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Вступ
Реалізація компетентнісного підходу у навчанні на уроках
основ здоров’я
Неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас
Лілія Гриневич
Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних,
відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні
соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує
розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно
здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті
суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної
загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну
особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних,
життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним
завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в
навчанні,

який

передбачає

спрямованість

освітнього

процесу

на

формування і розвиток ключових компетенцій особистості.
Зазначимо,

що

компетенція

і

компетентність

—

два

різних

поняття. Компетенція — це суспільна норма, вимога, яка включає знання,
уміння, навички, способи діяльності, певний досвід. Компетенція сама по собі
не є характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі засвоєння і рефлексії
учня, перетворюючись у компетентність.
Компетентність — це здатність застосовувати набуті знання,
вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних
ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем.
Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі
активних самостійних дій людини.
Йдеться про компетентність як про нову одиницю виміру освіченості
людини, при цьому увага акцентується на результатах навчання, в якості яких
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розглядається не сума завчених знань, умінь, навичок, а здатність діяти в
різноманітних проблемних ситуаціях.
Таким чином, компетентність не зводиться ні до знань, ні до умінь.
Компетентність - це той ланцюжок, який пов'язує знання та діяльність людини.
Більше того — у нас просто не має іншого шляху, якщо ми поставили
за мету формування учня-випускника, готового до життя, здатного до
подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Але
на цьому тернистому шляху кожен учитель іде своїм особистим шляхом.
Педагог повинен приділяти основну увагу досягненням своїх учнів, а не їхнім
невдачам, ступеню їхнього розвитку. Треба надавати дитині можливість
поліпшити свій результат, можливість особистого зросту і просування вперед.
Кожне таке просування можна вважати учбовим досягненням. Для реалізації
компетентнісного підходу до навчання вчитель повинен сприяти зацікавленості
кожного учня в роботі класу за допомогою чіткої мотиваційної установки,
використовувати різноманітні форми й методи навчальної діяльності,
стимулювати учнів висловлювати свої думки без страху бути покараним за
неправильну відповідь. Важливим також є вміння вчителя створювати на уроці
такі ситуації, які дають можливість кожному учневі проявити ініціативу,
самостійність. Такий підхід якнайкраще сприяє формуванню ключових
компетентностей школярів. Адже ключові компетентності — це не специфічні
предметні вміння та навички, навіть не абстрактні загально предметні
мисленнєві дії чи логічні операції, а конкретні життєві, необхідні людині будьякої професії, віку — взагалі будь-якій людині. Отже, компетентнісний підхід в
освіті — це сучасний орієнтир.
Підготовка до сучасного уроку основ здоров’я з компетентнісним
підходом потребує відповідного фахового рівня. Чітко усвідомлюючи мету
компетентнісного навчання, ми плануємо уроки із використанням усього
розмаїття форм і методів навчальної діяльності й, насамперед, різних видів
самостійної роботи, діалогічних, евристичних і проблемних методів,
пов’язуємо навчальний матеріал із повсякденним життям та інтересами учнів,
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оцінюємо навчальні досягнення школярів, беручи до уваги не тільки
продемонстровані знання і вміння, а й уміння застосовувати їх у навчальних і
життєвих ситуаціях.
На уроках ми використовуємо сучасні педагогічні методики,
передусім, інтерактивні тренінгові форми групової роботи, користуємось
якісними навчально-методичними матеріалами і перевіреними джерелами
додаткової інформації, навчаємо учнів мислити критично, а саме: аналізувати,
порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити
проблеми та ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;
робити свідомий вибір, - приймати рішення та обґрунтовувати його.
Відомо, що людина засвоює інформацію швидше, якщо навчання
проходить інтерактивно, адже вона має можливість одночасно з одержанням
інформації обговорювати незрозумілі моменти, задавати запитання, відразу
закріплювати отримані знання, формувати навички поведінки. Саме цьому
сприяє використання тренінгової методики, яка втягує учасників у процес
пізнання, а сам процес навчання робить легшим і цікавішим.
Такі форми роботи, як обговорення в групах,

дозволяють учням

поділитися своїми думками, враженнями і відчуттями в рамках визначеної теми.
Дискусії і мозкові штурми цінні тим, що дозволяють дітям думати, докладно
робити власні висновки, вислуховувати різноманітні думки інших. Рольові ігри,
програвання ситуацій, практичні заняття, самостійні дослідження, презентації
проектів дають змогу отримати власний досвід, засвоїти інформацію, зробити
відповідні висновки, прийняти рішення.
Також вважаємо, що важливою умовою виникнення бажання вчитися на
уроці є його емоційне забарвлення. Переживання стимулюють розвиток
інтелекту, а емоційний підйом – незмінний супутник творчості.
Сильний емоційний вплив на школярів має знайомство з цікавими,
вражаючими фактами, реальними історіями та притчами. З метою викликати
співчуття, співпереживання в дитячих душах у сюжет уроку гармонійно
вплітаємо останні новини, життєві історії, моменти з шкільного життя,
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фрагменти з популярних кінофільмів. Особливої неповторності уроку надає
використання афоризмів, висловів відомих людей, які можуть влучно відтінити
тему, мету, створити проблемну ситуацію, викликати емоційне піднесення. Для
побудови проблемних завдань використовуємо сюжети із художніх творів.
Використання різних ігор на уроках дає можливість створювати певні
життєві і навчальні ситуації, пропонувати широкий вибір варіативності вивчення
теми, виробляти свій алгоритм досягнення поставленої мети, мотивувати
рішення, розширювати діапазон пізнавальних процесів кожного учня. Ігри
сприяють

розвитку

розумово-емоційної

активності,

тренують

пам'ять,

розвивають практичні навички і вміння, ініціативу і волю дитини, вчать жити і
працювати в колективі, зважати на інтереси інших, приходити їм на допомогу,
привчають до дисципліни, до дотримання встановлених правил.
Вчитель не завжди може сказати, де починається і де закінчується його
вплив на учня. Адже навчання – це шлях, і яким буде маршрут, щоб досягнути
кінцевої мети, не можна визначити однозначно. Безперечно тільки те, що коли
людина хоче вдосконалюватися, вона не зупиниться на шляху саморозвитку і з
кожним новим кроком перед нею відкриватимуться нові можливості. Саме
тому ми хочемо поділитися з колегами своїм досвідом у реалізації
компетентнісного підходу на уроках основ здоров’я і маємо надію, що
розроблені і запропоновані нами уроки ви використаєте у своїй освітньовиховній діяльності.
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Клас 5
Автор Приходько Н.А.
Тема. Повага до себе та інших. Унікальність людини.
Цілі уроку: Формування предметних компетентностей: формувати навички
самопізнання; обґрунтувати необхідність поваги та толерантного ставлення до
інших людей, протидії дискримінації, розвивати життєві уміння працювати в
команді, поважати особисті якості інших людей. Виховувати чуйність,
милосердя, доброзичливість, повагу.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- ініціативність і підприємливість: демонструвати позитивний світогляд у
поведінці;
ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду;
- соціальна та громадянська компетентності: працювати в команді, відстоювати
інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; конструктивно
комунікувати в різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру
та виявляти співчуття; висловлювати різні погляди; долати стрес, розчарування;
виявляти позитивне ставлення до співпраці, асертивності; реалізовувати
громадянські права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту,
здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях; поважати права людини;
- обізнаність і самовираження у сфері культури: усвідомлювати універсальні
цінності, що сприяють добробуту, забезпечують здоров’я та безпеки у соціумі;
ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе; усвідомлювати
цінності творчого підходу до творення добробуту.
Реалізація наскрізних змістових ліній:
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І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Очікувані результати:
учні пояснюють важливість поваги до інших і надання допомоги тим, хто
цього потребує; обґрунтовують необхідність виявляти повагу до дорослих і
однолітків, вміють протидіяти виявам неповаги у своєму середовищі.
Моделюють життєві ситуації.
Основні поняття: унікальність, повага, самоповага, самовиховання,
толерантність, дискримінація.
Обладнання: зошити, підручники, роздатковий матеріал, фото Рівного,
малюнки, ватмани, ножиці, клей, кольоровий папір, малюнок хлопчика з
символом серця, скринька, смітник, відеоролики з даної теми.
Основи здоров'я: 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Т.Є. Бойченко, С.В.
Василенко, Н.І. Гущина та ін. — 2ге вид., доопрац. — Київ : Генеза, 2018. —
176 с.
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу
Хід уроку
I. Орієнтація, мотивація діяльності
Створення сприятливої атмосфери.
Інтерактивний прийом «Доброго дня тим, хто» - учитель вимовляє,
додаючи фрази «…сказав приємні слова іншій людині; радів першому снігу; у
доброму гуморі; в кого карі очі; хоче спілкуватися; снідав; чистив зуби» тощо.
Після кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується їх, сідають.
Вправа «Серце» (виконується під українську пісню чи мелодію)
У дітей на столах лежать червоні аркуші, і вчитель пропонує з них вирвати
(створити) серце: зігнути аркуш навпіл, відірвати по формі напівсерце (спочатку
відірвати півколо, звузити до низу, зверху відірвати трикутник). Розкрити його.
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Написати на створених серцях своє ім’я і найкращу свою рису, або іншу
характеристику.
- Чи схожі у вас серця і написи на них? Чому вони відрізняються, адже всі
виконували однакові дії? Чи однакові ви характеристики написали?
Висновок. Виконуючи одні і ті ж дії, результат у кожного свій. Серця,
отримані в результаті вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Від того, що серця
неоднакові, загальна картина лише виграє — вона стає різноманітнішою й
цікавішою. Так само різняться люди — зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік,
фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, світогляд, віра, політичні погляди,
культура, освіта тощо).
Доброта, ввічливість, людяність, як і інші якості, у більшій чи меншій мірі,
притаманні кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є
особливостями кожного з нас.
- А фігуру серця я обрала недаремно, адже воно символізує любов, а
червоний колір - символ життєвої енергії. Він активує, притягує погляд і зігріває.
- Наше місто прикрашають скульптури у вигляді серця (вчитель демонструє
фотографії), які викували ковалі під час фестивалю ковалів «Металеве серце
України» в серпні 2016року.
- Існує думка, що навіть просте споглядання символу серця дуже і дуже
корисно – від цього на підсвідомому рівні в організмі людини виникають
позитивні вібрації.
- Тож давайте зарядимося енергією і позитивом на весь урок, щоб
вирішити всі питання і наклеїмо створені серця на дошку.
II. Цілепокладання
Тема нашого уроку.
Повага до себе та інших. Унікальність людини. Розвиток самоповаги.
Повага і толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом/
- Виходячи з теми, сформулюйте цілі уроку (учні формулюють цілі уроку,
вчитель доповнює)- А ви знаєте, що людське серце потребує фізичного
навантаження. Найбільше йому до вподоби рух. Тому ми на уроці будемо
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рухатися сходинками вгору, оскільки будемо здобувати нові знання і
поглиблювати вже існуючі. (На дошці намальовані сходинки і малюнок
дитини)

III. Цілереалізація
Перша сходинка «Унікальність»
- Я вважаю, що даний етап ви зрозуміли, виконуючи вправу «Серце» і
зможете з легкістю сказати, що означає слово «унікальний». (Відповіді учнів)
- У тлумачному словнику української мови:
Уніка́льний - надзвичайний у якомусь відношенні; рідкісний, винятковий.
- Двох однакових людей не буває. Ми маємо різні характери, у нас різні
потреби та інтереси. У різних випадках ми чинимо по-різному, кожен по –
своєму. Кожна людина має притаманне лише їй поєднання здібностей, рис
характеру, інших людських якостей. Про це говорять так: кожен із нас є
унікальною й неповторною особистістю. За це кожен гідний поваги.
Василь Андрійович Симоненко — талановитий український поет
стверджував про унікальності людини:
Ти знаєш, що ти — людина?
Ти знаєш про це, чи ні?
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Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні...
- Другу, третю і четверту сходинки ми подолаємо, виконуючи міні-проекти в
групах. Завдання кожної групи - уважно прочитати інструкцію до проекту і
поетапно виконувати завдання.
- Ви зараз будете працювати в групі, виконайте творче завдання в зошиті на
с.23 №6 [2, с.23]. Кожна група складає 2 або 3 правила роботи разом та записує
їх в зошиті.
(Відповіді учнів: визначити лідера, говорити по черзі, а не всі одночасно; не
перебивати, не викрикувати, не критикувати, розподілити завдання між усіма в
групі, дотримуватися регламенту...)
Друга сходинка «Повага та толерантність»
Інструкція
1. Уважно прочитайте с. 54-56 підручника та додатковий теоретичний матеріал
з теми.
2. Доберіть потрібні визначення, вислови, малюнки з поданого матеріалу.
3. Наведіть приклади з життя або розіграйте ситуацію.
4. Оформіть проект.
5. Складіть запитання з вашої теми для однокласників.
Третя сходинка «Ні – дискримінації»
Інструкція
1. Уважно прочитайте додатковий теоретичний матеріал з теми.
2. Доберіть потрібні визначення, вислови, малюнки з поданого матеріалу.
3. Наведіть приклади з життя або розіграйте ситуацію.
4. Оформіть проект.
5. Складіть запитання з вашої теми для однокласників.
Четверта сходинка «Стань командою!»
Інструкція
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1. Уважно прочитайте с. 56-57 підручника та додатковий теоретичний матеріал
з теми.
2. Доберіть потрібні визначення, вислови, малюнки з поданого матеріалу.
3. Наведіть приклади з життя.
4. Оформіть проект.
5. Станьте командою: складіть усі разом фігуру великого серця із невеликих
сердець, наклеєних на дошці.
Презентація проектів
1. Після обговорення проекту «Повага та толерантність» вчитель пропонує
подивитися соціальні ролики про повагу (https://1979nata.blogspot.com/p/blogpage_8.html)
2. Після обговорення проекту «Ні – дискримінації» вчитель пропонує навести
приклади дискримінації в учнівському колективі.
3. Обговорення проекту «Стань командою!»
Після кожної презентації малюнок хлопчика піднімається на сходинку вище.
IV. Рефлексійно – оцінюючий
П’ята сходинка «Самоповага»
- Про повагу ми вже багато говорили, але чи вмієте ви поважати себе?
Гадаю, що цього нам ще треба вчитися. Один погляд, одне слово може образити
людину надовго, а іноді й узагалі залишити болючу рану на все життя. Тому ви
повинні поважати себе, водночас поважаючи інших.
- Що ж таке самоповага? (Відповіді учнів)
- У тлумачному словнику української мови:
Самоповага - повага до самого себе, до своєї особи.
Вправа « Скринька»
- Спробуйте визначити, яка поведінка, які вчинки та риси характеру будуть
сприяти розвитку самоповаги.
- На ваших партах приклеєні стрічки з написами, відклейте їх та прочитайте.
Визначте, куди ми покладемо їх - у «скриньку» чи в «смітник». (Діти читають і
кладуть в смітник чи в скриньку)
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- Допомогти бабусі піднести сумку.
- Викарбувати на парті «Тут був Петя».
- Почати робити зарядку.
- Принизити однокласника.
- Зупинити свого друга, коли він хоче зробити поганий вчинок.
- Відстоювати свою думку, принижуючи інших.
- Вести здоровий спосіб життя.
- Брати участь у суспільній праці.
- Уступити місце в маршрутці жінці з дитиною.
- Не стримуватись, викрикувати на уроці.
- Визначити мету життя і прагнути до неї.
- Допомагати батькам по господарству без нагадувань.
- Підтримати друга у біді.
- Перебігти дорогу, щоб не спізнитися на урок.
- Прагнути до самовдосконалення.
- Уміти визнавати власні помилки.
- Уміти відстоювати власну думку, не ображаючи інших.
- Допомогти однокласнику розібратися в домашньому завданні.
- Дати списати однокласнику домашнє завдання, щоб той відчепився.
- Принижувати людей за те, що вони мають інший погляд на ту чи іншу ситуацію.
- Є вислів «Життя прожити — не поле перейти». У житті багато складних
ситуацій, коли ваші інтереси та потреби не збігаються з інтересами та потребами
інших. Вміння знаходити гідний вихід з них – буде сприяти розвитку самоповаги.
Ще В.А. Сухомлинський у своїй роботі під назвою «Серце віддаю дітям»
писав «Повага до самого себе, почуття честі, гордості, гідності—це камінь, на
якому відточується почуття…»
Отже, важливе правило: для того, що б навчитися поважати себе, не
потрібно робити нічого того, що могло б вас принизити, зганьбити, образити…
зараз або в майбутньому. Робіть такі справи, якими ви будете пишатися.
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Ці сходинки – це лише початковий етап вашого сходження у житті. Тільки
від вас залежить, чи не зупинитесь ви на найнижчих щаблях, а чи почнете
рухатися вгору до найвищих життєвих досягнень. І хай ваше серце вас
направляє тільки вгору. Оцінки нашого уроку – будуть не бали, а ваша
поведінка, вчинки в майбутньому за межами уроку, в різних життєвих
ситуаціях.
Підсумок уроку
- Завершити хочу словами Гете. Як ви їх розумієте?
Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю
на коліна
Й. Гете
Домашнє завдання
- Вашим домашнім завданням буде взяти на озброєння весь матеріал, який
ми вивчили на уроці, і користуватися ним у житті. Стати ЛЮДИНОЮ з
великим серцем.
- *Скласти соціальний ролик на тему «Команда» або слогани до побачених
відеороликів (Творче завдання за бажанням).
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Клас 6
Автор Приходько Н.А.
Тема. Психоактивні речовини і здоров’я. Аналіз грошових витрат,
пов’язаних зі шкідливими звичками
Цілі: Формування предметних компетентностей: познайомити учнів із
поняттям «психоактивні речовини»; дослідити згубний вплив психоактивних
речовин на організм людини, розвивати вміння критично аналізувати та робити
висновки щодо існуючих міфів про психоактивні речовини, формувати активну
позицію щодо негативного впливу шкідливих речовин; виховувати прагнення
до здорового способу життя.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- математична компетентність: уміння застосовувати знання з математики для
розуміння соціальних явищ, вирішення побутових питань та життєвих ситуацій;
усвідомлювати цінності математичних знань та способів діяльності у різних
соціальних сферах та побуті;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- соціальної: учити проявляти ініціативу, продуктивно співпрацювати з усіма
членами групи;
- ініціативність і підприємливість: демонструвати позитивний світогляд у
поведінці;
ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду;
- обізнаність і самовираження у сфері культури: усвідомлювати універсальні
цінності, що сприяють добробуту, забезпечують здоров’я та безпеки у соціумі;
ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе; усвідомлювати
цінності творчого підходу до творення добробуту.
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Реалізація наскрізних змістових ліній:
І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Основні поняття: психоактивні речовини
Очікувані результати:
Знаннєвий компонент
Називає:
- психоактивні речовини;
- наслідки шкідливих звичок;
- переваги корисних звичок
наводить приклади:
- корисних і шкідливих звичок;
пояснює:
- згубний вплив вживання психоактивних речовин на здоров’я підлітків;
- необхідність відмови від пропозицій вживання психоактивних речовин;
Діяльнісний компонент
Аналізує
- поширені міфи про психоактивні речовини;
Ціннісний компонент
Демонструє негативне ставлення до шкідливих звичок
Обладнання і матеріали: зошити, підручники, ілюстративний матеріал,
емблема уроку, мішок Святого Миколая, скринька здоров’я, роздатковий
матеріал, понятійний словник, презентація до уроку, кейс для роботи в групах.
Підручник: Основи здоров’я : підруч. для 6-го класу загально-освіт, навч.
закладів / Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, С.В. Василенко та ін. — К. : Генеза,
2014. — 160 с. : іл.
Тип уроку: комбінований
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Хід уроку
I. Орієнтація, мотивація діяльності
- Добрий день. Рада вас бачити у доброму здоров’ї, гарному настрої у таку
погожу зимову днину.
- Ми зустрілися з вами напередодні гарного зимового свята, яке з
нетерпінням чекають і дорослі, і особливо діти. Ви написали листи Св.
Миколаю. А що просили?
- Найбільша цінність – здоров’я! Просили здоров’я? Я теж! Ось чому я
прийшла до вас з подарунками від Св. Миколая. Що він подарував –
скриньку здоров’я, в ній завдання, виконавши які, ви отримаєте сюрприз .
За правильно виконане завдання – буду давати грошову одиницю –
«Здоров’ячок».
II. Цілепокладання
1. Повідомлення теми
Психоактивні речовини і здоров’я. Аналіз
грошових витрат, пов’язаних зі шкідливими
звичками.
Емблемою нашого уроку – я обрала нашу з вами грошову одиницю
«Здоров’ячок»
2. Очікування
- Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку, виходячи з теми?
3. План уроку
1. Психоактивні речовини
2. Міфи і факти
3. Вплив на здоров’я
4. Грошові витрати людини на шкідливі звички.
Використовую ефект «Чистої дошки» (Після розгляду питання пункт
плану витирається)
III. Цілереалізація
1. Поміркуйте над гаслом
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Здоров’я – мудрих гонорар (Беранже)
(Багатий той, хто вкладає у своє здоров’я.
Розумні і багаті ті, хто дбає про своє здоров’я)
Ми хочемо бути багатими і здоровими, розумними?
На уроці необхідно збагатитися новими знаннями, які допоможуть втілити
всі наші мрії. Отож, за роботу!
2. Слово вчителя
- Які у вас асоціації з терміном «Психоактивні речовини»? (Учні називають)
Пояснення
Психоактивні речови́ни — загальне поняття, що об'єднує такі категорії, як
наркотичні засоби, нікотин, алкоголь, токсичні речовини, що містяться в
засобах побутової хімії та деяких ліках. Всі психоактивні речовини впливають
на роботу головного мозку людини.
3. Найпоширеніші міфи і реальність. Причини вживання психоактивних речовин.
Робота з текстом підручника с.69 – 70
Бліц-опитування ( письмове) за прочитаним. Завдання дістаю зі
скриньки.
- Запишіть в табличку номери правильних відповідей ( виконують в групі, за
виконання завдання отримують «Здоров’ячка». Після виконання завдання
правильні відповіді висвітлюються на табло в презентації)
Міф

Реальність

1. Бажання бути сучасним, модним, дорослим.
2. Вживання не таке небезпечне, як застерігають.

19

3. Щоб швидше подорослішати, слід розвивати інтелект і набувати
корисних звичок.
4. Психооактивні речовини допомагають заспокоїтися, звільнитися від
негативу.
5. Багато людей втрачають життя від необачних вчинків, вчинених під
дією алкоголю чи наркотиків.
6. Вживання психооактивних речовин не вирішує проблем, а породжує
нові.
7. Можна відмовитися від вживання в будь-який момент.
8. Якщо вжити слабоалкогольний напій один раз – це не зашкодить.
9. Залежність виникає швидко.
10. Отруєння психоактивними речовинами може виникнути вже після
першого разу.
11. Якщо всі в компанії курять, вживають алкогольні напої – їх треба
підтримати, інакше- слабак.
12. Ті, хто вмовляють закурити і випити всупереч твоїм бажанням, несправжні друзі.
13. Шкідливі звички – це не ознака дорослості.
14. Людина, яка курить, вживає алкоголь, - незалежна, підвищує
самооцінку.
4. Небезпека вживання психоактивних речовин (робота в групах, з підручником
с. 71-72, додатковою літературою).
Обирають спікера.
Закріплення. Вправа «Крок на зустріч» (4 учасника)
Учні стають на певній відстані один від одного і називають одну із
небезпек вживання психоактивних речовин. Назвавши, ступають крок вперед
поки не зустрінуться і не потиснуть руки.
Отже, психооактивні речовини негативно впливають на здоров’я.
Статистика в Україні лякає. За даними опитування звичку палити має
кожен п’ятий українець (18,7%) у віці 12 років і старше. З них 38% курять
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понад 20 років. Про це свідчать дані опитування домогосподарств, проведеного
Державною службою статистики.
Всесвітня організація охорони здоров'я провела опитування школярів у 41
країні світу, чи вживають вони спиртне. Україна в списку перша. 40 відсотків
дітей в Україні вживають алкоголь.
За даними незалежних експертів кількість наркозалежних в Україні —
1,5-2 мільйона осіб, що в десятки разів перевищує різні офіційні цифри.
І за кожною цифрою стоїть життя людини. Замість того, щоб
насолоджуватися життям, повноцінно жити, вона витрачає великі кошти на
придбання цих речовин, тим самим збіднює сімейний бюджет.
5. Руханка
6. Розв’язання задач
Кожна група витягує їх зі скриньки, оформлює результати в таблицю
1 група
Порахуйте, скільки грошей витрачає людина, щодня купуючи по 1 пачці
цигарок за середньою ціною 30 грн.
2 група
Порахуйте, скільки грошей витрачає людина, щодня купуючи по 2 пачки
цигарок за середньою ціною 30 грн.
3 група
Порахуйте, скільки грошей витрачає людина, щодня купуючи по 1 пляшці пива
за середньою ціною 15 грн.
4 група
Порахуйте, скільки грошей витрачає людина, щодня купуючи по 2 пляшки пива
за середньою ціною 15 грн.
Період

Розрахунки

За один день
За тиждень (7 днів)
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Витрачені
гроші

За місяць (30 днів)
За рік (365 днів)
За 10 років (3650 днів)
- Запропонуй, на що можна було б витратити ці кошти, якби не довелося
витрачати на ці речовини.
7. Практична частина
Міні-проект
1. Створити ментальну карту (образ) шкідливої звички.
-

Як ви бачите, з чим асоціюється (предметом, явищем природи)

-

Уявіть у вигляді образу чогось або когось

2.

Шкідливий вплив.

3. Презентація проекту.
Діти отримують «Здоров’ячка».
IV. Рефлексійно – оцінюючий
Вправа «Погляд в майбутнє»
- Спробуйте уявити, що зараз 2040 рік. Ви є батьками дітей, які
навчаються в школі. Спробуйте коротко пояснити своїм дітям важливість теми,
яка вивчалася сьогодні.

-

Я вам дякую за хорошу роботу і в подарунок від Святого

Миколая ви отримуєте пакет здорової їжі (мандарини) та гарний настрій.
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Клас 6
Автор Чорнобай Н.М.
Тема. Пожежна безпека. Правила поведінки під час пожежі. Користування
засобами пожежогасіння.
Цілі : формування предметних компетентностей: визначити причини та
умови виникнення пожеж, їхні наслідки; вивчити правила поведінки під час
пожеж; правила користування засобами пожежогасіння; виховувати у дітей
відповідальне ставлення до своєї безпеки та збереження безпеки та майна
інших людей.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- ініціативність і підприємливість: демонструвати позитивний світогляд у
поведінці; ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду;
- соціальна та громадянська компетентності: працювати в команді, відстоювати
інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; виявляти позитивне
ставлення до співпраці, асертивності; реалізовувати громадянські права та
свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в
щоденних ситуаціях; поважати права людини;
- екологічна грамотність і здорове життя: встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки між станом природного довкілля і здоров’я, добробутом та безпекою
громади; діяти у небезпечних ситуаціях та надавати першу необхідну допомогу.
Реалізація наскрізних змістових ліній:
І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
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ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Очікувані результати: учні називають причини виникнення пожеж;
розпізнають стадії пожежі і типи вогнегасників; аналізують наслідки
порушення правил пожежної безпеки; перевіряють пожежну безпеку своєї
оселі; застосовують належні засоби пожежогасіння при різних типах пожежі.
Основні поняття: «трикутник вогню», негорючі, легкозаймисті речовини і
матеріали.
Обладнання: підручники, зошити, плакати з пожежної безпеки, фільм про
пожежу, проекти дітей «Кімната моєї мрії», вогнегасник.
Тип уроку: Комбінований.
Хід уроку:
І. Орієнтація, мотивація діяльності
Створення сприятливої атмосфери. Вітання.
На минулому уроці ми говорили про безпеку у будинках і квартирах,
правила користування електро та газовими приладами. На сьогоднішній урок
ви підготували дуже гарні проекти кімнат своєї мрії. (Діти демонструють свої
проекти). Я бачу, що в кожній кімнаті є електроприлади, меблі, книги. Ваші
кімнати дуже зручні і затишні. А щоб вони були такими завжди, необхідно ще й
знати та дотримуватись певних правил. А саме правил пожежної безпеки.
ІІ. Цілепокладання
Тому, як ви правильно здогадалися, тема нашого уроку «Пожежна
безпека. Правила поведінки під час пожежі. Користування засобами
пожежогасіння».
Які ваші очікування від сьогоднішнього уроку, про що ми будемо
говорити?
 Пригадаємо причини та умови виникнення пожеж, їх наслідки;
 Вивчимо правила поведінки під час пожеж;
 Правила користування засобами пожежогасіння;
 Замислимося над ставленням до особистої безпеки та безпеки інших людей.
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ІІІ. Цілереалізація
Усі ми чули вислів: «Вогонь – друг, і вогонь – ворог». Оволодіння цією
найпотужнішою стихійною силою природи дало людині можливість
забезпечити себе світлом і теплом, подолати несприятливі для життя кліматичні
умови. Вогонь використовують і в будинках, і в школах, на заводах і фабриках.
Вогонь плавить руду, допомагаючи людині одержати метал. Робота двигунів
внутрішнього згорання, польоти реактивних літаків і космічних кораблів стали
можливими завдяки освоєнню і вмілому застосуванню потужної сили вогню.
З похиленими головами люди дивляться на Вічний вогонь біля
пам’ятників героям, що беззавітно боролись за Батьківщину. Вогонь, запалений
від променів сонця в далекій Олімпії, несуть у смолоскиповій естафеті бігуни,
велосипедисти, веслярі, гімнасти, віддаючи дань шляхетним традиціям
Античного світу.
Але чи залишиться вогонь другом, якщо людина неправильно з ним
поводитиметься? Трапляється, що вогонь із вірного друга перетворюється на
нещадного ворога, який за лічені хвилини знищує те, що створювалося довгими
роками завзятої праці. Він залишив свої сліди в історії всіх епох і народів.
Тисячі міст і сіл зникли в гігантських язиках полум’я. Безцінні твори, створені
розумом і талановитими руками попередніх поколінь, перетворилися на порох.
Вогонь згубив мільйони людських життів. За своїми трагічними наслідками
пожежі не поступаються епідеміям, посухам та іншим лихам. Вогонь –
супутник війн. Його використовували тирани для досягнення своїх
честолюбних цілей, інквізитори, які відправляли на багаття єретиків,
хрестоносці, що поневолили народи.
Вогонь – друг, вогонь – ворог… Якою гранню він обернеться, залежить
від людини. Коли до великого Ейнштейна якось звернулись з запитанням, чи
небезпечна атомна енергія для людства, він відповів: «Не більше, ніж коробка
сірників, справа лише у тому, у чиїх руках вона перебуватиме!»
Вогонь – ворог, якщо до нього ставитися недбало. Пожежа може
виникнути всюди, де вогонь знайде хоча б маленьку шпаринку. Це й не
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вимкнені вчасно електрична праска або чайник, недбало кинутий недопалок,
непогашений сірник, непогашене багаття, дефект електропроводки,
несправність печі або димоходу, порушення правил зварювальних робіт тощо.
Через недбальство і недотримання правил пожежної безпеки ось така
гарна, охайна, чиста кімната може перетворитися на обгорілу купу непотрібних
речей.
Пропоную подивитися фільм про пожежу у житловій кімнаті. Як ви
думаєте, за скільки хвилин може запалати житлова кімната? Ось як про це
говорять пожежники.
Перегляд фільму «Пожежа в квартирі» (6 хвилин). Під час перегляду
фільму спостерігаємо і називаємо небезпечні фактори пожежі.
Коли людина перебуває в зоні пожежі, то може потрапити під вплив
небезпечних факторів.
Небезпечні фактори пожежі:
1. Токсичні продукти згорання. Квартири і офіси оздоблюються значною
кількістю синтетичних матеріалів, внаслідок горіння яких утворюється
найсильніша отрута – синильна кислота, чадний газ, сірчаний газ, вдихання
яких смертельне.
2. Вогонь – це надзвичайно небезпечний фактор пожежі. Під час пожежі
температура полум’я може досягати 1200-1400* С. У людей які перебувають в
зоні теплового випромінювання полум’я, можуть виникати опіки, сильні
больові відчуття.
3. Дим. Це велика кількість найдрібніших частинок незгорілих речовин, які
перебувають у повітрі. Він спричиняє швидке подразнення органів дихання і
слизових оболонок. Крім того у задимлених приміщеннях видимість становить
2-2,5 м.
4. Нестача кисню зумовлена тим, що в процесі горіння в приміщені вміст
кисню знижується до 14% і нижче (за норми 21%). При цьому погіршується
координація рухів, з’являється слабкість, запаморочення, загальмовується
свідомість.

26

5. Вибухи. Стається через витікання небезпечних речовин.
6. Руйнування будівель. Внаслідок втрати їх міцності під впливом високих
температур і вибухів.
7. Паніка. При цьому люди втрачають розважливість, їх дії стають
неконтрольованими. Паніка здатна призвести до загибелі людей.
8. Загибель людей.
Індивідуальна робота з підручником.
Як надати допомогу людям які опинились під дією таких небезпечних
факторів пожежі як отруєння продуктами згорання та дією високих температур
полум’я? Для цього опрацюємо матеріал підручника на стор. 97. 1 варіант
читає і коротко записує в зошит як надати першу допомогу при отруєнні
газом; 2 варіант читає і коротко записує в зошиті як надати першу допомогу
при опіках.
Діти зачитують способи надання першої допомоги .
Валеологічна пауза-руханка. «Грицева лічилка».
Не вмикай на кухні газ – раз,
Не клади в запіч дрова – два,
В лісі сірників не три – три,
Не лишай вогонь в квартирі – чотири,
Не лягай при свічці спать – п’ять,
Іскра впала на підлогу – погасіть – шість,
Зачиніть вікно, коли в небі грім – сім,
У грозу під деревом не стійте в лісі – вісім,
Сірником не забавляйтеся знічев’я – девять,
Пам’ятайте всі, про що в лічилці йдеться – десять.
А тепер давайте з’ясуємо, які умови необхідні для горіння.
Для виникнення пожежі необхідні певні умови - фактори. Їх є три. Що
це за фактори? (Джерело займання, горючі матеріали, кисень). Французький
хімік Антуан Лоран Лавуазьє назвав ці фактори «трикутником вогню».
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Зобразимо цей трикутник вогню схематично на дошці і в зошитах.
Кисень (перешкодити його доступу)

Горючі матеріали (знизити
температуру за
допомогою води)

Джерело займання
(накинути ковдру або
загасити вогнегасником)

Аналізуючи складові трикутника, з’ясувати, що може бути джерелом
займання або причиною пожежі, що таке горючі матеріали.
Без наявності одного з цих факторів пожежа не виникне. Для того щоб
загасити пожежу необхідно ліквідувати одну з цих умов.
1. Припинити доступ кисню. Демонстрація досліду: запалити сірником свічку,
потім накрити її склянкою. Без доступу повітря – свічка погасне.
2. Знизити температуру речовини, що горить. Як? Остудити її за допомогою
води. Вода легко проникає в щілини, пори палаючої речовини, знижує
температуру. Перетворюючись у пару, вода дуже збільшується в об’ємі,
витісняючи із зони горіння кисень. Однак воду не можна застосовувати для
гасіння легкозаймистих рідин (бензин, гас, масла), бо нагромаджуючись внизу
цих рідин, вода збільшує поверхню горіння. Водою не можна гасити
електроприлади та електроустановки під напругою. (рушник, масляна пляма,
телевізор).
3. Осередок пожежі можна закидати піском, землею, накрити ковдрою,
загасити вогнегасником.
Які ж існують вогнегасники і як ними користуватися.
Звернемося до підручника і опрацюємо матеріал на ст.99.
(демонстрація вогнегасника)
Виконати завдання 2 на ст. 100. (усно)
ІV. Рефлексійно – оцінюючий
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Завдання:
обговори запропоновані ситуації, склади план виходу з них.
Ситуація 1.
Дванадцятирічна дівчинка та її трирічна сестра дивилися телевізор,
дорослих вдома не було. Раптом з телевізора повалив дим. Що потрібно
зробити дітям?
Ситуація 2.
Діти гралися з сірниками і підпалили килим. Він почав жевріти і
задимив кімнату. Потай від дорослих діти відчинили вікна для провітрювання,
але килим спалахнув і почалася пожежа. Як діяти в такій ситуації?
Ситуація 3.
Максим і Степан міркували, що робити якщо на комусь загорівся одяг. –
Щоб збити полум’я, треба впасти на землю і покачатися, - сказав Максим.

–А

я думаю, промовив Степан, - слід чимдужче бігти проти вітру. Хто з хлопців
правий і чому?
Ситуація 4.
Людина живе у готелі на восьмому поверсі. Вночі вона прокинулася від
запаху диму. Як їй діяти?
Висновок.
Якою повинна бути поведінка під час виникнення пожежі.
(дайте відповіді на поставлені запитання і складіть за допомогою
відповідних пазлів картину). Для цього плакат з картинками правил поведінки
під час пожежі розрізаний у формі пазлів і підібраних відповідно до нього
питань складається у цілу картину.
1. Як загасити палаючий електроприлад? (знеструмити, накрити цупкою
тканиною).
2. Кого потрібно сповістити про пожежу? (сусідів, дорослих).
3.

Кого потрібно рятувати під час пожежі і кому допомогти вибратися з

приміщення? (дітей, літніх людей).
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4.

Як потрібно вибиратися з палаючого приміщення? (поповзом, вздовж

стіни, захистити органи дихання).
5.

Куди і за яким номером телефону потрібно дзвонити під час виникнення

пожежі? (101, служба пожежної безпеки).
6.

Доступ якої речовини збільшує горіння? (кисень).

Оцінювання роботи учнів на уроці. Побажання.
Домашнє завдання: прочитати параграф 17.
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Клас 7
Автор Приходько Н.А.
Тема. Способи конструктивного розв’язання конфліктів
Цілі: Формування предметних компетентностей: поглибити знання учнів про
конфлікти, їх класифікацію, стадії розвитку, причини; систематизувати знання,
уявлення про способи та етапи конструктивного розв’язання конфліктів;
формувати наскрізні вміння; розвивати вміння розв'язувати конфлікти, долати
негативні наслідки, відпрацьовувати конкретні прийоми самоконтролю в
конфліктних ситуаціях, виховувати толерантне ставлення до інших людей.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- соціальна та громадянська компетентності: працювати в команді, відстоювати
інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; конструктивно
комунікувати в різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру
та виявляти співчуття; висловлювати різні погляди; долати стрес, розчарування;
виявляти позитивне ставлення до співпраці, асертивності; реалізовувати
громадянські права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту,
здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях; поважати права людини;
- ініціативність і підприємливість: втілювати ідеї в життя, долати труднощі,
діяти в умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій; досягати мети, вчитися
на власних помилках; усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони;
демонструвати позитивний світогляд у поведінці; ціннісне ставлення до
власного життєвого досвіду;
- обізнаність і самовираження у сфері культури: усвідомлювати універсальні
цінності, що сприяють добробуту, забезпечують здоров’я та безпеки у соціумі;
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ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе; усвідомлювати
цінності творчого підходу до творення добробуту.
Реалізація наскрізних змістових ліній:
І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Очікувані результати: учні називають та характеризують різні способи
розв’язання конфліктів; пояснюють алгоритм прийняття зважених рішень;
наводять приклади конфліктогенів у різних ситуаціях; моделюють ситуації
конструктивного розв’язання конфліктів; уміють аналізувати конфлікти та
конструктивно їх розв’язувати.
Основні поняття: конфлікт, конфліктогени, конструктивний і деструктивний
конфлікт, риси характеру.
Обладнання: зошити, підручники, хмарини слів, інтелектуальна карта
«Конфлікт», роздавальний матеріал для роботи в групах, буклет «Стратегії
вирішення конфлікту», фото конфліктів, мультфільм «Конфлікт», скріпки,
повітряна кулька.
Основи здоров'я: підручник для 7-го кл. загальноосв. навч. закладів / Т.Є.
Бойченко, І.П. Василашко, О.К. Гурська та ін. –Київ: Генеза, 2015. – 128с.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку
Найсильніший той, хто володіє собою, але грає за спільними правилами
Сенека
I. Орієнтація, мотивація діяльності
1. Привітання
Інтерактивний прийом «Доброго дня тим, хто» - учитель вимовляє,
додаючи фрази, що стосуються теми уроку «…ніколи не сперечався з кращим
другом; не конфліктував протягом тижня; хто конфліктував з людьми; вважає
себе неконфліктною людиною; хоче спілкуватися; радіє весні; вміє
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відстоювати свою думку, не ображаючи інших; хто вміє пробачати; хто вміє
вибачатись» тощо. Після кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується
їх, сідають.
2. Вправа «Якщо конфлікт — це...»
Ціль: учням пропонується подумати і висловити свої асоціації, почуття,
образи, пов'язані зі словом конфлікт.
Набір завдань
Якщо конфлікт – це день тижня, то який?
Якщо конфлікт – це дерево, то яке?
Якщо конфлікт – це птах, то який?
Якщо конфлікт – це овоч, то який?
Якщо конфлікт – це спорт, то який?
Якщо конфлікт – це телепередача, то яка?
Якщо конфлікт – це колір, то який?
Якщо конфлікт – це пора року, то яка?
Якщо конфлікт – це меблі, то які?
Якщо конфлікт – це техніка, то яка?
Якщо конфлікт – це явище природи, то яке?
Якщо конфлікт – це посуд, то який?
Якщо конфлікт – це літературний твір, то який?
Якщо конфлікт – це їжа, то яка?
Якщо конфлікт – це тварина, то яка?
Якщо конфлікт – це музичний інструмент, то який?
Якщо конфлікт – це квітка, то яка?
Якщо конфлікт – це фрукт, то який?
Якщо конфлікт – це учні, то якого класу?
3. Слово вчителя
Ми щодня вступаємо в конфлікти: з самим собою, з оточуючими нас
людьми, з рідними людьми, з суспільством.
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- Конфлікти супроводжують нас все життя, вони вносять напругу у
відносинах, позбавляють нас спокою і радості, не дають можливості
повноцінно працювати.
- І хоча багато хто вважає конфлікт негативною і руйнівною силою, чи
можемо ми обійтися без конфліктів?
Чарльз Ліксон (американський професор, адвокат, конфліктолог) у своїй книзі
«Конфлікт. Сім кроків до миру» говорить так:
«Де є людина, там завжди є конфлікти. Вони супроводжують нас все життя
від народження і до самої смерті. Конфлікти – це норма життя. Якщо у
вашому житті немає конфліктів – перевірте чи є у вас пульс».
Думаю, що пульс ви вже перевірили і переконалися, що він є. Значить, і
конфлікти є. Конфлікт – це добре чи погано?
- Визначте позитивні і негативні сторони конфлікту (Негативні сторони:
руйнується здоров’я; псується настрій; руйнуються міжособистісні стосунки.
Позитивні сторони: вчить налагоджувати стосунки; розвиває волю; дає
можливість краще дізнатися один про одного.)
- Який висновок ми можемо зробити, проаналізувавши позитивні і негативні
сторони конфлікту? (У конфлікті є не тільки негативні, але й позитивні
сторони)
II. Цілепокладання
1. Повідомлення теми, епіграфу, завдань
Тема нашого уроку. Способи конструктивного розв’язання конфліктів.
Проблемне питання
- Чи потрібні знання з даної теми у повсякденному житті?
2. Очікувані результати
- Виходячи з теми, сформулюйте цілі уроку (учні формулюють цілі уроку,
вчитель доповнює)
III. Цілереалізація
1. Актуалізація опорних знань
Вправа «Хмарини слів»
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- Перевіримо ваші знання, які маєте про конфлікт (Вправа виконується в парі,
або в трійці, залежно від кількості учнів у класі). До кожної хмаринки
приклеєне завдання, яке необхідно виконати. Після виконання учні вивішують
на дошку. Якщо в когось виникли питання, то вони можуть глянути на Інтелект
- карту «Конфлікт» (Додаток )
Складіть слова так, щоб дати визначення «конфлікту»

Сформулюйте стадії розвитку конфлікту

Оберіть конфліктогени. Поясніть, що це.

Розкажіть про класифікацію конфлікту за
числом учасників

Розкажіть про класифікацію конфлікту за
формою прояву
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Розкажіть про класифікацію конфлікту за
тривалістю протікання

Розкажіть про класифікацію конфлікту за
характером виникнення

Розкажіть про класифікацію конфлікту за
результатами

— Як ви вважаєте, чому я обрала малюнки у вигляді хмаринок?
— А чи можна, щоб ці хмаринки розійшлись і з'явилося сонце?
- Яким чином? (конструктивним методом вирішення
конфлікту)

2. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
 Способи розв'язання конфліктів
- Знайдіть на інтелект-карті, які є способи розв’язання конфліктів? Назвіть їх.
- Прочитайте характеристику даних способів в підручнику на с.83 та доповніть
таблиці в зошиті на с.50 №1 та на с. 51 №6.
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- Чи потрібно підбирати до різних конфліктів різні способи, чи якийсь один
спосіб можна підлаштовувати до всіх конфліктів?
- З якими тваринами ототожнюють дані способи? Як ви думаєте, чому саме з
ними?
- Який спосіб вам найбільше сподобався?
- Який спосіб ви використовуєте у житті?
 Перегляд мультфільму «Конфлікт» (обговорення)
https://www.youtube.com/watch?v=P1900TBJ7q8
3. Перевірка й корекція засвоєних знань
1) Розігрування ситуації «Телефон на уроці»
- Учень дістає телефон на уроці і починає гратися.
(Моделювання різних способів виходу із даної ситуації)
- Обираючи конструктивний спосіб розв’язання конфлікту, застосовуйте
алгоритм зважених рішень (можна опиратися на карту або матеріал підручника
с.84). Назвіть його послідовність, як ви розумієте дані дії?
2) Розгляд і обговорення ситуації «Пляшка молока»
Мета: ознайомлення з поняттями «зіткнення позицій», «глибинні
інтереси»; виявлення глибинних інтересів, що лежать в основі конфлікту.
Послухайте історію: «На столі стоїть пляшка молока. Брат і сестра кричать:
«Пляшка моя!». На кухню заходить мати. Їй набридли постійні сварки дітей.
Вона забирає пляшку, наливає дві склянки молока, а пусту пляшку викидає. І
брат, і сестра невдоволені, бо не отримали того, що хотіли насправді: брат хотів
налити молока в миску та віднести кішці у двір, а сестрі потрібна була пляшка,
щоб налити в неї води для походу в ліс. А закінчилося все тим, що обоє сумно
пили молоко».
Обговорення ситуації:
— У чому полягала позиція сестри під час суперечки?
— Чого вона хотіла насправді?
— У чому полягала позиція брата під час суперечки?
— Чого він хотів насправді?

37

— Як мати вирішила конфлікт?
— Що могла спитати мати, щоб задовольнити глибинні інтереси обох
дітей?
— Як могли діти самостійно вирішити конфлікт без допомоги матері?
— Як ви думаєте, чому не вирішили конфлікт самостійно?
Після завершення обговорення можна за таким алгоритмом розібрати
справжні конфлікти учасників або типові конфліктні ситуації.
4. Закріплення знань і способів дій


Робота в групах
Розв’язання ситуаційних задач (моделювання різних шляхів виходу).

Оберіть спосіб опанувати себе в наведених нижче ситуаціях, який вихід ви
бачите. Чи траплялися вам подібні ситуації в реальному житті? Як ви діяли?
1. На перерві в коридорі на тебе з шаленою швидкість налетів однокласник…
2. На уроці здійснювалося листування між однокласниками. В той момент, як
ти мав передати листок від одного учня до іншого, вчитель забрав його.
Звинуватив тебе і записав зауваження в щоденник. Твої дії.
3. Ти стоїш у черзі за квитком. Раптом до хлопця, що стоїть попереду тебе,
підійшли знайомі, і він пропустив їх вперед.
4. Однокласник почав звинувачувати тебе в тому, чого ти не робив.
5. Мама ввела ліміт на інтернет ресурси та ігри.
6. Дві подруги зібралися провести разом вихідний день. Кожна запропонувала
свій варіант відпочинку: одна хотіла сходити в кіно, а інша пропонувала
пройтися по магазинах.
7. Однокласник приклеїв жувальну гумку на твій стілець, а ти на неї сів.
8. Ти дуже пізно повернувся додому. Батьки чекають на тебе, вони дуже
розгнівані.
9. У класі один з учнів, щоб подражнити тебе, забрав у тебе рюкзак і заховав
його.
10. Ти отримав низький бал і хочеш його підвищити, але вчитель не бажає
приймати твою перездачу.
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 Вплив конфліктів на здоров’я. Бесіда
- Чи позитивно впливає конфлікт на здоров’я? Подивіться на карту і дайте
відповідь (або учні відповідають, а потім відповіді доповнюються з інтелекткарти)
 Психологічна ілюстрація « Повітряна кулька»
Двоє учнів надувають повітряні кульки.
- Уявіть, що кулька це ваше тіло, а повітря у ній – це гнів.
Один учень випускає кульку раптово, а другий поволі випускає з неї повітря.
- Що відбулося з першою кулькою? Вона стала некерована. А друга?
Притча «Мішок картоплі»
Учень запитав учителя:
- Ти такий мудрий. Ти завжди в гарному настрої, ніколи не злишся. Допоможи і
мені бути таким.
Учитель погодився і попросив учня принести картоплю і прозорий мішок.
- Якщо ти на кого-небудь розлютишся і будеш тримати образу, - сказав
учитель, - то візьми цю картоплю. З одного її боку напиши своє ім'я, з іншого
ім'я людини, з якою стався конфлікт, і поклади цю картоплю в мішок.
- І це все? - здивовано запитав учень.
- Ні, - відповів учитель. Ти повинен завжди цей мішок носити з собою. І
кожен раз, коли на кого-небудь образишся, додавати в нього картоплю. Учень
погодився...
Минув якийсь час. Мішок учня наповнювався картоплею і став уже
досить важким. Його дуже незручно було завжди носити з собою.
До того ж та картопля, що він поклав на самому початку, стала псуватися.
Деяка згнила, деяка проросла, деяка зацвіла і мала різкий неприємний запах.
Учень прийшов до вчителя і сказав:
- Це вже неможливо носити з собою. По-перше, мішок занадто важкий, а
по-друге, картопля зіпсувалася. Запропонуй що-небудь інше.
Але вчитель відповів:
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- Теж саме відбувається і у тебе в душі. Коли ти на кого-небудь сердитий,
ображаєшся, то у тебе в душі з'являється важкий камінь. Просто ти це відразу
не помічаєш. Потім каменів стає все більше.
Вчинки перетворюються у звички, звички у характер, який породжує
негативні вади. І про цей вантаж не дуже легко забути, адже він занадто
важкий, щоб носити його постійно з собою.
Я дав тобі можливість спостерігати весь цей процес з боку. Кожен раз,
коли ти вирішиш образитися або, навпаки, образити когось, подумай, чи
потрібен тобі цей камінь.
Наші вади породжуємо ми самі. А чи потрібно Вам тягати мішок
зіпсованої картоплі за спиною?
IV. Рефлексійно – оцінюючий
1. Контроль і самоперевірка
- Закінчіть, будь ласка, ці речення так, як вважаєте за потрібне.
1. Основне, чому я навчився (навчилася) __________________________
2. Я зрозумів (зрозуміла)__________________________
3. Найбільше мені запам'яталося..._____________________
4. Мені не дуже сподобалося, що ...__________________
5. Я буду керуватися у житті ________________________
5. Мені найбільше сподобалося, що .._____.______
2. Підведення підсумків уроку
Вправа «Скріпка»
У вас на столах є скріпки, звичайні канцелярські скріпки, спробуйте по
моїй команді вирівняти скріпку в одну лінію.
А тепер складіть її в початкове положення.
Коли ображаєш людину – не замислюєшся над природою людської
поведінки, чому вона чинить саме так, а не інакше; а відновити добрі
відносини, як і нашу скріпку, дуже складно. Тепер, я сподіваюся, ви вже знаєте,
що всі люди різні, унікальні, а тому не варто сперечатися з тим, хто думає або
діє не так, як ви, адже природа, можливо, просто обдарувала його зовсім
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іншими особистісними особливостями. А ви повинні знаходити гідний вихід з
будь-яких конфліктних ситуацій.
Адже як ви будете відноситися до людей, так і вони будуть відповідати
взаємністю. Тому пам’ятайте, що Ви - творці свого життя.
У поезії «Доля» Ліни Костенко є такі рядки:
Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться, –
у мене жодних претензій нема
до Долі – моєї обраниці.
3. Інформування про домашнє завдання
1) Розв’язати ситуаційні задачі в підручнику на с.85.
2) Згадати про різні конфлікти, які траплялися у вашому житті. Як ви їх
вирішували? Як потрібно було їх вирішити?
3) Пройти онлайн тест Томаса: типи поведінки в конфлікті .
4. Цінування та оцінювання
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Клас 7
Автор Чорнобай Н.М.
Тема. Способи конструктивного розв’язання конфліктів.
Цілі: формування предметних компетентностей: сформувати навички
конструктивного розв’язання конфліктів; визначити правила спілкування з
однокласниками та членами родини; з’ясувати, які риси характеру потрібно
виховувати в собі, щоб бути неконфліктною людиною.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- соціальна та громадянська компетентності: працювати в команді, відстоювати
інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; комунікувати в
різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру та виявляти
співчуття; висловлювати різні погляди; долати стрес, розчарування; виявляти
позитивне ставлення до співпраці, асертивності; реалізовувати громадянські
права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та
безпеки в щоденних ситуаціях; поважати права людини;
- ініціативність і підприємливість: втілювати ідеї в життя, долати труднощі,
діяти в умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій; досягати мети, вчитися
на власних помилках; усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони;
демонструвати позитивний світогляд у поведінці; ціннісне ставлення до
власного життєвого досвіду;
- обізнаність і самовираження у сфері культури: усвідомлювати універсальні
цінності, що сприяють добробуту, забезпечують здоров’я та безпеки у соціумі;
ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе; усвідомлювати
цінності творчого підходу до творення добробуту.
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Реалізація наскрізних змістових ліній:
І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Очікувані результати: учні називають стадії розвитку та способи розв’язання
конфліктів, уміють приймати зважені рішення, запобігають розпалюванню
конфліктів, демонструють уміння конструктивно розв’язувати конфлікти.
Основні поняття: конструктивний і деструктивний конфлікт, риси характеру.
Обладнання: підручники, відеоматеріали та презентація (розміщена на блозі
вчителя основ здоров’я Чорнобай Н.), ситуації і варіанти їх вирішення (паперові
скляночки, ложечки з приклеєними ситуаціями і чайні пакетики з приклеєними
можливими вирішеннями ситуацій).
Хід уроку
І. Орієнтація, мотивація діяльності
Створення сприятливої атмосфери. Вітання
Пригадаємо, що ми знаємо про спілкування та конфлікти.
1. Що таке спілкування? (це обмін думками, інформацією почуттями,
переживаннями).
2. Що ми називаємо вербальним спілкуванням? (це словесне, усне та письмове
спілкування).
3. Що включає в себе невербальне спілкування? (міміка, поза жести інтонація,
знаки).
4. Що ми називаємо конфліктом? (це загострення суперечностей, зумовлених
розбіжністю інтересів людей; зіткнення протилежних поглядів, інтересів).
5. Які бувають конфлікти? (конструктивний, деструктивний, стабілізаційний).
6. Який конфлікт ми називаємо конструктивним? (це корисний конфлікт, який
веде до побудови стосунків, допомагає знайти вихід, закінчується результатом,
що задовольняє всіх, це коли люди вміють домовитися, поступитися один
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одному, схилитися до слушної пропозиції). Приклад: на святі Матері виступали
всі; чергування розподілили між усіма у зручний для нього час.
7. Що таке деструктивний конфлікт? ( це конфлікт з використанням тиску,
застосуванню погроз, сили; такий конфлікт руйнує стосунки, усі сваряться і
нічого не вирішують).
8. Що таке стабілізаційний конфлікт? (часом важливіше не перемогти, а
зберегти те, що вже є, тому при виникненні непорозуміння треба залишити все
як є або повернутися до початку розмови). Приклад: хлопці посварились, але
вирішили не заглиблювати суперечку і почати все спочатку.
9. Які ви знаєте правила для збереження міцної дружби? (поважай іншого, не
пліткуй, не критикуй друга публічно, вмій вислухати, підтримати, вмій
зберігати таємниці, радій разом з другом, будь дружелюбним, допомагай у
труднощах і т.д.).
10. Чи виникають у вас труднощі у спілкуванні? Чи хочете ви навчитися їх
вирішувати?
ІІ. Цілепокладання
Перегляньмо мультфільм «Жила була чашка». За пропозицією героїв
мультфільму ми також будемо вчитися вирішувати конфлікти мирним шляхом.
Завжди, коли люди мали мирні наміри вони демонстрували це у
поведінці, наприклад подавали один одному руку, показуючи тим самим що
вони без зброї і відкриті для спілкування та домовленостей або сідали за одним
столом і разом споживали їжу. У деяких країнах до нині збереглися цілі
церемонії примирення. Одна з них – чайна церемонія. Наприклад у Китаї та
Японії, щоб прийняти участь у чайній церемонії необхідно було внутрішньо
підготуватись: звільнитися від усього неприємного, дратівливого,
другорядного. Душа повинна наповнитися спокоєм і тишею, звільнитися від
суєти повсякденного життя. Чайна церемонія сприяла атмосфері єднання між
усіма її учасниками. В Англії дуже важливою була обстановка чаювання: біла
або з неяскравим малюнком скатертина, невелика ваза з квітами, серветки,
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чайний сервіз. А ось в одному із стародавніх даоських трактатів мовиться, що
«якщо пити чай постійно, можна знайти крила і навчитися літати».
ІІІ. Цілереалізація
Хочу запропонувати вам приготувати «чай дружби» і разом навчитися
яким чином можна вирішувати конфліктні ситуації.
Правила виконання роботи.
Робота в парах
На столах у вас є скляночки із ложечками на яких написані проблемні
ситуації і по три пакетика чаю на яких написані шляхи вирішення даної
ситуації. Разом ви читаєте, обговорюєте ситуацію, обираєте правильний
варіант. Потім один учень зачитує ситуацію і варіанти її вирішення, а другий
учень пояснює який варіант вони обрали і чому, підходить до плакату «Чай
дружби» і опускає в скляночку ложечку і пакетик з чаєм на якому написаний
правильний варіант відповіді. Решта учнів слухають і висловлюють свою згоду.
За правильну відповідь пара отримує цукерки.
Перелік ситуацій і варіантів їх вирішення
1. Товариш по парті не дав списати самостійну роботу, хоча раніше з
цим проблем не було. Що робити?
А) пересяду до когось іншого, кращого друга.
Б) подякую, що нарешті зупинив мене на хибному шляху і попрошу
позайматися разом.
В) всім розповім який він жадібний «заучка».
2. Двоє друзів домовилися носити підручники на уроки порівну. Один з
них не раз забував брати свою частину. Що робити?
А) я теж наступного разу не візьму усіх підручників.
Б) скажу прямо, що він розтяпа і ненадійна людина.
В) скажу, що я почуваюся ображеним, мені неприємно, запропоную
виправити ситуацію.
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3. Два товариша добре ладнають між собою, а сваряться лише тому, що
вболівають за різні футбольні команди. Ці сварки пригнічують обох, бо
сваряться інколи мало не до бійки. Що робити?
А) визнаю право друга вболівати за команду, яка йому подобається,
утримаюся від нападок на неї.
Б) чим краще будуть грати обидві команди, тим цікавіше буде дивитися
матчі, хоча моя команда заслуговує більшої уваги.
В) буду уникати розмов про футбол, про матчі буду говорити з тими
хлопцями, що розділяють мої погляди.
4. Мені здається, що батьки недостатньо поважають мене і не дають тієї
свободи, що мають мої друзі. Що робити?
А) нічого їм не скажу, тому що думаю я не заслуговую на те, що мають
мої однокласники.
Б) робитиму все по-своєму, бо переконаний, що батьки відстали від
життя і не розуміють потреб сучасної молоді.
В) буду намагатися більше спілкуватись з батьками, спробую довести їм
вчинками, що я вже дорослий.
5. Дві подружки-однокласниці посварилися і стали говорити іншим
дітям одна на одну неприємні речі, плітки. Що робити?
А) не буду втручатися у чужий конфлікт і підтримувати будь кого, самі
розберуться.
Б) підтримаю ту однокласницю на стороні якої буде більше дітей.
В) запропоную дівчатам припинити війну, бо вони так розсварять увесь
клас, якщо захочуть я виступлю миротворцем.
6. Оксані подобається Денис. Хлопець пригостив її цукерками. Дівчинка
почервоніла, знітилася, а Оксанина подруга розсміялася і голосно сказала: «Це,
що залицяння?». Що робити?
А)думаю Оксана повинна подрузі закрити рота цукеркою.
Б) думаю Оксані не потрібно виправдовуватись, краще опанувати себе і
запропонувати подрузі поласувати цукерками разом.
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В) треба різко припинити ці глузування, щоб наступного разу не
повторилися.
7. Ти одержав низький бал і хочеш виправити оцінку, але вчитель не
бажає вислухати тебе повторно. Що робити?
А) підійду після уроку і ввічливо запитаю як краще мені виправити
оцінку.
Б) буду піднімати руку і вести себе так, щоб на мене звернули увагу.
В) взагалі не буду нічого робити на уроці.
8. У класі один з учнів сів не на своє місце, щоб подратувати тебе. Що
робити?
А) заспокоюсь, не подам вигляду роздратування, щоб обманути
очікування кривдника.
Б) примушу пересісти його на своє місце.
В) пожаліюсь вчителю, що він сидить не на своєму місці.
9. Я полінувався повторити вивчену тему, якщо буде контрольна
робота, що мені робити?
А) скажу що мені болить голова, так роблять багато моїх однокласників.
Б) буду повторювати на перерві скільки встигну, сам винен, що не
готувався.
В) скажу батькам, що погано написав контрольну, бо вчителька не
попередила про письмову роботу.
10. Твоя однокласниця захворіла і потрапила в лікарню. Інші учні
збираються її провідати, але коли ти хворів, тебе ніхто не провідував. Що
робити?
А) скажу, що не піду, бо мене ніхто не відвідував коли я хворів.
Б) нічого не скажу і не піду.
В) піду в лікарню разом з однокласниками, а потім їм скажу як добре
підтримати друзів коли їм важко.
11. На тарілці лежало печиво і ви його з’їли. Пізніше прийшов брат і
почав з’ясовувати, хто з’їв його печиво. Що робити?

47

А) скажете, що це ви з’їли і засмієтесь.
Б) скажете, що це ви з’їли і попросите пробачення.
В) скажете йому, що ви нічого про це не знаєте.
12. До тебе приходили друзі, коли батьків не було вдома. Ви гралися і
зачепили і розбили вазу. Що робити?
А) скажу мамі правду і попрошу пробачення.
Б) розкажу про все татові чи комусь із старших і попрошу допомогти
купити нову вазу.
В) приберу сліди «злочину», а коли мама побачить то зверну все на кота.
13. Мама попросила тебе винести сміття, але ти забув про це. Пізніше
мама здивовано питає тебе чому так сталося? Що робити?
А) зробиш вигляд, що ти її тоді не почув.
Б) скажеш, що ти попросив когось ще зробити це, навіть якщо це не так.
В) зізнаєшся що ти забув, і винесеш сміття.
14. Ти не зробив домашнє завдання. Твій вчитель просить тебе показати
йому виконане завдання. Що робити?
А) скажеш, що ти його не зробив і готовий прийняти всі наслідки такого
вчинку.
Б) скажеш, що ти зробив домашнє завдання, але забув його вдома.
В) скажеш, що твій хом’ячок з’їв твій зошит.
15. Тобі завжди хочеться чимось виділятися серед інших. І коли тобі
мама купує форму на навчальний рік, ти завжди обираєш не стандартний стиль.
Класний керівник за це постійно тобі робить зауваження. Що робити?
А) не зраджу своїм принципам, буду одягатися по-особливому.
Б) прислухаюся до вимог класного керівника, буду виділятися розумом,
а не зовнішністю.
В) зверну увагу класного керівника, що ще дехто з учнів класу дозволяє
собі робити те саме.
Підсумок: у нас вийшов дуже смачний і корисний чай, молодці, ви всі
гарно справились із завданням, хоча воно було нелегким, адже не завжди в
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житті ми обираємо правильний варіант і тоді свої помилки виправити набагато
складніше.
Притча . Ще я помітила таку особливість під час виконання
попереднього завдання, що ви вибирали спочатку прикрашені скляночки, а вже
потім прості, тому вирішила розповісти вам ще одну повчальну історію-притчу.
Група випускників відомого університету, що зробили чудову кар’єру,
якось прийшли в гості до свого старого професора. Під час візиту розмова
зайшла про роботу – випускники скаржилися на різні труднощі та життєві
проблеми. Професор запропонував своїм гостям чай і пішов на кухню його
готувати. Через якийсь час він повернувся з тацею, заставленою
найрізноманітнішими чашечками – порцеляновими, скляними, пластиковими,
кришталевими. Одні були дуже дешевими, інші – дорогими.
Коли випускники розібрали чашки, професор сказав:
-

Зверніть увагу, що всі найкращі чашки ви розібрали, а прості та

дешеві – залишились. І хоча це нормально для вас – хотіти найкращого для
себе, та це і є джерелом ваших проблем та стресів. Зрозумійте, що чашка сама
по собі не робить чай кращим. Найчастіше вона є просто дорожчою, а іноді
навіть приховує те, що ми п’ємо. Насправді все, що ви хотіли – це був просто
чай, але не чашка. Проте підсвідомо ви вибрали кращі чашки, а потім потайки
роздивлялися кому дісталася краща з-поміж них.
А тепер поміркуй: життя – це чай, а робота, гроші, суспільство – це
чашки. Це всього лише інструменти для підтримування Життя. Те, яку чашку
ми маємо, не визначає і не змінює якості нашого життя. Іноді, зосередившись
тільки на чашці, ми забуваємо насолоджуватися смаком самого чаю.
Найщасливіші люди – це не ті, котрі мають все найкраще, а ті, котрі
здобувають все найкраще з того, що мають.
- То що ж ви хочете – чаю чи чашку?
Що ж може допомогти людині робити правильний вибір? Які якості
справжнього друга необхідно виховувати в собі? Чим кожна людина повинна
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керуватись у своєму житті, чим потрібно наповнювати своє життя, щоб воно
мало зміст і що у цьому змісті є головним.
Для цього ми складемо схему рис характеру або якостей особистості
необхідних людині, щоб бути успішною і дружелюбною.
Пропоную змоделювати декілька ситуацій, які допоможуть наповнити
змістом наші серця, адже те, що знаходиться в скарбниці нашого серця
неможливо відібрати чи загубити, виміняти чи купити. Цей безцінний скарб
завжди з нами. (Показати коробку серце наповнену листівочками).
(Схема створена на комп’ютері і відтворюється на екрані за
допомогою проектора)
Небо. Сонце.
По-перше, життя людини повинно бути яскравим, зігрівати інших. Який
образ ми можемо використати для ілюстрації цієї думки? (сонце).
Чагарник.
В житті трапляються труднощі, непередбачувані обставини, інколи
зради. Вони наче реп’яхи впиваються в одяг, шкіру. Такі труднощі схожі на
чагарник.
Як на вашу думку, які риси характеру допомагають людині долати
труднощі?
(Відповіді дітей).
Висновок: Людяність (з’являється промінь, що освітлює чагарник).
Поле.
В народі кажуть: життя прожити – не поле перейти. І на нашому
життєвому полі ми ще зустрінемо багато людей: з одними нам легко і цікаво, а
з іншими нам важко і гнітюче.
Чому так трапляється? Чи залежить ставлення до життя від віку
людини? Що потрібно зберегти людині, щоб мати оптимістичне ставлення до
життя?
(Відповіді дітей).
Висновок: Юність душі. (З’являється промінь, що освітлює поле).
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Туманна долина.
Серед перешкод на які ми наражаємось у нашому житті є одна про яку
говорять: не бійся ворога, найбільше, що він може зробити – це вбити тебе; не
бійся друга, найгірше, що він може зробити – це зрадити тебе, а бійся
байдужого, адже саме з мовчазної згоди байдужих відбуваються всі злочини на
землі.
Людська байдужість схожа на туманну долину. Що ми можемо
протиставити байдужості?
(Відповіді дітей).
Висновок: Благородство серця. (З’являється промінь, що освітлює
туманну долину).
Річка.
Часто життя порівнюють з річкою. На різних етапах життя вона міняє
свій характер: то тиха і спокійна, то звивиста і стрімка.
У вашому віці яка ця річка? Стрімку, швидку річку важче подолати, ніж
тиху і покірну? А хто може це зробити?
(Відповіді дітей).
Висновок: Особистість. (З’являється промінь, що освітлює річку).
Гора.
Ми говорили про зовнішні перешкоди які трапляються на життєвому
шляху. Але у кожної людини є власний внутрішній ворог з яким також важко
боротися, це – егоїзм. Він наче величезна гора за якою ми можемо не бачити і
не чути інших людей. І здолати цю гору може не кожний.
Як ви думаєте, які риси характеру допомагають людині здолати егоїзм?
(Відповіді дітей).
Висновок: Вірність. (З’являється промінь, що освітлює гору).
Чи є у нашій схемі поняття, що об’єднує всі складові людської
особистості?
Висновок: Любов. (Слово любов виділене червоними буквами). Саме
любов є головним почуттям у нашому житті, що наповнює його змістом.
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Нам потрібно пройти чагарник труднощів і страждань, щоб залишитися
людяними.
Сміливо і впевнено крокувати полем життя, щоб зберегти юність душі.
Обминути туманну долину холодної байдужості, щоб залишити в собі
благородство серця.
Подолати стрімку ріку випробувань, щоб ствердити себе, як особистість.
Піднятись на круту гору власного егоїзму, щоб перемогти самого себе і
зберегти вірність.
І найголовніше, що людина повинна плекати в собі це – любов. Адже
любляче серце таке велике, що може вмістити в себе весь світ.
Нехай у вашому серці завжди панує любов. (Роздати з коробки-серця
листівочки з гімном любові 1Кор. 13:4-8).
Любов – вона усе здолає,
Розтопить гордощі і гнів,
Лікує рани й заживляє,
Ламає зброю ворогів.
Любов про все на світі знає,
Все терпить, ввірить і прощає,
Над іншим влади не здіймає,
В свободі почуття плекає,
Ніколи свого не шукає,
Лиш віддає, лиш надихає,
Любов ніколи не минає,
Щасливий той, хто її має.
Вона як ніжний промінь сонця,
Розтопить лід і тьму здолає,
І душу, мов тендітну квітку,
Голубить, пестить і плекає.
ІУ. Рефлексійно – оцінюючий
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Ми з вами виконали всі завдання уроку. Тепер давайте зробимо
висновки щодо власної поведінки у різних життєвих ситуаціях, у вирішеннях
конфліктів.
Продовжіть речення і висловіть свою думку: «Я буду… прислухатися до
думок інших; поважати інших; допомагати іншим; співчувати іншим; буду
чесним з іншими і т.д.»
Оцінювання знань.
Домашнє завдання прочитати параграф 24.

53

Клас 7
Автор Чорнобай Н.М.
Тема. Хвороби цивілізації. Вплив реклами на здоров’я людини.
Цілі: формування предметних компетентностей:
- дізнатися, що таке хвороби цивілізації і чому вони виникають;
- усвідомити зв’язок куріння з небезпекою виникнення хвороб;
- ознайомитися з принципами дії реклами і прийомами, які
використовують

рекламні

компанії;

- оцінити своє ставлення до комерційної реклами;
- сформувати загальну культуру споживання, розвити навички критичного
мислення і протидії рекламі тютюну та алкоголю.
Формування ключових компетентностей:
- спілкування державною мовою: усно й письмово висловлювати свою думку,
слухати співрозмовника, ефективно застосовувати навички мовлення під час
спілкування;
- спілкування іноземними мовами: правильно використовувати іноземні
терміни;
- математична компетентність: застосування знання з математики для
розуміння соціальних явищ, вирішення побутових питань та життєвих ситуацій;
- інформаційно-цифрова компетентність: отримувати інформацію з
використанням ІКТ, аналізувати, порівнювати та критично оцінювати
достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент;
- уміння вчитися: знати основні поняття з теми і способи дій для виконання
завдань, активно відтворювати необхідну інформацію, виявляти ініціативу;
- комунікативної: удосконалювати навички роботи в групі;
- ініціативність і підприємливість: демонструвати позитивний світогляд у
поведінці; ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду;
- соціальна та громадянська компетентності: працювати в команді, відстоювати
інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту; виявляти позитивне
ставлення до співпраці, асертивності; реалізовувати громадянські права та
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свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в
щоденних ситуаціях; поважати права людини;
Реалізація наскрізних змістових ліній:
І. Екологічна безпека та сталий розвиток;
ІІ. Громадянська відповідальність;
ІІІ. Здоров’я і безпека;
ІV. Підприємливість і фінансова грамотність
Завдання:
- переглянути ролики комерційної та соціальної реклами;
- навчитися «читати» приховану і правдиву інформацію в них;
- самим створити антиалкогольну та анти тютюнову рекламу.
Очікувані результати: наводить приклади позитивного і негативного впливу
засобів масової інформації; розпізнає стратегії комерційної реклами; аналізує
зв'язок між шкідливими звичками і впливом реклами; у міє нейтралізувати
можливий негативний вплив реклами.
Основні поняття: комерційна та соціальна реклама, рекламні стратегії.
Обладнання: ноутбук, мультимедійний пристрій, листки формату А – 4,
А – 5, фломастери, маркери, рекламні ролики (вчитель добирає на свій розсуд з
Інтернету).
Тип уроку: Урок – тренінг.
Хід уроку-тренінгу
І. Орієнтація, мотивація діяльності
Створення сприятливої атмосфери. Вітання.
Вправа« Знайомство».
Вчитель: « Ви вже 7 років навчаєтеся разом і непогано знаєте один
одного, але у пізнання немає меж і я пропоную вам більше дізнатися про себе
досить цікавим способом. Уявіть себе рекламними агентами перед якими стоїть
завдання прорекламувати самих себе одним реченням. Щоб ви сказали про себе?
Наприклад: « Мене звати Наталія Миколаївна, я дуже багато знаю про здоров’я
та як його зберігати».
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Діти висловлюються по черзі.
Вправа «Очікування». Закінчи речення «Сьогодні для мене важливо
дізнатися…»
ІІ. Цілепокладання
Сьогодні на уроці ми будемо говорити про хвороби цивілізації та вплив
реклами на здоров’я людини.
Вчитель «Ми живемо з вами у світі технологій, їх активного розвитку.
Механізми й автомати звільнили нас від тяжкої фізичної праці в побуті та на
виробництві. І це звичайно позитивні наслідки розвитку науково-технічного
прогресу. Якщо порівняти життя людей у давні часи з нашим, скажіть:
Хто має більше шансів одужати, якщо захворів?
Хто харчується переважно натуральними продуктами?
Хто з нас сильніший і спритніший та загартованіший ?
Чому колись люди не зали такої проблеми як ожиріння?
Отже цивілізація може нести не тільки блага, але і спричиняє появу
певних загроз.
І це не тільки численні техногенні небезпеки, а й такі малопоширені у
давні

часи

хвороби

як

ожиріння

та

гіподинамія,

серцево-судинні

захворювання, шкідливі звички.
ІІІ. Цілереалізація
Вчитель « Зараз ми об’єднаємося у 3 групи, кожна група отримає для
вивчення інформацію про «хвороби цивілізації»
(гіподинамія, серцево-судинні захворювання, куріння і рак).
Робота з підручником: параграфи 17-18, ст. 92-98.
Об’єднання

дітей

у

3

групи

за

кольором

обгорток

цукерок. «Спортсмени», « Інтерни», «Лікарі».
«Спортсмени» - розкажуть про гіподинамію; (ст.92-93).
«Інтерни» - про серцево-судинні захворювання; (ст. 94-95).
«Лікарі» - про зв’язок куріння з небезпекою виникнення раку. (ст. 9698).
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Виступи груп.
Вчитель: «Ви молодці. Я думаю, що ця інформація стане вам у нагоді
и кожен з вас зробить правильніший висновок Який саме? Хто хоче сказати по
бажанню?
Рухавка «Дощик»
Суттєву роль у виникненні хвороб цивілізації відіграє комерційна
реклама харчових продуктів, сигарет, алкоголю. Безліч товарів і послуг щодня
пропонують з екранів телевізорів, вуличної реклами, сторінок газет і журналів.
Та інформація, яка ллється на вас звідусіль – різноманітна і ви повинні вміти
розбиратися в ній , і для цього ми з вами сьогодні зібралися.
Основна мета будь-якої реклами – продати продукти, забезпечити
прибуток виробникові. Для цього в рекламному бізнесі використовують
спеціальні прийоми.
Пропоную ознайомитись «Як працює реклама», які є «Рекламні
стратегії».
Вчитель: «Зараз ми з вами спробуємо в цьому переконатися на
практиці. Я вас об’єднаю у 3 команди за кольорами світлофора. « Продавці»,
«Споживачі», «Лікарі», кожній команді

буде продемонстровано по 2

рекламних ролика, і завдання ваше у тому, щоб ви назвали:
1.

Зміст реклами.

2.

Цільову групу.

3.

Рекламний слоган.

4.

Приховане повідомлення.

5.

Рекламну стратегію.

Об’єднання дітей у 3 групи.
Демонстрація роликів.
Виступи команд.
Вчитель: « Щойно ми з вами переконалися у тому, що основна мета
комерційної реклами – продати товар, і для цього у рекламному бізнесі
прибігають до різноманітних рекламних стратегій. Але особливої уваги
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заслуговує реклама алкогольних напоїв. Ознайомимось з «Рекламними
стратегіями тютюнових і алкогольних компаній».
Вчитель: « Але існує ще один вид реклами, яка несе саме корисну для
здоров’я

інформацію, якусь важливу або термінову інформацію, про щось

попереджає

і

спонукає

замислитися.

Такий

вид

реклами

називається соціальна реклама. Давайте подивимося останні ролики та
обговоримо їх».
Демонстрація та обговорення роликів.
Вчитель: «Зараз ми з вами продивились та обговорили ролики
соціальної реклами, останні 3 ролика можна назвати ще антирекламою, або
антитютюновою та антиалкогольною рекламою. Я пропоную вам у командах
самостійно створити анти- тютюнову та антиалкогольну реклами на формати А
– 3. ( 5-7 хв)
Об’єднання у 3 команди: «Режисери», «Сценаристи», «Редактори»
Виступи команд.
Вчитель: Ми сьогодні дуже гарно попрацювали. Чи справдились ваші
очікування. Учні продовжують речення: «Сьогодні я дізнався…»
ІV. Рефлексійно – оцінюючий
Історія
Якби ти опинився на британському узбережжі в 1845 році, ти міг би
побачити, як 138 досвідчених моряків піднімаються на палубу, щоб відправитися
в води Арктики. З якою метою? Прокласти морський шлях навколо арктичних
районів Канади в Тихий океан.
Капітан Джон Франклін надіявся, що цей похід стане новою точкою
відліку в підкоренні Арктики. Історія свідчить, що так воно і сталося. Тільки не
через успіх експедиції Франкліна, а через її провал. Кораблі не повернулись в
Англію. Всі члени екіпажу загинули. А їхні послідовники, підкорювачі полярних
льодів, назавжди вивчили урок: до подорожей потрібно готуватися.
Франклін, мабуть, думав інакше. Хоча похід планувався протягом двох
років, запасу вугілля для парового двигуна було заготовлено на двадцять два дні
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шляху. Зате нестача палива компенсувалася «розважальною програмою». На
кожному судні були «бібліотека в тисячу двісті томів, орган, посуд з китайської
порцеляни, кришталеві келихи, срібні ножі та виделки».
Цікаво, про що вони взагалі думали, про експедицію в Арктику чи про
круїз на Карибські острови? Судячи з обладунків, готувалися швидше всього до
другого варіанту. Не був навіть передбачений спеціальний теплий одяг для
моряків. Лише уніформа королівського флоту Його величності. Все чинно і
важно. Але безглуздо і небезпечно.
Роки по тому уся ця розкіш була знайдена поряд із замерзлими тілами.
Сталося невідворотне, не підготовлені до плавання кораблі опинилися
в сніговій пастці. Ескімоси потім розповідали, що бачили як люди в легких
мундирах тягнули на собі важкі тюки з речами. Протягом наступних двадцяти
років залишки експедиції знаходили в самих різних місцях канадської Арктики.
Сам Франклін помер на борту судна. Дослідники розповідають, що біля
нього знайшли залишки дошки для гри в нарди, яку йому подарувала дружина
при відправленні судна.
За декілька кілометрів від корабля було знайдене тіло офіцера. На
ньому були брюки та кітель з бавовни ручної роботи з шовковими вставками по
швах. На рукавах були позолочені ґудзики. Одягнений він був у синю шинель з
чорним шовковим шарфом не шиї.
Дивно, що так одягнена людина відправилась у таку подорож.
Ще більш дивним є те, що ми з вами до цих пір робимо щось подібне.
Хіба доля експедиції Франкліна не достатньо сильне попередження? Ми часто
поводимо себе так, ніби наше життя це якась бездумна весела прогулянка. У нас
мало палива, але багато розваг. Ми більше переймаємося зухвалим виглядом, ніж
власною безпекою. Ми не

достатньо переймаємося розробкою маршруту

власного життя, зате хочемо бути впевнені, що на борту достатньо порцеляни та
срібла.
Тому коли настають морози, то ми ковзаємо по льоду в черевиках з
тонкою підошвою, із срібними ложками у руках та подарунковими нардами під
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пахвою. Часто буває так, що ми не готові протистояти життєвим спокусам, хоча
нас багато разів попереджали про них.
Мабуть морякам експедиції Франкліна було дуже страшно опинитися
в льодяному полоні. Який жах: шукати їжу, а знаходити срібло, шукати тепле
пальто, а наштовхнутися на парадну уніформу, потребувати тепла, а отримати
книжки і нарди.
Як ви думаєте, поміняли би вони все це хоча б на маленьку надію
повернутися додому?
До речі, а якими приготуваннями до експедиції зайнятий ти? На що ти
будеш покладатися у своєму житті? На оманливу рекламу чи на здоровий глузд?
Оцінювання
Домашнє завдання: § 18-19. Підготувати матеріали про шкідливі
звички для виготовлення анти тютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної
реклами.
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Додатки до уроку
Повага до себе та інших. Унікальність людини.
Додаток 1. Фото скульптур Рівного
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Додаток 2
Роздатковий матеріал для груп
Повага та толерантність
Дорослі члени сім'ї турбуються про добробут і затишок родини. У батьків
багато турбот і обов'язків. Треба цінувати їх працю, бути з ними привітними,
ввічливими, допомагати їм.
В українських родинах віддавна існувала традиція шанобливого ставлення
до старших людей, привітності і ввічливості у спілкуванні з ними. Про це
свідчать і українські народні прислів'я, які вчили поважати інших, бути з ними
лагідними.
Адже, хто не поважає інших, той не шанує себе. Ввічливість і гідність
скрізь шанують. Люди похилого віку мають великий досвід життя, який
складається з позитивних і негативних моментів. Навіть помилки у житті є
повчальними, щоб не допускати їх надалі. Легковажити життєвим досвідом
старших - це свідомо наражатися на неприємності.
На жаль, у нашому суспільстві є люди з фізичними вадами. Одні з них
обмежені в русі, інші погано бачать, чують. Це можуть бути старші за віком
люди, які мають фізичні вади через старість, а можуть бути молоді і навіть діти,
які внаслідок хвороби або нещасного випадку стали інвалідами. Всебічна
допомога, гуманне ставлення, піклування, посильна підтримка, увага,
милосердя - обов'язок кожної людини щодо людей з обмеженими
можливостями.
Якщо ми просто в душі будемо мати співчуття, жаль до людей з
обмеженими можливостями, то цим ми їм не допоможемо. Коли людина дійсно
співпереживає з іншою людиною, то вона буде намагатися зменшити її
страждання. Вона не буде чекати, коли її попросять, а сама буде помічати, коли
хтось потребує її допомоги. Вона буде сама пропонувати свою допомогу, не
чекаючи винагороди чи подяки.
Кожна людина повинна розуміти, що в будь-який момент вона також може
опинитися на місці того, хто потребує допомоги, і поставити себе на її місце.
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- У тлумачному словнику української мови:
Повага - почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні
чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось.
Толера́нтний - поблажливий, терпимий до чиїхось думок, поглядів,
вірувань тощо.
Міжнаро́дний день толера́нтності — відзначається 16 листопада в усьому
світі. Його запровадили у 1995 за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня
ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх
людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору
шкіри.
Ні – дискримінації!
- У тлумачному словнику української мови:
Дискриміна́ція - обмеження або позбавлення прав певних категорій
громадян за расовою або національною належністю, політичними і релігійними
переконаннями.
Це систематична відмова у певному спектрі прав окремим особам і
категоріям людей через те, ким вони є і якої думки дотримуються. Людині дуже
просто в чомусь відмовити, якщо вважати її «недолюдиною».
Однак дискримінація за такими ознаками, як расова чи етнічна
приналежність, соціальне походження, віросповідання, стать, вік та стан
здоров`я - залишається досить поширеною в різних формах у всіх країнах світу.
У всіх нас є багато спільного, чимало відмінного, але всіх нас об'єднує те,
що ми всі — люди, що ми живемо на одній Землі, і нам слід жити так, щоб
зберегти мир і спокій. Треба навчитися розуміти людей, любити їх і прощати,
ставитися до них неупереджено, нехай вони в чомусь і відрізняються від нас
самих.
«Люди в усьому світі можуть мати різний вигляд, належати до різних
віросповідань, мати різну освіту і перебувати на різних щаблях соціальної
драбини, але усі вони однакові. Усі вони – люди, яких треба любити».
Мати Тереза
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Стань командою!
- У тлумачному словнику української мови:
Команда - група людей, що виконує якусь роботу.
Переваги командної роботи
Команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній
людині. Створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення
будуть враховуватися інтереси всіх сторін.
При роботі команди зменшується ризик прийняття помилкового рішення і
небезпека того, що в полі зору не потраплять деякі важливі факти.
До роботи команди цілком застосоване відоме прислів`я: «Одна голова
добре, а дві - краще».
Обов`язки члена команди
Кожен учасник команди зобов`язаний направити свої сили, знання і
можливості на досягнення поставлених перед командою цілей. При цьому він
не повинен слідувати егоїстичним міркуванням, приховувати ідеї і рішення,
необхідні команді, для їх подальшого використання на основному місці роботи.
Кожен член команди зобов`язаний вільно висловлювати свої думки з
виниклих проблем без огляду на зобов`язання, які пов`язують його з
керівником за основним місцем роботи.
Права члена команди
Вільно висловлювати свою думку і вимагати її перевірки.
Вимагати встановлення довірливих відносин. Думки, які він висловив під
час роботи в команді, не повинні стати відомі третім особам.
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Додаток до уроку
Психоактивні речовини і здоров’я. Аналіз грошових витрат, пов’язаних зі
шкідливими звичками
ЕМБЛЕМА УРОКУ

«Здоровя – мудрих гонорар» П. Беранже
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Додатки до уроку
Способи конструктивного розв’язання конфліктів
Додаток 1

67

68

69

70

71

Додаток 2
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Додаток 3

Стратегії вирішення конфлікту
У

літературі позначають

п'ять стратегій вирішення конфлікту, які

ототожнюють з тваринами:
- уникнення, або відхід («черепаха»);
- пристосування («ведмежа»);
- примус, або силове вирішення конфлікту («акула»);
- компроміс («лисиця»);
- співпраця («сова»).
Розглядаючи кожну із стратегій, необхідно звернути увагу на те, що наслідки
вибору тієї або іншої з них впливають:
а) на відчуття особистого задоволення («наскільки ефективною була моя
поведінка в ході конфлікту», «в якому ступені мої цілі, задачі, потреби
задоволені», «наскільки мені вдалося "зберегти в ході конфлікту особистість",
довести свою компетентність»);
б) стиль відносин з партнером по конфлікту (відносини зміцнилися,
залишилися незмінними або перетворилися на неприязнь, ворожнечу).
Відхід
«Ухиляння» («Черепаха») — відхід від конфлікту— це
такий тип поведінки, коли у конфлікті мінімально
враховуються як власні інтереси, так і опонента. За такого
типу поведінки на проблему просто не звертають уваги, вважають, що вона
зникне сама по собі. «Не буди лихо, доки воно тихе», «Не чіпай, бо
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зламається». Відтак жодна зі сторін нічого не отримує, а результат поведінки
описується формулою «поразка — поразка» (власна поразка — поразка
опонента).
Коли потрібно застосовувати - можливий тільки тимчасовий вихід з ситуації
або коли питання не має великого значення.
Пристосування
Пристосування

(іграшкове

«Ведмежа»)

—

тип

поведінки, орієнтований на мінімальне врахування в
конфлікті власних інтересів і максимальне задоволення
інтересів опонента.

Зміст такої поведінки відображають

відомі приказки: «Убий ворога своєю добротою», «Підстав щоку», «Мир за
будь-яку ціну», а результат поведінки визначає формула «поразка — перемога»
(власна поразка — перемога опонента). Коли потрібно застосовувати - для
отримання соціальної пошани або коли питання не має великого значення.
Суперництво
Суперництво («Акула»)— тип поведінки, за
якого у конфлікті максимально враховуються і
задовольняються власні інтереси і мінімально —
інтереси опонента.
Зміст такої поведінки можна охарактеризувати за допомогою приказок:
«Сильний завжди правий», «Переможців не судять», а результат поведінки
описати формулою

«перемога — поразка» (власна перемога — поразка

опонента).
Коли потрібно застосовувати - в невідкладних ситуаціях; коли це головне
питання благополуччя одного або багатьох людей: якщо хтось вас використовує
в своїх інтересах.
Компроміс
Компроміс («Лисиця») — тип поведінки, який
забезпечує часткове задоволення у конфлікті і власних
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інтересів, й інтересів опонента, що досягається за такої умови: «Я поступлюся
тобі в чомусь, а ти мені — в іншому».
«Краще півхлібини, ніж нічого», «Поганий мир ліпший за добру сварку»,
а результат поведінки описується формулою «поразка — поразка», бо повністю
не задовольняються інтереси жодного з опонентів.
Коли потрібно застосовувати - питання не дуже важливе, коли часу не
вистачає, або коли інші способи рішення не ефективні.
Співпраця
Співробітництво («Сова») — тип поведінки, який
забезпечує максимальне задоволення в конфлікті
власних інтересів та інтересів опонента.
Зміст такої поведінки описують приказки: «Одна
голова добре, а дві ліпше», «Те, що добре для вас, те добре і для мене», а
результат поведінки визначає формула «перемога — перемога» (власна
перемога —перемога опонента).
Коли потрібно застосовувати - завжди.
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Додатки до уроку
Хвороби цивілізації. Вплив реклами на здоров’я людини
(роздатковий матеріал для роботи у групах)
Як працює реклама?
Щоб продати товар, рекламісти змушують вірити в нісенітницю або
включитися в гру, де не буде переможця. Велику частину прибутку компаніївиробники отримують завдяки рекламі. Саме через неї споживач обирає
соняшникову олія без холестерину, воду без ГМО, шоколадну масу без
барвників ... Але насправді всі ці яскраві фрази - не більше ніж міфи. Адже те,
що нам розписують продавці, в самих продуктах просто не може перебувати.
Ну який барвник потрібен в какао і які ГМО можуть бути у воді? А якщо
рекламісти посилаються на якісь професійні асоціації, які рекомендують нам
купити саме їхній товар, то їх нерідко створювали ... вони самі. Купівлі
продукту сприяють і численні конкурси, які нерідко є обманом. Останньої
кришечки з потрібною буквою, наприклад, може не існувати в природі.
Найголовніший принцип рекламістів - сказати правду, але не всю. Наприклад,
нам говорять, що вода пройшла сім ступенів очищення, але «забувають»
уточнити, що такої процедури потребує лише найнеякісніша вода.
Після перевірок виробників на правдивість їх реклами, влада заборонила
нахвалювати ліки від кашлю і нібито нульові тарифи мобільних операторів. А
ось розіграші ніхто перевірити не може - занадто складно і дорого.
Рекламні стратегії
Міф 1
Рослинна олія без холестерину
Практично хрестоматійний трюк, до якого вдаються майже всі виробники
рослинних масел - це рафінована соняшникова олія з величезним штампом «Без
холестерину». «Залякати всіх холестерином, а насправді, ніяка соняшникова
олія його не містить, оскільки холестерин є тільки в тваринних жирах. У
рослинну олію він може потрапити, тільки якщо його спеціально туди додати».
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Міф 2
Шампунь з вітамінами
Мало не всі шампуні, які можна побачити на прилавках у магазинах, «кричать»
про те, що в них міститься маса вітамінів. Дійсно, при дефіциті таких вітамінів,
як А, D, В12, В1 і РР, вам загрожують самі різні проблеми з шевелюрою: від
посічених кінчиків і до облисіння. «Але проблема в тому, що ці корисні
речовини не всмоктується через шкіру голови. Споживати всі ці вітаміни
потрібно іншими способами.
Міф 3
Миючий засіб врятує від грипу
У розпал грипозного сезону виробники миючих засобів забезпечили упаковки
своєї продукції привабливою написом «Вбиває вірус грипу», а деякі навіть
уточнили: «Вбиває вірус «свинячого грипу». Але лікарі переконують, що
підчепити такий недуг не можна «від меблів». Грип живе тільки всередині
клітини і передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.
Хіба що ви носа будете мити миючим засобом.
Міф 4
Йогурт бореться з застудою
Жоден йогурт не може боротися з простудою. Так, добре приготований йогурт,
як і всі кисломолочні продукти, благотворно впливає на організм - покращує
травлення. Але те, що йогурт може врятувати від застуди - це рекламний
прийом. А ось виробники кисломолочного продукту переконують нас з екранів
телевізорів, що їхній продукт настільки потужно підвищує імунітет, що ніяка
застуда не страшна ...
Міф 5
Порошок врятує від накипу
«Ніякі порошки не можуть уберегти пральну машину від накипу. Це природний
процес, перешкодити якому або уповільнити його неможливо», - каже майстер
з ремонту пральних машин з 30-річним стажем Олексій Васін. А ось виробники
пральних порошків у своїй рекламі стверджують, що саме цей сипучий засіб
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прибере кам'яний наліт з ключових елементів в машині, продовжить їй життя
на 5, а то й 10 років!
Завдання для аналізу реклами.
Назвіть:
1.

Зміст реклами.

2.

Цільову групу.

3.

Рекламний слоган.

4.

Приховане повідомлення.

5.

Рекламну стратегію.

Стратегія тютюнової та алкогольної реклами.
Що показують у рекламі тютюнових і

Що приховує реклама тютюнових та

алкогольних виробів

алкогольних виробів, і чого в ній не
побачиш

Красива пачка цигарок або пляшка

Недопалки, порожні пляшки біля урн,

алкогольного напою, яку щойно

на зупинках транспорту…

відкрив «герой» реклами
Красиві, молоді, здорові, веселі люди

Безробітні, алкоголіки, наркомани,
які докурюють чужі недопалки

Людина завжди курить або п’є із

Люди, що кашляють від тютюнового

задоволенням

диму; блюють від алкоголю,
скандалять

Куріння або вживання алкоголю

Діти, родичі, сусіди курця чи

нікому не заважає

алкоголіка, які страждають від його
агресивної поведінки

Людина що курить або випиває

Люди, що курять і п’ють у стані

зробила важливу і потрібну справу,

безвиході, при сварках, програші

вона - успішна
Немає сумніву, курити, пити чи ні

Хворі курці та алкоголіки шкодують,
що своєчасно не покинули шкідливу
звичку
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Вислови відомих людей про рекламу
«Ідеали нації можна легко визначити за рекламними оголошеннями»
Норман Дуглас, письменник
«Багато дрібниць стали важливими речами завдяки правильній рекламі»
Марк Твен, письменник
«Реклама - це засіб змусити людей потребувати того, про що вони раніше
не чули»
Марті Ларні, письменник
«Задовольнити потребу - не штука; штука в тому, щоб створити її»
Ванс Пакард, письменник
«Реклама - узаконена брехня»
Герберт Уеллс Дж., письменник
«Творчість без стратегії називається мистецтвом. Творчість зі стратегією
називається рекламою»
Джефф Річардс
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