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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 освіта
Загальні результати галузі
Здобувач/-ка базової освіти
турбується про особисте здоров’я
та безпеку, уникає факторів ризику,
реагує на фактори і діяльність,
що становить загрозу для власного
і суспільного життя, здоров’я,
добробуту;

усвідомлює цінність та дотримується
здорового способу життя, аналізує
та оцінює наслідки і ризики для
здоров’я і суспільства;

визначає альтернативи, прогнозує
наслідки, приймає рішення для
власної безпеки та безпеки інших осіб,
здоров’я і добробуту;

виявляє підприємливість
та поводиться етично
для поліпшення здоров’я, безпеки
і добробуту власного та інших осіб.

Соціальна і здоров’язбережувальна освіта
Змістові лінії
Здоров'я

Безпека

Добробут

Навчальний матеріал
змістових ліній
реалізується наскрізно
в кожній темі шляхом
взаємоінтеграції
та взаємодоповнення

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

5 клас

6 клас

Добробут.
Добробут і вміння вчитися.
Добробут і особиста безпека.
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.
2.
3.
4.

Навчальне навантаження:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Суспільний добробут.
Добробут і вміння вчитися.
Добробут і безпека в соціумі.
Добробут і громадське здоров’я.
Добробут і співпраця і спілкування.
Добробут і підприємливість.
6.1. Підприємливість
і фінансова грамотність.
6.2. Волонтерство.

- мінімальне – 1 год на тиждень
- рекомендоване – 1,5 год на тиждень
- максимальне – 3 год на тиждень

Зв’язок результатів навчання, змісту інтегрованого
курсу і видів навчальної діяльності
Модуль 2. Добробут і вміння вчитися
Пропонований зміст
навчального предмета

Очікувані результати


Визначає, ідентифікує та обговорює фізичні,
психічні (у тому числі емоційні) і соціальні зміни,
які відбуваються під час переходу в основну
школу



Організовує власний освітній простір,
раціонально розподіляє час



Визначає прагнення і потреби у сфері власного
особистісного розвитку та навчання






Обґрунтовує обмеженість ресурсів (зокрема
часу)
Передбачає вплив на власне здоров’я, безпеку,
добробут та здоров’я
неналежного використання цифрових пристроїв
Виявляє чуйне ставлення до людей
з особливими потребами





Уміння вчитися.
Зміни, які відбуваються під час переходу
в основну школу.
Менеджмент навчання (планування
і організація).
Зміна форм діяльності.
Втома і відпочинок.



Власний освітній простір.



Раціональний розподіл часу.



Способи засвоєння навчальної
інформації (активне слухання і читання з
розумінням). Використання цифрових
пристроїв у навчанні.

Види навчальної діяльності


Обговорення змін, які відбуваються під час
переходу в основну школу.



Обговорення очікувань учнів від навчання.



Створення власного портфоліо.



Створення мапи думок.



Самооцінювання сильних сторін та здібностей.



Розроблення дерева цілей до своєї навчальної
діяльності.



Відпрацювання навичок планування часу
з урахуванням правил здорового життя.



Складання розкладу на день, тиждень.



Мозковий штурм в командах та презентація ідей
“Як сучасні технології можуть допомогти мені
у навчанні“.

Втілення програми
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

Переваги і особливості підручника


Відповідність адаптаційному циклу (цілісність програми)



Відповідність завданням стандарту – всі обов'язкові,
загальні і конкретні результати навчання можна
реалізувати



Поєднання звичності змісту з новаторськими підходами



Відповідність принципам НУШ



Методична підтримка та додаткові онлайн-матеріали
(картки, роздруківки,



Група авторів — співавтори Держстандарту початкової
та базової освіти, Типової освітньої програми
та модельної навчальної програми

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

 теоретичний матеріал
 практичні завдання
 ілюстрації, таблиці

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

 теоретичний матеріал
 практичні завдання
 ілюстрації, таблиці

Інформаційно-методична підтримка
 Розділ на сайті SvitDovkola.org
 Вебінари, семінари, індивідуальні консультації
 Спілкування та підтримка в онлайн-групах

Зворотній зв’язок
 Сайт: SvitDovkola.org
 E-mail: books@dvsvit.com.ua
 Телефон: +38 067 504 5022 (Viber)
 Олена Шиян: shujan@loippo.lviv.ua
Авторський колектив
та команда видавництва «Світич»
завжди на зв’язку з вами

