
Використання матеріалів з підприємництва 

при вивченні основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Клас Тема розділу, уроку цінності /ставлення уміння Навчальні ресурси 

5  Розділ 1. Здоров’я людини  

 

Життя і здоров’я людини.  

Безпека і небезпека. Принципи 

безпечної життєдіяльності. 

Безпека на дорозі  

Правила користування 

громадським транспортом. 

Етика пасажира. Поведінка 

пасажира при ДТП. 

Учень: 

має загальне уявлення про споживача, його 

потреби, суверенітет, права, обов’язки та 

етичні норми поведінки і правила їх 

дотримання у повсякденному житті; 

керується етикою та обґрунтованістю 

ухвалюючи рішення,  

 

Ділова активність 3.  

Модуль 3. Як складати плани. 

Розділ ІІ. Ринок і потреба споживача .Охорона здоров’я і 

безпека життєдіяльності с.103   

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Морально етичні норми поведінки споживача 

 Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я 

 Уміння вчитися 

 

Повага до себе та інших  

 

Учень: 

- має загальне уявлення про значення 

раціонального 

споживання для власного здоров’я; 

- розуміє, що ідеї можуть мати різну цінність, 

тому їх можна використовувати по-різному.  

Ділова активність 1. 

Модуль1 Як ставити запитання с.15; 

Модуль 1. Розділ I. Розвиток групи 

Розділ ІІ Особистий розвиток  

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. Тема 4. Морально етичні 

норми поведінки споживача 

 Розділ 3. Фізична складова здоров’я 

 Фізичні чинники здоров’я 

Принципи і методи 

загартовування.  

Попередження травм під час 

рухливих ігор і занять фізичною 

культурою та спортом.  

Відпочинок школяра.  

Учень   

- аналізує свої сильні та слабкі сторони 

 

-Учні можуть оцінити переваги і ризики 

альтернативних варіантів і зробити вибір, що 

виражає їхні преференції 

Ділова активність 3.  
Модуль 3. Як складати плани.  

Розділ ІІ Ринок і потреба. споживача   

(Охорона здоровя і безпека життєдіяльності )  

 

Ділова активність 1. Розділ І. Розвиток групи. 

(Похід у гори) 

 Розділ 4. Соціальна складова здоров’я 

 Тема 1. Соціальне 

благополуччя. Право на 

здоров’я 

Права дитини. Обов’язки учня і 

Учень   

- може розпізнати можливості для 

задоволення потреб, які ще не були 

задоволені  

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Морально етичні норми поведінки споживача  

Тема 3. Правила споживчої етики 
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громадянина.  

Спілкування і здоров’я. 

Ефективне спілкування. 

Переваги упевненої поведінки. 

Соціальна небезпека 

інфекційних захворювань.  

  Аналіз витрат сім’ї під час 

хвороби ОРВІ одного з членів 

родини*  

 Безпека спілкування  в 

Інтернеті ** (Т-4) 

 

 

Практична робота «Як написати лист-скаргу на  

недоброякісний товар, придбаний в інтернет-магазині»; 

 

Ділова активність 1. 
Модуль1. Розділ  І. Розвиток групи.  

(Як вітатись і спілкуватися. Умій домовитись) 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. , 

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

Тема 4. Гроші та споживач 

 Тема 2. Безпека в побуті і 

навколишньому середовищі  

Дитина в автономній ситуації 

Безпечне довкілля Наслідки 

забруднення довкілля для життя 

і здоров’я людини.  

Учень  

- використовує свої сильні та слабкі 

сторони 

- перевіряє та вдосконалює ідеї щодо 

безпеки для себе і інших  

 

Ділова активність 2. 

Модуль 2 Розділ І. Як вирішувати проблеми (Як із цього 

вийти? ) 

Модуль 2. Розділ І. Як вирішувати проблеми (Глобальне 

потепління: це добре чи погано) 

 

Уроки з підприємницьким тлом  
Розвиток підприємливості у процесі навчання основ екології 

С.150 

6 Розділ 1. Здоров’я людини 

 Життя і здоров'я людини  

Ризики і небезпеки(Т-2) 

Екстремальні і надзвичайні 

ситуації.   

Навколишнє середовище і 

здоров’я(Т-1) 

Вплив техногенного середови-

ща на здоров’я людини. 

Екологічні проблеми довкілля. 

 Добір одягу за 

несприятливих погодних умов  

 Відпрацювання 

алгоритму дій при потраплянні 

в екстремальну ситуацію.  

Учень  

- збирає різні типи ресурсів для створення 

зменшення для себе впливу несприятливих 

умов  

Ділова активність 2. 
Модуль 2. Розділ І. Як вирішувати проблеми (Як із цього 

вийти?) 

Модуль 2. Розділ І. Як вирішувати проблеми (Нітрати: друзі 

чи вороги) 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 3. Правила споживчої етики 

Практикум: практична робота «Співвідношення моди та 

етикету»; 

 

Уроки з підприємницьким тлом  
С.150 Розвиток підприємливості у процесі навчання основ 

екології  

 Розділ 2. Фізична складова здоров’я 
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 Харчування і здоров’я(Т-1) 

Харчові звички. Принципи  

харчування для здоров’я.  

Правила купівлі, обробки і 

зберігання харчових продуктів.  

 Аналіз маркування 

харчових продуктів ** 

 Визначення 

збалансованості 

харчового раціону  

Учень 

-уміє складати 

денне меню для 

раціонального харчування; 

усвідомлює значення 

раціонального 

споживання для власного здоров’я 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
Харчування і здоров’я С.128 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 1. Споживач. Потреби споживача 

Що значить «правильно харчуватися»? Раціональне 

харчування,  

культура харчування, етика харчування. 

Практична робота «Складання денного меню» 

Тема 2. Джерела споживчої інформації 

— ділова гра «Про що нам розповість штрихкод»; 

— ділова гра «Про що розкаже індекс Е» 

 Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я 

 Звички і здоров’я 

Потреби людини, їх розвиток із 

віком. 

Навички і звички. Вплив звичок 

на здоров’я. Корисні і шкідливі 

звички. Чинники формування 

звичок. 

Критичне мислення та уміння 

приймати рішення  

Вплив реклами на рішення 

людини.   

 Аналіз грошових витрат, 

пов’язаних зі шкідливими 

звичками 

 Аналіз соціальної і 

комерційної реклами*  

Учень: 

має загальне уявлення про споживача, його 

потреби, суверенітет, права, обов’язки та 

етичні норми поведінки;   

уміє аналізувати  витрати родини, що 

пов’язані із шкідливими звичками 

- уміє оцінити переваги і ризики 

альтернативних варіантів і зробити вибір, що 

виражає їхні преференції  

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 1. Споживач. Потреби споживача 

Загальне уявлення про споживача, його суверенітет, права, 

 обов’язки та етичні норми поведінки. Потреби та їх 

класифікація 

 за А. Маслоу. Зміни потреб із розвитком цивілізації.  

Споживча етика та етика споживання. Дотримання норм  

етикету у повсякденному житті. Вплив бюджету родини на 

потреби. Власний бюджет. 

Практикум: практична робота «Класифікація споживчих 

потреб»; 

практична робота «Складання власного бюджету 

(бюджету родини)»; 

Тема 2. Джерела споживчої інформації 

Практикум: ділова гра «Рекламна агенція» (розробка 

рекламної 

продукції, дотримання етичних норм у розробці реклами); 

 Розділ 4. Соціальна складова здоров’я 

 Тема 1. Соціальне 

благополуччя (Т-4) 

Учень 

-уміє скласти план дій, що визначає 
Ділова активність 1. 
Модуль1. Розділ1. Розвиток групи  
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Спілкування і здоров’я 

Конфлікти і здоров’я 

Стосунки з однолітками 

 Відпрацювання навичок 

упевненої поведінки у 

життєвих ситуаціях. 

 Складання плану покращення 

міжособистісних стосунків *. 

пріоритети і етапи, важливі для досягнення 

його цілей 

- уміє переконувати, залучати до діяльності 

та своїх друзів 

-Знайомство.  

-Що тобі подобається у твоєму сусідові.  

-Умій домовитись 

Розділ  ІІ. Особистий розвиток  

-Почуття впевненості. 

- Вправа на лідерство 

 Тема 2. Безпека в побуті й 

навколишньому середовищі. 

Безпека в побуті. 

Проживання у промисловій 

зоні.  

Поведінка в екстремальних 

ситуаціях. 

Учень: 

- уміє перевіряти та вдосконалювати ідеї 

щодо створення безпеки в побуті для себе та 

інших  

- докладати зусиль і використовувати 

ресурси для створення створення безпеки у 

навколишньому середовищі 

діяльності  

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 

Тема 1. Споживач. Потреби споживача 

Зміни потреб із розвитком цивілізації.  

 

Ділова активність 2.  
Модуль2 Розділ  І. Як вирішувати проблеми  

- Як із цього вийти. 

- Ключ до проблеми 

7 

7 

Розділ 1. Здоров’я людини 

 Здоров’я і спосіб життя 

Навички, сприятливі для 

здоров'я. Значення життєвих 

принципів для здоров’я. 

Принципи безпечної 

життєдіяльності  

 Створення соціальної 

реклами про здоровий спосіб 

життя.* 

Учень 

- уміє розпізнати вплив свого вибору і 

поведінки всередині спільноти та у 

суспільному середовищі 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯТема 5. Чинники, що впливають на 

раціональний вибір споживача. 

Фактори, що впливають на вибір різних за віком та статками 

споживачів і допомагають усвідомити наслідки та ціну 

вибору.. 

 Вплив моди, традицій, релігії, культури на споживчий вибір. 

Відмінності поведінки споживачів — мешканців різних 

країнах світу.  

 

Ділова активність 3.  
Модуль3 Розділ V . Просування та реклама  

- Цільова аудиторія. 

- Як планувати рекламну компанію  

 Розділ 2. Фізична складова здоров’я 

 Індивідуальний розвиток 

підлітків 

Учень 

- розуміє, що ідеї можуть мати різну 
Ділова активність 1. 
Розділ  ІІІ. Особистий розвиток  
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Способи покращення фізичної 

форми.  

 Вибір косметичних засобів із 

урахуванням віку та типу 

шкіри (проект)* 

цінність, тому їх можна використовувати 

по-різному  

- уміє ухвалювати рішення обґрунтовано і 

етично  

- Мої сильні і слабкі якості або як можна себе оцінити 

Розділ  ІІ. Особистий розвиток. Нескінчений вибір 

 

Ділова активність 2.  
Модуль 2. Розділ І. Як знаходити власні ідеї  

- Як знаходити підприємливі ідеї 

 Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я 

 Психічний і духовний 

розвиток 

Уміння вчитися 

Розвиток сприйняття, уваги, 

пам’яті, творчих здібностей. 

Емоційне благополуччя. 

Чинники стресу і виживання в 

екстремальних ситуація 

  Формування позитивної 

адекватної самооцінки 

Учень 

- уміє докладати зусиль і використовувати 

ресурси для навчання, одержуючи 

задоволення  

- уміє максимально скористатися своїми 

сильними та слабкими сторонами 

Ділова активність 2. 

Модуль 2.  Як знаходити власні ідеї 

- Як знайти підприємливі ідеї 

 

Ділова активність 1. Розділ І.  Розвиток групи 

- Випадок на місяці 

 

Ділова активність 4. 

Модуль 4. Самооцінка. Мої сильні і слабкі якості або як 

можна себе оцінити 

 Розділ 3. Соціальна складова здоров’я 

 Соціальні чинники здоров’я  

Хвороби цивілізації (Т-2) 

Соціальні чинники ризику 

«хвороб цивілізації». 

Профілактика серцево-

судинних, онкологічних 

захворювань, діабету, ожиріння. 

 

Вплив комерційної реклами на 

здоров’я.  

Учень 

- уміє застосувати етичне мислення до 

процесів споживання та виробництва  

- ідентифікує вірогідні джерела інформації 

щодо збереження здоров’я (реклама) 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на раціональний вибір  

споживача. 

Відмінності у споживанні людей із різним доходом.  

Відмінності у споживанні різних вікових  категорій.  

Фактори, що впливають на вибір різних за віком та статками  

споживачів і допомагають усвідомити наслідки та ціну 

вибору.  

Тема 6. Хто нас захищає 

Куди звернутись за допомогою? Система захисту та 

самозахисту споживачів в Україні. Державні органи захисту 

прав споживача.  

Громадські об’єднання споживачів. Самозахист споживача. 

 

Ділова активність 3.  
Модуль3 Розділ V . Просування та реклама  

- Вимоги закону до реклами 

8 Розділ 1. Здоров’я людини 
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 На порозі дорослого життя.  

Соціальні ролі і життєві 

навички в сучасному світі. 

Надзвичайні ситуації Основні 

положення законодавства 

України щодо порятунку і 

захисту людей у надзвичайних 

ситуаціях. 

Учень  

- уміє застосувати власні розумові, емоційні, 

соціальні навички для практичного вибору 

здорової поведінки та уникнення 

ризикованої  

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на раціональний вибір  

споживача. 

Гендерні особливості споживання. Різниця у споживанні 

чоловіків і жінок, дівчат і хлопців. 

Вплив моди, традицій, релігії, культури на споживчий вибір.  

Відмінності поведінки споживачів — мешканців різних 

країнах світу. Порівняння потреб та рівня їх задоволення 

залежно від місця проживання. 

 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 5. Безпека споживання товарів 

Поняття «безпека». Види безпеки товарів: хімічна, 

електрична, термічна, санітарно-гігієнічна, пожежна, 

радіаційна, механічна, екологічна.  

 Розділ 2. Фізична складова здоров’я 

 Оздоровчі системи 

 

Безпека харчування  

Вибір харчових продуктів. 

Традиційні і сучасні системи 

харчування. Профілактика 

захворювань незбалансованого 

харчування.  Харчові добавки.  

 

Учень 

-розпізнає вірогідну інформацію щодо 

товарів і послуг 

- іІдентифікує вірогідні джерела інформації 

щодо збереження  

здоровя (реклама) 

 

 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  

Тема 4. Право споживачів на якість та безпеку харчових 

продуктів і промислових товарів 

Запобігання шкоди здоров’ю під час користування 

споживчими  

товарами. Гарантійні терміни. Поняття про терміни 

придатності 

 й реалізації товару. Сертифікація. Сертифікат відповідності.  

Роль обов’язкової сертифікації продукції на відповідність 

 вимогам безпеки. Штриховий код та його історія.  

Попереджувальне маркування. Індекс Е.  

Екологічні символи. Способи доведення інформації до відома 

 споживача. Відповідальність виробника за якість товарів і 

послуг.  

Практикум: 

– практична робота «Ознайомлення зі знаками маркування 

товарів. Розробка етикетки власного товару» 

 

Тема 5. Безпека споживання товарів 
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Запобігання шкоди здоров’ю під час використання харчових  

продуктів та промислових товарів. Небезпечна продовольча 

 продукція. Раціональне харчування — запорука міцного  

здоров’я. Вимоги до якості питної води. Права споживачів  

на інформацію. Відповідальність за її викривлення.  

Права споживача у разі неналежної якості товару.  

Відшкодування збитків і моральної шкоди. 

Практикум: 

– практична робота: «Ознайомлення із символами і 

позначеннями на товарах, які попереджають про їхню 

небезпеку 

 Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я 

 Становлення особистості 

Біосоціальний характер 

особистості. Розвиток 

особистості. Формування 

системи цінностей. Моральний 

розвиток особистості. Піраміда 

потреб. Планування 

майбутнього. 

Краса і здоров’я 

Вплив модних тенденцій на 

здоров’я.   

Уміння вчитися 

Складові уміння вчитися. 

Важливість налаштування на 

успіх. Бар’єри ефективного 

навчання. Розвиток логічного та 

образного мислення. 

Учень 

- уміє працювати разом з широким колом 

осіб і груп для досягнення результату  

- ставить довгострокові цілі та планую 

конкретні дії щодо досягнення успіху та 

задоволення власних потреб 

- оцінює свої досягнення та поразки і 

вчиться з них  

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я 

Тема 3. Поняття про раціональне споживання Хто такі 

споживачі. 

 Поведінка споживачів. Споживання товарів як задоволення  

потреб людини. Вплив нераціонального споживання на 

здоров’я.  

Як людина може протистояти шкідливим потребам. 

Практикум: 

– практична робота «Складання раціонального гардеробу»;  

– практична робота «Визначення різниці в структурі 

споживання двох людей або двох родин»; 

–практична робота «Аналіз особистого споживання 

з позиції раціональності» 

 

Ділова активність 1. Модуль1. Розділ  І.  Розвиток групи 

 

Ділова активність 3. Як складати плани 

 

Ділова активність 4. Модуль 4. Самооцінка 

 Розділ 4. Соціальна складова здоров’я 

 Тема 1. Соціальне 

благополуччя(Т-2) 

Спілкування хлопців і дівчат. 

Принципи рівноправного 

Учень 

 - уміє працювати разом з широким колом 

осіб і груп для досягнення мети 

-оцінює необхідні та надмірні потреби свої 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

Тема 5. Чинники, що впливають на раціональний вибір  

споживача. 
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спілкування. та інших Гендерні особливості споживання. Різниця у споживанні  

чоловіків і жінок, дівчат і хлопців. 

 Тема 2. Безпека в побуті й 

навколишньому 

середовищі(Т-2) 

Екологічна безпека (Т-1) 

Соціальна безпека (Т-2) 

Інформаційна безпека 

 

Учень 

 - робить спроби вирішити проблеми, які 

впливають на їхні спільноти  

- розпізнає вірогідну інформацію щодо 

товарів і послуг 

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я 

Тема 6. Безпека навколишнього середовища. «Зелене  

споживання» 

Вплив товарів на оточуюче середовище під час їх експлуатації  

та споживання. Показники екологічних властивостей деяких  

товарів: вміст шкідливих речовин; міцність фарбування,  

надійність пакування; надійність транспортування;  

можливість безпечної утилізації, радіоактивність тощо. 

Практикум: 

– практична робота «Розроблення пам’ятки споживача»; 

–практична робота «Питна вода у місцевості, де ми 

живемо: її якість та раціональне використання»; 

– практична робота «Проблеми утилізації побутових 

відходів у регіоні, де ми живемо» 

9 Розділ 1. Здоров’я людини   

 Чинники, що впливають на 

показники здоров’я населення.  

Сфери життя людини. 

 Аналіз свого способу 

життя та особистих цілей  

 Довгострокове 

планування з урахуванням 

важливих сфер життя  

 

Учень: 

- ставить довгострокові цілі та планує 

конкретні дії щодо досягнення успіху та 

задоволення власних потреб 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 2.Правова основа захисту прав споживачів 

Виникнення законодавства про захист прав споживачів у 

світі. 

Державні і громадські організації захисту прав споживачів.  

Законодавство України про захист прав споживачів.  

 

Ділова активність 2. 

Модуль 2. Розділ ІІ. Як знаходити власні ідеї.  

-складанння короткого списку  

 

Ділова активність 3. Розділ І. Як перевіряти  ідеї.  

-перевірка ідей 

 Розділ 2. Фізична складова здоров’я   

 Збереження і зміцнення   

фізичної складової здоров'я  

Харчування при різному 

фізичному навантаженні.  

Учень  

- уміє розпізнати корисні та шкідливі 

поради щодо здоров’я  та безпеки  

 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 3. Основні права споживачів товарів, робіт і послуг 

Право споживачів на належну якість. Гарантійні терміни. 
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Контроль за масою тіла. 

Моніторинг здоров’я 

 

Право споживачів у разі придбання ними товару неналежної 

якості. Право споживачів на безпеку продукції (товарів, 

робіт). Право споживачів на інформацію про продукцію. 

 

Ділова активність 3. Як складати плани 

Модуль 4. Як отримувати результат 

 Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я 

 Самореалізація особистості  

 

Уміння вчитися 

 

Самовиховання характеру 

 

Учень 

- усвідомлює, як від його ставлення до 

навчання залежить його успіх і  добробут. 

 

Ділова активність 1.  
Модуль1. Розділ  І.  Розвиток групи 

-зі мною сталося щось важливе 

- Модуль1. Розділ  ІІ.  Особистий розвиток 

-зі мною сталося щось важливе 

-самореклама 

 

Ділова активність 3. Як складати плани 

Модуль 4. Як отримувати результати 

 Розділ 3. Соціальна складова здоров’я 

 Тема 1. Соціальне 

благополуччя 

Соціальна компетентність.  

Учень 

- шукає різні законні  шляхи задоволення 

власних потреб та потреб інших. 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства  

у сфері захисту прав споживачів 

 Тема 2. Сучасний комплекс 

проблем безпеки  

Взаємозв’язок особистої, 

національної і глобальної 

безпеки. Концепція націо-

нальної безпеки України. Сфери 

національної безпеки. 

 

Розвиток екологічно доціль-

ного мислення і поведінки, як 

складова формування здорового 

способу життя  

Учень 

- діє у новій ситуації з користю для себе та 

суспільства, усвідомлюючи можливі ризики 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 

Тема 2.Правова основа захисту прав споживачів 

Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства у 

сфері захисту прав споживачів 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
С.150 Розвиток підприємливості у процесі навчання  

основ екології  
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