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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК В КУРСІ “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я”

У статті розглядаються різні види життєвих навичок, формування яких є основою 
ж ілнації нового шкільного курсу “Основи здоров'я“.

В статте рассматриваются различные виды жизненных навыков, формирование 
« т урых является основой реализации нового школьного курса «Основы здоровья».

The article are considered a different life skills, wich forming of healthy way of life through a 
mn subject “Basis of health”.

Відповідно до Державного стандарту базової і середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів 
та:ни № 24 від 14 січня 2004 р.) у навчальні плани шкіл з вересня 2005 р. введено предмет “Основи 

. гов'я” (Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 
»■г-рованого курсу “Основи здоров’я” 5 клас.-Київ, 2004.). Враховуючи психофізіологічні 
* .хтивості розвитку учнів 5-го класу, важливо звернути увагу на активізуючі форми проведення 
ть-дть, тому що формування життєвих навичок учнів -  одне з головних завдань нового предмета.

За визначенням ВООЗ життєві навички -  це здатність до адаптації, позитивної поведінки і 
ххлання труднощів повсякденного життя. Як відомо’ життєві навички передбачають формування 

нереальних соціальних і психологічних навичок. Серед соціальних на перший план виходять 
тривність, розв’язання конфліктів, засоби ефективного спілкування тощо.

Психологічні навички допомагають керувати стресами, гартувати волю, здійснювати
— : контроль, мотивувати певні досягнення. їх називають емоційно вольовими. До другої групи 
х  лологічних навичок відносять інтелектуальні (когнітивні) навички: визначення життєвої мети, 
схативне мислення, усвідомлення життєвих цінностей.

Протягом останніх років навчання основ здоров’я на основі розвитку життєвих навичок 
хетпечують програми: “Рівний рівному”, “Молодь на роздоріжжі”, “Діалог”, Крок за кроком”.

Відповідно до програми з основ здоров’я (5 клас) передбачено проведення протягом року 8- 
*  тактичних робіт, які спрямовані на вироблення важливих життєвих навичок.

-  Відпрацювання повідомлення про небезпечні ситуації (пожежа, витік газу, напад).
-  Виконання вправ для профілактики порушень постави.
-  Моделювання способів допомоги хворому в сім’ї.
-  Моделювання ситуації поведінки у натовпі.
-  Моделювання ситуації виклику служб захисту населення.
-  Моделювання надання першої допомоги потерпілим на воді.
-  Моделювання ситуації спілкування з однокласниками і друзями.
-  Моделювання ситуації допомоги немічним.
Проведення практичних робіт, занять з основ здоров’я передбачає з боку вчителя наступне:

-  чітке усвідомлення мети теми уроку ;
-  визначення обсягу матеріалу, який підлягає засвоєнню;
-  підбір методичних прийомів ефективного подання матеріалу, що забезпечать вироблення 

: гечування умінь і навичок, які потрібно сформувати в учнів протягом заняття.
Важливо у роботі з учнями використовувати активізуючі методики: аналіз конкретних та 

тгсблемних ситуацій, “мозковий штурм”, виконання імітаційних вправ, що дає можливість вчителеві
— ••чати інформацію (зворотний зв’язок) про рівень знань учнів, сформованість необхідних навичок.

Застосовуючи аналіз різноманітних життєвих ситуацій, вчитель сам підбирає їх або пропонує 
- - «ч підготувати матеріали за допомогою засобів масової інформації, художньої літератури тощо.

Широке використання методу “мозкового штурму” сприятиме активізації пізнавальної 
і ільності учнів та актуалізації опорних знань.

Найбільш корисно під час вивчення “Основ здоров’я” застосовувати імітаційні вправи. Учні 
І шггкугь не тільки розповісти, а й показати, як діяти у конкретних ситуаціях. Вчитель може швидко 

"тимати “зворотний зв’язок”, якщо буде враховувати особливості окремих форм проведення занять.
Важливою умовою ефективності методики розвитку життєвих навичок є створення 

геїитивних психологічних установок, які допомагають усвідомленню універсальних 
_‘шьнолюдських цінностей, спеціалізованих знань і навичок для здоров’я і безпеки.

Навчання на основі розвитку життєвих навичок передбачає дотримання балансу між 
■тканнями, мотивацією та навичками здорового способу життя. Реалізація конструктивістського
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підходу дає можливість вчителю спрямовувати самостійну діяльність учнів на основі інтерактивної 
взаємодії на відміну від директивного підходу, який передбачає діяльність учня як пасивного 
споживача готової інформації.

Інтерактивне навчання виявляється також у специфічних формах: дискусіях, рольових іграх, 
виконанні проектів, творчих конкурсах, роботі мікро і макрогруп, презентаціях.

Запозичення кращого світового досвіду з формування позитивної мотивації щодо здорового 
способу життя неможливе без креативного підходу до впровадження методик, розповсюджених \ 
країнах Європи і США.

Відомо, що у європейських країнах більшість методик спрямовані на розвиток соціально -  
психологічних компетентностей учнів з особливим акцентом на навичках їхнього ефективного 
спілкування, у США успішно діють програми розвитку життєвих навичок, які сприяють прийняттю 
правильних рішень.

Формування навичок як умінь, відпрацьованих до автоматизму, - необхідний аспект 
ефективної валеологічної освіти. Адже такі навички, як творче і критичне мислення, вміння 
приймати правильні рішення, розв’язувати складні життєві проблеми забезпечують соціальт 
адаптацію, допомагають протистояти девіантній та адиктивній поведінці.

Важливим аспектом у курсі “Основи здоров’я” є духовні засади формування здорового 
способу життя, які передбачають розуміння прав інших людей, шанобливе ставлення до 
загальнолюдських цінностей, миролюбність, толерантність, впевненість у власних силах, 
усвідомлення цінності життя.
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\ ..Н.В.ОРІХІВСЬКА, П.П.ОРІХІВСЬКИЙ
ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА З ЗАГАЛЬНИМ СТАНОМ ОРГАНІЗМУ ДИТИНИ

Стаття присвячена проблемам зв’язку органів порожнини рота із загальним станом 
організму дитини. \

Статья посвящена (проблемам связи органов полости рта с общим состоянием, 
организма ребенка. 4Д

The article is divoter to problems of the direct connection of the organs of cavity mouth uith fhe 
common condition of the childs organism.

Зуби і ясна, які уражені патологічним процесом, серед джерел хронічної інфекцГ 
займають перше місце. Вони викликають до 80% хвороб у дітей, тоді як хвороби носоглотки - 
12%, інші хвороби -  8%. Це відбувається за рахунок поширення мікробів, які є в хворих зубах ті 
яснах , і впливу токсинів, що виділяються цими мікроорганізмами. Під дією шкідливих речовин 
виникають запальні процеси в печінці, серці, нирках тощо. Причиною ураження різних органі: 
можуть бути й продукти розпаду кісткових та зубних тканин, які викликають отруєння організму 
алергію.

Діти з хворими зубами хворіють частіше. Алергія у них виникає в 2 рази частіше, _
простудні з Ш Р Ш “ У  ?82її- , .

Хронічна інфекція сприяє зниженню опірності сфШШЩ ІЙШИХ хворіб.
Карієс молочних зубів відзначається в понад половини дітей і прогресує дуже швидке 

За два -  три місяці ( без лікування, ясна річ) він приводить до розвитку гнійного запалення ї 
кістках щелепи.
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