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• Проблема збереження здоров‘я учнів була і 

залишається актуальною 

• Людина може бути успішною, компетентною в усіх 

сферах, але якщо в неї відсутнє здоров‘я, то все вище 

згадане їй не в радість 

• Сьогодні все менше залишається дітей, які закінчують 

школу здоровими. Тому найважливішою складовою 

шкільної освіти є формування мотивації до збереження і 

зміцнення здоров‘я 



90% учнівської 
молоді мають 
відхилення у 

здоров’ї 

Понад 50% - 
незадовільну 

фізичну підготовку 

60% випускників 
ЗОШ мають 

порушення постави 

50% – випускників 
ЗОШ короткозорість 

 40% – випускників 
ЗОШ порушення 

серцево-судинної 
системи та нервово-
психічні відхилення 

60% – випускників 
ЗОШ порушення 

мови  

62% дітей 12-14 років 
та понад 72% молоді 

15-20 років 
вживають алкоголь 

Кожна 3-а дитина 12-
14 років і кожна 

друга після 15 років 
палить 

Кожний 5-ий підліток 
15-18 років вживає 

наркотики 



ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МАЄ ПРОПАГУВАТИСЯ ЯК РЕАЛІСТИЧНА І 

ПРИВАБЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА, ЯКОЮ ЛЮДИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ 

ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ 

Надання 
достовірної 
інформації 

Формування 
позитивної мотивації 
до здорового способу 

життя 

Формування 
життєвих навичок, 
що забезпечують 

збереження здоровя 



 
 
 

Духовне  
благополуччя 

Здоров’я — 
це стан повного  

фізичного,  
психологічного  

і соціального  
благополуччя  

(ВООЗ) 

Вищі цінності, ідеали,  

мета і сенс життя 
 

Як людина реагує 
на події, як 

справляється з 
невдачами і 

стресами 

Спілкування і 
взаємодія з 

іншими людьми 

Вправи, харчування, 
гігієна, відпочинок 

Здатність набувати і 
застосовувати знання, 
аналізувати проблеми 

і приймати рішення 



ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ХВОРОБ 

Фактори ризику 
способу життя 

Неправильне харчування 

Гіподинамія 

Стресове навантаження 

Паління 

Вживання алкоголю 

Вживання наркотичних 
речовин 

Ризикована статева 
поведінка  

Спадкові фактори 

Спадкові хвороби 

Схильність до виникнення 
певних хвороб  

Фактори довкілля і 
соціальні умови життя 

Хімічне, радіаційне 
забруднення повітря, 

ґрунту, води, продуктів 
харчування 

Умови праці, побуту 

Рівень культури 

Процеси урбанізації 

Підвищення шумового 
фону 

Медичні фактори 

Недостатньої ефективності 
профілактичних заходів 

Низької якості та 
несвоєчасності медичної 

допомоги 

Слабкої матеріально-
технічної бази ЗОЗ 



ЗДОРОВИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ  

Оптимальний 

руховий режим 

Раціональне 

харчування 

Загартування 

Особиста гігієна 

Позитивні емоції 

Відмова від 

шкідливих 

звичок 



Первинна  
(формування навичок 

здорового способу життя) 

Вторинна  
(попередження хвороб) 

Третинна  
(реабілітаційні заходи) 

Рівні  
профілактики 

Види  
профілактики 

Особистісний рівень 

Сімейний рівень 

Суспільний рівень 



Створення оптимальних 
умов у школі та вдома 

Раціональна організація 
праці та відпочинку 
школярів 

Впровадження новітніх, 
здоров'язберігаючих 
педагогічних технологій 

Виховання у школярів 
свідомого ставлення до 
охорони свого здоров'я 

Збереження морального, 
фізичного та психічного 
здоров'я підростаючого 
покоління 



Створення умов здорової атмосфери 

 

- Навчальний процес має відбуватися на достатньо високому рівні 

складності, що відповідає віку та індивідуальності 

- Слід враховувати зміни в працездатності учнів під час уроку (1- період 

входження в атмосферу роботи 5-10 хв, 2- стійкий робочий стан 15-20 хв, 

3- втома) 

- Слід змінювати види діяльності та правильно дозувати (приблизно 4-9 

разів упродовж уроку) 

- Недноразове повторення головних моментів матеріалу, враховуючи кризи 

уваги (засвоєння матеріалу: 60%- 1-4хв, 80%- 5-23хв, 50%-24-34хв, 6%-35-

45хв) 

- Урізноманітнення змісту уроку (людина запам‘ятовує 10% від того, що чує, 

50% від того, що бачить, 90% від того, що робить власноруч) 

- Застосування етичного заряду, використання позитивних емоцій 

- Моментів збігу намірів дорослого та дитини ін. 



Чинники довкілля і здоров‘я людини 

Фізичний розвиток школярів (характеристика окремих періодів розвитку, 

акселерація) 

Раціональний режим дня 

Профілактика захворювань опорно-рухової системи (постава, її порушення) 

Основи профілактики шкідливих звичок (алкоголізм, наркоманія, 

токсикоманія, переїдання) 

Небезпеки пов‘язані з неправильною статевою поведінкою (сифіліс, ВІЛ) 

Гігієна тіла та ротової порожнини 

Основи раціонального харчування 

Профілактика харчових отруєнь 

Механізм виникнення застудних захворювань і загартування 

Біоритмологічні основи працездатності 

Допомога при невідкладних станах 





Методи активного та інтерактивного 

навчання 

- Позитивна мотивація, створення ситуації успіху, емоційний комфорт, 

культура праці 

 

- Урахування індивідуальних стилів учнів (правопівкульні, лівопівкульні, 

аудіал, візуал, типи темпераменту ін) 

 

- Забезпечення рухової активності для підвищення пізнавальної діяльності 

 

- Імаготерапія (перевтілення у тварин, рослин які вивчають) 

 

- Бібліотерапія – робота з книгою 

 

- Арт-терапія – терапія мистецтвом 

 

- Сміхотерапія – створення бадьорого, життєрадісного тонусу 

 

- Використання технології толерантного спілкування (робота в парах, групах 

ін.) 

 

- Технології проблемного навчання, створення ситуації інтелектуального 

напруження, творчої компетентності. 

 



Інноваційні 
технології у 
навчально-

виховному процесі 

Розвиток 
інтелектуального 

потенціалу з допомогою 
мультимедійних 

технологій 



 



Тема. Кров. 

Чому в разі сильних кровотеч людям уводять у кров розчин 

кальцію хлориду? 

 

Швидкість кровообігу у аорті – 0,5м/с, з чим це пов‘язано? 

 

 

Тема. Нервова система. 

Після незручної пози рука або нога терпне. Чому? 

 

Через лінощі, небажання навантажувати мозок багато 

здібних людей не досягли у житті нічого і загубили свій 

талант. Чому? 

 

Якою частиною вегетативної нервової системи більш 

користуємося вдень, а якою вночі? 



Афоризм – це мудрість… концентрований екстракт думок і 

почуттів       Вільям Олджер  

 

Для формування і розвитку пізнавальних інтересів школярів у процесі 

навчання існує чимало засобів, серед яких основне місце займає 

захоплення. 

 

“Крапля думки про природу породжує і могутню, повноводну річку думки” 

В.О. Сухомлинський 

“Жорстокісь і неуцтво не думають про майбутнє” М.К. Реріх 

“Що може бути на світі прекрасніше, що може бути більш достойне дюдини?” 

Данте 

“Який довершеніший витвір – людина” В. Шекспір 

“Усі здорові люди люблять життя” Г. Гейне 

“Сильний дух рятує слабке тіло” Гіппократ 

“Вартість здоров‘я знає лиш той, хто його втратив” 

Сп‘яніння – добровільне безумство” Арістотель 

“Звичка – друга натура” Цицерон 

“Талант     - крапля здібностей і море праці” Г. Тютюнник 

“Коли листок полюбить, він перетворюється на квітку. Коли квітка полюбить, 

вона перетворюється на плід” Р. Тагор 

 



Наочність  

Зміни у легенях при тривалому палінні 

Стаж 5 років Стаж 10 років Стаж 15 років 



робота відновлення 

понадвідновлення 

початок 

роботи 

час 



 

ПЛАЗМА КРОВІ 

   55-60% 

 

ФОРМЕННІ 

ЕЛЕМЕНТИ 

40-45% 

білки 

жири 

вуглеводи 

Na+ 
 K+      HCO3 
Ca+     CO2 

 OH-       HCI 

ВОДА 

  90-91% 

 

 

 

   

тромбоцити 

(250- 400) . 109 л 

лейкоцитити (6- 9) . 109 л 

неорганічні речовини органічні речовини 

сухі речовини 

9 – 10% 

еритроцити 

(4,5- 5) . 1012 л 



 

I I IV IV 

II 

II 

III 

III 



 

фізичний емоційний 

бездіяльність 
пригнічення 

рухових реакцій 

хвороби 

серцево-судинної 

системи 

психічні 

розлади 

порушення 

опорно-рухової 

системи 

Обмеження м'язової діяльності 

Гіподинамічна хвороба 

С Т Р Е С 



 

ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА 

ІНГРАДІЄНТНЕ ПАРАМЕТРИЧНЕ БІОЦЕНОТИЧНЕ 
СТАЦІАЛЬНО- 

ДЕСТРУКТИВНЕ 

МІНЕРАЛЬНЕ ОРГАНІЧНЕ 
ШУМОВЕ 

ТЕПЛОВЕ 

СВІТЛОВЕ 

РАДІАЦІЙНЕ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ 

ПОРУШЕННЯ  

БАЛАНСУ 

 ПОПУЛЯЦІЙ 

КОМПЛЕКСНИЙ  

ФАКТОР  

ТРИВОГИ  

ВИПАДКОВА І 

НЕПРАВИЛЬНА 

ІНТРОДУКЦІЯ І 

 АКЛІМАТИЗАЦІЯ 

ВИДІВ 

НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ 

ЗБІР, ВІДЛОВ,  

ВІДСТРІЛ,  

БРАКОНЬЄРСТВО  

ПЕРЕПРОМИСЕЛ  

ВИРУБКА 

ЛІСОВИХ 

НАСАДЖЕНЬ 

ЗАРЕГУЛЮ 

ВАННЯ 

ВОДОТОКІВ 

КАРЄРНА 

РОЗРОБКА 

КОРИСНИХ 

КОПАЛИН 

ДОРОЖНЕ 
БУДІВНИЦТВО 

ІНШІ ФОРМИ 

ПОВЯЗАНІ ІЗ 

 РУЙНУВАННЯМ 

І ЗМІНОЮ 

ЕКОСИСТЕМ 

ЕРОЗІЯ  

ГРУНТІВ  

ОСУШЕННЯ  

ЗЕМЕЛЬ  

УРБАНІЗАЦІЯ  

ЛІСОВІ 

І СТЕПОВІ 

ПОЖЕЖІ 

ПРОДУКТИ 

ЗГОРАННЯ 

ВИКОПНОГО 

ПАЛИВА 

ПРОДУКТИ 

ЗГОРАННЯ 

В ДВЗ 

ПОБУТОВІ  

СТОКИ 

І СМІТТЯ 

ВІДХОДИ 

ХІМІЧНИХ 

ВИРОБ- 

НИЦТВ 

ШАХТНІ 

ВІДВАЛИ 

ТЕРИКОНИ 

ВІДХОДИ 

МЕТА- 

ЛУРГІЇ 

ОТРУТО 

ХІМІКАТИ 

І ДОБРИВА 

МІКРО 

БІОЛО- 

ГІЧНІ 

ПРЕПАРАТИ 

АВАРІЙНІ 

СКИДИ В 

АКВАТО- 

РІЯХ 

ВІДХОДИ 

ТВАРИН- 

НИЦЬКИХ 

ФЕРМ 

НАФТО- 

ДОБУВАННЯ 

НАФТО- 

ПЕРЕРОБКА 

ВІДХОДИ 

ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛО- 

ВОСТІ 



Порушення усіх систем організму 

Фізіологічна залежність 

Психологічна залежність 

Зловживання алкоголем 

Помірне вживання алкоголю 



“Людина народжується здоровою, а всі хвороби приходять з 

їжею” 

ПРИ 

ЖУ 

ХО 

ЄТЬ 

Ю 

А 

ЖЕ 

Ю ЗІ ВО І РО НЕ ЗДО ДО СЯ ДЯТЬ 

ВСІ ЛЮ ДИ ХВО НА РО НА РОЗ БИ 



Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми  ВГ «Основа»
«Електронний конструктор уроку» 

Ембріотехнології. Клонування  

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми  ВГ «Основа»

«Електронний конструктор уроку»

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У РОСЛИН І 

ТВАРИН  

Індивіду альний розвиток організмів

Запліднення. Періоди онтогенезу в б агатоклітинн
их організмів: ембріогенез і постембріональний

розвиток

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми  ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ 

ЗНАНЬ З ТЕМИ 



Міні-проекти 

Науково-

дослідницькі 

роботи  

- презентації; 
- проекти; 
- робота в групах. 

- Конкурс робіт МАН. 





Загальні відомості про шкіру 



 



 



 



 





 



 



 





 



 



 



 



 



 



Яценко Олександр ІТ 41 



 



 



 





Дослідження сколіотичних змін 

постави у дітей віком 10-16 років. 

Котова Марія Володимирівна 

  



Лікування та профілактика пародонтиту  

     

 Автор роботи  кандидат в члени МАНЛапчук Дмитро Вікторович  



Рівень артеріального тиску 

та його визначальні фактори 

у підлітковому віці

Жарінова Софія Олегівна

Учениця 9 класу ТЛ НТУУ КПІ



Вплив кольорів на 

психологічний стан людини. 

Урсатьєва Єлизавета Юріївна  

 



Вагітність та запліднення 

Дзюба Анатолій Анатолійович  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Біомеханіка руйнування  кісткової 

тканини. Переломи кісток.  

Шевляков Андрій Олексійович 



Артеріальний тиск та пульс у підлітків. 

Жарінов Віталій Олегович 



Підліток у соціальному середовищі: 

особливості поведінки 

 
Заплотінська Ірина Володимирівна 

Низький фізіологічний супротив стресу  

(«тонкошкірість» характеру за теорією                      

Е. Хартмана) 

(сумарний показник – 71) 

Страх ситуації перевірки 

знань 

(сумарний показник – 70)  

  
Проблеми та страхи у 

відносинах із вчителями 

(сумарний показник – 84) 

  

Фрустрація потреби в 

досягненні успіху 

(сумарний показник – 

84) 

Переживання соціального стресу 

(сумарний показник – 146) 



Залежність наявності та розповсюдженості 

коронарного атеросклерозу від різних факторів 

життя 

Попов Кирило Євгенійович 



МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОЇ 

ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ З ІНДУКОВАНИМ ОЖИРІННЯМ 

ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ ВВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ 

 Воробйов Георгій Ігорович 

 



Взаємозв’язок характерологічних особливостей особистості з 

системою її ціннісних орієнтирів у юнацько - підлітковому віці 

Врубльовська Олена Олександрівна 

 

 



Бережіть 
своє 
здоров’я!


