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Для реалізації проекту визначено базові 
навчальні заклади (загальною кількістю 
172 дошкільних та 206 загальноосвітніх 

навчальних заклади). Затверджено 
листом Міністерства освіти і науки 

України від 09.03.2016 № 2/2-14-411-16.   
 

У м. Києві підготовку пройшли 18 
регіональних тренерів для дошкільної, 

початкової і середньої освіти з методики 
викладання курсів «Вчимося жити 

разом» у дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

 



Регіональними тренерами під час 
триденних тренінгів підготовлено: 172 

вихователі, 210 вчителів початкових 
класів, 212 вчителів предмета «Основи 

здоров'я», 211 класних керівників 
10(11) класу.  

Загалом охоплено навчанням 25% 
педагогічних працівників регіону. 



Компонента «Навчання життєвим 
навичкам» у загальноосвітніх 

навчальних закладах здійснювалася у 
межах інтегрованого предмета 
«Основи здоров'я» у 1-4 класах  

(усього 26 годин), у 5-9 класах (усього 
34 години) та під час виховних годин 

у 10(11) класах (усього 4 години). 
 
 
 



Учасники проекту отримали відповідну 
літературу та матеріали для роботи в 

електронному вигляді. 



У рамках проекту педагогічні 
працівники за допомогою 

інноваційних методик 
створювали сприятливу 

психологічну атмосферу та 
розвивали у вихованців і учнів 

життєві навички, які підвищують 
у дітей стійкість у складних 

життєвих обставинах, сприяють 
їх адаптації у нових навчальних 

закладах. 
 



З метою визначення ефективності 
реалізації проекту у базових 

навчальних закладах , у вересні та 
грудні 2016 року відбулися он-лайн 
опитування учнів 4-10(11)-х  класів 

та вчителів 1-10(11)-х класів та 
здійснено незалежну оцінку 

проекту міжнародними 
консультантами. 

 
 
 



Деякі висновки незалежної оцінки:  
 

«Виконавці компоненту «Навчання 
життєвим навичкам» домоглися 

чудових результатів за дуже короткий 
проміжок часу: розроблено 

методологію навчання, навчально-
методичні матеріали для дітей і 

дорослих, інструменти оцінювання, 
здійснено високоякісну підготовку 
регіональних тренерів і вчителів, 
проведено моніторинг процесу та 
оцінювання результатів навчання». 



«На думку МОН, найбільшим викликом для 
успіху реформи є необхідність 

змінити культуру вчителів, які нерідко віддані 
традиційним лекціям, зубрінню і навчанням за 

підручниками. Нова школа потребує 
«мотивованого вчителя». Це вимагатиме їх 

підготовки «на основі дитиноцетрованого та 
компетентісного підходів, знання принципів 

управління навчальним процесом і психології 
групової динаміки». Вчитель більше не є 

єдиним джерелом знань для учнів: він має бути 
тренером, організатором, посередником і 

наставником на освітньому шляху дитини. 
Усі ці вимоги були реалізовані у підготовці 

вчителів в рамках проекту». 



Результати он-лайн опитування 
Інструментами проведення дослідження є 

анкети для вчителів та учнів. Індикатори, за 
якими проводилося дослідження представлені 

двома групами показників: основні та 
додаткові (всього 42 показника). 

Основні індикатори безпосередньо пов’язані 
із завданнями і заходами проекту і є 

прямими результатами навчання учнів: 
- знання (опитування учнів 5-11 класів); 

- ключові соціальні уміння учнів (опитування 
вчителів 1-11 класів); 

- соціальні поведінкові навички учнів 
(опитування учнів 4-11 класів); 



Додаткові індикатори це групи показників, які 
характеризують: 

 
- психосоціальне благополуччя учнів 

(опитування учнів 4-11 класів); 
-емоційна атмосфера у школі (опитування учнів 

4-11 класів та вчителів 1-11 класів); 
- стосунки учнів у класі (опитування учнів 4-11 

класів); 
- методи навчання у класі (опитування учнів 4-

11 класів); 
- ставлення до предмету «Основи здоров’я» в 
рамках якого реалізувалися тренінги для учнів 

(опитування учнів 4-11 класів); 
- шкільні умови для вчителів та ефективного 

викладання (опитування вчителів 1-11 класів). 



Узагальнені результати дослідження 
 

1. Кількісна оцінка ефективності проекту 
здійснювалась шляхом онлайн опитування 

вчителів та учнів за процедурою «ДО» і 
«ПІСЛЯ». 

2. В дослідженні оцінювався вплив проекту 
на знання, ставлення, уміння та поведінку 
учнів, а також на емоційну атмосферу в 

школі, стосунки у класі, методи викладання, 
відчуття психологічного благополуччя тощо 

(всього за 42 індикаторами).  
3. В он-лайн опитуванні прийняли участь 

понад 63 тисячі осіб, що дозволило отримати 
статистично достовірні результати. 



4. Головний результат дослідження: за всіма 
індикаторами отримано статистично достовірні 

позитивні зміни, зокрема; 
- Прогрес у знаннях учнів коливається у межах 

від 12% до 20% (в залежності від класу); 
- Прогрес у рівні сформованості життєвих 
навичок учнів (комунікації, самоконтролю, 
емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання 

проблем, попередження та розв’язання 
конфліктів, асертивності, самоусвідомлення і 

самооцінки) за оцінками вчителів становить від 
2,4 % до 20,6%. Найбільший прогрес 
демонструють учні початкової школи, 

найменший – старшої. Однак старшокласники 
мають найбільший початковий рівень 

сформованості життєвих навичок, а за час 
проекту показали найбільший прогрес у 

розвитку навичок самоконтролю та емпатії 
(більш як 8%); 



-В ході проекту досягнуто позитивні зміни у 
соціальній поведінці учнів. Самооцінка 
учнями своєї поведінки в залежності від 

індикатора зросла від 3% до 9%; 
  

-Прогрес в оцінці учнями свого 
психосоціального благополуччя за 5-ма 

показниками коливається в межах 1,5% - 10%. 
Найбільший прогрес показали учні початкової 

школи за двома показниками. На 8% зріс 
рівень оптимізму (діти почали більше звертати 

увагу на яскраві і добрі моменти їхнього 
життя), а також на 10% більше учнів сказали, 

що люди ставляться до них з повагою і 
зважають на їхню думку; 



Оцінюючи емоційну атмосферу в школі за 
трьома показниками, учні помітили деяке її 
покращення (в межах 2,5-7%). Однак, навіть 

після завершення проекту від 15 до 20% учнів 
не погоджуються з тим, що вчителі їхньої 
школи не застосовують до дітей фізичних 

покарань чи психічного насилля. Очевидно, 
що ця проблема ще чекає вирішення. 

- Учні повідомили, що під час впровадження 
проекту вчителі почали частіше 

організовувати роботу в групах, обговорювати 
важливі теми та життєві ситуації, 

спілкуватися на засадах діалогу і партнерства. 
Більш як на 10% зросла кількість учнів, які 
повідомили, що на уроках основ здоров’я 

вони сидять так, щоб бачити обличчя своїх 
однокласників, а не їхні спини. 

 



В ході проекту оцінювалось ставлення учнів 
до предмета «Основи здоров’я». З’ясувалось, 

що в середньому для третини учнів цей 
предмет є улюбленим: від мінімально 22,2% 

(10клас) до максимально 34,3% (4 клас). 
- Частка учнів, які визначили предмет 
«Основи здоров’я», як улюблений або 

цікавий, варіюється від 79% (10 клас) до 92% 
(4 клас). 

-Частка учнів, які визначили предмет 
«Основи здоров’я», щонайменше корисним, 
варіюється від 94% (11 клас) до 99% (4 клас) 
- Згідно з опитуванням вчителів, понад 91% 
вчителів та адміністраторів школи вважають 

основи здоров’я життєво важливим 
предметом для дітей та молоді. За час 
проекту ця цифра зросла до 94,48%. 



 Головний результат дослідження 
 В результаті впровадження проекту по всіх 
основних індикаторах і практично по всіх 

додаткових індикаторах отримано 
статистично достовірні позитивні зміни. 

І це при тому, що на момент опитування 
ПІСЛЯ лише 82% вчителів провели тренінги 

для учнів у повному обсязі. 
 



Реалізація компоненти «Навчання життєвим 
навичкам» через предмет-носій «Основи 

здоров'я» надала докази та модель навчання, що 
базується на принципах дитиноцентризму, участі, 

активного і вмотивованого навчання, які МОН 
планує впровадити по всій території України в 
рамках процесу реформування «Нова школа». 

Вона охоплює такі питання, як особисту та 
колективну відповідальність, довіру, дружбу, 

доброзичливість, взаємодопомогу і 
взаємопідтримку в складних обставинах, 

запобігання дискримінації, насильства та знущань 
у школах. Аналогічні цінності лежать в основі 
компоненти «Навчання життєвим навичкам». 
Тому предмет «Основи здоров’я» з оновленим 

змістом компоненти «Навчання життєвим 
навичкам» є чудовим засобом для досягнення 

таких цілей. 
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	-В ході проекту досягнуто позитивні зміни у соціальній поведінці учнів. Самооцінка учнями своєї поведінки в залежності від індикатора зросла від 3% до 9%;� �-Прогрес в оцінці учнями свого психосоціального благополуччя за 5-ма показниками коливається в межах 1,5% - 10%. Найбільший прогрес показали учні початкової школи за двома показниками. На 8% зріс рівень оптимізму (діти почали більше звертати увагу на яскраві і добрі моменти їхнього життя), а також на 10% більше учнів сказали, що люди ставляться до них з повагою і зважають на їхню думку;
	Оцінюючи емоційну атмосферу в школі за трьома показниками, учні помітили деяке її покращення (в межах 2,5-7%). Однак, навіть після завершення проекту від 15 до 20% учнів не погоджуються з тим, що вчителі їхньої школи не застосовують до дітей фізичних покарань чи психічного насилля. Очевидно, що ця проблема ще чекає вирішення.�- Учні повідомили, що під час впровадження проекту вчителі почали частіше організовувати роботу в групах, обговорювати важливі теми та життєві ситуації, спілкуватися на засадах діалогу і партнерства.�Більш як на 10% зросла кількість учнів, які повідомили, що на уроках основ здоров’я вони сидять так, щоб бачити обличчя своїх�однокласників, а не їхні спини.�
	В ході проекту оцінювалось ставлення учнів до предмета «Основи здоров’я». З’ясувалось, що в середньому для третини учнів цей�предмет є улюбленим: від мінімально 22,2% (10клас) до максимально 34,3% (4 клас).�- Частка учнів, які визначили предмет «Основи здоров’я», як улюблений або цікавий, варіюється від 79% (10 клас) до 92% (4 клас).�-Частка учнів, які визначили предмет «Основи здоров’я», щонайменше корисним, варіюється від 94% (11 клас) до 99% (4 клас)�- Згідно з опитуванням вчителів, понад 91% вчителів та адміністраторів школи вважають основи здоров’я життєво важливим предметом для дітей та молоді. За час проекту ця цифра зросла до 94,48%.
	 Головний результат дослідження� В результаті впровадження проекту по всіх основних індикаторах і практично по всіх додаткових індикаторах отримано статистично достовірні позитивні зміни. І це при тому, що на момент опитування ПІСЛЯ лише 82% вчителів провели тренінги для учнів у повному обсязі.�
	Реалізація компоненти «Навчання життєвим навичкам» через предмет-носій «Основи здоров'я» надала докази та модель навчання, що базується на принципах дитиноцентризму, участі, активного і вмотивованого навчання, які МОН планує впровадити по всій території України в рамках процесу реформування «Нова школа». Вона охоплює такі питання, як особисту та колективну відповідальність, довіру, дружбу, доброзичливість, взаємодопомогу і взаємопідтримку в складних обставинах, запобігання дискримінації, насильства та знущань у школах. Аналогічні цінності лежать в основі компоненти «Навчання життєвим навичкам». Тому предмет «Основи здоров’я» з оновленим змістом компоненти «Навчання життєвим навичкам» є чудовим засобом для досягнення таких цілей.
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