
     Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не 
може бути повноцінним і щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього 
дитинства. Не можна розраховувати на те, що можна залишатися здоровим, не 
докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося  найвищою 
цінністю, що є важливою складовою активного творчого життя, радості та 
благополуччя людини. 
    Важливим напрямком сучасної освітньої діяльності в Україні є реалізація 
комплексної державної політики щодо збереження здоров’я та захисту життя 
підростаючого покоління, і, в першу чергу, через викладання предмета «Основи 
здоров’я». 
    Для того, щоб підтримувати мотивацію навчання школярів, необхідно постійно 
знаходити сучасні засоби і методи навчання. Традиційні прийоми роботи 
потрібно доповнювати інноваційними. Це активізація мислення, мотивація 
навчання. Необхідно використовувати стимулювання учнів до вільного 
висловлювання думки, самостійної пошукової роботи з підручником та 
додатковими джерелами. Підвищення пізнавальної активності, успішне засвоєння 
навчальної програми, гарний рівень засвоєння теоретичного матеріалу можна 
здійснювати шляхом проведення різних видів уроків: уроки-тренінги, урок-ділова 
гра, урок-свято, урок-вікторина, урок-КВК, урок-подорож.  Вони поведуть учнів у 
захоплюючий світ вивчення предмета про вміння бути здоровим. Обов’язковими 
на уроках мають бути питання типу: Що буде, якщо...? Як би ви діяли...? Звідки 
з’явилося...? Запропонуй свій вихід із ситуації, що склалася... Як ви гадаєте, 
чому...? Як ви ставитеся до...? Як ви розумієте...? Для чого, на вашу думку, ...? 
    Специфіка викладання Основ здоров’я поставила на вимогу часу впровадження 
не тільки нових форм і методів роботи, а й використання новітніх технічних 
засобів. Зараз суспільство стає на вищий щабель соціального та психологічного 
розвитку – інформаційного. Тому для актуалізації роботи потрібно 
використовувати саме нові технології інформаційного та комунікаційного 
характеру. Комп’ютер та всесвітня мережа займає чітку позицію у навчально – 
виховному процесі, а, отже, використання в практиці ІКТ є доцільним і 
актуальним. Використання комп’ютера дозволяє зробити урок більш наочним і 
цікавим. Фактичне сприйняття демонстраційного матеріалу є в 60 тисяч разів 
швидшим, аніж тексту, який читаємо. Запам’ятовування інформації відбувається 
таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то засвоюється 20 % 
матеріалу, якщо інформація сприймається лише за допомогою зору, то 
запам’ятовується 30 % матеріалу. За умови комбінованого поєднання зорового та 
слухового каналів інформації людина спроможна швидко зосвоїти 60% отриманої 
інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню 
навчальної інформації на уроках. Демонстрація відоероликів з науково-
популярними матеріалами, презентації, анімаційні ігри. 
   Учні на уроках Основ здоров’я беруть участь у дослідницьких проектах 
індивідуально або у складі невеликих груп. Проектна технологія – одна з 
найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови 
творчого саморозвитку і самореалізації учнів, формує уміння здобувати знання, 
систематизувати їх, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Під час 
використання проектної технології формуються компетенції, яких потребує 
життя: 



- соціальні (вміння працювати в групі) 
- комунікативні (вдосконалення спілкування) 
- інформаційні (вміння самостійно здобувати інформацію) 
- саморозвиток та самоосвіта 
    Дослідницькі проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і 
навичок. Дуже важливо, щоб у процесі навчання учні знаходити інформацію, яка 
стосується здоров’я.  


