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Навчальна програма складається з 

І. Вступу ( пояснювальної записки ): 

ІІ. Змістовної частини: 

зміст ( навчальний план ) курсу, очікувані результати навчання та види діяльності учнів. 

ІІІ. Система оцінювання  результатів навчання. 

IY/ Список використаних джерел. 

 

І. Пояснювальна записка 

     Навчальна програма розроблена на основі модельної навчальної програма « ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ.5-6 

класи (інтегрований курс)» для закладівзагальної середньої освіти (автори Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., 

Козак О., Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України ( наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 ). 

     У ній відображені засадничі ідеї Державного стандарту базової середньої освіти ( Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2020 року № 898), з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти ( Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого2018р. № 87) та положення концепції « Нова українська школа» ( 2016р.). 

     Навчальна програма інтегрованого курсу « Здоров'я, безпека та добробут» для 5-6 класів спрямована на реалізацію 

розвитку природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації 

та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на 

рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, 

навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу. 



     Вона визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання з соціальної і 

здоров'язбережувальної освітньої галузі, зміст та  види навчальної діяльності учнів, що спрямовані на реалізацію 

очікуваних результатів. 

     Метою соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі є розвиток особистості учня, який здатний до 

самоусвідомлення, гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров'я та 

здоров'я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну зорієнтованість для забезпечення власного 

і суспільного добробуту. 

     Відповідно до мети соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі метою інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека 

та добробут» є формування самозарадності учнів через активну громадянську позицію, підприємливість, етичну поведінку, 

відповідальність за добробут, здоров'я, безпеку та навколишнє середовище, крізь призму фізичного, психічного, духовного 

та соціального розвитку. 

     Для реалізації означеної мети визначено такі завдання: 

- ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та 

соціальному середовищах, спрямованими на розвиток добробуту, безпеки і зміцнення здоров’я; 

- формування вмінь прогнозування наслідків своїх дій для здоров’я, безпеки і добробуту; 

 - розвиток вмінь відстоювання власних інтересів та інтересів інших осіб, протидіючи проявам тиску, неповаги і 

приниження; 

 - формування прихильності до безпечних і корисних практик поведінки, які зменшують ризики для життя і здоров’я або 

запобігають їм; 

 - розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя; 

 - навчання наданню необхідної допомоги собі та/або іншим особам для вирішення конфліктної ситуації; 

 - формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я, відстежувати власний поступ; 



- навчання діяти ефективно та самостійно для досягнення успіху та задоволення власних потреб і потреб інших осіб; 

 - формування у школярів підприємливості та етичної поведінки для поліпшення здоров’я, безпеки і добробуту власного 

та інших осіб. 

     Програма ґрунтується на визначених Державним стандартом та модельною навчальною програмою ціннісних  

орієнтирах. Вона охоплює формування наскрізних в усіх ключових компетентностях умінь, таких як: читати з 

розумінням, висловлювати власну думку, критично і системно мислити, логічно обгрунтовувати позицію, діяти творчо, 

виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими. 

     Інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут» реалізує завдання компетентнісного підходу. 

     Навчальна програма курсу «Здоров'я, безпека та добробут» спрямована на реалізацію визначених у Державному 

стандарті вимог до обов'язкових результатів навчання учнів з соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі, які 

передбачають, що учень/учениця: 

• турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, реагує на фактори і діяльність, що становить 

загрозу для власного і суспільного життя, здоров’я, добробуту; 

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

добробуту; 

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

суспільства; 

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

     Наступність між циклами навчання на рівнях початкової та базової середньої освіти у програмі «Здоров’я, безпека та 

добробут» реалізується через відповідність очікуваних результатів вимогам Державного стандарту, врахування очікуваних 

результатів навчання, визначених у типових програмах початкової школи. 



      Принципи та пріоритети, на яких ґрунтується програма втілюють нові прогресивні концептуальні підходи, нові 

погляди на роль дитини і педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності, зокрема 

дитиноцентризм (відповідність віковим особливостям, потреби та інтереси учнів, особистісно зорієнтоване навчання, 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія), комунікативно зорієнтоване навчання, діяльнісний підхід, принцип системності та 

наступності, людинознавче спрямування. 

      Пріоритети викладання предмета: формування здорової особистості учня через взаєморозуміння, взаємоповагу, 

толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу; осмислення і застосування концепції щодо 

промоції добробуту, здоров’я і безпеки задля поліпшення життя людини і суспільства; аналіз впливу суспільства, сім’ї, 

однолітків, культури, засобів масової інформації, технологій та інших чинників на вибір і практикування здорової 

безпечної поведінки; застосування навичок прийняття рішень для збереження та забезпечення добробуту, здоров'я, 

безпеки; розвиток підприємницьких якостей та поведінки свідомого споживача. 

     Зміст навчального матеріалу у програмі складається з двох частин: понятійного і діяльнісного. Види навчальної 

діяльності пропонуються для відпрацювання ключових життєвих умінь і навичок та мають рекомендаційний характер. 

ІІ. Зміст інтегрованого курсу 

     Зміст програми інтегрованого курсу в 5 класі присвячено питанням добробуту, уміння вчитися, безпеки, здоров’я та 

підприємливості крізь призму особистого розвитку і структуровано за п’ятьма модулями: 

 Модуль 1. Добробут. 

 Модуль 2. Добробут і уміння вчитися. 

Модуль 3. Добробут і особиста безпека. 

Модуль 4. Добробут і особисте здоров’я.        Розділ 4.1. Фізичне здоров’я і фізичний розвиток. 

                                                                               Розділ 4.2. Емоційне здоров’я та етична поведінка. 

Модуль 5. Добробут і підприємливість. 



Зверни увагу!!! Педагог має право самостійно обирати послідовність вивчення модулів та кількість годин, які на 

них відведені. 

     У зв'язку з запровадженням воєнного стану та проведенням широкомасштабної агресії Росії всі теми розглядаються 

у контексті безпеки учасників освітнього процесу та спрямовані на засвоєння базових навичок самозарадності у різних 

ситуаціях. Під час їх викладання педагог встановлює баланс у змісті між проблемними питаннями, які подані у програмі 

– вони теж необхідні для повсякденного життя дитини – і потенційними небезпеками , пов'язаними з війною. 

     Особливістю початку вивчення інтегрованого курсу є проведення єдиного безпекового уроку, на якому дітей знайомимо 

з правилами безпеки, ознаками потенційних небезпек, повторюємо алгоритм дій у різних ситуаціях, загрозливих для 

життя ( виявленні вибухонебезпечних предметів, сигналу «Повітряна тривога» тощо). 

     Враховуючи наявний стан організації освітнього процесу, вважаємо за доцільне змінити порядок вивчення модулів. 

Другий модуль «Добробут і особиста безпека», а третій модуль – «Добробут та вміння вчитися» 

     Під час опрацювання змісту модуля « Добробут і особиста безпека» , звертаємо увагу на можливі загрози у 

повсякденній життєдіяльності дітей, пов'язані з війною, і використання алгоритмів щодо зниження рівня небезпеки. 

     Важливим і необхідним компонентом у системі формування компетентностей для самозарадності учнів є розуміння 

свого фізичного та психічного стану організму у кризових ситуаціях, усвідомлення їхпотенційних небезпек і набуття 

навичок для їх відновлення. 

    Для цього варто на одному з етапів уроку запровадити психоемоційну зарядку, метою якої є набуття учнями вмінь 

використовувати конкретні вправи ( дихальні, статичні, динамічні) для поліпшення психоемоційного стану у випадку 

криз. Можна вчити дітей описувати свій психологічний та фізичний стани, порівнювати з попередніми. 

     Навчальна програма – самодостатній цілісний освітній продукт для досягнення всіх результатів соціальної і 

здоров'язбережувальної галузі. Вона надається до реалізації за допомогою різних навчальних матеріалів, а саме: 

підручників, навчальних посібників, а також індивідуального методичного забезпечення. Учитель має право 

використовувати інші джкрела інформаціїдля розгляду теми та реалізаціїзавдань програми. Тоді він/вона несе 

відповідальність за їх вибір, достовірність, відповідність віковим особливостям, ефективність використання в межах 



класно-урочної системи, так і з використанням інших форм освітньої діяльності ( навчальні екскурсії, проекти, тощо), а 

також в умовах дистанційного та змішаного навчання ( за наявності відповідного технічного та методичного забезпечення). 

     Конкретні очікувані результати відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти та Модельної навчальної 

програми відображені у календарно-тематичному плануванні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут» у 5 класі 

( 1 година на тиждень ) 

№ 

з/

п 

Зміст уроку 

Питання для опрацювання 

Очікувані результати Дата проведення Примітка 

1. Безпека під час воєнного стану. Як поводитися під час 

воєнного стану? 

 Де моє місце безпеки 

вдома та у закладі освіти? 

Які мої дії під час 

повітряної тривоги7 

  

2. Вибухонебезпечні предмети та 

поведінка людини під час їх 

виявлення. 

Як можуть виглядати 

вибухонебезпечні 

предмети? 

Які мої дії під час 

повітряної тривоги 

  

Модуль 1. Добробут ( 2 год.) 

3. Добробут – добре буття. 

Що таке добробут? 

Чому добробут важливий? 

знає, що таке добробут; 

розмірковує над 

питанням, чому добробут 

важливий; 

визначає свої потреби, 

бажання, інтереси та цілі; 

пояснює, що здоров'я, 

безпека і добробут є 

  



підгрунтям успішного 

майбутнього. 

4. Добробут людини і суспільства. 

Чому кажуть, що добробут – буття 

для добра? 

Від кого залежить добробут? 

Що я можу зробити для власного 

добробуту і добробуту інших? 

 

пояснює, що він/вона 

може зробити для 

власного добробуту і 

добробуту інших; 

розуміє перспективність 

своєї діяльності для 

успішного майбутнього. 

 

  

Модуль 3. Добробут і особиста безпека (7 год.) 

5. Дбаємо про безпеку 

Хто відповідає за мою безпеку? 

розуміє, що таке особиста 

безпека і навіщо вона 

потрібна; 

знає, що таке 

відповідальність 

наводить приклади 

ситуацій, коли 

проявив/проявила 

відповідальністьщодо 

особистої безпеки та 

безпеки інших; 

визначає тих, кому хоче 

подякуватиза безпеку в 

класі/школі. 
 

  



7 Безпека на дорозі. 

 

Які небезпечні ситуації можуть 

бути у транспорті та як 

поводитися у них? 

визначає потенційні небезпеки навколишнього 

середовища для здоров’я і безпеки людини 

(дорожній рух) ; діє за алгоритмом у небезпечних 

ситуаціях, використовуючи інформацію, що 

міститься в тексті інструкції аналізує на прикладах 

можливу поведінку у різних ситуаціях 

  

8. Безпека у побуті. 

 

 Які небезпеки можуть 

спіткати тебе у твоїй домівці? 

Як поводитися у разі пожежі? 

діє за алгоритмом у небезпечних ситуаціях, 

використовуючи інформацію, що міститься в тексті 

інструкції ; здатний викликати необхідні рятувальні 

служби, повідомляючи відповідно до ситуації 

необхідну інформацію;  складає пам’ятку про 

правила безпечної поведінки в побуті;  обстежує 

безпеку простору у себе дома 

  

9. Безпека відпочинку 

 

Як зробити зимовий відпочинок 

безпечним? 

знає та розуміє, як зробити відпочинок на природі 

безпечним;  розпізнає приклади поведінки, дружньої 

до навколишнього середовища; дає практичні 

поради, як бути дружнім до довкілля; пояснює вибір 

власних альтернатив і рішень з огляду на вплив 

зовнішніх чинників. 

  

10. Допомога в небезпечних 

ситуаціях . 

 

До кого і як звертатися у разі 

небезпеки? 

наводить приклади небезпечних ситуацій, які 

можуть виникнути у школі, на прогулянці, на дорозі, 

в побуті та пропонує способи виходу з цих ситуацій; 

приймає рішення щодо надання самодопомоги та 

допомоги іншим особам, звернення до інших осіб чи 

відповідних служб, звертається до фахівців у 

небезпечних ситуаціях, наслідком яких не може 

зарадити власними силами 

  

      



Модуль 2. Добробут і вміння вчитися. ( 7 год.) 

11. Навчаємося впродовж життя. 

 

Уміння вчитися — це як? Чи 

можна навчатися із 

задоволенням? Як навчатися 

ефективно? 

розуміє, що означає “уміння вчитися”; визначає, 

ідентифікує та обговорює фізичні, психічні (у тому 

числі емоційні) і соціальні зміни, які відбуваються під 

час переходу в основну школу; організовує власний 

освітній простір, раціонально розподіляє час; 

виявляє чуйне ставлення до людей з особливими 

потребами 

  

12. Мої знання та вміння. 

 

Що таке знання та вміння і 

навіщо вони людині? 

розмірковує над тим, ким хоче стати у майбутньому, 

та які знання і уміння йому /їй для цього будуть 

потрібні ; укладає власне портфоліо 

  

13 Мої сильні та слабкі сторони. 

 

 Як дізнатися про свої сильні 

та слабкі сторони? 

визначає свої сильні та слабкі сторони;  складає план 

свого розвитку; організовує власний освітній простір, 

раціонально розподіляє час 

  

14. Мої інтереси та захоплення. 

 

 Як мої інтереси та захоплення 

допомагають мені 

розвиватися? 

Чи можуть захоплення 

допомагати у навчанні? 

розповідає про інтереси та захоплення відомих 

людей; складає мапу інтересів “Наш талановитий 

клас”;  обговорює, чи можна за допомогою інтересів і 

хобі поліпшити добробут класу або громади 

  

15. Цілі та їх досягнення . 

 

Для чого визначати цілі? Як 

досягти своєї мети? Як 

пояснює, навіщо потрібно визначати цілі;  визначає і 

формулює цілі за методом SMART; планує своє 

навчання відповідно до своїх цілей 

  



спланувати своє навчання 

відповідно до своїх цілей? 

16. Менеджмент навчання — 

керування часом. 

 

 Як спланувати свій час 

ефективно? 

організовує власний освітній простір, раціонально 

розподіляє час; обґрунтовує обмеженість ресурсів 

(зокрема часу);  визначає прагнення і потреби у сфері 

власного особистісного розвитку та навчання; 

складає свій погодинний розклад на день 

  

17. Перевір себе ( діагностувальна 

робота № 1 ) 

визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі, 

визначає прагнення і потреби у сфері власного 

особистісного розвитку та навчання,  формулює цілі 

за методом SMART; складає розклад дня, діє за 

алгоритмом у небезпечних ситуаціях, 

використовуючи інформацію, що міститься в тексті 

інструкції; визначає потенційні небезпеки 

навколишнього середовища для здоров’я і безпеки 

людини; приймає рішення щодо надання 

самодопомоги та допомоги іншим особам, звернення 

до інших осіб чи відповідних служб 

  

ІІ семестр ( 1 год. на тиждень ) 

Модуль 4. Добробут і особисте здоров'я ( 12 год. ) 

Розділ 4.1. Фізичне здоров'я і фізичний розвиток ( 8 год. ) 

 

18. Здоров’я і його складники. 

 

 Що таке здоров’я? 

Які складники здоров’я 

сприяють добробуту людини? 

пояснює, що таке здоров'я, називає складники 

здоров'я; обґрунтовує обмеженість ресурсів (зокрема 

здоров’я), розуміє, які складники здоров'я сприяють 

добробуту людини, використовує перевірену 

інформацію для прийняття рішення щодо вибору 

повсякденної поведінки на користь здоров’я 

  



Хто відповідальний за моє 

здоров’я? 

розмірковує над питанням, хто є відповідальним за 

моє здоров'я та пояснює, у чому саме полягає 

відповідальність цих людей;  висловлює власну 

думку щодо того, як він / вона дбає про своє здоров'я 

19. Спосіб життя і фізичний 

розвиток . 

 

Чи впливає спосіб життя на 

фізичний розвиток? 

розуміє чинники, від яких залежить стан здоров'я 

людини;  знає, що таке здоровий спосіб життя; 

основні складники здорового способу життя;  

пояснює наслідки недотримання здорового способу 

життя на основі інформації, що міститься в різних 

текстах; пояснює вибір власних альтернатив і рішень 

з огляду на вплив зовнішніх чинників;  досліджує та 

обговорює чинники, що впливають на стан здоров’я і 

розвиток організму 

  

20. Рухова активність і відпочинок. 

 

 Як досягти потрібного рівня 

рухової активності? 

 Який відпочинок є корисним? 

знає, що таке рухова активність; аналізує, чи 

достатньо учень / учениця рухається; пояснює, який 

відпочинок є корисним, розуміє значення здорового 

сну; учень / учениця розуміє, якого рівня рухової 

активності хотілося б йому /їй досягти та складає 

орієнтовний план; досліджує та обговорює чинники, 

що впливають на стан здоров’я і розвиток організму, 

використовує перевірену інформацію для прийняття 

рішення щодо вибору повсякденної поведінки на 

користь здоров’я, безпеки та добробуту; обирає 

способи проведення дозвілля, які приносять 

задоволення і користь для здоров’я, безпеки і 

добробуту 

  

21. Харчування і здоров’я. пригадує, що корисного для свого здоров’я зробили 

учні впродовж минулого дня,  розмірковує над тим, 

  



 Як пов’язані харчування і 

здоров’я? 

Що таке раціональне, 

збалансоване харчування? 

як правильно харчуватися, як знайти потрібний 

баланс (співвідношення) їжі, щоб не нашкодити 

здоров’ю, а покращити його; обирає продукти 

харчування, які приносять задоволення і користь для 

здоров’я;  знає, що таке харчові звички, аналізує 

“тарілку здорового харчування”; використовує 

перевірену інформацію для прийняття рішення 

щодо вибору повсякденної поведінки, зокрема 

харчування, на користь здоров’я; складає прості 

поради для правильної харчової поведінки 

22. Безпека харчування. 

 

 Як обрати продукти, безпечні 

та корисні для здоров’я? 

Як правильно харчуватися, коли 

ти не вдома? 

знає та називає поради “5 ключів до безпечної їжі”; 

обирає продукти харчування, які приносять 

задоволення і користь для здоров’я; вміє обирати 

продукти і товари за показниками якості, строків 

придатності, складу, правильно інтерпретує 

інформацію, наведену на маркувальних знаках, 

пакованнях для безпечного і раціонального 

використання харчових і промислових продуктів;  

знає, як правильно харчуватися, коли ти не вдома 

  

23. Смачна та корисна їжа. 

 

 Як обрати безпечні та корисні 

для здоров’я страви у шкільній 

їдальні? 

опитує однокласників та однокласниць, наскільки 

вони задоволені харчуванням у шкільній їдальні, і 

результати подає у вигляді діаграми; оцінює за 

шкалою вигляд страв у шкільній їдальні; можливість 

вибору страв; сервірування столу; культура 

спілкування працівників їдальні; бере інтерв’ю у 

працівників шкільної їдальні;  створює проєкт  

"Їдальні у школах світу", пояснює вибір власних 

альтернатив і рішень з огляду на вплив зовнішніх 

  



чинників;  обирає продукти харчування, які 

приносять задоволення і користь для здоров’я 

24. Самопочуття. 

 

 Добре самопочуття — це як? 

Що робити, якщо самопочуття 

погіршилося? 

знає, що таке самопочуття та описує його;  досліджує 

та обговорює чинники, що впливають на стан свого 

фізичного і морального здоров’я; виконує прості 

фізичні вправи для покращення самопочуття, 

;розуміє ознаки доброго і поганого самопочуття; 

розуміє, що робити, якщо погіршилося самопочуття; 

моделює ситуацію надання першої долікарської 

допомоги в разі травматизму чи поганого 

самопочуття; створює “кошик вдячності” та заповнює 

його подяками 

  

25. Захворювання. Чинники ризику. 

 

 Які причини появи 

захворювань? 

Як їм запобігти? Навіщо 

вакціонуватися? 

називає відомі йому / їй захворювання людини, 

розуміє причини появи захворювань та як їм 

запобігти; досліджує та обговорює чинники, що 

впливають на стан здоров’я і розвиток організму, 

зокрема профілактичні заходи щодо інфекційних і 

неінфекційних захворювань; складає пам’ятку про 

те, як вберегтися від інфекційних захворювань, 

пояснює наслідки недотримання здорового способу 

життя на основі інформації, що міститься в різних 

текстах; використовує перевірену інформацію для 

прийняття рішення щодо вибору повсякденної 

поведінки на користь здоров’я, безпеки та добробуту 

  

Розділ 4.2. Емоційне здоров'я та етична поведінка ( 4 год.) 

26. Емоційний стан та емоційне 

здоров'я. 

 

розпізнає позитивні та негативні емоції та їх прояви у 

повсякденних ситуаціях, пояснює необхідність 

поваги до почуттів інших людей,  визнає необхідність 

  



 

 Мої емоції — мої друзі? Як 

почуватися комфортно у 

школі? 

 

безпечних і корисних практик поведінки, правил 

спілкування; розпізнає прояви булінгу, пояснює 

необхідність відстоювання власних інтересів та 

інтересів інших осіб, протидії проявам тиску, 

неповаги і приниження; ідентифікує способи та 

можливість надання необхідної допомоги собі та / або 

іншим особам для вирішення конфліктної ситуації 

27 Ефективне спілкування . 

 

Як спілкуватися безпечно та 

ефективно? 

визнає необхідність безпечних і ефективних правил 

спілкування, активного слухання, вміння давати 

конструктивний зворотній зв’язок; робить 

самоаналіз щодо свого вміння ефективного 

спілкування,  розуміє, що таке віртуальне спілкування, 

визнає необхідність безпечних і корисних практик 

віртуального спілкування, пояснює необхідність 

протидії проявам тиску, неповаги і приниження у 

віртуальному спілкуванні, прогнозує наслідки своїх 

дій, зокрема під час використання інформаційно-

комунікаційних технологій та інших медійних 

засобів; обмірковує та моделює альтернативні 

рішення стосовно спілкування (активне слухання, 

конструктивний зворотній зв’язок, пояснює 

необхідність поваги до почуттів інших людей, 

ідентифікує способи та можливість надання 

необхідної допомоги собі та / або іншим особам для 

вирішення  конфліктної ситуації 

  

28 Взаємодія і співпраця. 

 

розуміє, що таке команда, командна робота, лідерство 

в команді, складає та аналізує командний план дій, 

  



Як стати командою? складає та аналізує правила роботи в команді; 

моделює та аналізує проєктну роботу в команді з 

урахуванням короткострокових цілей для досягнення 

успіху та задоволення власних потреб і потреб інших 

осіб; обмірковує альтернативні рішення в умовах 

вибору, пояснює необхідність ефективної співпраці, 

виявляючи повагу до інших осіб, задоволення власних 

потреб і потреб інших осіб, розуміє необхідність 

поваги до почуттів та потреб інших людей, розпізнає 

доброчинну діяльність 

29 Етична поведінка. пояснює, що таке етика, принципи, цінності, 

індивідуальність, етична поведінка, доброчесність; 

розуміє необхідність етичних практик поведінки, 

зокрема у спілкуванні і співпраці з людьми з 

інвалідністю, моделює та аналізує практики етичної 

поведінки з урахуванням потреб інших осіб, розуміє 

необхідність допомоги іншим особам, відстоювання 

інтересів інших осіб, протидій проявам тиску, 

неповаги і приниження; пояснює важливість 

толерантного і коректного ставлення до відмінностей 

інших осіб, ідентифікує способи та можливість 

надання необхідної допомоги собі та / або іншим 

особам для вирішення конфліктної ситуації; 

розпізнає доброчинну діяльність 

  

 

Модуль 5. Добробут і підприємливість ( 6 год.) 



30 Підприємливість. 

 Що таке підприємливість і в 

чому вона проявляється? 

Пояснює, що таке підприємливість, мотивація, стиль 

життя, творчість; пояснює хто такі підприємці 

складає мапу думок щодо рис підприємливої людини 

робить самоаналіз щодо власних рис підприємливої 

людини та прояву цих рис; аналізує моделі 

підприємливої поведінки, аналізує потенціал 

опанування різних видів діяльності; обмірковує 

альтернативні рішення стосовно свого здоров’я, 

безпеки і особистого добробуту в умовах вибору 

аналізує і визначає різні аспекти способу життя, що 

приносять користь і задоволення (радість) для 

повноцінного життя, міркує щодо ефективних дій для 

реалізації короткострокових цілей для досягнення 

успіху та задоволення власних потреб і потреб інших 

осіб 

  

31 Ідеї та можливості. 

 Де і як шукати ідеї? 

пояснює що таке винахідливість, “мозковий штурм”, 

повторне використання; розуміє важливість 

інноваційності, творчого, критичного та аналітичного 

мислення для створення нових можливостей 

досягнення успіху, задоволення власних потреб і 

потреб інших осіб, подолання надмірного виробництва 

і споживання товарів, використовує метод командного 

“мозкового штурму” для генерації ідей, повторного 

використання речей, пошуку відповідей на проблемні 

питання;  використовує метод командного “мозкового 

штурму” для генерації ідей щодо реалізації 

  



короткострокових цілей розвитку аналізує власне 

портфоліо щодо відстеження власного поступу, 

розвитку вмінь, знань та хобі складає та аналізує ідеї 

та цілі їхнього досягнення за методом SMART; 

обмірковує альтернативні рішення стосовно свого 

здоров’я, безпеки і особистого добробуту в умовах 

вибору, аналізує і визначає різні аспекти способу 

життя, що приносять користь і задоволення (радість) 

для повноцінного житт життя 

32 Ресурси . 

Які бувають ресурси? 

пояснює що таке сталий розвиток, ресурси, їх 

обмеженість, апсайклінг; розуміє необхідність 

ощадного ставлення та потребу повторного 

використання ресурсів для здоров’я, безпеки і 

добробуту; обмірковує альтернативні рішення 

стосовно свого здоров’я, безпеки і особистого 

добробуту в умовах ощадливого ставлення до 

використання ресурсів; усвідомлює наслідки впливу 

індивідуальної поведінки щодо ощадливого ставлення 

до використання ресурсів; аналізує вплив дій інших 

людей щодо збереження ресурсів;  складає мапу думок 

щодо ресурсів людини,  аналізує таблицю щодо 

ресурсів людини, аналізує і визначає різні аспекти 

способу життя щодо ощадливого використання 

ресурсів, знаходить, аналізує і перевіряє інформацію 

  



щодо здоров’я, безпеки та добробуту, здобуту в різних 

джерелах 

33 Гроші та бюджет. 

 Що таке бюджет? 

пояснює що таке фінансові ресурси, потреби і 

бажання, доходи, витрати, прибуток, бюджет, 

заощадження;  пояснює потенціал фінансових ресурсів 

пояснює необхідність ощадного використання 

ресурсів для добробуту, визначає джерела отримання 

власних грошей, аналізує необхідність ресурсів для 

задоволення потреб і бажань, аналізує доходи і 

витрати; обмірковує альтернативні рішення стосовно 

свого особистого добробуту в умовах вибору;  

аналізує і визначає різні аспекти способу життя, що 

приносять користь і задоволення (радість) для 

повноцінного життя пояснює необхідність корисних 

практик поведінки, які зменшують ризики для 

добробуту 

  

34 Моє майбутнє 

Яким ми уявляємо своє 

майбутнє? 

Що таке щастя та успіх? 

розуміє, що майбутнє людини залежить від неї самої 

пояснює, що таке успіх, щастя, професія; аналізує 

цитати і притчу про успіх, щастя, самореалізацію, 

наводить приклади власного досягнення успіху, 

аналізує портфоліо щодо відстеження власного 

поступу, розвитку знань і вмінь, бажання пізнавати 

нове без шкоди для здоров’я, аналізує вміння інших і 

дає конструктивний зворотній зв’язок; обмірковує 

альтернативні рішення стосовно свого розвитку та 

  



добробуту; аналізує і визначає різні аспекти способу 

життя, що приносять користь і задоволення (радість) 

для повноцінного життя, аналізує свої знання, вміння 

та бажання щодо потенціалу опанування різних видів 

діяльності ; моделює своє майбутнє і умови 

досягнення успіху та добробуту 

35 Перевір себе (діагностувальна 

робота №2) 

приймає рішення щодо надання самодопомоги та 

допомоги іншим особам; пояснює та обгрунтовує 

вибір власних рішень, спрямованих на збереження 

здоров’я, добробуту та безпеки;  виявляє чуйність до 

осіб, які потребують допомоги; визначає потребу 

ощадливого використання ресурсів і повторної 

переробки вторинної сировини; моделює 

послідовність дій у небезпечних ситуаціях природного 

походження, відбирає ресурси для повторної 

переробки, виявляє чуйне ставлення до людей з 

особливими потребами; прогнозує ризики комунікації 

у віртуальному середовищі; виокремлює інформацію 

та обговорює ситуації булінгу, зокрема кібербулінгу; 

обґрунтовує обмеженість ресурсів (зокрема часу, 

здоров’я, фінансів); обирає продукти харчування, 

способи проведення дозвілля, які приносять 

задоволення і користь для здоров’я, безпеки і 

добробуту визначає свої потреби ,бажання. 

  

 



 ІІІ. Системи оцінювання результатів навчання. 

     Відповідно до методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН України № 289 від 01 квітня 2022 року «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-х класів, які здобувають освіту 

відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» основними видами оцінювання результатівнавчання 

учнів, що проводяться закладом, є 

     формувальне, 

     поточне, 

     підсумкове, тематичне, семестрове, річне. 

     Педагог оцінює досягнення учнів за 12-бальною системою оцінювання відповідно до рішення педагогічної ради ( 

протокол №        від         серпня 2022 року). 

     Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання з інтегрованого курсу «Здоров'я, безпека і добробут 

здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначаються цифрами від 1 до 12 ( протокол №      від     

серпня) 

     Зважаючи на особливості змісту та види навчальної діяльності, передбачені модельною навчальною програмою 

«Здоров'я, безпека і добробут», поточне та підсумкове оцінювання може здійснюватися  із застосуванням таких  основних 

форм та способів: 

     практичної, зокрема шляхом планування та виконання експериментальних досліджень, планування та реалізації 

проектів, виготовлення виробів тощо;    

     письмової, у тому числі графічної, зокрема шляхом тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, 

графіками, схемами, тощо; 

     цифрової, зокрема шляхом тестування в електронному форматі; 

     усної, зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування. 



     Заклад освіти ( зверни увагу!!) відповідно до рішення педагогічної ради встановив адаптаційний період        місяців 

(    тижнів), упродовж якого не здійснюєтьсяпоточне та тематичне оцінювання. 

     У цей період педагог використовує різноманітні форми формувальногооцінювання, які допомагають здобувачам 

освіти та батькам розуміти механізми оцінювання, відображає прогрес досягнень, рівень оволодіння наскрізними 

вміннями, визначеними Новою українською школою: вияв інтересу до навчання, розуміння прочитаного, вміння 

висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обгрунтовувати власну позицію, діяти творчо, Вияв 

ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення , 

розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь.   

     Поточний контроль проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та 

здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Виконуючи навчальну функцію контролю, педагогом 

враховується поєднання індивідуальних форм ( запитання, завдання, тести, тощо) спрямованих на закріплення вивченого 

матеріалу й повторення пройденого, з фронтальною роботою класу. Під час цього є важливим урахування мотиваційно -

стимулюючої функції поточного оцінювання. 

     Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання. 

     Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю груп загальних результатів, відображениху 

Свідоцтві досягнень. Педагог перевіряє рівень засвоєння здобувачів освіти навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, 

розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше та виконанням діагностичної ( 

контрольної) роботи. 

     Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. 

     Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. Річне 

оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. 
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