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ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА 
та ДОБРОБУТ 

5 клас



Мета інтегрованого курсу 
«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА та ДОБРОБУТ»

Формування самозарадності учнів:

✔через активну громадянську позицію, 

підприємливість, етичну поведінку;

✔відповідальність за добробут, 

здоров’я, безпеку та навколишнє 

середовище;

✔крізь призму фізичного, психічного, 

духовного та соціального розвитку.



Соціальна і здоров’язбережувальна галузь
Загальні результати

турбується про особисте здоров’я 

та безпеку, уникає факторів ризику, 

реагує на фактори і діяльність, 

що становлять загрозу для власного 

і суспільного життя, здоров’я, 

добробуту;

визначає альтернативи, прогнозує

наслідки, приймає рішення 

для власної безпеки та безпеки інших 

осіб, здоров’я і добробуту;

усвідомлює цінність здорового 

способу життя та дотримується 

його, аналізує та оцінює наслідки 

й ризики для здоров’я і суспільства;

виявляє підприємливість 

та поводиться етично

для поліпшення здоров’я, безпеки 

і добробуту власного та інших осіб.

Здобувач/ка базової освіти



Змістові лінії інтегрованого курсу 
«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА та ДОБРОБУТ»

Здоров'я

Безпека

Добробут

Навчальний матеріал 

змістових ліній 

реалізується наскрізно

в кожній темі шляхом 

взаємоінтеграції 

та взаємодоповнення



1. Добробут.  

2. Добробут і вміння вчитися.

3. Добробут і особиста безпека.

4. Добробут і особисте здоров’я.

4.1. Фізичне здоров’я 

і фізичний розвиток.

4.2. Емоційне здоров’я 

та етична поведінка. 

5. Добробут і підприємливість.

1. Суспільний добробут.

2. Добробут і вміння вчитися.

3. Добробут і безпека в соціумі.

4. Добробут і громадське здоров’я.

5. Добробут і співпраця та спілкування.

6. Добробут і підприємливість.

6.1. Підприємливість 

і фінансова грамотність.

6.2. Волонтерство.

5 клас 6 клас

Навчальне навантаження:

Структура програми

- мінімальне – 1 год на тиждень;

- рекомендоване – 1,5 год на тиждень;

- максимальне – 3 год на тиждень.

Авт. Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.



Зв’язок результатів навчання, змісту інтегрованого
курсу і видів навчальної діяльності

✔ Визначає свої потреби, 

бажання, інтереси та цілі.

✔ Пояснює, що здоров’я, 

безпека і добробут 

є підґрунтям успішного 

майбутнього.

✔ Розуміє перспективність своєї 

діяльності для успішного 

майбутнього.

✔ Добробут. Особистий 

і суспільний добробут. 

✔ Складники особистого 

добробуту: прагнення 

задоволення життям, 

турбота про фізичне, 

психічне і соціальне 

здоров’я та прийняття 

стійкого способу життя.  

✔ Добробут у школі.

✔ Ознайомлення з поняттям

"добробут”, “особистий 

добробут”.

✔ Обговорення в загальному 

колі проблемних запитань. 

✔ Створення мапи думок.

✔ Моделювання життєвих 

ситуацій. 

✔ Створення та обговорення 

дерева асоціацій.

Очікувані

результати

Пропонований зміст 

навчального предмета

Види

навчальної діяльності

Модуль 1. Добробут



Пріоритетні види діяльності:

✔ інтерактивна;

✔дослідницька;

✔проєктна.

Реалізація:

✔в межах класно-урочної системи;

✔з використанням інших форм освітньої діяльності 
(навчальні екскурсії, проєкти тощо);

✔в умовах дистанційного та змішаного навчання;

✔зв’язок з усіма галузями.

Втілення програми



✔теоретичний матеріал;

✔практичні завдання;

✔ілюстрації, таблиці.

Підручник
Авт. Шиян О., Волощенко О., Дяків В., Козак О., Седоченко А.

Ознайомтеся з підручником за посиланням: svitdovkola.org/books/zbd5

https://svitdovkola.org/books/zbd5


Підручник

✔теоретичний матеріал;

✔практичні завдання;

✔ілюстрації, таблиці.

Авт. Шиян О., Волощенко О., Дяків В., Козак О., Седоченко А.

Ознайомтеся з підручником за посиланням: svitdovkola.org/books/zbd5

https://svitdovkola.org/books/zbd5


✔розділ на сайті SvitDovkola.org;

✔вебінари, семінари, індивідуальні консультації;

✔спілкування та підтримка в онлайн-групах.

Інформаційно-методична підтримка

https://svitdovkola.org/start
https://svitdovkola.org/start
https://www.youtube.com/c/СвітДовкола
https://www.facebook.com/SvitDovkola/


✔Сайт: SvitDovkola.org

✔E-mail: support@svitdovkola.org 

✔Група у Facebook Здоров'я, безпека та добробут в НУШ

Зворотний зв’язок

Авторський колектив

та команда видавництва «Світич»

завжди на зв’язку з вами

https://svitdovkola.org/start
https://www.facebook.com/groups/476182534038284

