
 

 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет:    основи здоров’я                                                 

Відкритий електронний ресурс для скачування посібників серії «Живемо в демократії» томи 1-6: 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/  

Клас Тема розділу, уроку 
цінності /ставлення 

уміння 
навчальні ресурси 

(ОДГ/ОПЛ) 
примітки/ 

коментарі 
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1. Розділ 1. Здоров’я людини 

Тема . Життя і здоров’я людини.  

права людини; принципи 

безпечної  

життєдіяльності 

пояснювати вплив способу 

життя на здоров’я 

 

Т.3, стор.146-148 

(урок2), стор.155 

(роздаткові 

матеріали 6.2) 

 

2. Розділ 2. Психічна і духовна 

складові здоров’я 

Тема. Повага до себе та інших 

 

 

виявляти повагу до 

дорослих і однолітків 

визначати і враховувати 

індивідуальні особливості;  

протидіяти виявам 

неповаги  у своєму 

середовищі.  

Т.2, стор.39-40 

(урок1) 
 

3. Розділ 3. Фізична складова 

здоров’я 

Тема уроку: Фізичні чинники 

здоров’я. Вплив телебачення і 

комп’ютера на здоров’я. 

 критичне ставлення 

щодо впливу телебачення 

і комп’ютерів на здоров’я 

 

дотримуватись правил 
перегляду телепередач, 

роботи за 

комп’ютером;розробляти 

пам’ятки щодо перегляду 

телепередач, користування 

комп’ютером  

 

Т.2, стор.102-105  

(урок2);  стор.110 -

112 (роздатковий 

матеріал 9.1, ),  

стор.147-149  ІІ.2. 

(інструменти для 

учнів) 

 

4. Розділ 4. Соціальна складова 

здоров’я 

 права дитини як 

цінність 

дотримуватись правил 

поведінки в школі; 
Т.2, стор.19-21  

(урок1);  стор.117 
 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf


 

 

Тема 1. Соціальне благополуччя 

Право на здоров’я 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Безпека в побуті і 

навколишньому середовищі .  

 Тема  Безпечне довкілля  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особиста і громадянська 

відповідальність 

упевнено спілкуватися з 

однолітками і дорослими, у 

разі необхідності звертатися 

до них за допомогою; 

протидіяти агресії і 

насиллю в учнівському 

середовищі. 

 

 

досліджувати з дорослими 

безпеку своєї оселі;  

(роздатковий 

матеріал І.1, ),  

стор.147-149  ІІ.2. 

(інструменти для 

учнів) 

 

 

 

 

 

Т.2, стор.81-82  

(урок2);  стор.137 

(роздатковий 

матеріал 7.1 ),   
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1. Розділ 1. Здоров’я людини. 

Тема  Соціальне середовище і 

здоров’я. Захист від кримінальних 

небезпек. 

 усвідомлення природи 

прав людини та права 

кожного на людську 

гідність у разі виникнення 

кримінальних небезпек 

для підлітків 

укладати та отримуватись 

правил  пам’яток по  

запобіганню кримінальним 

небезпекам 

 

Т.3, Ч.1 стор.54  

(урок4); стор.193-

194 (роздатковий 

матеріал 8.1) 

 

 

2. Розділ 3.  Психічна і духовна 

складові здоров’я.  Тема. 
Критичне мислення та уміння 

приймати рішення. Протидія тиску і 

маніпуляціям. 

 

 

 розуміння значущості  

зважених рішень 
відмовлятися від 

небезпечних пропозицій 

сторонніх людей, друзів, 

протидіяти тиску компанії; 

 

Т.2, стор.25  (урок4);  

стор.129 

(роздатковий 

матеріал  І.1.4 ),   

 

 
3 Розділ 4. Соціальна складова 

здоров’я.  Тема 1. Соціальне 

благополуччя.  Стосунки з 

усвідомлення  прав 

людини, важливості 

толерантного ставлення 

упевнено поводитися в 

різних життєвих ситуаціях; 

уникати непорозумінь у 

Т.3, стор.49  (урок2);  

стор.58 (роздатковий 

матеріал  2.1 ),   

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

однолітками до поглядів і переконань з 

урахуванням інтересів і 

потреб інших 

спілкуванні; 

толерантно ставитися до 

смаків і поглядів інших 
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1. Розділ 3. Психічна і духовна 

складові здоров’я. Тема Емоційне 

благополуччя 

 

розуміння власної 

відповідальності  за  

поведінку в 

екстремальних ситуаціях;  
 наслідки вживання 

стимуляторів для 

подолання стресу 

розпізнавати відчуття, 

емоції, почуття;  

конструктивну і 

неконструктивну критику; 

конфлікти поглядів і 

конфлікти інтересів 

Т.2, стор.71 (урок 3), 

стор.136 (роздаткові 

матеріали І. 6.3) 

 

 

2. Розділ 4. Соціальна складова 

здоров’я. Тема. Соціальні чинники 

здоров’я. Вплив засобів масової 

інформації на здоров’я. 

  

 

 усвідомлення 

позитивного і 

негативного впливу  

засобів масової 

інформації, комерційної 

реклами 

 

обирати для перегляду 

фільми і телепередачі, які 

пропагують  ціннісне 

ставлення до життя і 

здоров’я; нейтралізувати 

можливий негативний вплив 

реклами 

Т.3, стор.167 (урок 

2),  стор.173 

(роздаткові 

матеріали 7.1) 
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1. Розділ 1. Здоров’я людини. Тема. 

Основні положення законодавства 

України щодо порятунку і захисту 

людей у надзвичайних ситуаціях. 

 усвідомлення основної 

місії закону як допомоги 

і захисту суспільства 

оцінювати рівень ризику у 

надзвичайних ситуаціях;  
грамотно діяти  у 

надзвичайних ситуаціях 

 

 

Т.3, стор.182 (урок 

1),  

 

 

2. Розділ 3. Психічна й духовна 

складові здоров’я. Тема. 

Біосоціальний характер 

особистості. Розвиток 

особистості. 

 

розуміння  

біосоціального характеру 

формування особистості 

через поняття 

рівноправності   

демонструвати 

налаштованість на успіх, 

наполегливість у досягненні 

мети 

 

Т.3, стор.74-77 (урок 

3), стор.78 

(роздаткові 

матеріали Р.3) 

 

 3. Розділ 4. Соціальна складова усвідомлення  дотримуватися правил Т.3, стор.72-73 (урок  

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

здоров’я. Тема. Небезпека 

інфікування ВІЛ, інфекціями, що 

передаються статевим шляхом 

(ІПСШ). 

фізіологічних та 

соціально-психологічних 

наслідків ранніх статевих 

стосунків та штучного 

переривання вагітності 

рівноправного і не 

насильницького спілкування 

між статями. 

 
 

 

2 Р.3.);  стор.83 

(роздаткові 

матеріали .3.2) 

 

4. Тема 2. Безпека в побуті й 

навколишньому середовищі. Тема . 

Екологічна безпека  

розуміння впливу 

чинників екологічної, 

небезпеки на здоров’я;    

 виокремлювати чинники 

техногенного впливу на 

довкілля; розпізнавати 

безпечні джерела питної 

води  

Т.2, стор. 79-80 

(урок 1), стор.137 

(роздаткові 

матеріали 7.1) 
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Розділ 1. Здоров’я людини . Тема. 

Чинники, що впливають на 

показники здоров’я людини 

 усвідомлення 

довгострокових і 

короткострокових 

наслідків різних способів 

життя та 

 впровадження 

холістичного підходу до 

здоров’я 

аналізувати свій спосіб 

життя, особисті цілі і 

розробляти довгострокові 

плани, враховуючи важливі 

сфери життя   

 

 

Т.3, стор.126-130 

(урок 4),  стор.121 

(роздаткові 

матеріали 5.3). 

 

 

Розділ 3. Психічна й духовна 

складові здоров’я. Тема. Роль 

життєвих цінностей у формуванні 

характеру.   Цінності і якість життя.    

значення моральних 

цінностей у формуванні 

характеру; 

 

аналізувати свої життєві 

цінності; визначати життєві 

навички, необхідні для 

удосконалення характеру 

 

Т.3, стор.146-148 

(урок 2),  стор.154-

155 (роздаткові 

матеріали 6.1). 

 

 

Розділ 4. Соціальна складова 

здоров’я  Тема. Навички 

ефективного спілкування. 

Принципи формування 

усвідомлення демократії 

як фактора підтримки  

миру та плюралістичного 

суспільства 

ефективно спілкуватися, 

розбудовувати 

міжособистісні стосунки;  

Т.3, стор.68-70  

(урок 1),  стор.82 

(роздаткові 

матеріали 3.1). 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

міжособистісних стосунків. з 

дорослими і однолітками. 

 

Тема 2. Сучасний комплекс 

проблем безпеки. 

Безпека як потреба людини 

 

 

 

 

 

 

 

 розуміння рівнів та видів 

загроз і заходів 

 безпеки на 

індивідуальному, 

національному і 

глобальному рівнях 

 

 

 

 

 

 

оцінювати ризики для 

життя і здоров’я людини на 

індивідуальному і 

суспільному рівнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.2, стор.84-85  

(урок 4),  стор.138 

(роздаткові7.4.) 

  

Тренер Новикова Н.І., завідувач КПМО ЛОІППО 

 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/EDC_HRE-Vol-%D0%86%D0%86-Growing-up-in-democracy_Ukrainian.pdf

