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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

Актуальність проблеми полягає в тому, що сучасне швидкозмінне 

суспільство вимагає змін освітніх стандартів. Це вимагає зміни підходів до нав-

чально-виховного процесу. Тому таким необхідним є запровадження 

технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучас-

них дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають 

діяльнісний підхід до навчання. 

Ефективність навчально-виховного процесу з біології, природознавства 

та основ здоров’я у першу чергу залежить від вибору вчителем форми прове-

дення уроку. Поняття «форма» (від лат. forma — зовнішність, устрій) 

трактується у лінгвістиці як «зовнішній вигляд, обрис, тип, структура чогось, 

що зумовлено певним змістом», а з філософської позиції це — усякий 

зовнішній вираз якого-небудь змісту» [ словник філ].   

В.Якупов називає формою навчання спеціальну конструкцію навчально-

го процесу, характер якої зумовлюється змістом навчання, методами, прийома-

ми, засобами діяльності вчителів і учнів, а як дидактична категорія означає 

зовнішній бік організації навчального процесу, пов'язаний з кількістю учнів, 

часом і місцем навчання, а також: із порядком його здійснення. 

Більшість учителів у своїй практичній діяльності використовують 

традиційні форми проведення уроків. Разом з тим реалізація практичної 

направленості біологічних та     фізкультурно-оздоровчих дисциплін  вимагає 

набуття школярами для успішної адаптації у соціумі життєвих навичок, тобто 

вироблення групи психосоціальних умінь і навичок міжособистісного 

спілкування, що допомагають людям приймати поінформовані рішення, 

вирішувати проблеми, критично й творчо мислити, ефективно спілкуватися, 

будувати здорові відносини, відчувати емпатію до інших людей, справлятися з 
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власним життям й управляти ним в здоровий і продуктивний спосіб (за визна-

ченням Всесвітньої організації охорони здоров’я).   

У шкільних програмах формування життєвих навичок у школярів пере-

дбачено у курсі вивчення біології, основ здоров’я, природознавства, безпеки 

життєдіяльності, а також спеціальних курсів («Школа проти СНІДу», «Рівний – 

рівному», «Діалог» тощо. Приміром, у 2006 році у ЗОШ області у школах з під-

готовленими педагогами (загальноосвітніх навчальних закладів № 38, 21, 30, 28 

м. Полтави, №12, 18 м. Кременчука, Кустово-Суходольської ЗОШ  Машівсько-

го р-ну та ін) введено викладання спеціального курсу «Школа проти Сніду», 

метою якого є: надання достовірної і повної інформації з проблеми ВІЛ/СНІДу, 

сприяння формуванню адекватних ставлень до цієї проблеми і людей, які жи-

вуть з ВІЛ, розвивиток необхідних уміннь і навиок, які зменшують схильність 

молоді до ризикованої поведінки, сприяння створенню сприятливого середо-

вища для здоров’я і розвитку учнів. 

Підручники, якими забезпечені предмети природничого та 

фізкультурно-оздоровчого циклів передбачають різні підходи до викладання: 

від традиційних до уроків-тренінгів.                 

УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Основною формою навчання є урок, який характери зується постійним 

складом учнів, точно регламентованим часом  та змістом предмету, сталим 

розкладом, обов’язковим відвідуванням, єдиними навчальними програмами 

тощо.  І.Підласий дає визначення уроку як завершеному у змістовому, 

діяльністному та організаційному відношенні відрізок (етап, ланка, елемент) 

навчального процесу. 

А.Кузьмінський та В.Омеляненко, у свою чергу, визначають урок як 

«форму організації навчання, коли учитель проводить заняття в класній кімнаті 

з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень фізичного і 

психічного розвитку, за розкладом і регламентом.» 

Саме форма навчальної діяльності, забезпечена відповідними дидактич-

ними методами, прийомами, засобами, поставленими метою і завданнями, 
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втіленням рекомендацій психологічної та педагогічної наук, здійснює 

стабілізацію та впорядкування навчально-пізнавальної діяльності учителів і 

учнів. Нині в Україні урок залишається основною формою навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів власності. Саме тому, почи-

наючи з Я Коменського і потепер педагоги досліджують і удосконалюють 

урочну форму навчання: розробка і впровадження у навчальний процес про-

блемного навчання казанським педагогом М.І. Махмутовим, лекціно-

практичної системи в старших класах Кіровоградщини О.О.Хмурою, творчі 

підходи до викладання педагогів-новаторів Ш.О.Амонашвілі, І.П.Волкова, 

М.П.Гузик, В.Р.Ільченко, В.Ф. Шаталова та багатьох інших. 

Не залишилась ця проблема поза увагою науковців. Чимало цікавих 

досліджень  з цього питання у Ю.К.Бабанського, І.П.Підласого, А.Ф.Фурмана, 

М.М.Фіцули, А.І. Кузьмінського,  Омельченко В.Л., О.І.Вишневського та 

інших. 

В.Вишневський вирізняє різні підходи до класифікації уроків: за основ 

ними способами їх проведення (уроки-лекції, кіноуроки, уроки-бесіди і т.ін.); за 

характером пізнавальної діяльності (уроки первинного озна йомлення з 

матеріалом, уроки сприйняття фактів, уроки утворення понять, уроки повто-

рення і уза гальнення): за мірою самостійної роботи учнів (уроки самостійної 

роботи учнів, уроки роботи вчителя з класом); за етапами засвоєння інфор мації 

(вступні уроки, уроки ознайомлення з нав чальним матеріалом, уроки засвоєння 

знань, умінь і навичок, уроки застосування і закріплення інфор мації). Однак 

найпоширенішою в педагогічній теорії і практиці є типологія уроків за основ-

ною дидактичною метою (О.Онищук, Г.Щукіна та ін.). 

ОСНОВНІ ТИПИ УРОКІВ 

За основною дидактичною метою визнача ються такі типи уроків: 

1. Урок засвоєння нової інформації. 

2. Урок формування умінь і навичок. 

3. Урок застосування і закріплення знань, умінь і навичок. 

4. Урок узагальнення і систематизації знань. 
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5. Урок контролю і оцінювання знань. 

6. Комбінований урок. 

Коротку структуру основних типів уроку дають .І. Кузьмінський і Омель-

ченко В.Л. 

[14, 150 – 151]. 

Урок засвоєння знань. 

1.  Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 

знань. 

2.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 

3.  Сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу. 

4.  Запам'ятання нового навчального матеріалу. 

5.  Систематизація знань, отриманих на даному уроці. 

6. Домашнє завдання. Підсумки уроку. 

Урок формування умінь і навичок. 

1.  Перевірка домашнього завдання. Відтворення і корекція опорних 

знань. 

2.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 

3.  Ознайомлення з правилами і способами дій із застосуван ня знань на 

практиці. 

4.  Робота учнів над вправами на застосування знань. 

5.  Домашнє завдання. Підсумки уроку. 

Урок застосування знань, умінь та навичок. 

1.  Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 

2.  Перевірка домашнього завдання, корекція знань, умінь та навичок. 

3.  Усвідомлення програми навчальних дій. 

4.  Самостійна робота над виконанням практичних завдань. 

5.  Узагальнення і систематизація результатів роботи. 

6.  Оцінка діяльності учнів. 

7.  Підсумки уроку. Домашнє завдання. 

Урок узагальнення і систематизації. 
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1.   Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

2.   Відтворення і корекція опорних знань. 

3.   Повторення і аналіз основних фактів, подій, явищ. 

4.   Узагальнення та систематизація знань, засвоєння системи знань, 

провідних ідей. 

5. Домашнє завдання. Підсумки уроку. 

Урок комбінований. 

1.   Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

2.   Перевірка домашнього завдання. 

3.   Актуалізація опорних знань. 

4.   Сприймання й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу. 

5.   Осмислення, узагальнення і систематизація знань. 

6.   Вправи на формування вмінь і навичок на основі отрима них знань. 

7.   Домашнє завдання. Підсумки уроку. 

Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок. 

1.   Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

2.   Перевірка рівня володіння знаннями. 

3.   Перевірка рівня сформованості умінь і навичок. 

4.   Самостійна робота з виконання контрольних завдань. 

5.   Підсумки уроку. 

СТРУКТУРА ТА МЕТА УРОКУ 

Найпоширенішим типом у практиці школи, за словами О. Вишневського, 

є комбінований урок, але він є також найменш цінним, оскільки веде до станда-

ртизації навчання, стереотипного поєднання ланок уроку. Виділення для кож-

ного уроку іншої головної дидактичної мети дає можливість урізноманітнити 

способи і форми навчальної діяльності, забезпечує оригінальність і неповтор-

ність уроку. 

Тип уроку визначається послідовністю його ланок - структурних 

елементів - і є їх конкретним, продуманим, однак гнучким, поєднанням. 
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Іншими словами, до структури уроку належать різні варі анти поєднання його 

елементів. 

Отже, кожен урок має свою чітку структурну побудову і є поєднанням 

різних елементів, таких як: актуалізація опорних знань учнів; засвоєння нових 

знань; формування умінь і навичок; закріп лення і застосування знань, умінь і 

навичок; пере вірка і оцінювання знань; пояснення домашнього завдання. 

Творчий підхід до структурної побудови уро ку означає відхід від стерео-

типного, жорсткого поєднання його елементів. Якщо тип уроку визначається за 

основною дидактичною метою, то вона у свою чергу, залежить від характеру 

майбутньої діяльності, педагогічної взаємодії, від тих ланок уроку, які перева-

жатимуть (не за часом, а за значенням) [5]. 

Чітко визначена мета уроку є головною для вибору типу уроку. Якщо за 

мету ставити засвоєння нових знань, то цю мету можна реалізувати на  уроці 

засвоєння знань; якщо головною дидактичною метою є формування умінь і на-

вичок, то за типом - це урок формування умінь і навичок; на уроці узагальнення 

і систематизації головною метою є узагальнення і систематизація знань учнів; 

на уроці формування умінь і навичок дидактичною метою є формування умінь і 

навичок у школярів; якщо всі дидактичні цілі рівнозначні і не можна виділити 

головної – це буде комбінований тип уроку. 

Мета ( від грец.- за, після) – це те, що перебуває за чимось, наприклад, за 

фізикою (метафізика), логікою (металогіка), дидактикою (метадидактика). Але 

в будь-якому випадку мета трактується як наперед визначений кінцевий резуль-

тат людської діяльності. 

Ціль – це закон практики, яким визначається напрям і регулюється 

людська діяльність, спрямована на перетворення діяльності відповідно до 

усвідомлення людиною потреби [3]. 

У педагогіці мета і ціль ототожнюються і сукупно трактуються як 

ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання; те, до чого прагнуть учи-

тель і учні. 
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Сучасні дидакти (Лозова В.І., Троцко Г.В. та ін.) і зараз визначають три 

основні функції навчання: освітню, розвивальну та виховну відповідно до них 

вирізняють і три основні цілі ( або мети) уроку. 

В організації процесу навчання виходять з положення Л.Виготського, що 

навчання йде попереду розвитку і веде його за собою. Тому першою метою 

уроку є навчальна.Основними цілями якої є: 

− забезпечення учнів знаннями основ сучасного виробництва, про 

відних напрямів науково-технічного прогресу; 

− уміння застосовувати знання для розв'язання практично і технічно 

важливих завдань; 

− бачення дії цих законів науки у техніці, у виробництві; 

− підготовка учнів до обрання однієї з технічних професій; 

− розвиток винахідницьких та конструкторських умінь. 

І. В. Малафіїк відзначає, що розвивальні цілі мають охоплювати розвиток 

загальних та спеціаль них пізнавальних здібностей людини та формування 

культури розумо вої праці, їх сформулюємо у такому вигляді: 

− Сформувати та розвинути вміння порівнювати. 

− Сформувати та розвинути вміння аналізувати. 

− Сформувати та розвинути вміння здійснювати синтез. 

− Сформувати та розвинути вміння здійснювати узагальнення, кла 

сифікацію, абстрагування. 

− Сформувати та розвинути вміння встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки. 

− Сформувати та розвинути вміння здійснювати перенесення дій з однієї 

галузі знань на іншу. 

− Сформувати та розвинути вміння здійснювати прогнозування 

та планування своїх дій. 

− Виробити вміння виокремлювати головне у прочитаному. 

− Виробити вміння складати план прочитаного. 
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− Розвивати спостережливість. 

− Розвивати культуру усного та писемного мовлення. 

− Виробити вміння застосовувати індуктивний метод пізнання 

дійсності. 

− Сформувати вміння застосовувати дедуктивний метод 

пізнання дійсності. 

− Виробити вміння логічного мислення. 

− Виробити вміння діалектичного мислення. 

− Розвивати спеціальні здібності (інтелектуальні, математичні та ін.). 

− Розвинути образну та смислову пам 'ять. 

  

Л Рубінштейн визначав основні структурні складові особистості – це 

спрямованість (погляди, переконання, світог ляд, ідеали), знання, вміння, на-

вички та індивідуально-типологічні якості (задатки, здібності, інтереси, нахи-

ли). Саме процес виховання призводить до зміни однієї або кількох із цих 

складових. 

На думку І.В.Малафіїка у навчанні завжди є якась доля виховання, а у 

вихованні — навчання. Суть навчання полягає у передачі і зас воєнні певних 

знань, у тому числі світоглядних, моральних, правових, естетичних та ін. Суть 

виховання — в іншому, а саме, у формуванні ставлення, звичок соціально-

ціннісної поведінки, вчинків, їх вироблення передбачає спеціальний 

поведінковий тренінг, систему поведінкових вправ, що адекватна загально-

людським, моральним цінностям. 

Як усяка складова діалектичної єдності, ні навчання, ні вихован ня не 

існують у чистому вигляді. У навчанні завжди присутні елемен ти виховання, а 

у вихованні — елементи навчання. 

Виховання (частина освіти) — педагогічний процес, в якому шко лярі 

оволодівають знаннями основ наук, одержують моральні, правові, естетичні, 

екологічні та інші уявлення[17]. 
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Однак, ще А. С. Макаренко вважав, що зводити виховання до навчання 

не можна. 

Таким чином, конкретні виховні цілі уроку можуть бути визначені так: 

сформувати у школярів науковий світогляд, нау кові погляди і переконання, 

наукову картину світу, виробити звички культури поведінки, сформувати 

позитивні людські якості тощо. 

 Важливими є дослідження І.П.Підласого [21, 215], який виділяє три 

основні 

МОДЕЛІ СУЧАСНОГО УРОКУ 

1.  Предметне зорієнтований урок є головною формою навчан ня за 

продуктивною технологією. Навчальний матеріал є головним предметом уваги 

педагога. Його засвоєння — мета навчання. Схема діяльності: матеріал-учні-

результат. Учні, як бачимо, у цьому ланцюзі ієрархії стоять за предметом. Не їм 

головна увага, а предметові. Навчання йде «від предмета». Хто не здатен опано 

вувати предмет, випадає з процесу. Предметно орієнтована техно логія 

безжалісна до учнів, але гарантує високий рівень навченості. Досягнення за-

планованих цілей — основний критерій навчання. 

2.  Особистісно зорієнтований урок — головна форма роботи 

за поблажливою технологією. У центрі педагогічної турботи - 

учень. Матеріал — немовби доповнення до нього. Мета — розви вати 

особистість, а не опановувати навчальний матеріал. Показник навчання не 

кількість і якість засвоєного, а прогрес особистості— розвиненість, 

розкріпачення Я, самоповага, самостійність і незалежність думок і т.ін. Нав-

чальний процес будується «від учня», і якщо той взагалі не бажає учитися, 

стискується, деформується, або ж припиняється сам собою. Ніякого насильства 

ні в чому немає. Кількість і якість конкретних знань, умінь нікого особливо не 

цікавлять. Основний критерій — задоволення запитів особистості, створення 

умов для самореалізації. 

3.Урок співробітництва (співпраці) виражає сутність і особ ливості 

партнерської технології.  Педагог намагається добре розвинути особистість. 
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Його наміри полягають у тому, щоб учні винесли з класу максимум можливих 

знань у поєднанні з осо бистісними оцінними судженнями та необхідним 

рівнем розвитку індивідуальних якостей. Програма навчання за технологією 

співробітництва багатопланова, а її реалізація — справа надзви чайно важка, 

адже треба сполучити складну науку з тонкими до тиками до душі кожного уч-

ня, діяти так, щоб кожний пішов з уроку навченим і задоволеним. 

Урок співпраці найважчий для практичної реалізації. Три пучки завдань - 

 навчити, розвити, виховати, об'єднані гене ральною метою забезпечити розви-

ток і виховання, з одного бо ку, створити умови для самореалізації особистості, 

з іншого бо ку, вимагають від педагога праці на фантастичному рівні. 

Реалізувати ці завдання можливо на уроках у формі тренінгів, які вели-

кою мірою залежать від запровадження сучасних педагогічних методик, 

передусім інтерактивних (тренінгових) форм групової роботи. Поєднання 

продуктивної технології з технологією співробітниц тва може забезпечити 

найвищі результати [21]. 

А вчені О.Пометун та Л.Пироженко, які виділяють три моделі уроку, до-

дають до визначених ще в 60-х роках ХХ ст. Я.Голантом активної та пасивної 

моделей  навчання – інтерактивну, яка по суті відповідає моделі №3 

І.Підласого уроку  співробітництва (співпраці). І.Підласий визначає, що при 

пасивній моделі учень виступає в ролі «об’єкта» навчання( предметно 

зорієнтований урок у І.Підласого), при активній  – «суб’єкта» (особистісно 

зорієнтований урок у І.Підласого), а інтерактивна модель є формою організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну мету – створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен окремий учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає у 

постійній, активній взаємодії всіх учасників навчального процесу [22, 8–9]. 

Проте головною перевагою інтерактивного навчання є формування соціально-

психологічних компетентностей у школярів, що полегшує їх адаптацію у 

суспільстві. Цьому найбільш сприяють уроки, які проводяться у формі 

тренінгу. 
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За визначенням С.Максименка на  відміну від традиційного навчання, яке 

за своєю сутністю є формою передачі та засвоєння знань,  тренінги охоплюють 

весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної 

та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії 

тощо. 

 Л.Ф.Анн досліджує соціально-психологічні тренінги і вкладає в це по-

няття практику психологічної взаємодії, яка ґрунтується на активних методах 

групової роботи. Проблеми соціально-психологічних тренінгів – їхньої 

ефективності, меж продуктивного використання представлені у роботах 

Г.Андрєєвої, А.Деркач, Ю.Ємельянова, Б.Паригіна, Л.Петровської. 

Л.Рай розглядає тренінг як будь-яку сплановану послідовність дій, які 

покликані і спрямовані на те, щоб допомогти індивіду або групі людей навчи-

тись ефективно виконувати певну роботу чи якесь завдання. 

 С.Торп та Дж.Кліффорд досліджують тренінги у професійних сферах 

«без відриву від виробництва» (performance management discussions), як процес 

допомоги тому чи іншому суб’єкту в покращенні кількісних або якісних харак-

теристик його діяльності способом критичного відображення того, яким чином 

суб’єкт використовує специфічні уміння або знання. 

С.Щеколдіна вважає, що тренінг – це форма спеціально організованого 

навчання, яка базується на активних методах групової роботи. Такої ж точки 

зору дотримуються Т.Воронцова та В.Пономаренко, які визначають тренінг як 

форму групової роботи, що забезпечує активну і творчу співпрацю тренера 

(учителя) і учасників між собою [6]. 

 С.Страшко досліджує тренінг як організаційну форму навчально-

виховної діяльності, яка, спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує 

ефективне використання різних педагогічних методів, зокрема, активних, за ра-

хунок створення позитивної атмосфери в групі, та спрямовується на отримання 

сформованих навичок і життєвих компетенцій. 

Актуальність тренінгових форм пов’язана з тим, що: 
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− у світі швидких змін і старіння знань,  миттєвого розповсюдження нової 

інформації, звужується спектр застосування традиційних форм навчання; 

− тренінги дають можливість набути нові навички і уміння; 

− шляхом запровадження інтерактивних методик активізується діяльність 

школярів; 

− є можливість зменшення небажаних проявів поведінки, неефективного 

спілкування, особливостей реагування тощо; 

− розгляд різних шляхів розв’язання проблеми дає можливість змінити погля-

ди на проблему; 

− учитель не домінує над учнем, а «допомагає» йому у процесі здобуття нових 

знань (є фасилітатором) шляхом розвитку власної активності,  спрямовує і 

регулює їх спільну діяльність [6]; 

− забезпечує адекватний зворотний зв’язок між тренером (учителем) і учнем; 

− сприяє корекції неефективних моделей поведінки та їх заміні на нові, 

ефективніші [25]. 

 

СТРУКТУРА ТА МЕТА ТРЕНІНГУ 

Суттєвою перевагою тренінгової форми роботи є те, що  вона дає можли-

вість вивчити, розглянути, «програти» різні складні життєві ситуації, здобувши 

певний життєвий досвід у штучній атмосфері, і виробити певні алгоритми ви-

рішення критичних життєвих ситуацій. Проте головною метою тренінгу є 

«формування життєвих навичок, тобто здатності до адаптивної й позитивної 

поведінки, що робить можливим для особистості вироблення ефективного 

підходу до вимог і проблем щоденного життя» [12]. 

Структура тренінгу 

Тренінг має певну структуру (рис. 1). 

Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань: 

− оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання зво-

ротного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що 
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найбільше запам’яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або 

перевірки домашнього завдання; 

− актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань; 

− створення доброзичливої і продуктивної  атмосфери  (цей  етап  назива-

ють загальним терміном  «знайомство». Він проходить  у  формі  

самопрезентації  чи взаємопрезентаїї учасників тренінгу; 

− підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення 

або повторення правил групи. 

Основна частина тренінгу — кілька тематичних завдань у поєднанні з 

вправами на зняття м'язового і психологічного напруження. 

В основній частині тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний 

блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як і уміння та навички) 

на тренінгу здобуваються в процесі виконання практичних завдань (міні-лекції 

у формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах). 

Заключна частина тренінгу охоплює: 

− підведення підсумків; 

− отримання  зворотного  зв’язку за тематикою поточного тренінгу; 

− релаксацію і процедури завершення тренінгу [5]. 
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Рис. 1. Структура тренінгу 

 

Весь процес навчання на тренінгу повинен зосереджуватись на учневі. 

Для активізації школярів необхідно використовувати різні ресурси, застосову-

вати різноманітні навчальні підходи. 

 Оточення дітей повинно бути не конкуруючим, а кооперативним. Ос-

новна увага мусить приділятись не керівництву рівнями освіти, а керівництву 

школою. А замість нагляду за учнями має затвердитись уповноваження учнів. 

 Для досягнення оптимальних результатів у роботі вчителя треба чітко 

виділити стратегії навчання та найбільш ефективні методи для досягнення 

поставленої мети. 

 Перш за все, учитель повинен зосередитись на навчальній програмі, на 

попередньому досвіді і знаннях учнів, їхніх інтересах, індивідуальних навчаль-

них стилях і рівнях особистісного розвитку.  

 Більшість учителів біології, як, наприклад, Чирікова Л.С. (СШ № 34), 

Шелестенко Н.О. ( НВК № 30), Феоктистова Т.О. гімназія № 28) м.Полтави, 

Ромашко Л.О. Машівського району та інші у своїй роботі керуються п’ятьма 
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основними категоріями навчальних стратегій, що виділені канадськими вчени-

ми [4]: 

 
Схема «Моделі, стратегії та методи навчання» за Бойченко Т.Є. 

 

1. Пряме навчання орієнтоване в основному на вчителя, який є головною 

дієвою особою, що управляє навчальним процесом, і є ефективним при 

викладенні нового матеріалу для введення нових методів, для залучення учнів 

до створення системи знань. 

2. Непряме навчання в основному зосереджене на учнях з метою їхньої 

активізації: спостереження, дослідження, формування висновків, гіпотез і 

сприяє розвитку інтересу до навчання, прагненню отримати нові знання, твор-

чому мисленню, самостійному прийняттю рішень. 

3. Взаємодіюче навчання ґрунтується на співпраці учня і вчителя, 

дискусіях і обміні думками між учнями, вмінні аргументувати свої погляди. А 

це, як вважають Сімен і Феленз, надасть учням можливості ”реагувати на ідеї, 
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досвід, інтуїцію і знання вчителів або товаришів по навчанню і генерувати 

альтернативні шляхи мислення і почуття”. 

4. Навчання, ґрунтоване на досвіді, повністю зосереджене на учневі. 

Вчені Пфайфер і Джоунз пропонують використовувати його для різних видів 

діяльності, критично розглядати попередні знання і досвід, робити власні вис-

новки, планувати власні дії, застосовувати вивчене в життєвих ситуаціях. 

5. Самостійне навчання сприяє розвитку власної ініціативи, впевненості 

в собі та самовдосконаленню учнів. Воно повинно відбуватися під 

керівництвом учителя і заохочувати брати на себе відповідальність за плану-

вання і темпи власного навчання. 

 Правильно визначивши стратегію навчання, вчитель, керуючись власним 

досвідом, темпераментом, творчими нахилами, вибирає оптимальні методи 

навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищення 

ефективності процесу навчання. 

 Результативність роботи вчителя певною мірою залежить від оптималь-

ного та ефективного поєднання стратегії навчання та різноманітних методів. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 При прямому навчанні є доцільним використання методу порівняння і 

протиставлення, який включає пошук спільних і відмінних рис, підсумовуван-

ні результатів. Показ або демонстрація допомагають учням встановити зв’язок 

між “знати про” і “бути спроможним зробити”. 

 Опитування займає чільне місце серед різних методів. Воно повинно бу-

ти диференційованим, особистісно орієнтованим відносно вікових та 

індивідуальних особливостей дітей. 

 Повторення і закріплення широко використовується у практиці учителів, 

але є певні особливості на сучасному етапі викладання біології: цей метод варто 

застосовувати, використовуючи контрольний листок спостережень за учнями. 

 Поглиблене вивчення доцільно впроваджувати, керуючись контрольним 

листком спостережень, зосереджуючись на засвоєних раніше знаннях та 
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уміннях, практичних навичках учнів. Для оптимального використання цього 

методу варто якомога частіше повертатися до вивченого матеріалу як щодня на 

уроці, так щотижня і щомісяця. 

 Учительські вказівки допомагають зорієнтувати роботу школярів у пев-

ному напрямку, а своєчасний контроль та робота (в групах чи індивідуально) 

допомагає учневі не тільки самостійно розібратись з певною проблемою, а й 

самоутвердитись  

 Міні-лекція є ефективною за умов її недовготривалості ( на уроці це може 

бути 10-15 хвилин ), використання таких допоміжних засобів, як плакат, схема, 

великий аркуш паперу, на якому під час розповіді робляться різні нотатки то-

що.  

 Застосування джерел інформації ( ресурсів ) за змістом різниться 

відповідно до вікових особливостей дітей. Так, для молодших школярів можуть 

бути використаними казки, легенди, міфи, а для старших учнів варто викори-

стовувати окрім художніх творів статті в наукових виданнях (вибірково), 

сучасні досягнення вчених, звичайно, вдало подані вчителем для сприйняття 

підлітками. 

 Систематизований огляд допомагає учням зрозуміти взаємозв’язок усь-

ого вивченого, організувати і впорядкувати здобуті знання. 

Відповідно до стратегії непрямого навчання методи зосереджуються на 

розвитку індивідуальних особливостей учня: його власних думок, суджень, 

ставлення до того чи іншого процесу, збереження здобутих знань на довгий 

термін, зрештою, його власної життєвої позиції.  

“Авторське” місце – метод, який дозволяє розкритись творчим особисто-

стям, дає змогу дитині відчути себе автором, творцем певної ідеї, думки 

пропозиції тощо. Учні для всього класу чи в невеликих групах читають свої 

твори і адекватно сприймають критику під час обговорення. 

Вивчення окремих життєвих ситуацій базується на власному життєвому 

досвіді дітей чи їхніх знайомих, який вони аналізують, підсумовують і роблять 

певні висновки. 
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Доповнення літер, слів, речень допомагає учням аналітично мислити, 

змушує до уважного прочитання тексту, щоб правильно виконати завдання, 

логічно вставивши потрібну літеру, слово чи закінчивши речення. 

Концептуальна карта ( опорна схема ) схематично відображає раніше 

здобуті та нові структурні компоненти матеріалу для встановлення 

взаємозв’язку між різними термінами і поняттями. 

Обговорення доцільно проводити у невеликих групах із метою надання 

можливості висловитись кожному учневі, а вчителеві – оцінити розуміння ними 

вивченого. 

Вирішення проблеми застосовується для прийняття учнями рішення, до 

якого їх логічно підвів учитель або до вирішення будь-якої проблеми. 

Дискусії-роздуми показують індивідуальні особливості учнів, їхню 

ерудицію, власне бачення проблеми, уміння співвідносити прочитане, побачене 

у житті чи фільмі з власними позиціями, уміння висловити думку та дати влас-

ну оцінку. 

 Працюючи за взаємодіючим навчанням, учитель повинен чітко постави-

ти мету, повідомити про час виконання та процедуру фіксування здобутих 

знань, використовуючи такі методи: 

 Брейнсторм, або мозкова атака – доцільно використовувати на початку 

уроку або за потреби генерувати знання учнів. При цьому вчитель записує те-

зисно всі твердження учнів, не коментуючи їх, а заохочуючи до роботи якомога 

більшу кількість учнів, не обговорюючи і не виправляючи помилки, не вислов-

люючи власного судження. Після того, як ідеї згенеровані, вчитель коментує їх. 

 Розподіл за ознаками надає можливість учням встановити міжпредметні 

та інші взаємозв’язки більше, ніж за однією ознакою, враховуючи спільні риси, 

структурні або логічні зв’язки. 

 Обговорення, або дискусія базується на уже відомому учням матеріалі і 

вимагає від них толерантного ставлення один до одного, уміння спілкуватися і 

поважати позицію та думки іншого. Кінцевою метою запровадження цього ме-

тоду є прийняття спільного рішення або вирішення якоїсь проблеми. 
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 Коло знань має багато спільного із вище згаданою дискусією і є спосо-

бом подання учнями нової навчальної інформації. 

 Навчальні групи, які співпрацюють між собою, надають можливість узя-

ти участь у навчальному процесі максимальній кількості учасників і обмінятись 

здобутою інформацією з іншими “фахівцями”, які повідомляють у своїх групах 

про здобуту інформацію. Вчитель у власному листку спостережень фіксує 

активність та особистий внесок кожного. 

 Рольові ігри сприймаються дітьми з великою цікавістю, спонукають їх до 

розвитку творчих здібностей, а іноді – й до розкриття потаємного ( бо це ж гра 

), до перевтілення в інший образ. Цей метод дозволяє набути певний досвід і 

отримати ще один шлях до розв’язання проблеми. 

 Рольові ігри дозволяють учням, перевтілившись в інший образ, відчути 

себе учасником певної події, спробувати “ вплинути” на її хід. 

 Створення книжок також розвиває творчі можливості дітей. Одним 

дозволяє реалізувати свої художні здібності, іншим поетичні, декому виявити 

себе як письменника, науковця чи менеджера. Усе це відбувається у грі, тому 

воно підбадьорює і заохочує дітей. 

 Логічне структурування полягає в умінні школярів логічно упорядкову-

вати здобуту інформацію чи події, звертаючи увагу на різні деталі. 

Консультаційна група створюється із сильних учнів, які допомагають 

здобути знання чи відкорегувати неточні відповіді. 

 Павутиння (або веббінг) дозволяє застосувати раніше здобуті знання, 

вибудувавши логічну схему за ієрархічним змістом. 

 Панельні дискусії, або усні виступи надають змогу учням, у яких є певні 

труднощі з письмовими відповідями, виступити перед класом разом з учителем 

чи невеликою групою однокласників з певною інформацією. 

Методи самостійного навчання вчать дітей самостійно аналізувати про-

блему, приймати рішення і діяти, зрештою, адаптуватися до складного життя у 

суспільстві. 
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 Навчання за допомогою комп’ютера надає можливості учням за допомо-

гою інноваційних технологій, економлячи час, здобути максимум інформації, 

провести анкетування чи проілюструвати розповідь учителя. 

 Опис візуального ресурсу задіює зорову пам’ять дітей. Розповіді про 

побачені картини, фільми, фотографії тощо активізують у них уяву, удоскона-

люють мовленнєві здібності. 

 Щоденник класу, до створення якого залучаються усі учні, згуртовує ко-

лектив, розвиває їхні творчі здібності. 

 Есе (твори) вимагають від дітей уміння в письмовій формі висловити 

свої думки, судження, ставлення. 

 Читання та розмірковування під керівництвом учителя дозволяє учням, 

самостійно вивчивши частину матеріалу, розібратись у ньому з допомогою за-

питань вчителя. 

 Домашня робота мусить бути посильною для школяра, але іноді варто 

задавати такі вправи, які вимагають допомоги батьків. Це підтримує контакт 

школи з сім’єю. 

 Особисті щоденники – вид роботи, який виконується і оприлюднюється 

за бажанням дитини. 

 Ключові словники розвивають уміння систематично фіксувати основні 

поняття, терміни та положення, використовуючи їх для повторення. 

 Навчальні контракти складаються між учнем і вчителем, учнем і бать-

ками, між учнями. В них ставиться якась мета, обумовлюються терміни вико-

нання та оцінюються результати. 

 Особисте листування полягає у висловлюванні власних думок і суджень 

у формі листа з висвітленням проблеми, своїм баченням її розв’язання. 

 Ділове листування, як і особисте, розвиває мислення і грамотність. 

Відрізняється від попереднього тим, що написано офіційно-діловою мовою і 

готує дітей до дорослого життя. 

 Конспектування вимагає від учнів уміння виділити основне, користую-

чись різними ресурсами. 
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 Написання газетних статей окрім того, що розвиває творчі здібності 

дітей, активізує їх, не залишаючи байдужими до всього, що відбувається довко-

ла. 

 “З особистої точки зору” – цей метод дозволяє учням зрозуміти 

відмінність між власною точкою зору автора на певні події чи факти та неупе-

редженою констатацією, незалежною від особистих симпатій. 

 Доповіді (повідомлення) використовуються для письмового, графічного 

чи усного повідомлення при вивченні нового матеріалу. 

 Дослідні проекти створюються індивідуально або групою і складаються 

із п’яти етапів (за Т.Бойченко): 

1. Визначення мети і теми дослідження. 

2. Збір інформації з використанням різноманітних ресурсів. 

3. Аналіз та упорядкування інформації. 

4. Вироблення власних суджень та висновків. 

5. Оприлюднення отриманих результатів. 

 Навчання, що базується на досвіді, використовує методи, спрямовані 

безпосередньо на учня, зосереджені на процесі, а не на результаті. Але саме ця 

стратегія передбачає найвищий рівень мотивації, бо безпосередньо беруть ак-

тивну участь у різних видах навчальної діяльності. 

 Екскурсії допомагають, застосовуючи наявні знання, набувати нового 

життєвого досвіду. 

 Уявний образ спрямований на створення в уяві дітей віртуального обра-

зу, події чи ситуації. 

Ілюстрування передає власне розуміння, сприйняття, ставлення до про-

читаного чи почутого, розвиває творче мислення, уяву, фантазію дітей. 

Таким чином, оскільки автори нині діючих підручників з біології, основ 

здоров’я, природознавства передбачають різні підходи до викладання, лише 

творчість, компетентність вчителя визначають форми і методи організації на-

вчально-виховного процесу. Доцільність, продуманість, уміле застосування об-

раних методик забезпечать продуктивність уроку. 
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Проте загальновідомо, що урок у масовій школі більш за все страждає 

від: 

− неякісної підготовки; 

− поганого розрахунку; 

− непродуманої імпровізації; 

− порушень педагогічних закономірностей. 

Тільки підвищивши рівень підготовки уроків, можна всерйоз розрахову-

вати на більший успіх навіть без зміни форм проведення уроку. За будь-якої, 

навіть найсучаснішої, форми уроку, відсутність розрахунку, непроду маність 

етапів уроку буде катастрофічно знижувати його ефективність[21]. 

Але не слід забувати, що в інформаційному суспільстві з кількістю знань, 

що зростають і змінюються дедалі швидше, усе більше цінується уміння знай-

ти, засвоїти і використати конкретні знання. Тому так важливо формувати у 

школярів соціально-психологічні компетентності, що найефективніше 

реалізується на тренінгу. При виборі різних форм і методів навчання з біології, 

основ здоров’я, природознавства, учитель повинен зорієнтувати учнів на прак-

тичне застосування здобутих на уроці знань і найголовніше – забезпечити роз-

виток головного надбання нації – уміння її громадян, які залежатимуть від 

здатності населення навчатися, здобувати навички, витворювати нові 

розв’язання й примножувати цінності.Саме з цією метою на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів біології та основ здоровя доцільно запроваджувати спеці-

альні курси, які дозволяють вчителеві формувати життєві навички у школярів 

(модуль «Методи формування життєвих навичок у підлітків при вивченні 

біології в основній школі»). 
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МОДУЛЬ 

«МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ» 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації  

зі спеціальності «Учитель біології» 

 

ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

Актуальність модуля визначається: 

 погіршенням стану здоров’я школярів; 

 тенденціями до поширення шкідливих звичок у дітей і молоді; 

 необхідністю використання інтерактивних методів для формування 

навичок здорового способу життя.  

 змістовною складовою курсу біології в основній школі. 

 

Мета модуля – формування професійних компетенцій використання інтеракти-

вних методів викладання біології в основній школі з урахуванням вікових особ-

ливостей підлітків для формування у них життєвих навичок здорового способу 

життя. 

 

Завдання модуля: 

Систематизувати знання щодо: 

 життєвих навичок; 

 вікових особливостей сучасних підлітків; 

 інтерактивних методів. 

Сформувати вміння (навички): 

 ідентифікувати життєві навички здорового способу життя; 

 реалізовувати на практиці інтерактивні методи; 

 характеризувати вікові особливості сучасних підлітків і враховувати їх 

у практичній діяльності. 

Розвинути установки до: 
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 самовдосконалення, 

 інноваційності, 

 креативності, 

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 

 

Очікувані навчальні результати модуля: 

знання: 

 характеристик життєвих навичок; 

 вікових особливостей підлітків; 

 методологій використання інтерактивних методів; 

 технологій інтерактивних методів. 

вміння: 

 характеризувати життєві навички; 

 ідентифікувати вікові особливості підлітків; 

 реалізовувати в своїй практичній діяльності інтерактивні методи. 

установки до: 

 самовдосконалення,  

 інноваційності,  

 креативності,  

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 

 

Навчальна стратегія курсу 

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється на тренінгу 

шляхом: 

 розгляду навчального матеріалу на лекціях;  

 самостійної роботи на основі отриманих знань; 

 виконання практичних завдань, спрямованих на використання на практиці 

набутих теоретичних знань та вироблених у них відповідних умінь і навичок;  
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 участі учасників тренінгів у семінарських заняттях з метою розвитку крити-

чного мислення, установок і рис для використання у професійній діяльності 

здобутих знань, вмінь (навичок); 

 проведення вхідного анкетування та підсумкового контрольного тестування 

до модуля; 

 написання та захисту індивідуальної творчої роботи (розробки уроку біоло-

гії, на якому формуються життєві навички здорового способу життя з викорис-

танням інтерактивних методів). 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

ВСТУП ДО МОДУЛЯ 
 Презентація модуля 

 Знайомство з учасниками 

 Вироблення Кодексу взаємодії 

 

ТЕМА 1. НАВИЧКИ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я 

 Проблеми здоров’я дітей у світі і Україні: необхідність просвітницької дія-

льності 

 Навчання здоровому способу життя – нові підходи у рамках школи 

 Планування навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життє-

вих навичок 

 Життєві навички для навчання здоровому способу життя на засадах розвитку 

навичок 

 Життєві навички з основних тем здоров’я (алкоголь, тютюн та інші наркоти-

чні речовини; здорове харчування, сексуальне і репродуктивне здоров’я та 

ВІЛ/СНІД, зменшення рівня інфікування гельмінтами, запобігання насильству 

або просвіта щодо підтримки миру) 

 Теорії розвитку дитини і підлітка 

 Теорії розвитку дитини і підлітка (наслідки для планування здоровому спо-

собу життя на засадах розвитку навичок) 

 



 

 29

ТЕМА 2. ОСВІТНІ МЕТОДИКИ У НАВЧАННІ ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ 

ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ НАВИЧОК 

 Теоретичні основи інтерактивних методів та цикл розвиту навичок 

 Стратегії та методи навчання із залученням учнів 

 Методи навчання із залученням учнів 

 Аналіз програми з біології для основної школи в аспекті формування життє-

вих навичок у школярів 

 Підготовка розробки уроку з біології з використанням інтерактивних мето-

дів для формування життєвих навичок у школярів 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 Тести 

 Представлення індивідуальних творчих робіт (розробок уроків) 

 
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН МОДУЛЯ 

 
 

Лекції, 
вивч-ня 
теорії, 
год. 

Практ.
зан-тя 
год. 

Семі-
нар. 

зан-тя,
год. 

Тес-
ти, 
год. 

Всього, 
ауд. 
год. 

Само-
ст. 
робо-
та, 
год. 

Вступ до модуля 0,5 1 0,5  2  
Тема 1. 
Навички заради здо-
ров’я 

2 0,5 3,5  6  

Тема 2.  
Освітні методики у 
навчанні здоровому 
способу життя на за-
садах розвитку на-
вичок 

2  5  7 4 

Підсумковий конт-
роль  
у формі тесту  
та захисту індивіду-
альної творчої робо-
ти 

  2 1 3  

Всього, год. 4,5 1,5 11 1 18 4 
Разом   22 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Навчальні результати слухачів у межах модуля оцінюються на основі: 

 виконання практичних завдань; 

 участі у семінарських заняттях; 

 підсумкового тесту; 

 захисту індивідуальної творчої роботи. 

Максимальна кількість балів за вивчення всього курсу – 100. 

Прохідний бал – 51. 

 
Розподіл балів: 

 

Види навчальної діяльності 1 
 
2 

Підсумко-
вий конт-
роль 

Всього 

Практичні завдання  10  - 10 
Семінарські заняття  15 25 - 40 
Підсумковий контроль (тест)   20 20 
Підсумковий контроль (захист інди-
відуальної творчої роботи) 
 

  30 30 

Всього 25 25 50 100 
 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Вид навчальної 
діяльності Тема Час  

проведення, год. 

Макс. 
оцін-
ка 

Вступ до модуля 
Лекція Презентація модуля 0,5 год., заняття 

№ 1 
 

Практичне за-
няття 

Знайомство учасників 1год., заняття № 
1 

 

Семінарське за-
няття 

Вироблення Кодексу взаємо-
дії 

0,5 заняття № 1  

Тема 1. Навички заради здоров’я  
Лекція  Проблеми здоров’я дітей у 

світі і Україні: необхідність 
просвітницької діяльності 

0,5 год., заняття 
№ 2 

- 

Лекція, презен-
тація в *.ppt  

Навчання здоровому способу 
життя – нові підходи у рам-
ках школи 

 0,5 год., заняття  
№ 2 

- 
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Практичне за-
няття  

Планування навчання здоро-
вому способу життя на заса-
дах розвитку життєвих нави-
чок 

0,5 год., заняття 
№ 2 

10 

Лекція  Життєві навички для навчан-
ня здоровому способу життя 
на засадах розвитку навичок 

0,5 год. заняття 
№ 2 

 

Семінарське за-
няття  

Життєві навички з основних 
тем здоров’я (алкоголь, тю-
тюн та інші наркотичні речо-
вини; здорове харчування, 
сексуальне і репродуктивне 
здоров’я та ВІЛ/СНІД, змен-
шення рівня інфікування ге-
льмінтами, запобігання наси-
льству або просвіта щодо 
підтримки миру) 

3 год., заняття 
№ 3,4 

15 

 
Тема 1.2 Теорія і принципи навчання здоровому способу життя на заса-

дах розвитку навичок 
Лекція, презен-
тація в *.ppt  

Теорії розвитку дитини і під-
літка 

0,5 год., заняття 
№ 4 

 

Семінарське за-
няття  

Теорії розвитку дитини і під-
літка (наслідки для плану-
вання здоровому способу 
життя на засадах розвитку 
навичок) 

0,5 год., заняття 
№ 4 

 

Тема2. Освітні методики у навчанні здоровому способу життя на заса-
дах розвитку навичок 
Лекція, презен-
тація в *.ppt  

Теоретичні основи інтерак-
тивних методів та цикл роз-
виту навичок 

1 год., заняття 
№ 5 

 

Лекція, презен-
тація в *.ppt  

Стратегії та методи навчання 
із залученням учнів 

1 год., заняття 
№ 5 

 

Семінарське за-
няття  

Методи навчання із залучен-
ням учнів 

4 год., заняття 
№ 6,7 

15 

Семінарське за-
няття  

 Аналіз програми з біології 
для основної школи в аспекті 
формування життєвих нави-
чок у школярів 

1 год., заняття 
№ 8 

10 
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Самостійна ро-
бота  

Підготовка розробки уроку з 
біології з використанням ін-
терактивних методів для фо-
рмування життєвих навичок 
у школярів 

4 год.,  

Підсумковий контроль 
Практичне за-
няття  

Тести 1 год., заняття 
№ 8 

20 

Семінарське за-
няття  

Представлення індивідуаль-
них творчих робіт (розробок 
уроків) 

2 год., заняття 
№ 9 

30 

Разом   100 
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ВСТУП ДО МОДУЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 
Лекція  

«Презентація модуля «Методи формування життєвих навичок у підлітків 

при вивченні біології в основній школі»» 

Методи навчання: лекція-презентація, спрямоване слухання і обмірковування. 

Матеріали для обов’язкового вивчення:  

1. Презентація модуля «Методи формування життєвих навичок у підлітків 

при вивченні біології в основній школі». 

2. Схема «Логіка викладення змісту модуля». 

3. Схема «Сценарій вивчення модуля» 
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Схема «Логіка викладення змісту модуля». 
 

 

 

Проблеми здоров’я дітей в Україні і світі уже зараз 

Негативна тенденція – необхідність зміни ситуації 

Шлях – просвітницька діяльність 

Навчання здоровому способу життя (нові підходи у рамках школи) 

Стратегія (планування навчання) 

Теорії розвитку дитини і підлітка Інтерактивні методики навчання 
здоровому способу життя 

Формування життєвих навичок 

Здорова нація 
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Схема «Сценарій вивчення модуля» 

 
 

Вступ до модуля 
Презентація модуля Лекція 
Знайомство учасників (1год) 

Організаційна 
частина 

Вироблення Кодексу взаємо-
дії 

Семінарське за-
няття (0,5 год.) 

Тема 1. Навички заради здоров’я 
Проблеми здоров’я дітей у 
світі і Україні: необхідність 
просвітницької діяльності 

Лекція (0,5 год.) 

Навчання здоровому способу 
життя – нові підходи у рам-
ках школи 

 Лекція, презен-
тація в *.ppt (0,5 
год.) 

Планування навчання здоро-
вому способу життя на заса-
дах розвитку життєвих нави-
чок 

Практичне занят-
тя (0,5 год.) 

Життєві навички для навчан-
ня здоровому способу життя 
на засадах розвитку навичок 

Лекція (0,5 год.) . 

 
 
 
 
 
 
 
Очна сесія 

Життєві навички з основних 
тем здоров’я (алкоголь, тю-
тюн та інші наркотичні речо-
вини; здорове харчування, 
сексуальне і репродуктивне 
здоров’я та ВІЛ/СНІД, змен-
шення рівня інфікування ге-
льмінтами, запобігання наси-
льству або просвіта щодо 
підтримки миру) 

Семінарське за-
няття (3 год.) 

 
Тема 1.2 Теорія і принципи навчання здоровому способу життя 

на засадах розвитку навичок 
Теорії розвитку дитини і під-
літка 

Лекція, презента-
ція в *.ppt (0,5 
год.) 

 

Теорії розвитку дитини і під-
літка (наслідки для плану-
вання здоровому способу 
життя на засадах розвитку 
навичок) 

Семінарське за-
няття  
(0,5 год.,) 
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Тема2. Освітні методики у навчанні здоровому способу життя 
на засадах розвитку навичок 

Теоретичні основи інтерак-
тивних методів та цикл роз-
виту навичок 

Лекція, презента-
ція в *.ppt (1 год.) 

Стратегії та методи навчання 
із залученням учнів 

Лекція, презента-
ція в *.ppt (1 год.) 

Методи навчання із залучен-
ням учнів 

Семінарське за-
няття 
(4год.)  

 
 
 
 
 
Очна сесія 

 Аналіз програми з біології 
для основної школи в аспекті 
формування життєвих нави-
чок у школярів 

Семінарське за-
няття (1 год.) 

 
 
Самостійна ро-
бота 

Підготовка розробки уроку з 
біології з використанням ін-
терактивних методів для фо-
рмування життєвих навичок 
у школярів 

Самостійна робо-
та (4 год.) 

Підсумковий контроль 
Тести Практичне занят-

тя (1 год.) 
Очна сесія 

Представлення індивідуаль-
них творчих робіт (розробок 
уроків) 

Семінарське за-
няття (2 год.) 
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Практичне заняття  

«Знайомство учасників» 

Метод навчання: «Родинний герб». 

1. Намалюйте схематично родинний герб. У кожному віконечку дайте від-

повідь на питання: 

- Справа, яку я найбільше люблю. 

- Моє найбільше досягнення. 

- Найкраще місце для відпочинку моє душі. 

- Щоб я хотів почути про себе від своїх потомків: 3-4 епітета. 

 2. Представтесь і презентуйте свої герби групі, відкриваючи одне, два або всі 

віконечка. 

 

 

Семінарське заняття 

«Вироблення Кодексу взаємодії» 

Метод навчання: робота в групах. 

Запитання для обговорення: 

1. Яке призначення Кодексу взаємодії? 

2. За яких умов Правила можна внести в Кодекс взаємодії? 

3. Запропонуйте не менше 5 складових Кодексу взаємодії. 

 

Складові взаємодії: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 
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ТЕМА 1.  

НАВИЧКИ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я 

Мета теми: формування компетенцій для ідентифікації життєвих навичок 

здорового способу життя у підлітків. 

 

Завдання теми: 

Систематизувати знання щодо: 

 життєвих навичок; 

 вікових особливостей сучасних підлітків; 

Сформувати вміння (навички): 

 ідентифікувати життєві навички здорового способу життя; 

 характеризувати вікові особливості підлітків і враховувати їх у практичній 

діяльності. 

Розвинути установки до: 

 самовдосконалення, 

 інноваційності, 

 креативності, 

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 

 

Очікувані навчальні результати теми: 

знання: 

 

 характеристик життєвих навичок; 

 вікових особливостей підлітків; 

вміння: 

 

 характеризувати життєві навички; 

 ідентифікувати вікові особливості підлітків;  

установки до: 

 

 самовдосконалення,  

 інноваційності,  

 креативності,  

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ  

«Навички заради здоров’я» 

 Життєві навички (LS) – це здатність до адаптивної й позитивної поведінки, 

що робить можливим для осіб ефективно справлятися з вимогами і проблемами 

щоденного життя (визначення ВООЗ). 

 Здоров'я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благопо-

луччя (визначення ВООЗ). 

 Навички, що сприяють соціальному благополуччю (комунікаційні нави-

чки та навички міжособистісного спілкування): навички ефективного спілку-

вання, навички співпереживання; навички розв'язання конфліктів; навички про-

тидії соціальному тиску (упевненої поведінки, відмови, поведінки в умовах ти-

ску, загрози насилля, протидії дискримінації); навички групової роботи і адво-

кації. 

 Когнітивні (інтелектуальні) навички: самоусвідомлення і самооцінки; 

аналіз проблем і прийняття рішень; навички критичного мислення.  

 Емоційно-вольові навички: навички самоконтролю; керування стресами; 

мотивація успіху і гартування волі. 

 Навички прийняття рішення та критичного мислення  

 Навички розв'язання проблем та самоорганізації: навички підсилення 

впевненості у собі та здатності виконувати контрольні функції, брати на себе 

відповідальність робити інакше або вносити зміни; навички управління почут-

тями; навички управління стресом.  

 Стадії розвитку особистості – фізичний, психічний, соціальний і моральний 

розвиток особистості у певній послідовності (по стадіях). 

 Стадії – це конфлікти (кризи) або завдання, які людина намагається 

розв’язати у певний період свого життя. 

 Розвиток – це якісні фізичні і психологічні зміни від народження до зрілості 

(або до кінця життя). 

 Ріст – фізичні зміни в організмі (зріст, вага). 
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 Дозрівання – глобальні зміни, запрограмовані генетично (відносно незале-

жні від навколишнього середовища).  

 Навчання – відносно стабільні зміни, які відбуваються під впливом досвіду.  

 Контекст розвитку – час, місце народження, економічна і політична ситуа-

ція, система освіти, культура. 

 Моральність – це питання етики, цінностей і захисту прав людини. Це осо-

бисті уявлення про те, що є прийнятним і неприйнятним.  

 

ПЛАН ТЕМИ 

«Навички заради здоров’я» 

 Проблеми здоров’я дітей у світі і Україні: необхідність просвітницької дія-

льності 

 Навчання здоровому способу життя – нові підходи у рамках школи 

 Планування навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життє-

вих навичок 

 Життєві навички для навчання здоровому способу життя на засадах розвитку 

навичок 

 Життєві навички з основних тем здоров’я (алкоголь, тютюн та інші наркоти-

чні речовини; здорове харчування, сексуальне і репродуктивне здоров’я та 

ВІЛ/СНІД, зменшення рівня інфікування гельмінтами, запобігання насильству 

або просвіта щодо підтримки миру) 

 Теорії розвитку дитини і підлітка 

 Теорії розвитку дитини і підлітка (наслідки для планування здоровому спо-

собу життя на засадах розвитку навичок) 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 

«Планування навчання здоровому способу життя на засадах розвитку жит-

тєвих навичок» 

Легше приручити божевільну ідею, 

ніж збудити неіснуючу. 

Sidney Parnes, Creative Problem Solving Institute, Buffalo, NY 

 Метод навчання: обговорення піраміди планування (додаток № 1). 

 Форма проведення: очна. 

 Час проведення: 0,5 год. 

Питання для обговорення:  

1. Які кроки потрібно зробити для формування здорового способу 

життя у школярів? (сформувати цілі, завдання, зміст і методики). 

2. Навіщо потрібні постановки цілей? (Цілі навчання здоровому спо-

собу життя на засадах розвитку навичок загалом описують термінах проблему 

здоров'я чи споріднену соціальну проблему, на яку в певний спосіб має бути 

спрямовано вплив). 

3. Яка мета формування завдань? (Завдання описують конкретні типи 

поведінки чи умови, які, якщо вони позитивні, значно впливатимуть на досяг-

нення цілі. Багато факторів впливають на поведінку та умови; і навчання здоро-

вому способу життя на засадах розвитку навичок є одним з них). 

4. У чому полягає зміст навчання здоровому способу життя на засадах 

розвитку навичок? (Зміст навчання здоровому способу життя на засадах розви-

тку навичок полягає в чітко окреслених знаннях, ставленнях та навичках, вклю-

чно з життєвими навичками, в оволодінні якими молодим людям надається до-

помога, щоб вони могли сприйняти типи поведінки або створити умови, описа-

ні в завданнях). 

5. Яка роль методик?(для успішної реалізації мети вибирають методи-

ки, що найбільш відповідають змісту. Наприклад, лекції прийнятний метод до-

помоги учням в отриманні точних знань; обговорення допомагають впливати на 

ставлення, а рольова гра прийнятний засіб розвитку навичок. Можна й необхід-
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но користуватися широким спектром методик навчання і викладання для отри-

мання учнями знань, ставлень і навичок). 

 
Додаток № 1.Піраміда планування. 

 
 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

Життєві навички з основних тем здоров’я  

(алкоголь, тютюн та інші наркотичні речовини; здорове харчування, сек-

суальне і репродуктивне здоров’я та ВІЛ/СНІД, зменшення рівня інфіку-

вання гельмінтами, запобігання насильству або просвіта щодо підтримки 

миру) 

Метод навчання: робота в групах 

Питання для обговорення: 

1. Яким комунікаційним навичкам відповідають навички прийняття рішен-

ня та критичного мислення і які навички розв'язання проблем та самооргані-

зації вони формують з тем алкоголь, тютюн та інші наркотичні речовини? 

2. Яким комунікаційним навичкам відповідають навички прийняття рішен-

ня та критичного мислення і які навички розв'язання проблем та самооргані-

зації вони формують з теми здорове харчування? 
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3. Яким комунікаційним навичкам відповідають навички прийняття рішен-

ня та критичного мислення і які навички розв'язання проблем та самооргані-

зації вони формують з тем сексуальне і репродуктивне здоров’я та 

ВІЛ/СНІД? 

4. Яким комунікаційним навичкам відповідають навички прийняття рішен-

ня та критичного мислення і які навички розв'язання проблем та самооргані-

зації вони формують з теми зменшення інфікування гельмінтами? 

5. Яким комунікаційним навичкам відповідають навички прийняття рішен-

ня та критичного мислення і які навички розв'язання проблем та самоор-

ганізації вони формують з теми запобігання насильству? 

 
Форма для заповнення 

 
Теми здоров’я Комунікаційні на-

вички та навички 
міжособистісного 
спілкування 

Навички прийняття 
рішення та критич-
ного мислення 

Навички розв'язан-
ня проблем та са-
моорганізації 

    
 
 
 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

Теорії розвитку дитини і підлітка  

(наслідки для планування здоровому способу життя на засадах розвитку 
навичок) 

 
Метод навчання: графіті 

Питання для обговорення: назвати і охарактеризувати стадії розвитку дитини за 

Е.Еріксоном. 

Стадії розвитку дитини (за Еріксоном): 

 довіра проти недовіри (до 1 року):  

задача формування довіри до навколишнього світу розв’язується у віці до 1 

року. Вирішення цього конфлікту найбільше залежить від людей, які вихо-

вують малюка. Якщо світ уявляється дитині непередбачуваним і небезпеч-
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ним, він так і не може подолати кризу, виростає недовірливим та нервовим. 

Крайній випадок – схильність до суїциду  

 незалежність проти невпевненості (1 – 3 роки): 

спочатку діти не здатні діяти, вони – реагують. Але вже на другому році 

життя дитина поступово починає діяти з власної волі. Так формується по-

чуття незалежності. Якщо дитину обмежувати і надміру опікати на цьому 

етапі, вона виросте залежною і невпевненою у собі.  

 ініціативність проти почуття провини (3 – 5 років): 

час розвитку креативності, активного дослідження себе і навколишнього 

світу. Важливо забезпечити дитину різноманітними іграшками, матеріала-

ми для малювання, ліплення. Корисні заняття музикою, танцями, гімнасти-

кою. Ті, в кого це завдання не розв’язане, можуть постійно почуватися 

винними (привід для цього завжди знайдеться)  

 Успішність (працелюбність) проти комплексів (6 – 13 років): 

ця стадія триває протягом перших років навчання в школі. Розв’язання 

конфлікту шляхом пізнання своїх сильних і слабких якостей, уміння дося-

гати успіху (у першу чергу в навчанні). На цьому етапі важливо хвалити 

дитину не так за реальні досягнення, як за активність і докладені зусилля. 

Якщо активність дитини не стимулюється, це може сформувати занижену 

самооцінку і комплекси меншовартості. Нерозв’язана криза, як правило, 

завершується тим, що дитина починає вважати себе невдахою, втрачає мо-

тивацію до навчання.  

 ідентичність проти дифузиії (підлітковий вік): 

задача формування самоідентичності, розвитку самосвідомості. Самоіден-

тифікація – не стільки в тому, хто ти є, а в тому, ким ти хочеш бути. Дже-

релом конфлікту є наявність практично необмежених альтернатив розвит-

ку. Підліток “приміряє” на себе різні соціальні ролі, формує власну шкалу 

цінностей, здійснює вибір.  

 інтимність проти ізоляції: 

задача створення сім’ї, народження дітей.  
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 продуктивність проти стагнації: 

домінує прагнення людини до самореалізації, праці на благо суспільства, 

родини. Конфлікт між тенденцією до егоцентризму (як у підлітків) та мож-

ливість самореалізації на благо інших.  

 мудрість проти відчаю: 

розв’язання попередніх завдань допомагає людині відчути повноту життя, усві-

домити його сенс. Нерозв’язані кризи розвитку можуть призвести до невдово-

лення власним життям, відчаю перед лицем неминучої смерті. 

 
Заповніть «сходинки» 

Стадії розвитку Еріксона
(для дітей)

(довіра проти недовіри)

(незалежність проти невпевненості )

(ініціативність проти почуття
провини)

(успішність проти комплексів)

ідентичність проти дифузії

до 1 року

1-3

3-5

6-13

13-18

 
 

 
 
ТЕМА 2. ОСВІТНІ МЕТОДИКИ У НАВЧАННІ ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ 

ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ НАВИЧОК 

 
Мета теми – формування професійних компетенцій використання інтерактив-

них методів викладання біології в основній школі з урахуванням вікових особ-

ливостей підлітків для формування у них життєвих навичок здорового способу 

життя. 
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Завдання: 

Систематизувати знання щодо: 

 інтерактивних методів. 

Сформувати вміння (навички): 

 ідентифікувати інтерактивні методи; 

 реалізовувати на практиці інтерактивні методи; 

Розвинути установки до: 

 самовдосконалення, 

 інноваційності, 

 креативності, 

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 

 

Очікувані навчальні результати: 

знання: 

 методологій використання інтерактивних методів; 

 технологій інтерактивних методів. 

вміння: 

 ідентифікувати інтерактивні методи; 

 реалізовувати в своїй практичній діяльності інтерактивні методи. 

установки до: 

 самовдосконалення,  

 інноваційності,  

 креативності,  

 уміння реагувати на ситуацію та її зміни. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ 

«Освітні методики у навчанні здоровому способу життя на засадах розвит-

ку навичок» 

Навички – це спроможність, що робить можливою конкретні форми поведінки 

Вербальні методи — методи, в яких головним засобом навчання є слово: роз-

повідь, бесіда, виклад матеріалу, пояснення, лекція. 

Визначення і аналіз потреб у навчанні — це процес, за допомогою якого мо-

жна виявити виконавський розрив, визначити курси, становити можливість їх 

задоволення. 

Вміння — готовність людини ефективно виконувати дії (або діяльність) відпо-

відно до мети і умов, за яких необхідно діяти. Основою вмінь є знання; розріз-

няють розумові практичні, часткові, загальні та узагальнені. 

Емпіричне навчання — навчання, яке базується на досвіді учня. 

Життєвий досвід — сукупність практично засвоєних знань навичок, умінь. 

Здібності — індивідуально-психологічні особливості як суб'єктивна умова ус-

пішного виконання визначеного типу діяльності. Здібності не зводяться до 

знань, вмінь та навичок індивіда, їх проявами є швидкість, глибина, легкість і 

міцність оволодіння засобами та прийомами діяльності, формуються на основі 

задатків. 

Зміст заняття — це нова інформація, потрібна для виконання завдань. Як пра-

вило, це поєднання фактів (що це таке), понять (як це працює) і принципів (чо-

му це важливе). Представляючи новий матеріал, викладач повинен наслідувати 

кроки розказати, показати і дати зробити. 

Знання — це інформація (дані, поняття і стосунки), яку індивід може відтвори-

ти. 

Методи активного навчання — це такі способи навчальної взаємодії, що ак-

тивізують самостійність думок тих, хто вчиться залучають їх до процесу вироб-

лення інформації, формують систему ставлень, створюють атмосферу пороз-

уміння та співпереживання, роблять дорослих учнів справжніми суб'єктами на-

вчання. 
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Методи навчання — спосіб досягнення навчальної мети, система послідовних 

взаємопов'язаних дій вчителя й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти, 

формується світогляд учня, розвиваються їх здібності; існують різні класифіка-

ції за джерелами здобуття знань: словесні, наочні, практичні; за характером пі-

знавальної діяльності: репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, про-

блемного викладу, тощо. 

Мотивація — система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкрет-

них форм діяльності або поведінки. Мотивами можуть виступати уявлення й 

ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні й духовні потреби лю-

дини. Одна й та сама діяльність може здійснюва-тись за різних мотивів. 

Навчальне завдання — це більш детальне твердження, яке визначає, що учень 

зможе виконувати після проходження етапу або відрізку навчання, такого, як 

урок. 

Навчальний результат — це загальне (широке) твердження, яке визначає, що 

учень зможе виконувати (видима діяльність або поведінка) наприкінці навчан-

ня. Формулювання навчального результату містить одне або два дієслова, по-

в'язаних сполучником «і». Ці дієслова ми називаємо «компетенціями» або «на-

вичками». 

Навчання — процес здобуття знань, навичок і установок для певного виду дія-

льності організованим способом, наприклад, для виконання конкретної роботи 

або завдання. 

Навчання дорослих— напрям в освіті, який забезпечує задоволення потреб 

осіб, занятих самостійною професійною діяльністю. Необхідність навчання до-

рослих обумовлена динамікою соціальних, технічних і технологічних змін в ха-

рактері праці і суспільної діяльності людей. 

Навички — дії, складові частини яких у процесі багаторазового повто-рення 

стають автоматичними. Навички, характеризуються високим сту-пенем засво-

єння і відсутністю поелементної свідомої регуляції і контролю. 
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Особистісний підхід — ставлення педагога до вихованця як до особистості, як 

до самосвідомого відповідального суб'єкта власного розвитку, і як до суб'єкта 

виховної взаємодії. 

Перцепція — (від лат. perceptio — сприймання, пізнавання) відображення ре-

чей і явищу свідомості людини за допомогою органів чуття. 

Портфоліо — пакет документів, матеріалів, що відображають діяльність того, 

кого навчають. Часто перевіряється разом зі спостерігачем, з'ясовуються важ-

ливі моменти, задаються питання з метою аналізу й уточнення. 

Принципи навчання — найважливіша категорія теорії навчання; відобража-

ють закономірності навчального процесу, регулюють діяльність учителя та уч-

нів, зберігають своє загальне значення в навчанні всіх дисциплін і на всіх його 

етапах. 

Установка — ставлення або підхід до виконуваної роботи чи завдан-ня. 

Учіння — процес здобуття, знань, навичок і вироблення установок. 

Фасилітатор — тренер який позитивно впливає на навчальну діяльність інших, 

стимулює її внаслідок чого вона стає активнішою, вільнішою та розкутішою. 

Фасилітативний тренер є диригентом навчального процесу. Супутніми до фа-

силітації, як правило, є процеси наслідування та сугестії, що висувають складні 

та суворі вимоги як щодо організації навчання, так і щодо особистості тренера 

та його поведінки. Суть концепції фасилітативного навчання. Можна резюму-

вати у такому вислові: тренери звертають більше уваги на учіння студентів, 

аніж на своє викладання. 

Харасмент (harassment, англ.) — занепокоєння, примушення, агресія, образа: 

— вербальна образа або загроза людині, або членам її родини; 

— неприйнятні ремарки, коментарі, натяки, інсинуації, насмішки; 

— неприйнятні пропозиції, запити прямого та непрямого характеру (наприклад, 

сексуальні пропозиції, або примушення), відповідні жестикуляції, міміка тощо; 

— демонстрування порнографічних, расистських, образливих, принизливих ма-

люнків, фотокарток тощо. 
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ПЛАН ТЕМИ 

«Освітні методики у навчанні здоровому способу життя на засадах  

розвитку навичок» 

 Теоретичні основи інтерактивних методів та цикл розвиту навичок 

 Стратегії та методи навчання із залученням учнів 

 Методи навчання із залученням учнів 

 Аналіз програми з біології для основної школи в аспекті формування 

життєвих навичок у школярів 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

Методи навчання із залученням учнів 

Метод навчання: робота в групах 

Завдання: 

Кожній групі обрати по 1-2 методи і програти їх з рештою учасників.  

Форма звітності: 

 
Назва методу Опис методу Обґрунтованість 

застосування 
при вивченні 

конкретної теми 
з біології 

Етап уроку Вікова група 
та кількість 
учасників 

     
 
 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ  

Аналіз програми з біології для основної школи в аспекті формування жит-

тєвих навичок у школярів 

Метод навчання: робота в групах 

Учасників об’єднати в групи по 3 особи. 

Кожній групі проаналізувати, відповідно, програми з: ботаніки, зоології, анато-

мії, загальної біології. 
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Завдання: Обґрунтуйте використання інтерактивних методів на уроках біології 

Форма звітності: 

 
Назва пред-

мету 
Тема уроку Етап уроку Назва методу Тривалість в 

хв.. 
     

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Підготовка розробки уроку з біології з використанням інтерактивних ме-

тодів для формування життєвих навичок у школярів 

Схема дидактичної матриці уроку:  

Предмет: 

Клас: 

Тема уроку: 

Мета уроку: 

Завдання уроку: 

Тип уроку: 

Очікувані результати: 

Прилади і матеріали: 

Рівень навчальних можливостей учнів класу: 

Кінцевий результат уроку: 

 



 

 52
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Форма проведення: очна сесія. 

Термін проведення: тестовий контроль. 

Тести (правильні відповіді виділені курсивом): Додаток № 2. 

 
 
 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ (РОЗРОБОК 

УРОКІВ) 

Форма проведення: очно. 

Розробки уроків з тем біології (7-11 кл.). 

 
 

Додаток 1 
Анкета до початку вивчення модуля 

 
Назва  навчального модуля Формування життєвих на-

вичок здорового способу 
життя в підлітків при ви-
вченні біології інтерактив-
ними методами 

Навчальна мета вивчення модуля формування професійних 
компетенцій використання 
інтерактивних методів ви-
кладання біології в основ-
ній школі з урахуванням ві-
кових особливостей підліт-
ків для формування у них 
життєвих навичок здорово-
го способу життя. 
 

 
Місце анкетування у структурі модуля До початку вивчення моду-

ля 
Призначення анкетування Діагностування обізнаності 

з проблеми 
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Мета анкетування Визначення обізнаності з 
проблеми для наповнення 
відповідного рівня склад-
ності та глибини змісту мо-
дуля 

Структура цільової аудиторії учасників  
анкетування (загальна кількість, характе-
ристика за визначеними ознаками, власти-

востями поділу тощо) 

20 учасників, учителі біо-
логії, суцільне пряме анке-
тування. 

 
 

Вступна частина анкети 
 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського проводить дане опитування з метою визначення обізна-
ності з проблеми формування життєвих навичок здорового способу життя в 
підлітків при викладанні біології інтерактивними методами. Ваші об’єктивні 
відповіді допоможуть нам здійснити оптимальне наповнення змісту навчаль-
ного модуля.  
Анкета є анонімною і Ви можете не вказувати своє ім’я та прізвище. Інформа-
ція, надана Вами в анкеті залишиться конфіденційною і використається ви-
ключно для формування змісту навчального модуля. 
Просимо Вас правильну відповідь обвести кружечком. 

 
Основна частина анкети 

І. Контактні питання. 
1. У своїй роботі Ви: 

− користуєтесь «старими перевіреними» методами; 
− намагаєтесь постійно поповнювати свій арсенал методів новими. 

2. Як часто Ви знаходите час для ознайомлення з спеціальною педагогічною 
літературою: 

− щодня; 
− не менше разу на тиждень; 
− не менше разу на місяць; 
− час від часу. 

3. Викладання  в 7 класі відрізняється від викладання в 9 класі: 
− так; 
− ні. 

4. При складанні поурочного плану Ви звертаєте увагу на методи: 
− так; 
− ні 

ІІ. Основні питання.  
5. Чи знайомі Ви зі станом здоров’я підлітків в Україні? 

− так; 
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− ні 
6. Про «життєві навички» Ви: 

− нічого не знаєте; 
− ознайомлені частково; 
− впроваджуєте в роботі. 

7. Якщо Ви дали позитивну відповідь на 2 останні твердження попереднього 
питання, то дайте відповідь на 3 і 4 питання, якщо – ні, переходьте відразу до 
10 питання.  
8. Чи можете Ви охарактеризувати 5 життєвих навичок підлітків: 

− так; 
− ні. 

9. Назвіть 3 навички  здорового способу життя: 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 

10. Навички здорового способу життя можна формувати на уроках біології: 
− так; 
− ні. 

11. Ви легко можете ідентифікувати вікові особливості сучасних підлітків: 
− так; 
− ні. 

12. Ви можете охарактеризувати соціально-психологічні відмінності покоління 
90 років: 

− так; 
− ні. 

13. Ви ознайомлені з теорією Е. Еріксона: 
− так; 
− ні. 

14. Ви ознайомлені з пірамідою потреб А.Маслоу: 
− так; 
− ні. 

15. Чи враховуєте Ви у своїй педагогічній діяльності  психологічні особливості 
дівчаток і хлопчиків: 

− так; 
− ні. 

16.  З інтерактивними методами Ви: 
− зовсім не знайомі; 
− дещо про них чули; 
− використовую у практичній діяльності. 
Якщо Ви дали позитивну відповідь на 1 твердження 12 питання, то Ви 
відразу переходите до 26 питання. 

17. Ви можете охарактеризувати інтерактивні методи? 
− так; 



 

 56

− ні. 
18. Назвіть відмінності активних та інтерактивних методів: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
19. Ви використовуєте Ви у своїй практичній діяльності інтерактивні методи: 

− так; 
− ні. 

 
20. Назвіть 5 інтерактивних методів: 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
 

21. Назвіть переваги запровадження інтерактивних методів: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
22.  Який метод можна використати для активізації пізнавальної діяльності уч-
нів на уроці: 

− мозковий штурм; 
− написання есе; 
− рольова гра; 
− перспективний підхід; 
− криголам? 

 
23.  До переваг інтерактивних методик навчання належать: 

− розширення сприйняття учасниками себе та інших; 
− можливість залишитись непомітним; 
− розвиток навичок слухання та спілкування; 
− вчитель є головною діючою особою на уроці; 
− полегшення обговорення делікатних питань; 
− можливість подання великого обсягу теоретичної інформації. 

 
ІІІ. Заключні питання. 
24. При використанні інтерактивних методів вчитель більше: 

− вчить; 
− допомагає вчитися учням; 
− є пасивним спостерігачем. 

25. Як Ви вважаєте запровадження інтерактивних методів: 
− полегшить Вашу роботу;  
− ускладнить Вашу роботу. 



 

 57

26. Чи зміниться ставлення до процесу навчання у школярів із запровадженням 
інтерактивних методів: 

− так; 
− ні. 

27. Чи потрібно намагатися запроваджувати інтерактивні методи спільно з ад-
міністрацією школи: 

− так; 
− ні. 

 
 

“Паспортичка” 
 
28. Ваш вік: 

− До 30 років; 
− До 40 років; 
− До50 років; 
− До 60 років. 

29. Стаж Вашої роботи; 
− Більше 5 років; 
− Більше 10 років: 
− Більше 20 років; 
− Більше 30 років. 

30. Ви проживаєте: 
− в місті; 
− в селі. 

31. Ви працюєте: 
− в загальноосвітній середній школі; 
− в ліцеї; 
− в гімназії; 
− інше 

 
 

Завершення анкети 
Дата заповнення анкети     «_____»  ___________________    20___ року 
 

Дякуємо! 
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Додаток  2 
Тест (правильні відповіді виділені курсивом) 

1. Життєві навички формуються через розвиток: 

 комунікаційних та навичок міжособистісного спілкування; 

 навичок прийняття рішення та критичного мислення; 

 навичок розв’язання проблем та самоорганізації; 

 формування гігієнічних навичок та розвитку опорно-рухової системи. 

2. До комунікаційних навичок належать: 

 інформування інших про негативні соціальні наслідки; 

 збір інформації про власний стан здоров’я; 

 прохання батьків не палити в автомобілі, коли вони їдуть разом з ними. 

3. Навички прийняття рішень та критичного мислення це: 

 критикувати тих, хто вживає алкоголь; 

 зібрати інформацію щодо наслідків вживання алкоголю і тютюну; 

 запропонувати пити безалкогольні напої на вечірці, де подають алко-

голь. 

4. Навички управління стресом: 

 проаналізувати, що призводить до стресу; 

 зменшити стрес завдяки такій діяльності як фізичні вправи, медита-

ція; 

 працювати з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

5. Навички самоусвідомлення та самоорганізації: 

 визнавати зв’язок між розладом харчування та психологічними й емо-

ційними факторами; 

 постійно дотримуватися дієти;  

 визначати власні уподобання споживаної їжі та закусок. 

6. Продовжте речення: 

Вміння чітко і спокійно без звинувачення заявити про свою позицію – це нави-

чки 

____________________ . 
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(спілкування) 

7. Продовжте речення: 

Визначення та реалізація мирних засобів розв’язання конфлікту, опір тиску од-

нолітків та дорослих щодо поведінки на засадах насильства – це навички 

__________________________ . 

(управління стресом) 

8. Продовжте речення: 

Поділитися позитивними результатами дегельмінтизації – це навички 

__________________________ . 

(відстоювання інтересів) 

9. Продовжте речення: 

Розуміння ролей нападника, жертви та стороннього – це навички 

__________________________ . 

(прийняття рішення) 

10.  Продовжте речення: 

Практикувати типи поведінки, що запобігають зараженню гельмінтами, напри-

клад, уникати зараженої води – це навички 

__________________________ . 

(самомоніторингу) 

11.  Назвіть не менше п’яти комунікаційних навичок та навичок міжособистіс-

ного спілкування:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(активне слухання, навички асертивності, навички впливу та переконливості, 

навички встановлення контактів та мотивування, вербальне/невербальне спіл-

кування). 

12.  Назвіть не менше п’яти навичок прийняття рішень та критичного мислен-

ня 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 (навички збирання інформації, оцінювання себе та інших, майбутніх наслідків 

сучасних дій для визнання альтернативних рішень проблем, навички аналізу 

впливу цінностей та ставлення до себе і до інших на мотивацію, аналіз впливу 

однолітків та ЗМІ, аналіз ставлень, цінностей, соціальних норм, вірувань та 

факторів, що на них впливають). 

13.  Назвіть не менше п’яти навичок розв’язання проблем та самоорганізації  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(розбудова самооцінки, впевненості в собі, формування навичок самосвідомос-

ті, включно з усвідомленням вправ, впливів, цінностей, ставлень, сильних і сла-

бких сторін, встановлення цілей, управління гнівом, організація часу, вміння 

справлятися з горем та занепокоєнням). 

14. Доповніть схему формування життєвих навичок: 

знання – … – навички 

(ставлення) 

15. Перелічіть не менше трьох шляхів ВІЛ-інфікування: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(статевий, через кров, від матері до дитини під час пологів) 

16. Навички відстоювання інтересів це: 

 переконати директора затвердити і запровадити політику щодо шкіл, де 

не палять;  

 заручитися підтримкою місцевої громади щодо шкіл та громадських спо-

руд, де не палять 

 опиратися наполегливим пропозиціям приятеля жувати тютюн чи палити не 

втративши друзів та гідності 

17. Назвіть освітні проекти та предмети шкільного курсу, які формують жит-

тєві навички у школярів: 

(«Рівний – рівному»; «Школа проти СНІДу»; основи здоров’я, біологія) 

18. У які 3 групи об’єднують ЖН? 
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 ЖН об'єднують у три групи: 

 соціальні, когнітивні та емо-ційно-вольові навички або внутрішньоперсона-

льні (психологічні); 

 міжперсональні (комунікативні); 

 навички протидії соціальному тиску. 

19. Розвиток це: 

 якісні фізичні і психологічні зміни від народження до зрілості (або до кінця 

життя); 

 фізичні зміни в організмі (зріст, вага); 

 глобальні зміни, запрограмовані генетично (відносно незалежні від навко-

лишнього середовища); 

20. Казки ті історії допомагають нам: 

__________________________________________________________________ 

(чітко побачити свої місію і цілі; подумати про те, чи дійсно ці цілі є нашими 

чи когось іншого, конкретніше сформулювати свої бажання і, найголовніше, 

подумати про те, що ми будемо робити тоді, коли здійснимо свої бажання). 

21. Назвіть метод, який: 

 допомогає учням в отриманні точних знань – лекціяї;  

 допомагає впливати на ставлення – обговорення,  

 прийнятний засіб розвитку навичок – рольова гра. 

22. Яка тенденція стану здоров’я дітей і молоді: 

 тенденція на покращення; 

 тенденція на погіршення. 

23. Здатність до адаптивної й позитивної поведінки, що робить можливим 

для осіб ефективно справлятися з вимогами і проблемами щоденного 

життя це: 

 життєві навички; 

 здоровий спосіб життя; 

 психологічна поведінка.  

24. Здоров'я – це: 
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 стан повного фізичного благополуччя; 

 стан морального задоволення; 

 стан повного психічного благополуччя; 

 стан насолоди і комфорту; 

 стан повного соціального благополуччя; 

 стан повного матеріального благополуччя. 

25. Доповніть словосполучення. Н арізних етапах розвитку людини форму-

ються: 

 довіра проти недовіри (до 1 року); 

 незалежність проти невпевненості (1 – 3 роки); 

 ініціативність проти почуття провини (3 – 5 років); 

 успішність (працелюбність) проти комплексів (6 – 13 років;) 

 ідентичність проти дифузиії (підлітковий вік); 

 інтимність проти ізоляції; 

 продуктивність проти стагнації; 

 мудрість проти відчаю: 

26. Назвіть стратегії навчання : 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

27. Метод мозкового штурму доцільно використовувати: 

 на початку уроку; 

 вкінці уроку; 

 під час вивчення нового матеріалу; 

 на закріплення. 

28. Назвіть не менше 5 методів для використання при вивченні нового мате-

ріалу: 

 __________________________ 
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 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

29. Продовжте речення: 

Диспут відрізняється від дискусії тим, що потребує 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

(теоретичного обґрунтування і визначення чіткої відповіді) 

30. Які методи Ви запропонуєте дітям, які мають: 

 акторські здібності (рольова гра); 

 до письма (написання есе); 

 ораторські здібності (панельні дискусії); 

 гарно малюють(авторське місце); 

 грають на музичних інструментах (авторське місце);. 

31. Назвіть основні етапи написання наукової роботи: 

 визначення теми; 

 опрацювання теоретичного матеріалу; 

 власні дослідження; 

 апробація результатів; 

 підсумки; 

 оприлюднення результатів. 

32. Для профілактики ВІЛ/СНІДу в основній школі підійдуть такі мето-

ди:_________ _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 (дискусія, робота в трупах, взаємо навчання, мозковий шторм т а ін.) 

33. Інтерактивна презентація – це _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

______________________________. 

(Форма роботи, яка є найкращою альтернативою традиційним лекціям. 

Використання інтерактивних презентацій потребує комп'ютера з проек-

тором. За відсутності необхідного обладнання можна використовувати 

власні наочні матеріали у тому числі й ті, які буде створено під час вико-

нання проектів. Добре, якщо є можливість показати фільм, слайди або фо-

тографії.) 

34. Які методи роботи з учнями Ви використаєте під час екскурсії ? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

(робота в парах, виконання проектів, ілюстрування тощо) 

35. Які методи Ви використаєте для самостійного навчання учнів? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

(робота з комп’ютером, робота в Інтернеті, інтерв’ювання тощо) 

36. Які методи взаємодіючого навчання Ви знаєте? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (взаємонавчання, робота в групах, інтерактивні презентації, дискусії, де-

бати, рольові ігри, аналіз історій і ситуацій, виконання проектів, творчі 

конкурси тощо) 

37. Які з цих тверджень є невірними? 

Для організації дебатів важливо дотримуватися наступних рекомендацій: 

 Дозвольте учасникам обрати позицію на власний розсуд. 

 Розприділяйте ролі на свій розсуд. 

 Якщо у однієї позиції забагато прихильників, попросіть бажаючих відсто-

ювати протилежну точку зору або стати суддями. 

 Тема для дебатів повинна бути невідомою до їх початку. 
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 Дайте учасникам час і можливість для вивчення проблеми. Підготуйте для 

цього інформаційні матеріали. 

 Керуйте процесом дебатів і відстоюйте свою точку зору. 

 Поясніть правила проведення дебатів. 

 Правила дебатів можуть змінюватись під час їх проведення. 

 Під час дебатів уважно стежте, щоб жоден з учасників не домінував, нама-

гаючись виступити за рахунок часу іншого. 

 Якщо Вам не імпонує думка виступаючого, перервіть його виступ і напра-

вте в правильне русло. 

 Стежте, щоб дебати не виходили за межі заданої теми. 

 Якщо виникла пауза, змініть тему дебатів. 

38. Неформальна постановка, в процесі якої учасники без попередньої підго-

товки розігрують сценки або ситуації – цей метод називається рольова 

гра. 

39.  Навчальні групи краще формувати: 

 за бажанням учнів; 

 за вказівкою вчителя. 

40. При використанні методу «Відповіді на запитання й опитування думок» 

краще: 

 ставити питання, які потребують точної відповіді: так, ні; 

  слід уникати питань, які потребують точної відповіді: так, ні. 
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