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РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
КООРДИНАТОРІВ/ТРЕНЕРІВ



Гущина Наталія Іванівна
к.пед.н., доцент кафедри відкритих освітніх 
систем та ІКТ ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України, авторка програм, підручників, 
навчальних посібників інтегрованого курсу 
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Метою інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» як складника соціальної та здоров’язбережувальної 
освітньої галузі є розвиток особистості учнів/учениць, яка здатна до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і 
міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, 
виявляє підприємливість та професійну зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту.

МНП «Здоров’я, безпека та добробут» (інтегрований курс)»  
для 5-6 класів ЗЗСО 

Навчально-методичне забезпечення  
пілотних ЗЗСО:
1.Календарно-тематичне планування
2.Підручник (фрагменти)
3.Матеріали для учнів
4.Матеріали для вчителя
5.Мультимедійна підтримка
6.Спільнота
7. Навчання вчителів
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Основною ідеєю концепції 
побудови програми в 
адаптаційному циклі базової 
середньої освіти (5–6 класи) є 
поступальний рух дитини через 
призму особистісного виміру 
від внутрішнього «Я» до 
гармонійної та безпечної 
взаємодії з навколишнім 
світом, побудови взаємин у 
спільноті та суспільстві у 
цілому

Мій добробут Я

Основна ідея

Выступающий
Заметки для презентации
Відповідно до основної їдеї зміст програми структурований за такими змістовими лініями



Змістова лінія 5 клас 6 клас

Вступ Я і мої цінності. Мої мрії та плани.

Вчусь вчитися Комфортний освітній простір. 
Я вчусь ефективно. 
Пошук інформації та її критичне оцінювання

Навчайся успішно.
Важливі рішення для здоров’я, безпеки та 
добробуту

Моя безпека Безпека і небезпека. 
Дорожній рух та безпека. 
Я велосипедист. 
Особиста безпека в населеному пункті. 
Безпечна поведінка в побуті

Безпека життєдіяльності. 
Безпека людини в природному 
середовищі. 
Безпека в техногенному середовищі.
Твоя безпечна оселя.
Безпека в соціальному середовищі

Моє здоров’я Я та моє здоров’я. 
Я підліток. 
Інфекційні та неінфекційні хвороби.
Моє дозвілля

Моє здоров’я і спосіб життя. 
Харчування та здоров’я. 
Профілактика соціально небезпечних 
хвороб

Мій добробут Особистий добробут. 
Добробут родини.
Культура споживання.
Моє майбутнє: мрії, планування та досягнення 
мети

Товари та послуги, що задовольняють 
потреби.
Добробут та мої фінанси
Доброчинність та волонтерство 

Я серед людей Моє коло спілкування.
  

Спілкування і здоров’я.
  

Выступающий
Заметки для презентации
В таблиці представлені укрупнені теми адапційного циклу  за змістовими лініями





Рекомендовані види навчальної діяльності



невимушена атмосфера спілкування, зміна ролі вчителя

інтерактивні діяльнісні форми і методи навчання

розвиток уміння працювати з інформацією, використання цифрових 
пристроїв 

технологїї «проблемне навчання», «перевернутий клас»

STEM-підходи, інклюзивність, превентивність

заняття на природі, практикоорієнованість

розвиток творчості, ініціативності, підприємливості, відповідальності за 
власну справу та результат

Провідний 
принцип –
«навчання 
через дію»



Приклади видів навчальної діяльності
Пропонований зміст 

навчального предмета / 
інтегрованого курсу

Види навчальної діяльності 

Я і мої цінності. Здоров’я, безпека і 
добробут як основні цінності життя. 
Зміни, які відбуваються під час 
переходу в основну школу.

Cтворення:
хмари власних цінностей;
асоціативних кущів слів, сенканів до понять «здоров’я»,
«безпека» і «небезпека», «добробут».
Обговорення та визначення фізичних, психічних (у тому
числі емоційних) і соціальних змін, які відбуваються під час
переходу в основну школу.
Обговорення проблемних питань (орієнтовний зміст):
Як мій розвиток, життєвий успіх, майбутнє залежать від
здоров’я, безпеки і добробуту?
Чому кожному важливо дбати про здоров’я, безпеку і
добробут?
Чому важливо визначати свої цінності?
Проєктна діяльність:
«Моя карта цінностей та бажань».



Пропонований зміст навчального 
предмета / інтегрованого курсу

Види навчальної діяльності 

Дорожній рух та безпека. Я пішохід та 
пасажир. ДТП та надання першої 
долікарської допомоги в разі 
травматизму.
Я велосипедист. Безпека руху 
велосипедиста. ДТП та надання першої 
долікарської допомоги в разі 
травматизму.

Дослідження рівня сформованості власних навичок
учасника дорожнього руху.

Моделювання ситуацій щодо:
дотримання правил дорожнього руху пішоходом;
безпечного поводження у громадському транспорті 
пасажира;
дотримання правил дорожнього руху 
велосипедистом;
надання самодопомоги та допомоги іншим особам 
при травмах.

Моделювання послідовності дій у небезпечних ситуаціях:
при ДТП;

Розв’язання ситуаційних завдань з питань: звернення 
до інших осіб, фахівців у небезпечних ситуаціях, 
наслідкам яких не може зарадити власними силами.

Проєктна діяльність*:
«Мій безпечний населений пункт», 
«Моя безпечна дорога до школи», 
«Я велосипедист».



http://yakistosviti.com.ua/uk/Zdorovia-dobrobut-bezpeka



Підручник «Здоров’я, безпека та добробут» 
(для 5 класу ЗЗСО). Структура параграфів. 

І. Початок параграфа - інформація, яка 
допоможе налаштувати та мотивувати учнів на 
вивчення теми.  Фокус на проблему через 
призму власного Я.
ІІ. Основна частина - формування або 
закріплення та узагальнення нових знань/умінь/ 
навичок, формування ціннісного ставлення до 
проблематики інтегрованого курсу.  
ІІІ — Підбиття підсумків, рефлексія, -
формулювання ключових ідей параграфу.



І. Початок параграфа

Выступающий
Заметки для презентации
інформація, яка допоможе налаштувати та мотивувати учнів на вивчення теми.  Фокус на проблему через призму власного Я



Выступающий
Заметки для презентации
Зміст основної частини структуровано за підтемами. Інформація Знання не даються в готовому вигляді, а здобуваються через дослідження, проєктну діяльність, аналіз інформації, функціональне читання, компетентнісні завдання, моделювання ситуацій. Орієнтація змісту на компетентнісні результати, емоційно насичений навчальний матеріал, уникнення великих обсягів текстової інформації, опора на життєвий досвід здобувача освіти дозволятиме сформувати позитивний світогляд підлітка у ставленні до самого себе та інших й стимулюватиме його на навчальну діяльність.







STEM –
орієнтованість

Выступающий
Заметки для презентации
Ще одною особливістю нашої програми є STEM – орієнтованістьОсновним методом реалізації  STEM підходів, є використання проєктної методики. Продуктом STEM–проєкту, як правило є створення прототипу або моделі. Наскрізна лінія моделювання, інтеграція змістових ліній, системне застосування дослідницьких методик навчання, закладені у змісті підручника також сприяють реалізації  STEM підходів. 



Педагогіка партнерства

Выступающий
Заметки для презентации
Виконання вправ спільно з дорослими буде сприяти: підвищенню дорадчої ролі батьків і опікунів, розвитку відкритості та зворотного зв’язку між школою та родиною, підвищенню рівня здоров’язбережувальної компетентності членів сім’ї, переконанню щодо сучасності та якості системи освіти з інтегрованого курсу, підвищенню значимості громади в управлінні життя суспільства з питань здоров’я, безпеки та добробуту. 



Матеріали для учнів



http://yakistosviti.com.ua/uk/Zdorovia-dobrobut-bezpeka



Ми відкриті до співпраці 

pilot.zbd2021@gmail.com

Навчально-методичне забезпечення  
пілотних ЗЗСО:
1.Календарно-тематичне планування
2.Підручник (фрагменти)
3.Матеріали для учнів
4.Матеріали для вчителя
5.Мультимедійна підтримка
6.Спільнота
7. Навчання вчителів

https://www.facebook.com/groups/57878249662772
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