
ПРОЕКТ 
«ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ»: РЕАЛІЗАЦІЯ В 

ОСНОВНІЙ І СТАРШІЙ ШКОЛІ 



 
Вчитель біології та основ 
здоров'я   
Пісочинського колегіуму  
Регіональний тренер проекту 
“Вчимося жити разом” 
Педагогічний стаж – 18 років 
Кваліфікаційна категорія –  
спеціаліст вищої категорії  

Пісочинський колегіум 
Харківської районної ради  

Харківської області 



Мета:  

Навчання життєвим навичкам, які полегшують адаптацію і сприяють 

відновленню психологічної рівноваги   

Надання психосоціальної підтримки дітям переселенцям із зони АТО 

 

Головне завдання курсу: 

Досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і 

навичках, сприятливих для емоційного благополуччя дітей, переселених із 

зони конфлікту та їх однолітків у приймаючих громадах. 



АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ 
Особливе значення при впровадженні 
курсу має створення у навчальному закладі 
середовища, сприятливого для здоров'я 
усіх учасників навчально-виховного 
процесу. З цією метою я налагодила 
співпрацю з директором школи, 
заступниками директора з виховної та 
навчально-виховної роботи, психологом, 
лікарем, іншими вчителями та 
співробітниками школи. 



СТРУКТУРА КУРСУ  
 Інтегровані у предмет “Основи здоров’я” 

 
 5 клас – 7 уроків 
 6 клас – 10 уроків 
 7 клас  -  6 уроків 
 8 клас – 4 уроків 
 9 клас – 6 уроків 

 
 10 клас – 4 класних години 



ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ 

 Навички ефективного спілкування 
 Навички співпереживання 
 Навички розв'язання конфліктів 
 Навички протидії соціальному тиску 
 Навички групової роботи 
 Навички самоконтролю 
 Навички критичного мислення 
 Навички самоусвідомлення і самооцінка 



5 КЛАС 

 Називати свої переваги та недоліки;  
 Визначати шляхи підвищення самооцінки за наданим алгоритмом. 
 Давати визначення понять «дискримінація», «толерантність»;  
 Наводити приклади дискримінації і упередженого ставлення та аргументи на 

користь командної роботи. 
 Розпізнавати почуття та емоції;  
 Описувати ознаки невербального вияву почуттів (як вони виявляються у 

міміці, жестах, положенні тіла;  
 Розрізняти «Я – повідомлення» і «Ти-повідомлення»;  
 Демонструвати здатність ставити себе на місце іншого, уявляти, що він 

думає і відчуває, тощо. 
 



6 КЛАС 
•продемонструвати вміння правильно знайомитися, починати, підтримувати і 
завершувати розмову, казати компліменти.  
•пояснити значення терміна «самооцінка»; 
•розпізнавати у запропонованих ситуаціях занижену, завищену і адекватну самооцінку; 
•назвати переваги здорової (адекватної) самооцінки; 
•пояснити, як самооцінка впливає на поведінку людини; 
•продемонструвати вміння адекватно оцінювати себе, обирати важливу мету й 
розробляти план її досягнення.  

•доводити існування швидкого прогресу в розвитку засобів комунікації; 
•розпізнавати вербальні й невербальні канали комунікації; 
•назвати вербальні і невербальні ознаки активного слухання;  
•назвати дії, що допомагають уникати непорозумінь;  
•продемонструвати вміння уникати непорозумінь — висловлюватися конкретно, ставити 
уточню вальні запитання. 
•оцінювати рівень своєї упевненості у спілкуванні з незнайомими людьми; 
•пояснити, як може зашкодити сором’язливість; 
 

•розпізнавати дружні, недружні і небезпечні компанії;  
•аналізувати соціальні групи, до яких вони належать;  
•назвати приклади фізичного і психологічного насилля  
 



7 КЛАС 
називати ознаки психологічної рівноваги, види самооцінки; 
оцінювати рівень власної психологічної рівноваги та самооцінки; 
пояснювати, як низька самооцінка впливає на поведінку підлітків; 
аналізувати вплив критики на самооцінку 
пояснювати значення терміна «синергія»; 
аналізувати якість своїх стосунків; 
наводити приклади синергії у природі, техніці, спорті, стосунках; 
демонструвати уміння поліпшувати стосунки, знаходити спільну мову з 
дорослими та однолітками.  
пояснювати значення термінів «стрес», «дистрес», «хронічний стрес», 
«емоційне вигорання»; 
називати чинники, які спричиняють стрес; 
оцінювати індивідуальний вплив стресорів; 
розповідати, як виникає ефект самопідтримки стресу; 
розпізнавати фізіологічні та психологічні ознаки стресу і стресового 
перевантаження 
 

. 



8 КЛАС 
Розпізнавати ознаки статі і гендеру; 
називати приклади гендерних ролей і гендерних 
стереотипів; 
пояснювати, як гендерні стереотипи можуть 
обмежувати права людей у сучасному світі. 
розпізнавати типи поведінки у спілкуванні; 
Пояснювати зміст поняття «асертивний»; 
Називатиознаки асертивної поведінки, рівноправного 
спілкування; 
Наводити приклади асертивних відповідей у життєвих 
ситуаціях. 
пояснювати значення понять «булінг», «кібербулінг»; 
уникати ризикованої поведінки у мережі Інтернет; 
наводити приклади людей, які можуть допомогти при 
порушенні прав в Інтернеті. 

 



9 КЛАС 
•пояснювати, від чого залежить характер людини; 
•називати ознаки доброго характеру; 
•Наводити приклади моральних авторитетів ; 
•називати приклади загальнолюдських цінностей; 
•аналізувати вигоди від удосконалення характеру; 
•демонструвати уміння ставити перед собою мету і досягати її. 
•називати складові життєвого самовизначення; 
•Розповідати про формулу вибору професії; 
•складати особистий рейтинг мотивів для вибору професії; 
•критично аналізувати гендерні стереотипи щодо вибору професії. 
 



10 КЛАС 
пояснювати, чому важливо ставити перед собою конкретні цілі; 
демонструвати уміння використовувати SWOT – аналіз для того, щоб звіряти 
бажання з можливостями; 
пояснювати плюси і мінуси конфлікту;  
називати стилі поведінки в конфліктній ситуації;  
розповідати, при яких обставинах рекомендовано використовувати певний 
стиль поведінки в конфліктній ситуації.  
демонструвати уміння розрізняти ситуації, які сприяють миру і ті, що 
розпалюють конфлікти;  
Називати основні складові алгоритму STEPS, пояснювати значення кожного 
кроку цього алгоритму; 
розпізнавати зони особистого простору; 
демонструвати уміння ввічливо спілкуватися, підтримувати тему розмови. 
Демонструвати здатність до ефективної комунікації, асертивної поведінки, 
кооперації, емоційної саморегуляції, конструктивного вирішення конфліктів, а 
також готовність стати миротворцем  у своєму середовищі 
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