини допоможе 
батькам своєчасно помічати щось незвичайне, непритаманне її 
віку, розпізнавати тривожні сигнали і, за необхідністю, 
звертатися за допомогою. 

Цільова аудиторія: батьки, що виховують дітей від 10 до 
15 років. 

Програма базується на таких засадах: 
1. Сім’я та родинне оточення відіграють провідну роль у 

вихованні дитини, в тому числі й формуванні її статевої 
культури та збереження репродуктивного здоров’я. 

2. Батьки мають підвищувати свою компетентність та бути не 
лише джерелом інформації для своїх дітей із питань 
статевого розвитку та статевої поведінки, а й власним 
прикладом передавати важливі сімейні та загальнолюдські 
цінності, якими є сім’я, подружжя, любов і людське життя. 

3. Об’єднані зусилля родинного виховання та збалансована 
шкільна програма дають найкращі результати і 
допомагають підліткам сформувати власну модель 
свідомої, відповідальної статевої поведінки. 

4. Статеве виховання має враховувати реалії життя, в яких 
перебувають діти та підлітки, їхній досвід та інформацію, з 
якою їм доводиться стикатися у повсякденному житті. 

5. Виважена, вчасно надана інформація про духовні, моральні 
й емоційні аспекти сексуальності та статевий розвиток 
допоможе дітям і підліткам сформувати відповідальну 
поведінку та побудувати здорові, гармонійні й щасливі 
стосунки у подальшому дорослому житті. 

Програма отримала гриф Міністерства освіти і науки України 
у грудні 2015 року.  Ознайомлення із програмою відбувається під 
час курсів підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я. У 
подальшій роботі планується проведення тренінговий занять із 
освітянами області з метою використання елементів програми у 
педагогічній співпраці з батьками.  

Серед просвітницьких програм превентивного спрямування, 
за якими проходили навчання освітяни Миколаївщини: 

• «Дорослішай на здоров’я»;  
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• «Сімейна розмова»; 
• «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; 
• «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в 

школі»; 
• «Медіація однолітків».  
 

Проте, проаналізувавши ситуацію в області, виявлено, що 
дуже малий відсоток педагогів пройшли навчання за 
просвітницькими програмами і впроваджують їх у своїх закладах. 

 
Звіт про результати виконання у 2015 році 

завдань і заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми 
 ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014/18 роки в Миколаївській області 

 
Показник № 1 Усього У міських 

поселеннях 
У 

сільській 
місцевості 

Загальна кількість 
загальноосвітніх навчальних 
закладів області 

 
541 

            
           372 

 
         169 

Кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів, у яких 
предмет «Основи здоров’я» у    
5–9 класах викладає учитель, 
підготовлений за методикою 
розвитку життєвих навичок 
щодо формування здорового 
способу життя і профілактики 
ВІЛ-інфекції, і який має 
відповідний документ  

 
 
 
 
       71 

 
 

59 

 
 
 

 
12 

Кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів, у яких 
2015/16 навчального року в   
10–11 класах впроваджено 
факультативний курс із 
профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу  

 
 
 
      12 

 
 
 
            3 

          
 
 
           4 

 Показник № 2 Учителів Практичних психологів та     
соціальних педагогів 

Кількість учителів, практичних 
психологів, соціальних 
педагогів, які пройшли 

 
54 

 
113 
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навчання, підготовку та 
перепідготовку з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
  

  Але педагоги області  активно проводять профілактичну 
роботу в загальноосвітніх навчальних закладах області не лише 
на уроках, а й у позаурочний час (гуртки, за рахунок годин 
психолога викладається тренінговий курс «Формування 
здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Корисні 
звички», «Рівний – рівному»). 

 Ознайомитись із новітніми науковими дослідженнями, 
сучасними педагогічними технологіями, превентивними 
програмами, проектами, змінами у галузевому законодавстві, 
педагоги мають змогу під час курсів підвищення кваліфікації на 
базі МОІППО. Курси були й залишаються продуктивною 
формою професійного становлення педагогів. Навчально-
тематичні плани курсів орієнтовані на ознайомлення педагогів із 
новітніми науковими дослідженнями, сучасними педагогічними 
технологіями.  

Із метою надання методичної допомоги щодо впровадження 
предмета «Основи здоров’я» у 2015/16 навчальному році на базі 
Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 62 педагога пройшли курси підвищення 
кваліфікації вчителів основ здоров’я.  

Перехід на новий Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти передбачає оновлення навчально-
тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів основ 
здоров’я, тому лабораторією виховної роботи та захисту прав 
дитини розроблено нову тематику навчальних занять і спецкурсів 
на курсах підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я.  

Досвід своєї роботи вчителі висвітлюють у колективних або  
індивідуальних випускних творчих проектах.  

Нагальною потребою сьогодення стала особлива увага до 
формування патріотизму  в дітей та учнівської молоді у процесі 
вивчення кожного навчального предмета. Тому в своїх курсових 
роботах педагоги регіону висвітлюють досвід формування 
громадянської компетентності на уроках основ здоров’я та в 
позаурочний час. 
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2015/16 навчального року слухачі курсів працювали над 
такими проблемами: типові проблеми у вивченні предмета 
«Основи здоров'я» в умовах модернізації системи освіти області; 
сучасні наукові підходи до використання засобів навчання 
інтегрованого курсу «Основи здоров’я»; роль активних форм і 
методів навчання на уроках основ здоров’я як стимул 
формування міцних знань учнів; використання 
здоров’язбережувальних технологій на уроках із метою 
зміцнення здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності; 
культура педагогічного спілкування на уроках основ здоров’я 
тощо. 

Відпрацювання практичної частини навчально-тематичного 
плану курсів підвищення кваліфікації відбувається на базі 
Миколаївської гімназії  № 2 Миколаївської міської ради 
(Городищенко Т. Л., учитель основ здоров’я) та Миколаївської 
спеціалізованої І–ІІІ ступенів школи № 22 із поглибленим 
вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради 
(Анікєєва Г. Г., учитель основ здоров’я); тренінгові заняття та 
майстер-класи для слухачів курсів проводить Козерівська І. Л., 
учитель основ здоров’я Миколаївської загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради. Педагоги 
ознайомлюють слухачів із здоров’язбережувальними 
технологіями, що використовують на уроках основ здоров’я, 
формують професійні компетентності вчителя у контексті 
викладання предмета «Основи здоров’я».  

Заняття на курсах підвищення кваліфікації проводяться з 
використанням активних форм навчання, що дає змогу створити 
умови для творчої самореалізації педагогів, вияву індивідуальних 
здібностей й творчого потенціалу, вміння спілкуватися й 
працювати в команді.  

Окремої уваги заслуговує питання співпраці МОІППО із 
громадськими та державними установами. Під час курсів 
проводяться практичні, семінарські та тренінгові заняття за 
участю фахівців обласного центру з профілактики та боротьби зі 
СНІДом («Профілактичні заходи щодо запобігання 
захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Співпраця Обласного 
центру з профілактики та боротьби зі СНІДом із освітніми 
установами»), навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД у 
Миколаївській області, Міжнародного жіночого правозахисного 
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центру «ЛаСтрада – Україна» (тренінг «Особливості організації 
та здійснення профілактичної роботи в закладах освіти в 
конфліктний та пост конфліктний період»), обласної громадської 
організації «Зелений Рух» (зустріч, присвячена 30-ій річниці 
Чорнобильської трагедії). Дана співпраця є продуктивною і 
актуальною саме для категорії учителів основ здоров’я, оскільки 
тематика таких занять перетинається із основними змістовими 
лініями навчальної програми з предмета. 

Таким чином, курси підвищення кваліфікації – це можливість 
підвищити свій професійний рівень, що з’ясовано за 
результатами моніторингового дослідження освітніх потреб 
освітян області (так вважають 53,9  % респондентів).            

 
4.2. Мережеве  співтовариство методичних служб усіх рівнів 

для забезпечення якісного змісту освіти 
 

Спільна діяльність методичних служб сьогодні – це науково-
методичне забезпечення поетапного переходу на оновлений 
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 
відповідно – орієнтація на нові форми роботи задля організації 
ефективного навчально-виховного процесу з основ здоров’я.  

Лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини 
Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти спільно з методистами районних (міських) 
науково-методичних установ, керівниками районних (міських) 
методичних об’єднань учителів основ здоров’я у міжкурсовий 
період систематично здійснюється науково-методичний та 
інформаційний супровід викладання навчального предмета 
«Основи здоров’я». Методисти долучаються до роботи  обласної 
творчої лабораторії, беруть участь в організації та проведенні 
обласних та міжрайонних заходів спільно з інститутом. На 
місцевому рівні  відповідно проводять заходи, залучаючи до 
взаємодії педагогів навчальних закладів інших районів (міст) 
Миколаївщини, що сприяє обміну досвідом, інформуванню, 
удосконаленню педагогічної майстерності учителів регіону. 

Відзначимо активну співпрацю із лабораторією методистів 
науково-методичних установ м. Вознесенська, м. Очакова, 
Новобузького, Миколаївського, Снігурівського, Вознесенського, 
Веселинівського та Очаківського районів. 
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Якісно впроваджують здоров’язбережувальні освітні 
технології у навчально-виховний процес із основ здоров’я та 
активно співпрацюють із МОІППО такі педагоги області:  

 
− Городищенко Тетяна Леонідівна, учитель основ здоров’я 

Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради; 
− Анікєєва Галина Георгіївна, учитель Миколаївської 

спеціалізованої    І–ІІІ ступенів школи № 22 із поглибленим 
вивченням англійської мови з 1 класу; 

− Козерівська Ірина Леонідівна, учитель Миколаївської                        
ЗОШ  І–ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради; 

− Петрова Лариса Павлівна, учитель Вознесенської ЗОШ І–
ІІІ ступенів  № 10 Вознесенської міської ради, керівник 
міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я; 

− Гримач Ірина Михайлівна, учитель Первомайської ЗОШ І–
ІІІ ступенів № 12 Первомайської міської ради, керівник 
міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я; 

− Кондратьєва Лариса Миколаївна, учитель Трихатської                       
ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської районної ради, керівник 
районного методичного об’єднання вчителів основ 
здоров’я; 

− Мацокіна Оксана Олександрівна, учитель основ здоров’я 
Козирської ЗОШ І–ІІІ ступенів Очаківської районної ради, 
керівник районного методичного об’єднання вчителів 
основ здоров’я; 

− Лукашенко Катерина Григорівна, учитель основ здоров’я 
Гур’ївської ЗОШ І–ІІІ ступенів Новоодеської районної 
ради; 

− Федорович Світлана Іллівна, учитель Коблевської ЗОШ І–
ІІІ ступенів Березанської районної ради, керівник 
районного методичного об’єднання вчителів основ 
здоров’я; 

− Адамчук Лариса Юріївна, учитель основ здоров’я 
Миколаївської      ЗОШ І–ІІІ ступенів № 43 Миколаївської 
міської ради. 
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5. Особливості організації навчального процесу 
з основ здоров’я у 8 класі 

 
2016/17 навчального року викладання основ здоров’я у 

8 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою 
(Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи 
здоров’я. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013). 

Оновлення Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти передбачає перехід на навчання за новими 
програмами і підручниками. Cуспільно-політичні зміни в Україні, 
орієнтація на європейські стандарти в галузі освіти вимагають 
якісно нових підходів до створення шкільного підручника. 
Проблема навчальних видань в освітньому процесі на сучасному 
етапі є дуже гострою і потребує серйозного обговорення. Головне 
в сучасному підручнику – це створення стану успіху, співпраці та 
співтворчості, навчального діалогу, конструювання ситуації 
вибору. З огляду на це, актуальною залишається проблема 
створення підручника основ здоров’я. Тому що шкільний 
підручник – це  основний засіб реалізації оновленого змісту 
навчання, який відіграє вагоме значення в зміні парадигми 
сучасної шкільної освіти. 

Викладання навчального предмета «Основи здоров’я» у 
8 класі забезпечуватимуть підручники:  

1. Основи здоров’я : підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, 
В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. – К. : Видавництво «Алатон», 
2016.  

2. Основи здоров’я : підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів / Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, 
О. К. Гурська та ін. – К. : Видавництво «Генеза», 2016 – 144 с. 

3.  Основи здоров’я : підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів / Н. І. Гущина, С. В. Василенко, 
Л. П. Колотій. 

4. Основи здоров’я : підручник для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів / Н. М. Поліщук. – К. : Видавництво 
«Грамота», 2016. 

5. Тагліна О. В. Основи здоров’я : підручник для 8 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів/  
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Аналіз електронних версій підручників здійснено 
учасниками методичного активу керівників районних (міських) 
методичних об’єднань учителів основ здоров’я. 

Підручник «Основи здоров’я» (автори І. Д. Бех, 
Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко)  містить 
навчальний матеріал, викладений з урахуванням досягнень науки 
з певних питань (психології, медицини, педагогіки тощо), діючих 
документів України з питань безпеки життєдіяльності (ПДР, 
Закони України (ст.16, 17). Автори концентрують увагу на 
новому, чітко пояснюють складні моменти, застосовуючи 
приклади із життя, що дає змогу привернути увагу учнів до 
відповідної теми і краще зрозуміти її. Після кожного параграфа є 
підсумки, у яких зазначається головне при вивченні даного 
матеріалу; а після вивчення теми – підбиття підсумків, у яких 
використовуються засоби інноваційних педагогічних технологій. 

Для посилення емоційного впливу навчального матеріалу 
використовуються притчі, що є доцільним для підліткового віку.  
Завдання підручника різноманітні та оригінальні, передбачають 
індивідуальну роботу, роботу в групах, роботу з різними 
джерелами інформації, роботу із залученням батьків тощо. 

Зауваження: інформація, викладена у підручнику, подекуди 
охоплює питання, які виходять за межі навчальної програми. 
Наприклад, у додатках до параграфа 3 надається інформація про 
поведінку в деяких небезпечних ситуаціях, про які не сказано в 
програмі (як поводитися, якщо ти заблукав у лісі, степу; 
поведінка під час грози, під час  пожежі у лісі (степу)), що, між 
тим, є цінною інформацією для учнів. У розділі 3. «Психічна й 
духовна складові здоров’я» не надано інформацію про рекламні 
стратегії, пов’язані з індустрією моди, які за програмою учні 
повинні навчитися розпізнавати. 

У підручнику «Основи здоров’я» (автори Т. Є. Бойченко, 
І. П. Василашко, О. К. Гурська та ін.) оптимально розподілено 
матеріал відповідно до норм навчального часу згідно з вимогами 
програми. Наприкінці кожного параграфа автори пропонують 
питання різних рівнів складності. Матеріал підручника дозволяє 
застосовувати інноваційні педагогічні технології; передбачена 
робота в парах та групах. Автори підручника спрямовують учнів 
на самостійне виконання пошукових та проблемних завдань, 
активну участь у дискусіях, моделюванні ситуацій. Підручник 
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містить завдання, спрямовані на відтворення, конструювання та 
творчість. 

Зауваження: у підручнику майже не використовуються 
засоби виразності і образності мови для посилення емоційного 
впливу навчального матеріалу, недостатньо інтерактивних 
методів навчання. 

Підручник «Основи здоров’я» (автор О. В. Тагліна) 
відповідає навчальній програмі з основ здоров’я. 

Обсяг, послідовність та організація засвоєння пропонованої 
учням інформації сформовано  відповідно до змін пізнавальних і 
психологічних особливостей учнів. Навчальний матеріал 
викладено на науковому рівні, максимально доступному певній 
віковій категорії учнів. Використання інноваційних технологій 
під час викладення навчального матеріалу дає можливість учням 
збільшити обсяг знань щодо збереження та зміцнення здоров’я, 
розвитку умінь приймати рішення, розв’язувати проблеми, 
творчо та критично мислити. 

Навчальний матеріал складається з 4 розділів, які в свою 
чергу поділяються на параграфи. У підручнику є цікаві факти з 
історії, а яскраві малюнки вдало доповнюють текст, який 
написано невимушеною мовою. Текст параграфа розбитий на 
частини – такий спосіб полегшує сприймання інформації 
підлітком. Залежно від рівня складності та доступності впродовж 
пояснення матеріалу в параграфі доповнюється схемами, 
таблицями, малюнками, фотознімками до згідно вікових 
особливостей учнів. Кожен параграф починається рубрикою 
«Обміркуйте й обговоріть ситуацію», яка дозволить підготувати 
учня до сприйняття нового матеріалу. У практичних вправах є 
безліч порад та вказівок, які допоможуть виконати завдання. 
Запитання і завдання за малюнками наближають теоретичний 
матеріал до життя. У кінці кожної теми є блок запитань для 
повторення й обговорення, які розділені за рівнями навчальних 
досягнень учнями. Підручник містить словник термінів, 
посилання на сайт, де розміщено відео до певних тем та тестові 
завдання для самоконтролю. 

Формат підручника зручний, компактний. Викладений 
матеріал відповідає естетичним, санітарно-гігієнічним нормам 
щодо поліграфічного оформлення. 

У підручнику «Основи здоров’я» (автори Гущина Н. І., 
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Василенко С. В., Колотій Л. П.) навчальний матеріал 
спрямований на реалізацію компетентнісного підходу, оскільки 
інтегрує здатність застосовувати знання і вміння не тільки в 
«типових» навчальних ситуаціях, а й у більш широких життєвих. 
Надається інформація про науковців особливо цінно, що і про 
українських також (наприклад, М. Амосов (с. 37), Г. Костюк 
(с. 63).  Навчальний матеріал мотивує учнів не тільки на 
навчання, а й на роботу щодо самовдосконалення та 
саморозвитку, сприяє формуванню світоглядних позицій 
підлітків. 

У підручнику передбачені творчі, проблемні, дослідницькі 
завдання, завдання на формування життєвих навичок, 
використовуються засоби виразності і образності мови для 
посилення емоційного впливу навчального матеріалу (наприклад, 
с. 10 – у якості епіграфа вірш В. Шекспіра).  

У кожному параграфі містяться завдання та вправи, які 
повністю відповідають вимогам Державного стандарту щодо 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

Зауваження: параграфи підручника перевантажені 
використанням різних шрифтів та кольорових позначок. 

Методичний апарат підручника «Основи здоров’я»                         
(автор Н. М. Поліщук) забезпечує врахування особистісно-
зорієнтованого підходу до вивчення основ здоров’я в школі. 
Параграфи побудовано таким чином, щоб забезпечити поетапну 
роботу. Теоретичний матеріал структуровано на окремі 
підрозділи із зазначенням ключових понять, а деякі відомості 
оформлено у вигляді таблиць і схем, а також опорних малюнків, 
що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та 
запам’ятовування інформації. Активізують роботу з фактами 
спонукальні рубрики «Запам’ятайте», «Попрацюємо разом», 
«Пригадайте», «Поміркуйте», «Я вважаю так. А ти?». Більшість 
поданих у підручнику вправ включає проблемні запитання 
дискусійного характеру, формулювання відповідей, що сприяють 
формуванню в школярів уміння як грамотного висловлення 
власної позиції, так і толерантного ставлення до думок опонентів. 

Сторінки підручника насичені яскравими ілюстраціями, 
малюнками і схемами. Ще однією перевагою  підручника є 
рубрики («Запам’ятайте», «Пригадайте», «Я вважаю так. А ти?», 
«Попрацюємо разом», «Поміркуйте»), які швидко зорієнтовують 
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учнів у характері виконання завдань. Автор пропонує також 
невелику розповідь про видатних людей, системи оздоровлення 
(М. Амосова, П. Іванова, В. Сухомлинського, Г. Шелтона, та ін.), 
що дає змогу спрямувати учнів на здоровий спосіб життя.  

У кінці підручника розміщені додатки за розділами 
програми: «Здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», 
«Психічна й духовна складові здоров’я», «Соціальна складова 
здоров’я», які містить цікавий матеріал, узагальнюючі таблиці, 
тести, покрокові дії в різних життєвих ситуаціях та короткий 
словник визначень. 

Зважаючи на недостатню кількість надрукованих  
підручників для  8 класу за новою програмою, дозволяється 
використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства 
освіти і науки України, що видані в попередні роки, враховуючи 
при цьому зміни у програмі.  

На вивчення предмета «Основи здоров’я» у 8 класах усіх 
загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до зазначених 
Типових навчальних планів, передбачена 1 година на тиждень, 35 
годин на рік (4 години – резервні). Нова навчальна програма з 
основ здоров’я реалізує завдання оновленого Державного 
стандарту, що визначає здоров’язбережувальну компетентність 
як ключову.  

Компетентнісний підхід до вивчення основ здоров’я вимагає 
продовження формування в учнів і застосування ними навичок 
здорового і безпечного способу життя, здатності дітей 
передбачати ризики небезпеки та зменшувати їх вплив. 

Змістову лінію «Основи здоров’я», підпорядковану загальній 
меті – формуванню і розвитку здоров’язбережувальної 
компетентності учнів,  структуровано за чотирма розділами:  

– «Здоров’я людини»; 
– «Фізична складова здоров’я»;  
– «Психічна і духовна складові здоров’я»;  
– «Соціальна складова здоров’я». 

 
Назва розділу Кількість годин 

Чинна програма Нова програма 
Вступ  
«На порозі дорослого життя» 

1 година - 

«Здоров’я людини»  3 години 6 годин 
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«Фізична складова здоров’я»  2 години 5 годин 
«Психічна і духовна складові 
здоров’я»  

3 години 5 годин 

«Соціальна складова здоров’я» 6 годин 15 годин 
Узагальнення знань 1 година - 
Резервний час 1 година 4 години 
Усього: 17 годин 35 годин 
 

У процесі вивчення предмета у 8 класі доцільним є резервні 
4 години  навчальної програми відвести для підсумкових уроків 
(звернути увагу на засвоєння основ самозахисту під час 
терористичних актів). 

Зазначені  у таблиці розділи є наскрізними для початкової і 
основної школи, що забезпечує наступність вивчення предмета. 
Водночас концентричний спосіб систематизації змісту дозволяє 
змінювати, ускладнювати навчальний матеріал, маневрувати його 
вивчення відповідно до конкретних пізнавальних ситуацій. 

 Знаннєвий компонент здоров’язбережувальної 
комптетентності учнів слід формувати з урахуванням сучасного 
розуміння сутності здоров’я як складного явища, яке 
характеризує життєдіяльність окремої людини, групи людей і 
суспільства загалом. У школярів має накопичуватися 
інформація   щодо сучасного трактування сутності здорового 
способу життя, його складових та, особливо, його чинників: 

– способу життя сім’ї, найближчого оточення та суспільства; 
– рівня культури особи, сім’ї, суспільства; 
– місця здоров’я в системі цінностей людини та суспільства, 

у якому    вона живе; 
– бажання людини берегти своє життя і зміцнювати здоров’я; 
– налаштованості на довге здорове життя та розвиток усіх 

складових    свого здоров’я: фізичної, соціальної, психічної, 
духовної. 

Із метою формування ціннісного компоненту 
здоров’язбережувальної компетентності необхідно активізувати 
мотиваційну і виховну функції навчання, задіювати 
емоціогенність навчального матеріалу, що дозволяє формувати 
позитивний світогляд дитини у ставленні до самого себе й до 
інших людей. Мотивування і виховання учнів необхідно базувати 
на активізації пізнавальних потреб та інтересів школярів. Цьому 
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сприятиме використання завдань на розвиток мотивації (ігрові 
ситуації та рухливі паузи, персоніфікація запитань, виконання 
творчих завдань тощо), ілюстрацій, цікавих фактів, гуморесок. 
Особливої уваги заслуговує включення в навчальний процес 
опори на життєвий досвід учнів. 

Діяльнісний підхід до вивчення основ здоров’я забезпечується 
відпрацюванням практичних дій при вивченні кожної навчальної 
теми. Зміст нової навчальної програми з основ 
здоров’я складається з двох частин: понятійного і діяльнісного, 
що складається з вправ для відпрацювання ключових умінь і 
навичок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я, 
(наприклад виконання вправ для розвитку життєвих навичок, 
відпрацювання алгоритму дій, моделювання поведінки, розробка 
пам’яток тощо).   Виконання зазначених вправ є обов’язковим 
елементом навчальних занять відповідної тематики.  

 
Назва розділу Діяльнісний підхід (кількість годин) 

Чинна програма Нова програма 
«Здоров’я людини»  
 

1 година 4 години 

«Фізична складова здоров’я»  
 

2 години 1 година 

«Психічна і духовна складові 
здоров’я»  

1 година  3 години 

«Соціальна складова здоров’я» 1 година 1 година 
Резервний час   Основи 

самозахисту під 
час терористичних 

актів 
 

Для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до 
вивчення основ здоров’я доцільно використовувати навчальні 
тексти, відеофрагменти, які передбачають рефлексію – 
встановлення зворотнього зв’язку між зовнішнім світом і 
внутрішнім станом учня, спеціально дібраними завданнями 
(наприклад: Як ти поводишся в такій ситуації? Що тобі 
подобається або не подобається в запропонованих порадах? 
тощо), що потребують осмислення дій, колективної комунікації, 
де кожен учень має змогу реалізувати власний потенціал. 
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При плануванні вивчення основ здоров’я учнями 8 класу 
вчителю необхідно керуватися, насамперед, принципами 
наступності, перспективності, активності та емоційності. 
Необхідним є  використання системи завдань, спрямованих на 
уможливлення оволодіння здоров’язбережувальними 
компетенціями (розвиток життєвих і спеціальних 
здоров’язбережувальних навичок) та загальнонавчальними 
уміннями (управління процесом розуміння учнями прочитаного 
тексту, оволодіння ними уміння аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, 
брати участь у проектній діяльності, рольовій грі, розв’язанні 
конкретних ситуацій тощо). 

Особливість методики проведення уроків предмета «Основи 
здоров’я» полягає в тому, що оволодіння сприятливими для 
здоров’я і розвитку особистості життєвими навичками потребує 
багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової 
взаємодії. 

Ефективними на уроках основ здоров'я можуть бути сучасні 
педагогічні технології, що ґрунтуються на використанні методів 
інтерактивного навчання, у тому числі й системи завдань і вправ, 
зорієнтованих на діалогові форми навчальної взаємодії, 
застосування елементів тренінгових форм, проектної діяльності, 
ведення індивідуальних і колективних портфоліо. 

Із методів інтерактивного навчання, які є найефективнішими 
на уроках основ здоров’я, пропонуємо такі. 

Мозковий штурм. Використовується для генерування ідей та 
активізації діяльності учнів щодо розв’язання певної проблеми. 
Можна застосовувати на початку заняття, щоб з’ясувати 
обізнаність із темою. Усі висловлені ідеї можна об’єднати або 
проаналізувати, використовуючи інші методи (наприклад, 
концептуальну карту, «павутиння»). 

Дискусії-роздуми. Заохочують до обмірковування й 
обговорення того, що учні спостерігали, чули або читали. 
Починають дискусію, запитанням, яке вимагає висловлювання 
власної позиції та інтерпретації (обговорення) власного досвіду, 
навчальних відеофільмів, текстів підручників, статей, газетних 
публікації тощо. Поставлені запитання заохочують учнів 
співвідносити зміст опрацьованої інформації з власним досвідом.  
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Обговорення забезпечує можливість кожному учаснику 
навчального процесу висловити власні думки і погляди щодо 
конкретного питання.   Невеликі групи (5–7) учнів – 
найоптимальніші для обговорення, оскільки кожен член групи 
має змогу висловитися, хоча це можна здійснити і фронтально.  

Міні-лекція (узагальнена назва словесного повідомлення 
інформації). Метод можна використати для повідомлення такої 
інформації, яка має основоположне значення і яку учні не можуть 
здобути самостійно.   Міні-лекція вважається ефективною, якщо: 
продовжується 5–8 хв; включає групову дискусію, покази, 
демонстрації. 

Навчальний фільм. Це знятий та записаний сюжет, 
представлений особою, яку неможливо запросити на урок та 
поради якої дуже важливі. Фільм може бути зроблений у форматі 
інтерв’ю або репортажу з місця подій, що дає можливість 
показати дії обладнання, предмети, яких немає в класі. Фільм 
повинен бути коротким, 5–8 хвилин. Після фільму доцільне 
обговорення. 

Показ/демонстрація. Забезпечує зв’язок між «знати про» і 
«бути спроможним зробити». Демонстрацію можна вважати 
ефективною, якщо учні можуть чітко бачити і розуміти те, що 
відбувається, та коли мають місце короткі пояснення вчителя і 
групові обговорення впродовж показу. 

Доповнення. Цей метод передбачає надання можливості для 
доповнення інформації, що характеризує певні факти, ознаки, 
методи. Учні мають завершити текст так, щоб він мав смисл. 
Метод використовують у письмовій або усній формі із 
застосуванням власного досвіду учнів, повідомлень про випадки 
в їхньому житті. 

Аналіз окремої життєвої ситуації. Стосується заздалегідь 
визначених сценаріїв, випадків, котрі ґрунтуються на ситуаціях із 
реального життя, які учні спостерігають, аналізують, роблять 
висновки, дають рекомендації.  

Концептуальна карта (опорна схема). Складання 
концептуальних карт часто застосовується для того, щоб можна 
було побачити зв’язок між новою і відомою інформацією. Також 
цей метод використовується для того, щоб визначити основні 
поняття або показати зв’язки між поняттями, схематично 
відобразити структурні компоненти інформації. 
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Коло знання. Цей метод залучає кожного до обговорення 
наданих учителем фактів із товаришами в групі, а потім – до 
обміну думками спочатку в іншій групі (кожний учасник 
переходить в іншу групу як носій частини нової інформації). 
Насамкінець представники кожної групи в оновленому складі 
представляють отримані в результаті обговорення знання перед 
своєю або всіма групами. Для цього методу потрібно заготувати 
картки з інформацією, яка має бути раціонально викладеною, 
добре оформленою; найчастіше надається така інформація, яку 
можна швидко запам’ятати, щоб легко викласти її членам групи. 

Дебати. Структура дебатів заохочує учнів знаходити і 
наводити переконливі аргументи своїм твердженням. У дебатах 
більшого значення надається конкретним фактам та знанням, ніж 
неформальному обговоренню. Групи, утворені для проведення 
дебатів, мають співпрацювати у процесі пошуку і підготовки 
своїх аргументів. Важливою умовою ефективного проведення 
методу є обговорення і прийняття заздалегідь правил співпраці 
під час дебатів. Метод особливо актуальний, адже він не лише 
дозволяє оволодіти тим чи іншим матеріалом, але й сприяє 
розвитку навичок вирішення проблем, творчого та критичного 
мислення, ефективного спілкування, почуття гідності, чинення 
опору тиску, міжособистісних взаємин. 

Схеми/таблиці досвіду. Такі схеми/таблиці фіксують досвід, 
яким діляться учні. Вони є важливими ресурсними матеріалами. 
Теми для схем/таблиць можуть виникати під час запланованих 
або спонтанних видів діяльності. Зміст схем/таблиць залежить від 
рівня та різноманітності тем. 

Інтерв’ювання передбачає зустріч учнів із певною особою 
(науковці, лікарі, батьки, представники державних служб захисту 
тощо) для обговорення конкретних тем або проблем. Із «перших 
рук» отримується нова найточніша інформація, відбувається 
знайомство з точкою зору цієї особи з проблеми, яка цікавить 
учнів. Метод обов’язково доповнюється таким, що дозволяє 
зробити висновки, узагальнення наприклад, дискусії-роздуми. 

Взаємонавчання. Цей метод використовується таким чином, 
що учні, більш досвідчені в якомусь конкретному напрямку 
(«фахівці»), діляться своїм досвідом з іншими членами групи.  

Консультативна група. Консультативна група створюється 
для одержання, корекції, збагачення та поглиблення 
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компетентності під керівництвом учителя. До роботи в цій групі, 
крім учнів, можна залучити батьків, лікарів, медичних сестер та 
ін.  

Вирішення проблеми. Цей метод найчастіше 
використовується для оволодіння навичками прийняття рішення. 
Це – пошук відповідей на запитання або шляхів вирішення 
проблеми, які можуть бути представлені на занятті. 

«Павутиння» Метод зорової репрезентації зв’язків між 
фактами, поняттями, наслідками чи подіями. Його застосування 
дозволяє досліджувати й упорядковувати інформацію в певній 
послідовності за ієрархічним змістом. «Павутиння» зручно 
будувати на основі будь-якої концептуальної карти. 

Уявний образ. Метод спрямований на вироблення навичок 
створення уявного (віртуального) образу предмета чи об’єкта, 
події або ситуації. Це розвиває уяву та творче мислення. 

Ситуаційні ігри дозволяють реалізувати творчий потенціал 
учнів під час короткого перевтілення, коли розігруються певні 
життєві ситуації,   пов’язані переважно з вибором (корисних чи 
шкідливих звичок, активного чи пасивного відпочинку, вибором 
друзів, відмовою від участі в діяльності, пов’язаної з ризиком для 
життя та здоров’я тощо). Після розігрування певної ситуації в 
навчальній групі створюється надзвичайно сприятлива нагода 
обговорити інші можливі шляхи вирішення проблеми, виявити 
ставлення до тієї чи іншої ситуації та зробити загальні висновки. 

Ілюстрування. Ілюструючи певні події, фрагменти 
підручників чи літературних творів, учні передають свої 
розуміння, особисте сприйняття й ставлення до прочитаного або 
почутого. Вони розвивають власне творче мислення, коли 
зображують ту чи іншу особу, середовище, у якому вона живе 
тощо. Ілюстрування розповіді вчителя чи іншого учня розкриває 
досвід особи. 

Екскурсії дозволяють сприймати явища в цілісності, зібрати 
багатий матеріал для подальшої роботи, набути нові знання та 
навички, порівняти теоретичні знання з фактами, які мають місце 
в реальному житті. Екскурсії чітко плануються (наприклад, до 
Центру здоров’я, дитячої поліклініки, медичного кабінету 
школи); їх результати фіксуються і обговорюються при реалізації 
методів навчання, що відносяться до описаних вище навчальних 
стратегій. 
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Специфічними засобами змісту предмета «Основи здоров’я» 
спрямовується діяльність учня на розвиток його активності у 
засвоєнні істин здорового способу життя на 
розвиток продуктивного і творчого мислення. Із цією метою 
доцільно використовувати у навчальному процесі завдання, що 
різняться за характером пізнавальної діяльності учнів 
(рецептивні, репродуктивні, творчі) та ураховують навчальні і 
розвивальні цілі (на усвідомлення навчального матеріалу, 
застосування знань та умінь за зразком, творче застосування 
набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення). 

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід 
звернути особливу увагу на відповідність їх змісту віковим 
особливостям,  навчальним можливостям та реальним потребам учнів. 
Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою 
«Знання – уміння – ставлення – життєві навички» сприятиме 
формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя.  

Суттєву допомогу учителям у підвищенні фахового рівня та в 
підготовці до уроків надає портал превентивної освіти 
(http://Uwww.autta.org.uaU/). Портал містить методичні розробки, що 
допоможуть  провести цікавий урок з основ здоров’я, класну 
годину, позакласний захід або батьківські збори з профілактичної 
тематики. 

 
 
 
6. Напрямки роботи секційних засідань під час 

серпневих конференцій, районних (міських) 
методичних об’єднань 

 у 2016/17 навчальному році 
 

1. Активізація впровадження просвітницьких програм 
превентивного спрямування у загальноосвітніх навчальних 
закладах області у   2016/17 навчальному році. 

2. Упровадження здоров’язбережувальних технологій у 
навчально-виховний процес. 

3. Особливості вивчення предмета «Основи здоров’я» за 
новою навчальною програмою (8 клас). 

http://www.autta.org.ua/
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4. Важливість та специфіка проведення практичних робіт на 
уроках основ здоров’я із метою відпрацювання життєвих навичок 
учнів. 

5. Особливості оцінювання навчальних досягнень під час 
вивчення предмета «Основи здоров’я». 

6. Навчально-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення кабінету основ здоров’я.  

7. Формування міжпредметних компетентностей на уроках 
інтегрованого курсу «Основи здоров’я».  

8. Метод проектів і його роль у формуванні дослідницьких 
умінь учнів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи 
здоров’я». 

9. 24TТехнології мотивації навчальної діяльності й розвиток в 
учнів інтересу до пізнання й оволодіння засобами безпеки. 
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