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І. Опис дисципліни 

Тренінг з актуальних проблем фізичного і психічного здоров’я 

Шифр дисципліни СВ06 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Напрям підготовки 

 01 Освіта/Педагогіка 

 

Кiлькiсть кредитiв 

6 

Методи навчання 

тренінги, виконання 

проектів,  підготовка 

курсової роботи   Спецiальнiсть 

014 Середня освіта (здоров’я 

людини) 

Загальна кiлькiсть годин 

216 

Денна 

 

Заочна 

Освiтнiй рiвень 

 

бакалавр 

Лекцiї: 

- - 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Нормативна дисципліна - - 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  

2019-2020 

78 24 Форми поточного контролю 

моделювання занять, 

модульний контроль 

(тестування) 

Індивiдуальна робота: 

Семестр  

6,7 

  

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне:  4 

- самостiйна робота 4 

102 156 Форма пiдсумкового 

контролю 

залік 

 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання - укр. 1/2 1/7 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  форми й методи профілактичної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах    

Мiждисциплiнарнi зв'язки: загальна педагогіка, методика викладання ОЗ    

Мета i завдання навчальної дисципліни: 

формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя для проведення у 

навчальних закладах профілактичної роботи та організації позакласної і позашкільної 

діяльності з метою формування у дітей та молоді мотивації до здорового способу життя.   
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ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентностi 

1. Знати  

- сучасну концепцію превентивної освіти; 

- актуальні потреби, інтереси і вікові можливості 

учнів; 

- принципи освіти на основах набуття життєвих 

навичок; 

- перелік найважливіших життєвих навичок; 

- структуру і зміст навчальної програми з основ 

здоров’я; 

- методи моніторингу та оцінки профілактичних 

курсів і програм. 

Вміти:  

- застосовувати сучасні педагогічні технології, 

інтерактивні методи групової роботи; 

- використовувати якісні навчально-методичні 

матеріали і достовірні джерела інформації з 

питань здоров’я; 

- підтримувати демократичну дисципліну на 

уроках; 

- організовувати мозкові штурми і дискусії в малих 

групах; 

- отримувати і використовувати зворотній зв’язок 

від учнів та їх батьків; 

- проводити рольові ігри, інсценування; 

- не лише надавати знання, а й організовувати 

відпрацювання умінь; 

- застосовувати ефективні методики оцінювання 

знань, ставлень та умінь учнів;  

- залучати до профілактичної роботи волонтерів; 

- організовувати навчання методом «рівний 

рівному»; 

- забезпечити підтримку батьків і колег. 

 

Після завершення курсу студент: 

- ознайомлений з холістичною 

моделлю здоров’я; 

- знає і враховує вікові 

особливості учнів; 

- знає теоретичні засади 

методики розвитку життєвих 

навичок; 

- здатний аналізувати 

програми, підручники та 

навчально-методичні 

матеріали з факультативних 

курсів «Вчимося жити 

разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Маршрут безпеки»; 

- здатний організовувати 

дискусії в малих групах, 

рольові групи, інсценування, 

аналіз ситуацій, 

відпрацювання умінь; 

- володіє методами 

підтримання демократичної 

дисципліни; 

- уміє застосовувати адекватні 

методи оцінювання знань, 

ставлень та умінь; 

- здатний організовувати 

навчання молоді методом 

«рівний-рівному», 

партнерство з родинами 

учнів.   
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ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  6  кредитiв ЄКТС 216 годин. 

 

№  

з/п 

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня)  

форма навчання) 

  

А
у
д
и

то
р
н

i 

Л
ек

ц
iї

 

П
р
ак

ти
ч
н

i 

(с
ем

iн
ар

сь
к
i)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

i 

С
Р

С
 

А
у
д
и

то
р
н

i 

Л
ек

ц
iї

 

П
р
ак

ти
ч
н

i 

(с
ем

iн
ар

сь
к
i)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

i 

С
Р

С
 

Модуль І. 

Тренінг, як ефективний метод 

профілактичної роботи 

21 - - 21 28 6 - - 6 45 

1 Огляд інтерактивних методів 7 - - 7 10 2 - - 2 15 

2 Зміст і структура тренінгу 7 - - 7 10 2 - - 2 15 

3 Технологія створення і 

забезпечення тренінгу 
7 - - 7 8 2 - - 2 15 

Модуль ІІ. 

Тренінговий курс «Вчимося 

жити разом» 

24 - - 24 24 6 - - 6 50 

1 Проблеми адаптації 

тимчасово переміщених 

дітей у приймаючих 

громадах 

7 - - 7 8 2 - - 2 15 

2 Освіта, як важливий 

інструмент консолідації 

суспільства 

7 - - 7 8 2 - - 2 15 

3 Зміст курсу «Вчимося жити 

разом» 
10 - - 10 8 2 - - 2 20 

Модуль ІІІ. 

Тренінговий курс «Захисти себе 

від ВІЛ» 

20 - - 20 30 6 - - 6 30 

1 Проблема ВІЛ/СНІД в 

Україні та світі 
7 - - 7 10 2 - - 2 10 

2 Освіта, як інструмент 

боротьби з епідемією 

ВІЛ/СНІДу 

7 - - 7 10 2 - - 2 10 

3 Зміст курсу «Захисти себе 

від ВІЛ» 
6 - - 6 10 2 - - 2 10 

Модуль IV. 

Тренінговий курс «Маршрут 

безпеки» 

13 - - 13 20 6 - - 6 31 
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1 Інструменти залучення 

молоді до профілактичних 

програм 

6 - - 6 10 2 - - 2 15 

2 Зміст курсу «Маршрут 

безпеки» 
7 - - 7 10 4 - - 4 16 

Разом: 78 - - 78 102 24   24 156 
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ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

Назва модулiв, тем та їх змiст 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

В
сь

о
г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
и

х
 

В
сь

о
г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
и

х
 

Модуль І. Тренінг, як ефективний метод профілактичної роботи 21 21 6 6 

1. 

 

Тема 1. Огляд інтерактивних методів 

Зміст теми 

Класифікація методів навчання. Ефективність інтерактивного 

навчання. Принципи інтерактивного навчання. Огляд 

інтерактивних методів.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Використання інтерактивних методів навчання [Електронний 

ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. 

Герасимчук, О. А. Кочубей. – 2016.— Режим доступу: 

http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-

metodiv-navchannya.html. 

2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з 

розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» 

(основна і старша школа)/ Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко 

та ін.—К.:Алатон, 2017.—Режим доступу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJa

FBCS3 

3. Інтерактивні технології навчання // Україномовні реферати.—

Режим доступу: http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html. 

4. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018 

7 7 2 2 

2. 

 

Тема 2. Зміст і структура тренінгу 

Зміст теми 

Поняття тренінгу. Зміст тренінгу. Тривалість тренінгу.  

Оцінювання ефективності тренінгу. Структура тренінгового 

заняття. План проведення тренінгу. Корисні поради тренеру. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для вчителя 

[Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. —

К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

2. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / 

7 7 2 2 

http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
http://multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
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В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. 

3. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

3. Тема 3. Технологія створення і забезпечення тренінгу 

Зміст теми 

Просторова організація кабінету для інтерактивних занять. 

Мінімальні вимоги до приміщення. Ресурсне забезпечення 

інтерактивних занять. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для вчителя 

[Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. —

К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

2. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / 

В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. 

3. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

4. Cooperative Learning Seating Options [Електронний ресурс] // 

Teaching resources. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php 

7 7 2 2 

Модуль ІІ. Тренінговий курс «Вчимося жити разом» 24 24 6 6 

4. 

 

Тема 1. Проблеми адаптації тимчасово переміщених дітей у 

приймаючих громадах  

Зміст теми 

Поведінкові реакції дітей з посттравматичним стресовим 

розладом. Проблеми дезадаптації дітей-переселенців. Адаптація 

внутрішньо-переміщених дітей до нової школи. Визначення 

успішності адаптації дитини до навчального закладу.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Звіт про ситуацію в Україні № 55 [Електронний ресурс] // 

ЮНІСЕФ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_26268.html 

2. Ковязіна К. О. Забезпечення соціального захисту дітей 

внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / К. О. 

Ковязіна.—( Серія «Соціальна політика»). – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-14275.pdf. 

3. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

4. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім 

батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для 

практиків соціальної сфери /Л. А. Мельник та ін.; за ред. Л. С. 

Волинець. – К. : ТОВ “Видавничий дім «Калита»”, 2015. – 72 с. 

5. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у 

конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. 

Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – К.: МЖПЦ «Ла 

7 7 2 2 

http://multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
http://multycourse.com.ua/ua/
http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_26268.html
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-14275.pdf
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
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Страда-Україна», 2014. – 84 c. 

6. Трубавіна І. М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні як основа соціально-педагогічної роботи з ними 

[Електронний ресурс] / І. М. Трубавіна // Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – Режим доступу 

до ресурсу: 

file:///D:/Users/Sony2/Downloads/pednauk_2015_8_53.pdf. 

5. Тема 2. Освіта, як важливий інструмент консолідації 

суспільства 

Зміст теми 

Актуальність життєвих навичок та психосоціальної підтримки у 

навчально-виховному процесі. Допомога в розвитку навичок 

подолання кризової ситуації у внутрішньо переміщених осіб. 

Життєві навички, необхідні для адаптації та розбудови миру.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

2. Оцінка проекту «Вчимося жити разом» [Електронний ресурс]. – 

2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://autta.org.ua/ua/materials/material/Ots-nka-proektu--

Vchimosya-zhiti-razom-/. 

3. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім 

батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для 

практиків соціальної сфери /Л. А. Мельник . та ін.; за ред. Л. С. 

Волинець. – К. : ТОВ “Видавничий дім «Калита»”, 2015. – 72 с. 

4. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми 

в період військового конфлікту : навчально-методичний 

посібник. – К. : Агентство «Україна, 2015. 

5. Delors, Jacques et al. 1996. Learning: The Treasure Within. Paris: 

UNESCO 

7 7 2 2 

6. Тема 3. Зміст курсу «Вчимося жити разом» 

Зміст теми 

Мета і завдання курсу. Структура програми для 1-4 класів. 

Структура програми для 5-9 класів. Навички ефективної 

комунікації. Навички самоконтролю. Навички емпатії. Навички 

кооперації.  Розв’язання проблем і прийняття рішень. Навички 

запобігання ескалації та розв’язання конфліктів. Навички 

неагресивної впевненості. Навички самоусвідомлення та 

самооцінки. Протидія булінгу.  Керування стресами. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., Микитюк О. М. ІНКЛЮЗИВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ 

ЗДОРОВ’Я: [монографія]. 

2. Вердербер Р. Психология общения / Р. Вердербер, К. 

Вердербер.—– СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. 

3. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з 

10 10 2 2 

../../Sony2/Downloads/pednauk_2015_8_53.pdf
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
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розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» 

(основна і старша школа) [Електронний ресурс] / Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – 

Режим доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJa

FBCS3c. 

4. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку 

соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи 

здоров’я» [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С 

Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0

UkNRRnc. 

5. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку 

соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі 

«Основи здоров’я»[Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1W

EZHblU. 

6. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: 

[практ. посіб.] /Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д.; [пер. з англ. Т. 

Клекота]. – К. : СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с. 

7. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

8. РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК. Навчально-методичний 

посібник для роботи зі старшокласниками і випускниками 

інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.– Київ, 2011. 

9. Щербатых Ю. В. Психология стресса /Ю. В. Щербатых. – М.: 

Эксмо, 2006. 

10. ЮНЕСКО. Как остановить насилие в школе. Пособие для 

учителей. – 2011 г. 

Модуль ІІІ. Тренінговий курс «Захисти себе від ВІЛ» 20 20 6 6 

7. Тема 1. Проблема ВІЛ/СНІД в Україні та світі 

Зміст теми 

Базові поняття. Ситуація з ВІЛ/СНІД у світі. ВІЛ/СНІД в Україні. 

Базова інформація. Походження ВІЛ. Шляхи передання ВІЛ. 

Умови зараження. Середньостатистичні ризики. Методи захисту 

від ВІЛ. Як ВІЛ не передається.  

Діагностика: тестування на ВІЛ-інфекцію. Стигма та 

дискримінація людей, які живуть з ВІЛ: її форми, прояви і 

небезпека. ВІЛ і право. Як захиститися від ВІЛ. Життя з ВІЛ. 

Молодь в епіцентрі епідемії. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

7 7 2 2 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
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Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для педагога-

тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —Богдан», 2012. — 

208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна книга 

—Богдан», 2012. — 168 c. 

3. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр./ О. 

М. Балакірєва, Н. О. Ринган. Р. Я. Левін та ін. /наук. ред. О. М. 

Балакірєва. К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 

4. Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных. 2-е изд. — 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. Режим 

доступа к ресурсу: http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html 

8. Тема 2. Освіта, як інструмент боротьби з епідемією 

ВІЛ/СНІДу 

Зміст теми 

Превентивна освіта. Роль навчального закладу у профілактиці 

ВІЛ-інфекції. На чому базуються ефективні профілактичні 

програми. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для педагога-

тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —Богдан», 2012. — 

208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна книга 

—Богдан», 2012. — 168 c. 

3. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр./ О. 

М. Балакірєва, Н. О. Ринган. Р. Я. Левін та ін. /наук. ред. О. М. 

Балакірєва. К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 

4. Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных. 2-е изд. — 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. Режим 

доступа к ресурсу: http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html 

5. Young people and HIV/AIDS oportunity in crisis (Unated Nations 

Children’s Fund, Joint Unated Nations Programme on HIV/AIDS 

and World Health Organization, Geneva, 2002). 

7 7 2 2 

9. Тема 3. Зміст курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Зміст теми 

Мета і завдання курсу. Програма курсу. Педагогічна стратегія 

курсу. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: знайомство з проблемою. ВІЛ: шляхи 

зараження і способи захисту. Поведінка і ризики. Джерела 

допомоги для молоді. Будуємо рівноправні стосунки. Вчимося 

приймати рішення. Протидія тискові і маніпуляціям. «НІ» 

алкоголю, наркотикам, спільному використанню предметів, які 

колють або ріжуть. Стать і гендер. Цінність родини. Небезпека 

6 6 2 2 
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ранніх статевих стосунків. Відстрочення початку статевого життя. 

Відповідальна поведінка: «НІ» насиллю і незахищеним контактам. 

Протидія домаганням і насиллю. «НІ» незахищеним контактам. 

«НІ» дискримінації. Підтримка людей, які живуть з ВІЛ 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для педагога-

тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —Богдан», 2012. — 

208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна книга 

—Богдан», 2012. — 168 c. 

3. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр./ О. 

М. Балакірєва, Н. О. Ринган. Р. Я. Левін та ін. /наук. ред. О. М. 

Балакірєва. К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. 

4. Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных. 2-е изд. — 

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. Режим 

доступа к ресурсу: http://www.aids.ru/prevent/teen/index.html 

5. AIDS education in schools: a traning package (National Council of 

Education Research and Training, National AIDS Control 

Organization, New Delhi, 1994). 

6. Gender and relationships: a practical action kit for young people 

(Commonwealth Secretariat, London, 2001).  

7. School Health Education to Prevent AIDS and STD. A resource 

package for curriculum planners. (World Health Organization and 

Unated Nations Education, Scientific and Cultural Organizations, 

Geneva, 1994).  

8. Young people and HIV/AIDS oportunity in crisis (Unated Nations 

Children’s Fund, Joint Unated Nations Programme on HIV/AIDS 

and World Health Organization, Geneva, 2002). 

Модуль IV. Тренінговий курс «Маршрут безпеки» 13 13 6 6 

10. Тема 1. Інструменти залучення молоді до профілактичних 

програм 

Зміст теми 

Метод «рівного навчання». Підготовка молоді до профілактичної 

роботи методом «рівний-рівному». Ефективність рівного 

навчання. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Нерубаєва І.О., Фратола П. Маршрут безпеки. Методичні 

рекомендації щодо застосування інтерактивного 

профілактичного освітнього інструменту з питань 

репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ: 

Посібник для педагога-організатора. – Дрогобич, 2018. – 124 с. 

6 6 2 2 
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11. Тема 2. Зміст курсу «Маршрут безпеки» 

Мета і завдання курсу. Огляд матеріалів курсу «Маршрут 

безпеки». Станції «Маршруту безпеки». Навчання модераторів 

«Маршруту безпеки». Методика проведення профілактичного 

заходу. Оцінка ефективності.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Нерубаєва І.О., Фратола П. Маршрут безпеки. Методичні 

рекомендації щодо застосування інтерактивного 

профілактичного освітнього інструменту з питань 

репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ: 

Посібник для педагога-організатора. – Дрогобич, 2018. – 124 с. 

7 7 4 4 

 

4.2. Зміст лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Зміст лабораторних занять 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

Модуль І. Тренінг, як ефективний метод профілактичної роботи 

1 Тема: Огляд інтерактивних методів. 

План заняття 

І.  Теоретична частина 

1. Освіта на засадах життєвих навичок. 

2. Класифікація методів навчання. 

3. Ефективність інтерактивного навчання. 

4. Принципи інтерактивного навчання. 

5. Огляд інтерактивних методів. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Відпрацювання інтерактивних методів навчання 

(знайомство, руханки, об’єднання в групи тощо).  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Використання інтерактивних методів навчання [Електронний 

ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. 

М. Герасимчук, О. А. Кочубей. – 2016.— Режим доступу: 

http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-

interaktivnih-metodiv-navchannya.html. 

2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з 

розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» 

(основна і старша школа)/ Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко та ін.—К.:Алатон, 2017.—Режим доступу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZV

lJaFBCS3 

3. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018 

7 2 

http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
http://multycourse.com.ua/ua/
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2 Тема: Зміст і структура тренінгу. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поняття тренінгу. 

2. Зміст тренінгу. 

3. Тривалість тренінгу. 

4. Оцінювання ефективності тренінгу. 

5. Структура тренінгового заняття. 

6. План проведення тренінгу. 

7. Корисні поради тренеру. 

ІІ.  Виконання лабораторної роботи 

1. Участь у тренінговому занятті. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для 

вчителя [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко. —К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

2. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. 

посіб. / В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. 

– 250 с. 

3. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

7 2 

3 Тема: Технологія створення і забезпечення тренінгу 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Просторова організація кабінету для інтерактивних 

занять. 

2. Мінімальні вимоги до приміщення. 

3. Ресурсне забезпечення інтерактивних занять. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Створення тренінгового заняття. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для 

вчителя [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко. —К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

2. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. 

посіб. / В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. 

– 250 с. 

3. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — 

Режим доступу:  http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

4. Cooperative Learning Seating Options [Електронний ресурс] // 

Teaching resources. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php 

7 2 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
http://multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
http://multycourse.com.ua/ua/
http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php


 15 

 

4 Тема: Проблеми адаптації тимчасово переміщених дітей у 

приймаючих громадах. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поведінкові реакції дітей із посттравматичним стресовим 

розладом. 

2. Проблеми дезадаптації дітей-переселенців. 

3. Адаптація внутрішньо-переміщених дітей до нової 

школи. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Визначення успішності адаптації дитини до навчального 

закладу. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Ковязіна К. О. Забезпечення соціального захисту дітей 

внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / К. О. 

Ковязіна.—( Серія «Соціальна політика»). – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-

14275.pdf. 

2. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

3. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, 

їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для 

практиків соціальної сфери /Л. А. Мельник та ін.; за ред. Л. С. 

Волинець. – К. : ТОВ “Видавничий дім «Калита»”, 2015. – 72 

с. 

7 2 

5 Тема: Освіта як важливий інструмент консолідації 

суспільства. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Актуальність життєвих навичок та психосоціальної 

підтримки в освітньому процесі. 

2. Допомога в розвитку навичок подолання кризової 

ситуації у внутрішньо переміщених осіб. 

3. Життєві навички, потрібні для адаптації та розбудови 

миру. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Визначення індивідуального стилю боротьби зі стресом 

(«BASIC Ph»). 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

2. Оцінка проекту «Вчимося жити разом» [Електронний 

ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://autta.org.ua/ua/materials/material/Ots-nka-proektu--

7 2 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-14275.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ditu-14275.pdf
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
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Vchimosya-zhiti-razom-/. 

6 Тема: Зміст курсу «Вчимося жити разом». 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Мета і завдання курсу. 

2. Структура програми для учнів 1-4 класів. 

3. Структура програми для учнів 5-9 класів. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення вступного тренінгу для 5-9 класів. «Вчимося 

жити разом». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

10 2 

7 Тема: Навички ефективної комунікації. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Функції комунікації. 

2. Вербальне і невербальне спілкування. 

3. Бар’єри ефективного спілкування. 

4. Поради для ефективного спілкування. 

5. Гендерні відмінності невербального спілкування. 

6. Складники активного слухання. 

7. Навчання комунікативних навичок у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Проведення тренінгу «Ефективне спілкування». 

2. Проведення тренінгу «Стилі спілкування». 

3. Проведення тренінгу «Наука спілкування». 

4. Проведення тренінгу «Школа спілкування». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

8 Тема: Навички самоконтролю. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поняття емоцій. 

2. Функції емоцій. 

3. Класифікація емоцій. 

4. Характеристика базових емоцій. 

5. Зовнішні вияви емоції. 

6. Емоційний інтелект. 

7. Способи емоційної саморегуляції. 

8. Навчання навичок самоконтролю у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Проведення тренінгу «Стрес і психологічна рівновага». 

2. Проведення тренінгу «Настрій і почуття». 

  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#8
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/104#9
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Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

9 Тема: Навички емпатії. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поняття емпатії. 

2. Рівень емпатії. 

3. Порушення рівня емпатії. 

4. Розвиток емпатії. 

5. Інклюзивна освіта і розвиток емпатії. 

6. Навчання навичок емпатії у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Що сприяє порозумінню між 

людьми». 

2. Проведення тренінгу «Про почуття і співчуття». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

10 Тема: Навички кооперації. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поняття міжособистісних стосунків. 

2. Категорії стосунків. 

3. Рівні комунікації. 

4. Здорові стосунки і навички, потрібні для їх підтримки. 

5. Стосунки з батьками. 

6. Стосунки з однолітками. 

7. Навчання навичок кооперації у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Ми - особливі». 

2. Проведення тренінгу «Синергія стосунків». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

11 Тема: Розв’язання проблем і ухвалення рішень. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Які бувають рішення. 

2. Стратегії при ухваленні рішень. 

3. Як ухвалювати зважені рішення. 

4. Творче мислення під час ухвалення рішень. 

5. Навчання навичок розв’язання проблем і ухвалення 

рішень у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#7
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/96#8
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/100#6
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1. Проведення тренінгу «Запобігання конфліктам та 

розв’язання їх». 

2. Проведення тренінгу «Вчимося ухвалювати рішення». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

12 Тема: Навички запобігання ескалації та розв’язання 

конфліктів. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Типи конфліктів. 

2. Стадії розвитку конфліктів. 

3. Як запобігти ескалації конфлікту. 

4. Способи розв’язання конфліктів. 

5. Поради щодо ефективного розв’язання конфлікту. 

6. Навчання навичок розв’язання конфліктів у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Як помиритися з другом». 

2. Проведення тренінгу «Види і наслідки конфліктів». 

3. Проведення тренінгу «Як залагодити конфлікт». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

13 Тема: Навички неагресивної впевненості. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Поняття асертивності. 

2. Стилі спілкування. 

3. Як позбутись агресивності у спілкуванні. 

4. Звернення по допомогу. 

5. Як просити вибачення. 

6. Уміння сказати «НІ». 

7. Як сказати «НІ» і при цьому зберегти стосунки. 

8. Асертивні права людини. 

9. Навчання навичок неагресивної впевненості у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Як відстояти себе». 

2. Проведення тренінгу «Упевнена поведінка». 

3. Проведення тренінгу «Як протистояти тиску однолітків». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

14 Тема: Етапи формування психосоціальних 

компетентностей. 

План заняття 

  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101#7
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#7
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#8
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#9
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/99#10
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
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І. Теоретична частина 

1. Самооцінка. Види самооцінки. 

2. Формування самооцінки. 

3. Що може зробити вчитель, щоб поліпшити самооцінку 

учнів. 

4. Розвиток самоповаги на уроках основ здоров’я. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Неповторність людини». 

2. Проведення тренінгу «Самооцінка характеру». 

3. Проведення тренінгу «Розбудова самооцінки». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

15 Тема: Протидія булінгу. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

5. Про булінг. 

6. Булінг в Україні. 

7. Жертви та ініціатори булінгу. 

8. Форми та види булінґу. 

9. Наслідки шкільного насилля. 

10. Як реагувати на цькування. 

11. Що можуть зробити батьки. 

12. Що можуть зробити вчителі. 

13. Навчання навичок протидії булінґу у школі. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Підліткові компанії». 

2. Проведення тренінгу «Стоп булінг». 

3. Проведення тренінгу «Безпека спілкування у мережі 

Інтернет». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

  

16 Тема: Керування стресами. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Види стресу. 

2. Стресові фактори. 

3. Реакція організму на стрес. 

4. Стрес у підлітків. 

5. Стрес і здоров'я. 

6. Ознаки емоційного вигорання. 

7. Стресова стійкість. 

8. Керування стресами. 

9. Розвиток навичок керування стресом на уроках основ 

  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#7
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#8
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#9
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103#10
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#2
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#3
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#4
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#5
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#6
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#7
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#8
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#9
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#10
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здоров’я. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Керування стресами». 

2. Проведення тренінгу «Стреси екстремальних ситуацій». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

 

17. Тема: Проблема ВІЛ/СНІД в Україні та світі. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Базові поняття.  

2. Походження ВІЛ.  

3. Шляхи передання ВІЛ.  

4. Умови зараження.  

5. Середньостатистичні ризики.  

6. Методи захисту від ВІЛ.  

7. Як ВІЛ не передається.  

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Поняття ВІЛ/СНІД/ІПСШ». 

2. Проведення тренінгу «ВІЛ: шляхи зараження і способи 

захисту». 

3. Проведення тренінгу «Поведінка і ризики». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для 

педагога-тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —

Богдан», 2012. — 208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 168 c. 

  

18. Тема: Освіта, як інструмент боротьби з епідемією 

ВІЛ/СНІДу. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Превентивна освіта.  

2. Роль навчального закладу у профілактиці ВІЛ-інфекції.  

3. На чому базуються ефективні профілактичні програми. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Джерела допомоги для молоді». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для 

педагога-тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —

  

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/97#10
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Богдан», 2012. — 208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 168 c. 

19 Тема: Зміст курсу «Захисти себе від ВІЛ». 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Мета і завдання курсу.  

2. Програма курсу.  

3. Педагогічна стратегія курсу.  

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Проведення тренінгу «Розбудова рівноправних 

стосунків». 

2. Проведення тренінгу «Прийняття виважених рішень». 

3. Проведення тренінгу «Протидія тискові і маніпуляціям». 

4. Проведення тренінгу ««НІ» алкоголю, наркотикам, 

спільному використанню предметів, які колють або 

ріжуть». 

5. Проведення тренінгу «Стать і гендер». 

6. Проведення тренінгу «Цінність родини». 

7. Проведення тренінгу «Небезпека ранніх статевих 

стосунків». 

8. Проведення тренінгу «Відстрочення початку статевого 

життя». 

9. Проведення тренінгу «Протидія домаганням і насиллю». 

10. Проведення тренінгу ««НІ» незахищеним контактам». 

11. Проведення тренінгу «Протидія стигмі і дискримінації 

ВІЛ-позитивних». 

12. Проведення тренінгу «Підтримка людей, які живуть з 

ВІЛ». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: методичний посібник для 

педагога-тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —

Богдан», 2012. — 208 c. 

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. 

Тренінги життєвих навичок: Посібник для учнів старшого 

підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 168 c. 

  

Модуль IV. Тренінговий курс «Маршрут безпеки» 

20. Тема: Інструменти залучення молоді до профілактичних 

програм. 

План заняття 

І. Теоретична частина 
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1. Метод «рівного навчання».  

2. Підготовка молоді до профілактичної роботи методом 

«рівний-рівному».  

3. Ефективність рівного навчання. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Відпрацювання деяких методів «рівного навчання». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Нерубаєва І.О., Фратола П. Маршрут безпеки. Методичні 

рекомендації щодо застосування інтерактивного 

профілактичного освітнього інструменту з питань 

репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ/СНІДу та 

ІПСШ: Посібник для педагога-організатора. – Дрогобич, 

2018. – 124 с. 

21. Тема: Зміст курсу «Маршрут безпеки». 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Мета і завдання курсу.  

2. Огляд матеріалів курсу «Маршрут безпеки».  

3. Станції «Маршруту безпеки».  

4. Навчання модераторів «Маршруту безпеки».  

5. Методика проведення профілактичного заходу.  

6. Оцінка ефективності.  

ІІ. Виконання лабораторної роботи 

1. Підготовка та проведення «Маршруту безпеки». 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Нерубаєва І.О., Фратола П. Маршрут безпеки. Методичні 

рекомендації щодо застосування інтерактивного 

профілактичного освітнього інструменту з питань 

репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ/СНІДу та 

ІПСШ: Посібник для педагога-організатора. – Дрогобич, 

2018. – 124 с. 
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання полягає у проходженні дистанційних онлайн 

курсів «Вчимося жити разом» та «Основи здоров’язбережної компетентності». 

 

Семестр 6 

Курс «Вчимося жити разом» 

Модуль 1. Вступ. Роль освіти в адаптації тимчасово переміщених осіб. 

Модуль 2. Тренінговий курс «Вчимося жити разом». 

Модуль 3. Методологія викладання курсу «Вчимося жити разом». 

Модуль 4. Етапи психосоціального розвитку дітей та молоді. 

Модуль 5. Етапи формування психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) учнів. 

 

Семестр 7 

 

Курс «Основи здоров’язбережної компетентності» 

Модуль 1. Нова парадигма освіти у глобальному світі. 

Модуль 2. Український вимір: додаткові виклики і досягнення. 

Модуль 3. Навчання учнів у галузі здоров'я, безпеки і соціальної інтеграції. 

Модуль 4. Підготовка педагогічних працівників і створення сприятливого навчального 

середовища. 

 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

По проходженню курсу студент має пред’явити сертифікат, який автоматично формується 

після складання підсумкового тестування по кожному модулю та всьому курсу. Поріг 

проходження – 90 %. 

 

V. Контроль якості знань студентів 

 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

Спостереження, моделювання занять, портфоліо, модульний тестовий контроль, підсумковий 

тест. 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Моделювання занять, модульні контрольні, залік  

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види і терміни 

контролю. Підсумковий рейтинговий бал за семестр складається з суми семестрових 

рейтингових балів.  

Заліковий рейтинговий бал є середнім арифметичним підсумкових рейтингових 

балів І - ІІ семестрів. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до 

національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в табл.1; 2. 
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Табл.1-а. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю. І семестр 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 
Присутність та активна 

участь студента на заняттях. 
2 15 30 

2.  
Захист лабораторних робіт 

(проведення тренінгу) 
30 1 30 

3. Індивідуальний проект 40 1 40 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

 

Табл.1-б. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю. ІІ  семестр  

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 
Присутність та активна 

участь студента на заняттях. 
2 15 30 

2.  
Захист лабораторних робіт 

(проведення тренінгу) 
30 1 30 

3. Індивідуальний проект 40 1 40 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

 

Табл. 2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

Національна 

шкала 

«5» 

відмінно 

«4» 

добре 

«3» 

задовільно 

«2» 

незадовільно 

шкала 

університету 
90 - 100 80 - 89 70 - 79 65 - 69 60 - 64 35 - 59 0 34 

школа ECTS A B C D E 

FX 

З 

можливіст

ю 

повторног

о 

складання 

X 

З 

обов’язк

овим 

повторн

им 

курсом 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни   

І семестр  

Тиждень I II III IV V VI VII VIIІ ІX X XI XII XIIІ XIV XV XVI XVIІ  

Модулі Модуль І Модуль ІІ  

Теоретичні розділи Тренінг, як ефективний метод 

профілактичної роботи 
Тренінговий курс «Вчимося жити разом» 

 

Теми лекцій                  

Теми лабораторних 

занять 

Д
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Самостійна робота Проходження дистанційного онлайн курсу 

Види контролю Спостереження, моделювання занять, портфоліо, модульний тестовий контроль, підсумковий тест 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни  

ІІ семестр  

Тиждень I II III IV V VI VII VIIІ ІX X XI XII XIIІ XIV XV XVI XVIІ  

Модулі Модуль ІІІ Модуль ІV  

Теоретичні розділи Тренінговий курс «Захисти себе від ВІЛ» Тренінговий курс «Маршрут безпеки» 

З
А

Л
І

К
 

Теми лекцій                  

Теми лабораторних 
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Самостійна робота Проходження дистанційного онлайн курсу 

Види контролю Спостереження, моделювання занять, портфоліо, модульний тестовий контроль, підсумковий тест 
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VІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

 

Основні 

2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних 

навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа)/ Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко та ін.—К.:Алатон, 2017.—Режим доступу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3 

3. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів 

початкової школи у курсі «Основи здоров’я» [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. 

С Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNRRnc. 

4. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів 

основної та старшої школи у курсі «Основи здоров’я»[Електронний ресурс] / Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU. 

5. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Т. 

В. Воронцова, В. С. Пономаренко. —К.:Алатон. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf 

6. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

методичний посібник для педагога-тренера. — Тернопіль: «Навчальна книга —Богдан», 

2012. — 208 c. 

7. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

Посібник для учнів старшого підліткового та юнацького віку. — Тернопіль: «Навчальна 

книга —Богдан», 2012. — 168 c. 

8. Звіт про ситуацію в Україні № 55 [Електронний ресурс] // ЮНІСЕФ. – 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_26268.html 

9. Онлайн курс «Вчимося жити разом», — Режим доступу:  http://llt.multycourse.com.ua/ua/. 

– 28.08.2018. 

10. Онлайн курс «Основи здоров’язбережної компетентності», — Режим доступу:  

http://multycourse.com.ua/ua/. – 28.08.2018. 

11. Основи здоров'я: Підручник для 6 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко.— К.: Алатон , 2014. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/files/%CF%B3%E4%F0%F3%F7%ED%E8%EA%206%20%EA%EB

%E0%F1%20(1)(1).pdf 

12. Основи здоров'я: Підручник для 7 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко.—К.: Алатон, 2016. – Режим доступу до 

ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9Wcc0N0dk1oVmxTbE0 

13. Основи здоров'я: Підручник для 8 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко.–К.:Алатон, 2016. – Режим доступу до 

ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcTDljMkd4TTJESXM 

14. Основи здоров'я: Підручник для 9 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. 

Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://autta.org.ua/files/files/2%20Maket%20Osnovy%20Zdorov'ya%209%20klas.pdf. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_26268.html
http://llt.multycourse.com.ua/ua/
http://multycourse.com.ua/ua/
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15. Оцінка проекту «Вчимося жити разом» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу 

до ресурсу: http://autta.org.ua/ua/materials/material/Ots-nka-proektu--Vchimosya-zhiti-razom-

/. 

 

Допоміжні 

1. Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., Микитюк О. М. ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я: [монографія]. 
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