Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 
О. В. Тагліна

Текст параграфа розбитий на частини —
Запитання і завдання за малюнками
невеликими порціями легше сприймати
наближають теоретичний матеріал до життя
інформацію
Завдання з пошуку необхідної інформації в
Кожний параграф починається рубрикою
інших джерелах — реалізація діяльнісного
«Обміркуйте й обговоріть ситуацію»
підходу в навчанні
Різнорівневі
запитання
після
параграфа
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ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Підручник-співрозмовник. Велика кількість описів життєвих ситуацій
цій
і завдань до них
• Створює рівні можливості для всіх учнів у класі, незалежно
від їхніх успіхів у навчанні
• Дає можливість організувати діяльнісний підхід у навчанні
• Містить алгоритми виконання всіх вправ
• Українознавчий матеріал

Підручник для 9 класу завершує
лінійку підручників з основ
здоров’я видавництва «Ранок»

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Ш651108У

4-1стр

Міні-конспекти уроків
до підручника О. В. Тагліної

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ,—
МИ ЗНАЄМО, ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!
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Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 9 клас
О. В. Тагліна
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

 Робочий зошит
 Розробки уроків
 ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ
 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА



Додатковий матеріал до параграфів
Тестові завдання до кожної теми для самоконтролю знань
учнів

 МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
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A
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Передмова
Посібник призначений для вчителів, які викладають предмет
«Основи здоров’я» у 9 класі. Він укладений відповідно до чинної навчальної програми з основ здоров’я для загальноосвітніх навчальних
закладів.
Посібник складається з міні-конспектів уроків та календарного
планування. Міні-конспекти являють собою рекомендації вчителям
щодо проведення уроків, які дозволять ефективно спланувати заняття.
Рекомендації до кожного уроку містять:
• мету уроку;
• рекомендований тип уроку;
• дидактичні й розвивальні задачі уроку та засоби їх реалізації (посилання на відповідні параграфи, завдання й запитання підручника);
• очікувані результати уроку;
• домашнє завдання.
Посилання в посібнику подані на підручник «Основи здоров’я.
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» автора
О. В. Тагліної (видавництво «Ранок», 2017 р.).
У вкладиші розміщено календарне планування, яке можна відокремити від основного посібника та користуватися ним окремо. Учитель може самостійно позначити в ньому дату проведення уроку, домашнє завдання, а також робити свої нотатки відповідно до власного
бачення послідовності викладання матеріалу окремих тем.
Метою посібника є методична підтримка вчителя під час підготовки до уроків. Запропоновані в посібнику міні-конспекти уроків передбачають розвиток різноманітних компетентностей, основною з яких є
здоров’язбережувальна компетентність.
Особливу увагу приділено діяльнісному змісту навчального матеріалу, який складається насамперед з вправ для відпрацювання ключових
умінь і навичок щодо збереження життя і зміцнення здоров’я.
У розробках уроків представлені різноманітні методи навчання,
що ґрунтуються на активній участі учнів: робота в групах, обговорення, мозковий штурм, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, інтерв’ю,
аналіз життєвих ситуацій, моделювання розв’язання проблеми тощо.
Пропоновані уроки передбачають насамперед формування готовності учнів використовувати засвоєні знання і способи діяльності для
вирішення реальних життєвих проблем.
Не обов’язково використовувати всі запропоновані компоненти
уроку. Учитель може самостійно визначати пріоритети і будувати
власний урок, що за методичною спрямованістю відповідає можливостям класу.

3

www.e-ranok.com.ua

Розділ 1. Здоров’я людини
Урок 1
Тема уроку: ЖИТТЯ ЯК ФЕНОМЕН. ЗДОРОВ’Я ЯК АТРИБУТ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ. РІВНІ
ЗДОРОВ’Я. ДОТРИМАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.
Вправа № 1. Самооцінка рівня здоров’я.
Мета уроку: формувати поняття про феномен життя, здоров’я як атрибут людського життя, рівні здоров’я; навчити здійснювати самооцінку рівня здоров’я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні й розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про феномен життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 6 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 6–8 підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків
на с. 6–7 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення здоров’я
як атрибута людського життя

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 9 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань
на с. 8–9 підручника

Формування розуміння різних рівнів здоров’я

Робота з інформацією
на с. 10–11 підручника;
виконання завдання до малюнків
на с. 10 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо самооцінки рівня здоров’я

Виконання вправи № 1
«Самооцінка рівня здоров’я»
на с. 13–14 підручника

Узагальнення знань щодо здоров’я як атрибута
людського життя і рівнів здоров’я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 13 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 12 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо феномену життя, рівнів здоров’я;
поглиблення навичок та умінь щодо самооцінки рівня здоров’я.

Учні:
називають: чинники підтримання мотивації до здорового способу життя;
чинники впливу на здоров’я;
пояснюють: взаємозв’язок різних складових здоров’я; вплив способу життя
на здоров’я;
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уміють: оцінювати рівень свого здоров’я;
демонструють: високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру
в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив.

Домашнє завдання:
Прочитати § 1, дати відповіді на запитання на с. 13 підручника.

Урок 2
Тема уроку: СФЕРИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ЖИТТЄВЕ КРЕДО. ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЯ.
Вправа № 2. Визначення цілей та розробка планів у різних сферах життя.
Вправа № 3. Формулювання життєвого кредо.
Мета уроку: формувати поняття про сфери життя людини, життєве кредо, планування життя; виконання вправ щодо визначення цілей і розробки планів
у різних сферах життя та формулювання життєвого кредо.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про сфери життя
людини, життєве кредо і планування життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 14 підручника

Формування вміння працювати з різними
джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 14–18 підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків
на с. 16–18 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення основ
планування свого майбутнього життя

Робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначка
на с. 19 підручника)

Формування вміння працювати з різними
джерелами інформації, різними видами
й типами ресурсних матеріалів

Виконання завдання
на с. 15 підручника

Формування розуміння різних сфер життя

Робота з інформацією на с. 14–17
підручника;
виконання завдань на с. 17–18
підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо визначення цілей та розробка планів у різних
сферах життя і формулювання життєвого
кредо

Виконання вправи № 2 «Визначення цілей та розробка планів
у різних сферах життя» та вправи
№ 3 «Формулювання життєвого
кредо» на с. 20–21 підручника

Узагальнення знань щодо різних сфер життя
людини, її життєвого кредо і вміння планувати життя

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 19 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 19 підручника

5

www.e-ranok.com.ua

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо сфер життя людини, життєвого кредо і планування життя;
поглиблення навичок і вмінь щодо визначення цілей та розробки планів
у різних сферах життя та формулювання життєвого кредо.

Учні:

наводять приклади: довгострокових і короткострокових наслідків різних
способів життя;
пояснюють: необхідність планування життя;
вплив способу життя на здоров’я;
уміють: аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі й розробляти довгострокові плани, ураховуючи важливі сфери життя.

Домашнє завдання:
Прочитати § 2, дати відповіді на запитання на с. 19 підручника.

Урок 3
Тема уроку: СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОЇ, ПСИХІЧ
НОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ І ДУХОВНОЇ СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ’Я. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИ
ВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ.
Мета уроку: формувати сучасне уявлення про здоров’я, взаємозв’язок фізичної,
психічної, соціальної і духовної складових здоров’я, чинники, що впливають на показники здоров’я населення.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про сучасне уявлення про
здоров’я, взаємозв’язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я, чинники,
що впливають на показники здоров’я населення

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 21 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 21–25 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 22–24 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення
взаємозв’язків ознак здоров’я

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 24 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань
на с. 23–24 підручника

Формування розуміння взаємозв’язків фізичної, психічної, соціальної і духовної складових
здоров’я та чинників, що впливають на показники
здоров’я населення

Робота з інформацією
на с. 21–25 підручника;
виконання завдання
на с. 25 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Узагальнення знань щодо розуміння
взаємозв’язків усіх складових здоров’я та чинників, що впливають на показники здоров’я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 26 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 25 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо взаємозв’язків фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я;
розуміння чинників, що впливають на показники здоров’я населення.

Учні:

називають: чинники впливу на здоров’я;
наводять приклади: холістичного підходу до здоров’я;
пояснюють: взаємозв’язок різних складових здоров’я; вплив способу життя
на здоров’я;
демонструють: високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру
в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив.

Домашнє завдання:
прочитати § 3, дати відповіді на запитання на с. 26 підручника.

Учні можуть самостійно перевірити свої знання за розділом 1 «Здоров’я
людини», виконавши тестові завдання на сайті (позначка на с. 26).

Розділ 2. Фізична складова здоров’я
Тема. Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я
Урок 4
Тема уроку: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, АДЕКВАТНОГО ХАР
ЧУВАННЯ, РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ, ПОВНОЦІННОГО ВІДПОЧИНКУ.
Мета уроку: формувати поняття про взаємозв’язок принципів особистої гігієни,
адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про взаємозв’язок принципів особистої гігієни, адекватного харчування,
рухової активності, повноцінного відпочинку

Обговорення ситуації,
запропонованої
на с. 28 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 28–31 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 30–31 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення значення
рухової активності.
Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення енергетичного
обміну в організмі людини та розрахунку енерговитрати людини за добу

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначки
на с. 30, 31 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Виконання завдання
на с. 28 підручника

Формування розуміння взаємозв’язків між принципами особистої гігієни, адекватним харчуванням,
руховою активністю, повноцінним відпочинком

Робота з інформацією
на с. 28–31 підручника;
виконання завдань
на с. 29–30 підручника

Узагальнення знань щодо взаємозв’язків принципів особистої гігієни, адекватного харчування,
рухової активності, повноцінного відпочинку

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 32 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 31 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо взаємозв’язків принципів особистої гігієни,
адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку, феномену життя, рівнів здоров’я.

Учні:

називають: чинники розвитку фізичного здоров’я;
пояснюють: переваги здорового способу життя; вплив рухової активності на
здоров’я;
дотримуються: правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності.

Домашнє завдання:
Прочитати § 4, дати відповіді на запитання на с. 32 підручника.

Урок 5
Тема уроку: ВИДИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНЕ,
ПСИХОЛОГІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ.
Мета уроку: формувати поняття про види рухової активності; показати вплив рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про види рухової активності та
її вплив на фізичне, психологічне й соціальне благополуччя людини

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 32 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією на
с. 32–36 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 33, 35 підручника

Формування розуміння впливу рухової активності
на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя
людини

Робота з інформацією на
с. 35–36 підручника;
виконання завдання на с. 36
підручника

Узагальнення знань щодо видів рухової активності
і впливу рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення на
с. 37 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 36 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо видів рухової активності та впливу рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини.

Учні:

називають: чинники розвитку фізичного здоров’я;
пояснюють: переваги здорового способу життя; вплив рухової активності на
здоров’я;
дотримуються: правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності.

Домашнє завдання:
Прочитати § 5, дати відповіді на запитання на с. 37 підручника.

Урок 6
Тема уроку: СКЛАДОВІ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ. ГІГІЄНІЧНІ ПРОЦЕДУРИ.
Мета уроку: формувати поняття про складові особистої гігієни і гігієнічні процедури.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про складові особистої
гігієни та гігієнічні процедури

Обговорення ситуації,
запропонованої
на с. 37 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 37–41 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань
до малюнків на с. 38, 40
підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення історії розвитку гігієни

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 40 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Виконання завдання на с. 38
підручника

Формування розуміння про складові особистої
гігієни і гігієнічні процедури

Робота з інформацією
на с. 37–39 підручника;
виконання завдань
на с. 39–40 підручника

Узагальнення знань щодо складових особистої
гігієни і гігієнічних процедур

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 41–42 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 41 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо складових особистої гігієни і гігієнічних процедур.

Учні:

називають: чинники розвитку фізичного здоров’я;
наводять приклади: гігієнічних процедур;
пояснюють: переваги здорового способу життя;
дотримуються: правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності.

Домашнє завдання:
Прочитати § 6, дати відповіді на запитання на с. 41–42 підручника.

Урок 7
Тема уроку: БІОЛОГІЧНІ РИТМИ І ЗДОРОВ’Я. ЗНАЧЕННЯ СНУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
Мета уроку: формувати сучасне уявлення про біологічні ритми і здоров’я та значення сну в юнацькому віці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування
мотивації щодо здобуття знань про біологічні
ритми і значення сну в юнацькому віці

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 42 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 42–46
підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка
на с. 42 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення біологічних ритмів

Робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначка на с. 45 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань на с. 43–45
підручника

Формування розуміння значення сну у юнацькому віці

Робота з інформацією на с. 45–46
підручника;
виконання завдання до малюнка
на с. 46 підручника

Узагальнення знань щодо біологічних ритмів
і значення сну в юнацькому віці

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 47
підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 46 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо біологічних ритмів та значення сну в юнацькому віці.

Учні:

називають: чинники розвитку фізичного здоров’я;
пояснюють: переваги здорового способу життя;
значення сну в юнацькому віці;
дотримуються: правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності.

Домашнє завдання:
Прочитати § 7, дати відповіді на запитання на с. 47 підручника.

Урок 8
Тема уроку: ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН.
ХАРЧУВАННЯ ПРИ РІЗНОМУ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. КОНТРОЛЬ ЗА
МАСОЮ ТІЛА.
Вправа № 4. Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму.

Мета уроку: сформувати поняття про роль харчування для здоров’я, дати характеристику поживним речовинам; розказати про харчування при різних
фізичних навантаженнях, навчити здійснювати контроль за масою тіла.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування
мотивації щодо здобуття знань про харчування
і його вплив на здоров’я людини

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 47 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 47–53
підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань на с. 49–50
підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією щодо раціонального харчування,
про воду та неорганічні компоненти їжі, про
поживні речовини та про те, як зберегти вітаміни під час приготування їжі

Робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначки на с. 48, 49, 51
підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдання на с. 48 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо розрахунку калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму

Виконання вправи № 4 «Розрахунок калорійності харчового раціону
відповідно до енерговитрат організму» на с. 53–54 підручника

Узагальнення знань щодо значення харчування та його впливу на здоров’я людини

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 53
підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 53 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо харчування і характеристики поживних речовин, харчування при різному фізичному навантаженні;
формування навичок контролю за масою тіла.

Учні:

називають: чинники розвитку фізичного здоров’я;
пояснюють: переваги здорового способу життя;
уміють: визначати індекс маси тіла, безпечно контролювати масу свого тіла.

Домашнє завдання:
Прочитати § 8, дати відповіді на запитання на с. 53 підручника.

Тема. Моніторинг здоров’я
Урок 9
Тема уроку: ВИДИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’Я. ПОКАЗНИКИ ФІ
ЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я.
Вправа № 5. Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я.
Мета уроку: сформувати поняття про види моніторингу фізичної складової
здоров’я і показники фізичного здоров’я; навчити здійснювати експресоцінку індивідуального рівня фізичного здоров’я.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
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Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про
моніторинг фізичної складової здоров’я

Обговорення ситуації, запропонованої
на с. 55 підручника

Створення умов для активного діалогу
між учасниками навчально-виховного
процесу

Виконання завдань на с. 56, 59 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними
видами й типами ресурсних матеріалів

Обговорення малюнків на с. 57 підручника

Залучення учнів до практичних дій
щодо засвоєння техніки домашніх вимірів показників фізичного здоров’я

Робота з інформацією на с. 58–59 підручника; робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначка на с. 59 підручника);
виконання вправи № 5 «Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного
здоров’я» на с. 61–62 підручника

Узагальнення знань щодо моніторингу
фізичної складової здоров’я

Робота із запитаннями для повторення
й обговорення на с. 61 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 60 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо моніторингу рівня фізичного здоров’я;
поглиблення навичок і вмінь щодо експрес-оцінки індивідуального рівня фізичного здоров’я.

Учні:

називають: індикатори фізичної форми;
пояснюють: переваги здорового способу життя;
уміють: здійснювати експрес-оцінку та моніторинг здоров’я.

Домашнє завдання:
Прочитати § 9, дати відповіді на запитання на с. 61 підручника.

Самостійно перевірити свої знання за Розділом 2 «Фізична складова
здоров’я» учні зможуть, виконавши тестові завдання на сайті.

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я
Тема. Самореалізація особистості
Урок 10
Тема уроку: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. СКЛАДОВІ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.
Мета уроку: сформувати уявлення про самореалізацію в підлітковому і юнацькому віці та складові самореалізації.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

13

www.e-ranok.com.ua

Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування
мотивації щодо здобуття знань про самореалізацію в підлітковому і юнацькому віці та
складові самореалізації

Обговорення ситуації, запропонованої
на с. 64 підручника

Формування вміння працювати з різними
джерелами інформації, різними видами
й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 64–66
підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 64 підручника

Формування вміння працювати з різними
джерелами інформації, різними видами
й типами ресурсних матеріалів

Виконання завдань на с. 65 підручника

Формування розуміння складових самореалізації

Робота з інформацією на с. 65–66
підручника;
виконання завдань до малюнків
на с. 65 підручника

Узагальнення знань щодо самореалізації
в підлітковому і юнацькому віці та складових самореалізації

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 66 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 66 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо самореалізації.
Учні:
називають: складові самореалізації і життєвого самовизначення;
пояснюють: необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здіб
ностями і перспективами на ринку праці.

Домашнє завдання:
Прочитати § 10, дати відповіді на запитання на с. 66–67 підручника.

Урок 11
Тема уроку: САМОПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ САМО
ОЦІНКИ.
Мета уроку: формування уяви про самопізнання і самооцінку.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про самопізнання,
формування особистості, формування самооцінки

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 67 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 67–70 підручника

Формування самооцінки

Робота з інформацією
на с. 68–69 підручника;
виконання завдання до малюнка
на с. 68 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків
на с. 69 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення теми «Самопізнання і формування особистості. Формування
самооцінки»

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 70 підручника)

Узагальнення знань щодо самопізнання і формування особистості, формування самооцінки

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 70–71 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 70 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо процесів самопізнання й формування особистості та формування самооцінки.

Учні:

називають: складові самореалізації і життєвого самовизначення;
наводять приклади: чинників впливу на самооцінку людини;
уміють: застосовувати прийоми самоконтролю.

Домашнє завдання:
Прочитати § 11, дати відповіді на запитання на с. 70–71 підручника.

Урок 12
Тема уроку: ПОНЯТТЯ ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ. СКЛАДОВІ ЖИТТЄВОГО СА
МОВИЗНАЧЕННЯ.
Мета уроку: формувати поняття життєвого самовизначення, дати загальне уявлення про складові життєвого самовизначення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про життєве самовизначення та його складові

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 71 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 71–73 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка на с. 72 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдання на
с. 72 підручника

Формування розуміння про складові життєвого
самовизначення

Робота з інформацією
на с. 72–73 підручника

Узагальнення знань щодо поняття життєвого самовизначення та його складових

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 74 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 73 підручника

Очікувані результати уроку:
Учні:

збільшення обсягу знань щодо поняття життєвого самовизначення та його
складових.
називають: складові самореалізації і життєвого самовизначення;
пояснюють: необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями й перспективами на ринку праці;
уміють: застосовувати прийоми самоконтролю.

Домашнє завдання:
Прочитати § 12, дати відповіді на запитання на с. 74 підручника.

Урок 13
Тема уроку: КРИТЕРІЇ І МОТИВИ ДЛЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ.
Вправа № 6. Виявлення професійних схильностей.
Міні-проект. Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації.
Мета уроку: формувати уявлення про критерії і мотиви вибору професії, сприяти
виявленню професійних схильностей, навчити проводити дослідження
ринку праці за матеріалами засобів масової інформації.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування
мотивації щодо здобуття знань про критерії
і мотиви для вибору професії

Обговорення ситуації, запропонованої
на с. 74 підручника

Формування вміння працювати з різними
джерелами інформації, різними видами
й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 74–77
підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 76 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення
різних типів професій

Робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначка на с. 77 підручника)
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування розуміння профорієнтації

Робота з інформацією на с. 76–77
підручника;
виконання завдання до малюнків на
с. 75–77 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо
виявлення професійних схильностей і проведення дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації

Виконання вправи № 6 «Виявлення
професійних схильностей»;
виконання міні-проекту «Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації»

Узагальнення знань щодо критеріїв і мотивів
для вибору професії та виявлення професійних схильностей

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 78 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 77 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо критеріїв і мотивів для вибору професії;
поглиблення навичок і вмінь щодо виявлення професійних схильностей і дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації.

Учні:

називають: критерії професійного самовизначення;
наводять приклади: різних професій;
пояснюють: необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здіб
ностями і перспективами на ринку праці.

Домашнє завдання:
Прочитати § 13, дати відповіді на запитання на с. 78 підручника.

Тема. Емоційне благополуччя
Урок 14
Тема уроку: ПРИРОДА ТА ВИДИ ЕМОЦІЙ. ПОНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ.
Мета уроку: розповісти про природу та види емоцій, формувати поняття емоційної
зрілості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про природу та види
емоцій, емоційну зрілість

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 82 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 82–85 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу.

Виконання завдань до малюнків на с. 83–84 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення природи
емоцій

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка на
с. 85 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдання
на с. 82 підручника

Формування поняття емоційної зрілості

Робота з інформацією на
с. 84–85 підручника;
виконання завдання на
с. 84 підручника

Узагальнення знань щодо природи та видів емоцій
і емоційної зрілості

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на
с. 85–86 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 85 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо природи та видів емоцій і емоційної зрілості.

Учні:

пояснюють: значення емоційного благополуччя для здоров’я і професійного
успіху; роль емоцій у житті людини;
уміють: застосовувати прийоми самоконтролю.

Домашнє завдання:
Прочитати § 14, дати відповіді на запитання на с. 85–86 підручника.

Урок 15
Тема уроку: САМОРЕГУЛЯЦІЯ. МЕТОДИ САМОКОНТРОЛЮ.
Мета уроку: формувати поняття саморегуляції, ознайомити з методами самоконтролю.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про саморегуляцію і самоконтроль

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 86 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 86–90 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнка на с. 87 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення методів
самоконтролю

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 89 підручника)
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3

Сучасне уявлення про здоров’я.
Взаємозв’язок
фізичної, психічної, соціальної і
духовної складових
здоров’я.
Чинники,

Сфери життя
людини. Життєве
кредо. Планування
життя

2

Тема уроку

Життя як феномен. Здоров’я як
атрибут людського життя. Рівні
здоров’я. Дотримання здорового
способу життя

Дата

1

Номер
уроку

Вправа № 2. Визначення цілей та
розробка планів
у різних сферах
життя.
Вправа № 3.
Формулювання
життєвого кредо

Вправа № 1.
Самооцінка рівня
здоров’я

2

Вимоги програми

Учні:
називають:
— чинники підтримання мотивації до здорового способу життя;
— чинники впливу на здоров’я;
наводять приклади:
— довгострокових і короткострокових наслідків різних способів життя;
— холістичного підходу до здоров’я;
розпізнають:
— ознаки здоров’я, хвороби та проміжних
станів;
пояснюють:
— необхідність планування життя;
— взаємозв’язок різних складових
здоров’я;
— вплив способу життя на здоров’я;
уміють:
— оцінювати рівень свого здоров’я;
— аналізувати свій спосіб життя, особисті
цілі і розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя;

Розділ 1. Здоров’я людини

Вправи

9 клас (35 годин, 4 години — резервний час)
Домашнє
завдання
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що впливають на
показники здоров’я
населення

Тема уроку

Види рухової
активності. Вплив
рухової активності
на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя
людини

Складові особистої
гігієни. Гігієнічні
процедури

6

Взаємозв’язок
принципів особистої гігієни,
адекватного харчування, рухової
активності, повноцінного відпочинку

демонструють:
— високий рівень мотивації до здорового
способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив

Вимоги програми

3

Учні:
називають:
— індикатори фізичної форми;
— чинники розвитку фізичного здоров’я;
наводять приклади:
— популярних видів рухової активності;
— аеробної та анаеробної активності;
— гігієнічних процедур;
пояснюють:
— переваги здорового способу життя;
— значення сну в юнацькому віці;
— вплив рухової активності на здоров’я;
уміють:
— визначати індекс маси тіла, безпечно
контролювати масу свого тіла;
— здійснювати експрес-оцінку та моніторинг здоров’я;
дотримуються правил особистої гігієни, зба
лансованого харчування і рухової активності

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Вправи

Тема. Збереження і зміцнення фізичної
складової здоров’я

Дата

5

4

Номер
уроку

Домашнє
завдання
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10

9

Вправа № 5. Експрес-оцінка індивідуального рівня
фізичного здоров’я

Вимоги програми

Самореалізація
в підлітковому та
юнацькому віці.

Тема. Самореалізація особистості

4

Учні:
називають:
— складові самореалізації і життєвого
самовизначення;
— критерії професійного самовизначення;

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Види моніторингу
фізичної складової
здоров’я. Показники фізичного
здоров’я

Вправи

Вправа № 4. Розрахунок калорійності харчового
раціону відповідно
до енерговитрат
організму

Тема. Моніторинг здоров’я

Харчування для
здоров’я. Характеристика поживних
речовин. Харчування при різному
фізичному навантаженні. Контроль за
масою тіла

8

Тема уроку

Біологічні ритми
і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

Дата

7

Номер
уроку

Домашнє
завдання
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Поняття життєвого
самовизначення.
Складові життєвого самовизначення

Критерії і мотиви
для вибору професії. Профорієнтація

12

13

Складові самореалізації

Тема уроку

Самопізнання
і формування особистості. Формування самооцінки

Дата

11

Номер
уроку

5

Вправа № 6. Виявлення професійних схильностей
Міні-проект. Дослідження ринку
праці за матеріалами засобів масової інформації

Вправи
— умови ефективного навчання;
— етапи морального розвитку особистості;
наводять приклади:
— різних професій;
— чинників впливу на самооцінку людини;
— рис характеру за категоріями ставлення
до самого себе, інших людей, речей, праці;
розпізнають:
— ознаки активного і пасивного навчання;
пояснюють:
— необхідність вибору професії згідно
з власними бажаннями, здібностями
і перспективами на ринку праці;
— значення емоційного благополуччя для
здоров’я і професійного успіху;
— роль емоцій у житті людини;
— процес сприйняття і засвоєння інформації;
— переваги активного стилю навчання;
— залежність формування характеру від
різних чинників;
— значення моральних цінностей у формуванні характеру;
уміють:
— застосовувати прийоми самоконтролю;
— визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання,
раціонально планувати час;

Вимоги програми

Домашнє
завдання
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Індивідуальні особливості сприйняття й навчання

Планування часу.
Способи ефективного навчання
й підготовки до
іспитів

18

Умови ефективного
навчання.
Активне й пасивне
навчання

17

16

Вправи

Вправа № 8. Відпрацювання навичок раціонального
планування часу
й підготовки до
іспитів

Вправа № 7. Визначення індивідуального стилю
навчання

Тема. Уміння вчитися

Саморегуляція. Методи самоконтролю

15

Тема. Емоційне благополуччя

Тема уроку

Природа та види
емоцій. Поняття
емоційної зрілості

Дата

14

Номер
уроку

6

— аналізувати свої життєві цінності;
— визначати життєві навички, необхідні
для удосконалення характеру;
— складати план удосконалення характеру

Вимоги програми

Домашнє
завдання
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Тема уроку

Роль життєвих
цінностей у формуванні характеру.
Цінності і якість
життя

Моральний розвиток особистості.
Самовиховання
характеру

20

21

Стосунки й рівні
спілкування. Навички ефективного спілкування.
Принципи формування

Вимоги програми

7

Вправа № 10.
Відпрацювання
прийомів ефективного спілкування
з дорослими
й однолітками

Учні:
називають:
— ознаки міцної родини;
— чинники ризику для репродуктивного
здоров’я молоді в Україні;
— шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;
— три стадії ВІЛ-інфекції;

Тема. Соціальне благополуччя

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Вправа № 9. Самооцінка характеру.
Проект самовиховання

Тема. Соціальна компетентність

Риси характеру.
Чинники, від яких
залежить характер
людини

22

Вправи

Тема. Самовиховання характеру

Дата

19

Номер
уроку

Домашнє
завдання

www.e-ranok.com.ua

Цінність родини.
Чинники міцної
родини. Готовність
до сімейного життя

міжособистісних
стосунків. Стосунки з дорослими
й однолітками

Тема уроку

Вправи

Стан репродуктивного здоров’я
молоді в Україні.
Негативні наслідки
ранніх статевих
стосунків

Вплив психоактивних речовин
на репродуктивне
здоров’я. Профілактика вроджених
вад

25

Тема. Репродуктивне здоров’я молоді

Дата

24

23

Номер
уроку

8

— методи профілактики ВІЛ-інфекції на
особистому і державному рівнях, формулу
індивідуального захисту;
— основні положення законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/
СНІДу;
— принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;
наводять приклади:
— негативних наслідків ранніх статевих
стосунків;
пояснюють:
— роль родини у задоволені потреб людини;
— вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я;
— значення моральних цінностей у протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
уміють:
— ефективно спілкуватися, розбудовувати
міжособистісні стосунки;
— оцінювати ризики інфікування ВІЛ,
гепатитами В і С у життєвих ситуаціях;
— надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу;
— протидіяти стигмі та дискримінації

Вимоги програми

Домашнє
завдання
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Дата

Тема уроку

Вправи

Епідемія ВІЛінфекції/СНІДу:
загроза людині.
Умови і шляхи
інфікування ВІЛ.
Формула індивідуального захисту.
Тестування на ВІЛінфекцію, гепатити
BіC

Епідемія ВІЛінфекції/СНІДу:
загроза людству.
Законодавство
України у сфері
протидії епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Значення моральних цінностей
для профілактики
ВІЛ-інфікування
і протидії дискри
мінації ВІЛ-пози
тивних людей

26

27
Вправа № 11.
Відпрацювання
навичок поширення достовірної
інформації про
ВІЛ-інфекцію/
СНІД у своєму
середовищі

Тема. ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства

Номер
уроку

9

Вимоги програми

Домашнє
завдання

www.e-ranok.com.ua

Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної
безпеки. Концепція національної
безпеки України.
Сфери національної безпеки

Глобальні загрози,
породжені діяльністю людини.
Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки

Міжнародне екологічне право.

29

30

31

Тема уроку

Безпека як потреба
людини. Види й
рівні загроз. Заходи безпеки

Дата

28

Номер
уроку
Вимоги програми

10

Вправа № 12. Відпрацювання навичок оцінювання
ризику на особистому рівні

Учні:
називають:
— рівні та види загроз і заходи безпеки на
індивідуальному, національному і глобальному рівнях;
— основні пріоритети і сфери національної
безпеки України;
— сфери національної безпеки;
— глобальні загрози, породжені діяльністю
людини;
наводять приклади:
— чинників впливу на рівень суспільної
безпеки;
розпізнають:
— позитивні й негативні наслідки технічного прогресу;
пояснюють:
— роль безпеки в ієрархії потреб;
— взаємозв’язок особистої, національної
і глобальної безпеки;
— необхідність контролювати розвиток
людства;
— зміст поняття «сталий розвиток» людства;
— значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально»;

Тема. Сучасний комплекс проблем безпеки

Вправи

Домашнє
завдання

www.e-ranok.com.ua

Номер
уроку

Дата

Екологічне законодавство України.
Поняття інформаційного суспільства
та сталого розвитку

Тема уроку

Вправи

11

уміють:
— оцінювати ризики для життя і здоров’я
людини на індивідуальному і суспільному
рівнях;
демонструють:
— відповідальне ставлення до екологічних
проблем своєї місцевості

Вимоги програми

Домашнє
завдання
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Обговорення схеми на с. 88
підручника

Формування методів самоконтролю

Робота з інформацією
на с. 87–89 підручника;
виконання завдання до малюнка на с. 88 підручника

Узагальнення знань щодо саморегуляції і методів
самоконтролю

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на
с. 89–90 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 89 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо самоконтролю й самооцінки.

Учні:

наводять приклади: чинників впливу на самооцінку людини;
уміють: застосовувати прийоми самоконтролю.

Домашнє завдання:
Прочитати § 15, дати відповіді на запитання на с. 89–90 підручника.

Тема. Уміння вчитися
Урок 16
Тема уроку: УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ. АКТИВНЕ Й ПАСИВНЕ НАВЧАННЯ.
Мета уроку: ознайомити з умовами ефективного навчання, формувати поняття активного й пасивного навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про умови ефективного навчання, активне й пасивне навчання

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 90 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією
на с. 90–93 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка на с. 91 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення умов ефективного
навчання

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 92 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Виконання завдань на с. 91,
93 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування розуміння піраміди ефективності навчання

Робота з інформацією
на с. 93 підручника

Узагальнення знань щодо умов ефективного навчання, активного й пасивного навчання

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 94 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 93 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо умов ефективного навчання, особливостей активного й пасивного навчання.

Учні:

називають: умови ефективного навчання;
розпізнають: ознаки активного й пасивного навчання;
пояснюють: процес сприйняття і засвоєння інформації; переваги активного
стилю навчання.

Домашнє завдання:
Прочитати § 16, дати відповіді на запитання на с. 94 підручника.

Урок 17
Тема уроку: ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ Й НАВЧАННЯ.
Вправа № 7. Визначення індивідуального стилю навчання.
Мета уроку: дати поняття про індивідуальні особливості сприйняття й навчання,
навчити визначати індивідуальний стиль навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про індивідуальні
особливості сприйняття й навчання

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 94 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 94–97 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків
на с. 95–96 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення індивідуальних особливостей навчання

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка на с. 95
підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдання на с. 95 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо визначення індивідуального стилю навчання

Виконання вправи № 7 «Визначення індивідуального стилю
навчання»
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Узагальнення знань щодо індивідуальних особливостей сприйняття й навчання

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 97–98
підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 97 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо індивідуальних особливостей сприйняття й нав
чання; поглиблення навичок і вмінь щодо визначення індивідуального стилю
навчання.

Учні:

називають: умови ефективного навчання;
розпізнають: ознаки активного й пасивного навчання;
пояснюють: процес сприйняття і засвоєння інформації; переваги активного
стилю навчання;
уміють: визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

Домашнє завдання:
Прочитати § 17, дати відповіді на запитання на с. 97–98 підручника.

Урок 18
Тема уроку: ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ. СПОСОБИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ Й ПІДГОТОВ
КИ ДО ІСПИТІВ.
Вправа № 8. Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки
до іспитів.

Мета уроку: навчити планувати час, показати способи ефективного навчання
й підготовки до іспитів, відпрацювати навички раціонального планування часу й підготовки до іспитів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про планування часу
і способи ефективного навчання й підготовки до
іспитів

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 100 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 100–103 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків
на с. 101 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час планування свого
часу

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 104 підручника)
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань на с. 101–103
підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання навичок раціонального планування
часу й підготовки до іспитів

Виконання вправи № 8. «Відпрацювання навичок раціонального
планування часу й підготовки
до іспитів» на с. 104–105 підручника

Узагальнення знань щодо планування часу
і способи ефективного навчання й підготовки
до іспитів

Робота із запитаннями
для повторення й обговорення
на с. 103–104 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 103 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо планування часу;
поглиблення навичок та умінь щодо ефективного навчання й підготовки до
іспитів.

Учні:

називають: умови ефективного навчання;
уміють: застосовувати прийоми самоконтролю;
визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

Домашнє завдання:
Прочитати § 18, дати відповіді на запитання на с. 103–104 підручника.

Тема. Самовиховання характеру
Урок 19
Тема уроку: РИСИ ХАРАКТЕРУ. ЧИННИКИ, ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ.
Мета уроку: сформувати поняття про риси характеру, розказати про чинники, від
яких залежить характер людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про риси характеру та
чинники, від яких залежить характер людини

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 105 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на
с. 105–109 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка на с. 106 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування розуміння різних рис характеру

Робота з інформацією на
с. 106–107 підручника; виконання завдання до малюнка
на с. 107 підручника

Узагальнення знань щодо рис характеру та чинників, від яких залежить характер людини

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 109 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 109 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо рис характеру та чинників, від яких залежить
характер людини.

Учні:

наводять приклади: рис характеру за категоріями ставлення до самого себе,
інших людей, речей, праці;
пояснюють: залежність формування характеру від різних чинників;
значення моральних цінностей у формуванні характеру;
уміють: визначати життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру.

Домашнє завдання:
Прочитати § 21, дати відповіді на запитання на с. 109 підручника.

Урок 20
Тема уроку: РОЛЬ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ ХАРАКТЕРУ. ЦІННОСТІ
І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ.
Мета уроку: формувати поняття про роль життєвих цінностей у формуванні характеру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про роль життєвих
цінностей у формуванні характеру

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 110 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 110–112 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка
на с. 111 підручника

Узагальнення знань щодо ролі життєвих цінностей у формуванні характеру

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 112–113 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 112 підручника
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Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо ролі життєвих цінностей у формуванні характеру, цінностей і якості життя.

Учні:

пояснюють: значення моральних цінностей у формуванні характеру;
уміють: аналізувати свої життєві цінності.

Домашнє завдання:
Прочитати § 22, дати відповіді на запитання на с. 112–113 підручника.

Урок 21
Тема уроку: МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. САМОВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ.
Вправа № 9. Самооцінка характеру. Проект самовиховання.
Мета уроку: формувати поняття про моральний розвиток особистості й самовиховання характеру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про моральний розвиток особистості і самовиховання характеру

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 113 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 113–116 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання
на с. 114 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення морального
розвитку особистості

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка на с. 114
підручника)

Формування розуміння процесів самовиховання
характеру

Робота з інформацією на с. 115
підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо самооцінки характеру і виконання проекту самовиховання

Виконання вправи № 9 «Самооцінка характеру. Проект
самовиховання» на с. 116–118
підручника

Узагальнення знань щодо самооцінки характеру

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 116
підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 116 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо морального розвитку особистості та самовиховання характеру;
поглиблення навичок і вмінь щодо самооцінки характеру і проектування самовиховання.
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Учні:

називають: етапи морального розвитку особистості;
пояснюють: значення моральних цінностей у формуванні характеру;
уміють: аналізувати свої життєві цінності;
складати проект самовиховання.

Домашнє завдання:
Прочитати § 21, дати відповіді на запитання на с. 116 підручника.

Учні можуть самостійно перевірити свої знання за Розділом 3 «Психічна
й духовна складові здоров’я», виконавши тестові завдання на сайті.

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Тема. Соціальне благополуччя. Соціальна компетентність
Урок 22
Тема уроку: СТОСУНКИ Й РІВНІ СПІЛКУВАННЯ. НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАН
НЯ. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ. СТОСУНКИ
З ДОРОСЛИМИ Й ОДНОЛІТКАМИ.
Вправа № 10. Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й
однолітками.

Мета уроку: формувати поняття про стосунки й рівні спілкування, навички ефективного спілкування, принципи формування міжособистісних стосунків
з дорослими й однолітками.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про стосунки й рівні спілкування,
навички ефективного спілкування, принципи формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками

Обговорення ситуації,
запропонованої на с. 120
підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами
інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на
с. 120–123 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками
навчально-виховного процесу

Виконання завдання до
малюнка на с. 121 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення рівнів спілкування

Робота з інформацією,
розміщеною на сайті
(позначка на с. 122 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами
інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Виконання завдання на
с. 123 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими
й однолітками

Виконання вправи № 10
«Відпрацювання прийомів
ефективного спілкування
з дорослими й однолітками» на с. 124–125
підручника

Узагальнення знань щодо стосунків і рівнів спілкування, навичок ефективного спілкування, принципів
формування міжособистісних стосунків з дорослими
й однолітками

Робота із запитаннями
для повторення й обговорення на с. 124 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опор
ні точки» на с. 123
підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо стосунків і рівнів спілкування, навичок ефективного спілкування, принципів формування міжособистісних стосунків з
дорослими й однолітками;
опанування прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками.

Учні:

уміють: ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки.

Домашнє завдання:
Прочитати § 22, дати відповіді на запитання на с. 124 підручника.

Урок 23
Тема уроку: ЦІННІСТЬ РОДИНИ. ЧИННИКИ МІЦНОЇ РОДИНИ. ГОТОВНІСТЬ ДО СІМЕЙ
НОГО ЖИТТЯ.
Мета уроку: формувати поняття про цінність родини, чинники міцної родини, готовність до сімейного життя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про цінність родини, чинники
міцної родини, готовність до сімейного життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 125 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією на
с. 125–128 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 126–127 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення цінності родини та
особливостей підготовки до сімейного життя

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 128 підручника)
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Виконання завдань на
с. 126–127 підручника

Формування розуміння готовності до сімейного
життя

Робота з інформацією на
с. 127–128 підручника

Узагальнення знань щодо цінності родини, чинників
міцної родини, готовності до сімейного життя

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення на
с. 128–129 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 128 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо цінності родини, чинників міцної родини, готовності до сімейного життя.

Учні:

називають: ознаки міцної родини;
пояснюють: роль родини у задоволенні потреб людини;
уміють: ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки.

Домашнє завдання:
Прочитати § 23, дати відповіді на запитання на с. 128–129 підручника.

Тема. Репродуктивне здоров’я молоді
Урок 24
Тема уроку: СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В УКРАЇНІ. НЕГАТИВНІ НА
СЛІДКИ РАННІХ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ.
Мета уроку: розповісти про стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні та визначити негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про стан репродуктивного
здоров’я молоді в Україні та негативні наслідки
ранніх статевих стосунків

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 129 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією
на с. 129–132 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до
малюнків на с. 130–131 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення негативних
наслідків ранніх статевих стосунків

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 132 підручника)

27

www.e-ranok.com.ua

Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Виконання завдання
на с. 131 підручника

Формування розуміння негативних наслідків ранніх
статевих стосунків

Робота з інформацією
на с. 131–132 підручника

Узагальнення знань щодо стану репродуктивного
здоров’я молоді в Україні і негативних наслідків
ранніх статевих стосунків

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення на
с. 132 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою
«Опорні точки»
на с. 132 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо стану репродуктивного здоров’я молоді в Ук
раїні та негативних наслідків ранніх статевих стосунків.

Учні:

називають: чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні;
наводять приклади: негативних наслідків ранніх статевих стосунків.

Домашнє завдання:
Прочитати § 24, дати відповіді на запитання на с. 132 підручника.

Урок 25
Тема уроку: ВПЛИВ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я. ПРО
ФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД.
Мета уроку: розповісти про вплив психоактивних речовин на репродуктивне здо
ров’я і профілактику вроджених вад.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування
мотивації щодо здобуття знань про вплив
психоактивних речовин на репродуктивне
здоров’я і профілактику вроджених вад

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 133 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 133–
136 підручника

Створення умов для активного діалогу між
учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на
с. 134 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення
негативного впливу психотропних речовин
на здоров’я

Робота з інформацією, розміщеною
на сайті (позначка на с. 136 підручника)
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань на с. 133–135
підручника

Узагальнення знань щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я і профілактики вроджених вад

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 137
підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки»
на с. 136 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я і профілактики вроджених вад.

Учні:

називають: чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні;
наводять приклади: негативних наслідків ранніх статевих стосунків;
пояснюють: вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я.

Домашнє завдання:
Прочитати § 25, дати відповіді на запитання на с. 137 підручника.

Тема. ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства
Урок 26
Тема уроку: ЕПІДЕМІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ: ЗАГРОЗА ЛЮДИНІ. УМОВИ І ШЛЯХИ ІН
ФІКУВАННЯ ВІЛ. ФОРМУЛА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ТЕСТУВАННЯ
НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ, ГЕПАТИТИ B І C.
Мета уроку: розповісти про епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу, як загрозу людині,
умови і шляхи інфікування ВІЛ, формулу індивідуального захисту, тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити B і C.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про епідемію ВІЛ-інфекції/
СНІДу, умови і шляхи інфікування ВІЛ, формулу індивідуального захисту, тестування на ВІЛінфекцію, гепатити B і C

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 137 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією
на с. 137–141 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 140 підручника
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення стадій розвитку
ВІЛ

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 140 підручника)

Формування розуміння необхідності тестування на
ВІЛ-інфекцію, гепатити B і C

Робота з інформацією
на с. 140–141 підручника

Узагальнення знань щодо епідемії ВІЛ-інфекції/
СНІДу, умов і шляхів інфікування ВІЛ, формули індивідуального захисту, тестування на ВІЛ-інфекцію,
гепатити B і C

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 141–142 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою
«Опорні точки» на с. 141
підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, умов і шляхів
інфікування ВІЛ, формули індивідуального захисту, тестування на ВІЛінфекцію, гепатити B і C.

Учні:

називають: шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами B і C; три стадії ВІЛінфекції; методи профілактики ВІЛ-інфекції на особистому й державному
рівнях, формулу індивідуального захисту; основні положення законодавства
України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу; принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;
пояснюють: значення моральних цінностей у протидії епідемії ВІЛ-інфекції/
СНІДу;
уміють: оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами B і C у життєвих
ситуаціях; надавати достовірну інформацію щодо проблеми ВІЛ-інфекції/
СНІДу; протидіяти стигмі й дискримінації.

Домашнє завдання:
Прочитати § 26, дати відповіді на запитання на с. 141–142 підручника.

Урок 27
Тема уроку: ЕПІДЕМІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ: ЗАГРОЗА ЛЮДСТВУ. ЗАКОНОДАВСТВО
УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ. ЗНАЧЕННЯ МО
РАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ І ПРОТИДІЇ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ЛЮДЕЙ.
Вправа № 11.

Відпрацювання навичок поширення достовірної інформації про
ВІЛ-інфекцію/СНІД у своєму середовищі.

Мета уроку: розповісти про епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу як загрозу людству, законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
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Закінчення таблиці
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу
як загрозу людству, законодавство України у сфері
протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування
і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Обговорення ситуації,
запропонованої
на с. 142 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією
на с. 142–144 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення проблеми стигматизації хворих на ВІЛ

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 144 підручника)

Формування розуміння значення моральних цінностей
для профілактики ВІЛ-інфікування і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Робота з інформацією
на с. 143–144 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання навичок поширення достовірної інформації про
ВІЛ-інфекцію/СНІД у своєму середовищі

Виконання вправи № 11
«Відпрацювання навичок
поширення достовірної інформації про ВІЛ-інфекцію/
СНІД у своєму середовищі»
на с. 145–146 підручника

Узагальнення знань щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
як загрози людству, законодавства України у сфері
протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування
і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 145 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 144 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу як загрози людству, законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування і протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей. феномену життя, рівнів здоров’я.

Учні:
називають: чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді
в Україні; шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами B і C; методи профілактики
ВІЛ-інфекції на особистому й державному рівнях, формулу індивідуального
захисту; основні положення законодавства України у сфері протидії епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу;
пояснюють: значення моральних цінностей у протидії епідемії ВІЛ-інфекції/
СНІДу;
уміють: оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами B і C у життєвих ситуаціях; надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу;
протидіяти стигмі та дискримінації.

Домашнє завдання:
Прочитати § 27, дати відповіді на запитання на с. 145 підручника.
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Тема. Сучасний комплекс проблем безпеки
Урок 28
Тема уроку: БЕЗПЕКА ЯК ПОТРЕБА ЛЮДИНИ. ВИДИ Й РІВНІ ЗАГРОЗ. ЗАХОДИ БЕЗ
ПЕКИ.
Мета уроку: сформувати поняття про безпеку як потребу людини, види й рівні загроз і заходи безпеки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про безпеку як потребу людини, види й рівні загроз і заходи безпеки

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 146 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 146–148 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнка
на с. 147 підручника

Формування вміння працювати з додатковою
інформацією на сайті під час вивчення засобів
індивідуального психологічного захисту від небезпек

Робота з інформацією, розміщеною на сайті (позначка
на с. 147 підручника)

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдання
на с. 147 підручника

Формування розуміння видів і рівнів загроз

Робота з інформацією на с. 147–
148 підручника; обговорення
схеми на с. 148 підручника

Узагальнення знань щодо безпеки як потреби
людини, видів й рівнів загроз і заходи безпеки

Робота із запитаннями для повторення й обговорення
на с. 149 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 149 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо безпеки як потреби людини, видів й рівнів загроз та заходів безпеки.

Учні:

називають: рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, націо
нальному й глобальному рівнях; глобальні загрози, породжені діяльністю
людини;
наводять приклади: чинників впливу на рівень суспільної безпеки;
пояснюють: роль безпеки в ієрархії потреб людини;
уміють: оцінювати ризики для життя і здоров’я на індивідуальному й суспільному рівнях.

Домашнє завдання:
Прочитати § 28, дати відповіді на запитання на с. 149 підручника.
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Урок 29
Тема уроку: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗ
ПЕКИ.
Вправа № 12. Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні.
Мета уроку: формувати поняття про взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки, концепцію національної безпеки України, сфери національної безпеки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки, концепцію
національної безпеки України, сфери національної
безпеки

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 149 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на
с. 149–152 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання до малюнка на с. 150 підручника

Формування розуміння сфер національної безпеки

Робота з інформацією на
с. 151–152 підручника; виконання завдань до малюнків
на с. 151 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

Виконання вправи № 12 «Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому
рівні» на с. 153 підручника

Узагальнення знань щодо взаємозв’язків особистої, національної та глобальної безпек, концепції
національної безпеки України, сфер національної
безпеки

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 152 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 152 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо взаємозв’язку особистої, національної та глобальної безпек, концепції національної безпеки України, сфер національної
безпеки.

Учні:

називають: рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному й глобальному рівнях;
основні пріоритети і сфери національної безпеки України;
сфери національної безпеки;
пояснюють: роль безпеки в ієрархії потреб людини;
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взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпек;
уміють: оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному
і суспільному рівнях;
демонструють: відповідальне ставлення до екологічних проблем.

Домашнє завдання:
Прочитати § 29, дати відповіді на запитання на с. 152 підручника.

Урок 30
Тема уроку: ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ, ПОРОДЖЕНІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ. РОЗВИТОК
ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОГО МИСЛЕННЯ Й ПОВЕДІНКИ.
Мета уроку: сформувати поняття про глобальні загрози, породжені діяльністю людини, та розвиток екологічно доцільного мислення й поведінки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації
щодо здобуття знань про глобальні загрози, породжені діяльністю людини, та розвиток екологічно доцільного мислення й поведінки

Обговорення ситуації,
запропонованої на с. 153
підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Робота з інформацією
на с. 153–155 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань
на с. 154 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних
матеріалів

Виконання завдань
на с. 155 підручника

Формування розуміння глобальних загроз, породжених діяльністю людини

Робота з інформацією
на с. 153–154 підручника

Узагальнення знань щодо глобальних загроз, породжених діяльністю людини і розвиток екологічно
доцільного мислення і поведінки

Робота із запитаннями для
повторення й обговорення
на с. 155–156 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні
точки» на с. 155 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо глобальних загроз, породжених діяльністю
людини, та розвитку екологічно доцільного мислення й поведінки.

Учні:

називають: глобальні загрози, породжені діяльністю людини;
розпізнають: позитивні й негативні наслідки технічного прогресу;
пояснюють: необхідність контролювати розвиток людства; значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально»;
демонструють: відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості.
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Домашнє завдання:
Прочитати § 30, дати відповіді на запитання на с. 155–156 підручника.

Урок 31
Тема уроку: МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРА
ЇНИ. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
Мета уроку: формувати поняття про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України, інформаційне суспільство та сталий розвиток.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.
Дидактичні та розвивальні задачі уроку

Засоби їх реалізації

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України,
інформаційне суспільство та сталий розвиток

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 156 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Робота з інформацією
на с. 156–158 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами
ресурсних матеріалів

Виконання завдань
на с. 157 підручника

Формування поняття інформаційного суспільства
та сталого розвитку людства

Робота з інформацією на
с. 157–158 підручника; виконання завдання на с. 157 підручника

Узагальнення знань щодо міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України,
інформаційного суспільства та сталого розвитку

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с.
158 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 158 підручника

Очікувані результати уроку:
збільшення обсягу знань щодо міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України, інформаційного суспільства та сталого розвитку.

Учні:

називають: рівні й види загроз та заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях;
наводять приклади: чинників впливу на рівень суспільної безпеки;
пояснюють: необхідність контролювати розвиток людства;
зміст поняття «сталий розвиток»;
уміють: оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному
й суспільному рівнях;
демонструють: відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості.

Домашнє завдання:
Прочитати § 31, дати відповіді на запитання на с. 158 підручника.
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 
О. В. Тагліна

Текст параграфа розбитий на частини —
Запитання і завдання за малюнками
невеликими порціями легше сприймати
наближають теоретичний матеріал до життя
інформацію
Завдання з пошуку необхідної інформації в
Кожний параграф починається рубрикою
інших джерелах — реалізація діяльнісного
«Обміркуйте й обговоріть ситуацію»
підходу в навчанні
Різнорівневі
запитання
після
параграфа

ОСНОВи ЗДОРОВ’Я
9

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Підручник-співрозмовник. Велика кількість описів життєвих ситуацій
цій
і завдань до них
• Створює рівні можливості для всіх учнів у класі, незалежно
від їхніх успіхів у навчанні
• Дає можливість організувати діяльнісний підхід у навчанні
• Містить алгоритми виконання всіх вправ
• Українознавчий матеріал

Підручник для 9 класу завершує
лінійку підручників з основ
здоров’я видавництва «Ранок»

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Ш651108У

4-1стр

Міні-конспекти уроків
до підручника О. В. Тагліної

Основи здоров’я. Робочий
зошит. 9 клас

Основи здоров’я. 9 клас:
Розробки уроків

Основи здоров’я. 8 – 9
класи: Плани-конспекти
уроків на друкованій
основі (Серія
«Конструктор уроку»)

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

