
 

Програма самостійної роботи 

 

Основи здоров’я 6 клас 
 

 

Підручник 

Основи здоров’я: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл./ Бех І.Д., 

Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. – Київ: Видав-во 

«АЛАТОН», 2014.  

https://issuu.com/stankobog/docs/osnovy_zdorovja_6klas_beh 
 

Підручник (аудіоверсія) 

Основи здоров’я: підруч. для 6 класу загальноосвіт. навч. закл./ Бех І.Д., 

Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. – Київ: Видав-во 

«АЛАТОН», 2014.  
https://www.youtube.com/watch?v=yzF9rkXhW5k&list=PLZ2_hCwZ8nzkt0YDGEUruE4H

0IqN93vEa 

 

Зошит-практикум 

Основи здоров’я: зошит-практикум для 6 класу загальноосвіт. навч. закл./ 

Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. – Київ: Видав-

во «АЛАТОН», 2019.  
https://drive.google.com/drive/folders/1scx9-5T5IZadOBc8mLJodzeglfkapwvt?usp=sharing 

 

 

№ Розділ/ 

Тема 

Зміст навчального матеріалу Практичні завдання 

1 Здоров’я людини 

1.1 Життя і 

здоров’я 

людини  

 

Безпека життєдіяльності. Здоров’я і благополуччя. 

Життєві навички, сприятливі для здоров’я. 

Активне довголіття. 

 

 

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=E-u6ext-Zog 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5o2fAIkB9vk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iecAWORKQs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4ACWiEhX4M 

 

1.2 Ризики і 

небезпеки 

 

Поняття про ризик. Виправдані і невиправдані 

ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті. 

Екстремальні і надзвичайні ситуації.   

 

Відпрацювання алгоритму 

дій   в екстремальній 

ситуації. 

Складання пам’яток 

запобігання кримінальних 

небезпек.  

Складання пам’яток  

захисту особистого майна 

(квартири, велосипеда, 

мобільного телефону).  



Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=tHWaT-8KYe8 

 

1.3 Навколишнє 

середовище і 

здоров’я 

 

Вплив природних чинників на здоров’я людини. 

Небезпеки природного середовища.  

Вплив техногенного середовища на здоров’я 

людини . Екологічні проблеми довкілля. 

Соціальне середовище і здоров’я. Захист від 

кримінальних небезпек. 

Моделювання поведінки в 

умовах зміни кліматичних 

умов.  

Добір одягу за 

несприятливих погодних 

умов. 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=hgamdtYOmnE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7f8e-nF8kE 

 

2 Фізична складова здоров’я 

2.1 Харчування і 

здоров’я 

 

Значення води і харчування для розвитку і 

здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість 

харчування у підлітковому віці. 

Харчові звички. Принципи  харчування для 

здоров’я. Калорійність харчування та енерговитрати 

залежно від фізичних навантажень. 

Профілактика йододефіциту і діабету. 

Правила купівлі, обробки і зберігання харчових 

продуктів. Перша  допомога при харчових 

отруєннях. 

Аналіз маркування 

харчових продуктів.  

Відпрацювання алгоритму 

надання допомоги при 

харчових отруєннях.  

Визначення 

збалансованості харчового 

раціону. 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=eKi5sR4vrAw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL_sSQFM0gE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tdJlIMf_jdo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XOJY67KfCFo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iD1FBS-uNLQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyObTkU4NxE 

 

2.2 Особиста 

гігієна 

 

Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. 

Гігієна ротової порожнини. Особиста гігієна під 

час занять фізичною культурою та спортом. 

Складання пам’ятки: 

«Правила особистої 

гігієни». 

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=0MPE4VFruWE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hd_kEZEHkdo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdzjYw1eXuE 

 

3 Психічна і духовна складові здоров’я 

3.1 Звички і 

здоров’я 

Психічний розвиток підлітка та ознаки 

гармонійного розвитку . 

Потреби людини, їх розвиток із віком. 

Створення плану 

формування корисної 

звички (чи відмови від 



 

 

 

 

 

Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я. 

Корисні і шкідливі звички. Чинники формування 

звичок. 

 

 

поганої або шкідливої 

звички).  

Аналіз грошових витрат, 

пов’язаних зі шкідливими 

звичками. 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=COrn4M0XVoM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3z-y-U4Hqq4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPC2pRsXgUg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BtBOdh1eJI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDoi-m9TNhY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42Y14Zw78Ho 

 

3.2 Самооцінка і 

здоров’я 

 

Поняття самооцінки. Види самооцінки. 

Формування адекватної самооцінки. 

Проект самовдосконалення 

(вибір, планування і 

досягнення мети).  

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=gKhogmOAELI 

 

3.3 Критичне 

мислення та 

уміння 

приймати 

рішення  

 

Види рішень. Алгоритм прийняття зважених 

рішень. Рішення, важливі для здоров’я. 

Вплив реклами на рішення людини. Види реклами.   

Соціальна і комерційна реклами. 

Психоактивні речовини і здоров’я. Позитивні й 

негативні впливи однолітків. Протидія тиску і 

маніпуляціям. 

Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ. 

Моделювання ситуації 

прийняття зважених 

рішень.  

Моделювання ситуації 

відмови від шкідливих 

пропозицій. 

Аналіз соціальної і 

комерційної реклами. 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=YVH1vDC72jw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXyBaNzGNoM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eOXssmxmmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xoeOiszq-hI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ue44FGbFPA 

 

https://youtu.be/-hC9Udy7ziw?t=363 

 

4 Соціальна складова здоров’я 

4.1 Спілкування 

і здоров’я 

 

Засоби комунікації. Стилі спілкування людей. 

Навички спілкування. Значення упевненої 

поведінки для здоров’я.  

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, 

підлітковому середовищі.  

Безпечне спілкування в Інтернеті            (соціальні 

мережі). 

 

 

Відпрацювання навичок 

упевненої поведінки у 

життєвих ситуаціях. 

 



Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=m4fJcZ5Hi1I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grWfqZe3EWg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpg0cR6X1Dc 

 

4.2 Конфлікти і 

здоров’я 

 

Поняття конфлікту. Види і способи розв’язання 

конфліктів. 

Конструктивне розв’язання конфліктів. 

Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у 

конфліктних ситуаціях. 

 

Моделювання ситуації із 

конструктивним 

розв’язанням конфліктів. 

Відпрацювання навичок 

самоконтролю у 

конфліктних ситуаціях.  

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=Modpy-891WY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jG4B3K4V7Qw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tABHIGlnPs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z81OG7fXCZ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD78s5gwRFw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2wdLEK2z6k 

 

4.3 Стосунки з 

однолітками 

 

Підліткові компанії. Ознаки дружніх, недружніх і 

небезпечних компаній. Способи протидії агресії та 

насиллю у підлітковому середовищі. 

Складання плану 

покращення 

міжособистісних стосунків. 

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=L6NJhI6aVKc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ry-NizSOhyE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PZvx-jrLMPM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PeSI9BSikM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=au6zMAyHHmc 

 

4.4 Безпека в 

побуті 

 

Правила користування газовими приладами, 

електроприладами,  водогоном, тепловими 

мережами. Безпека при користуванні засобами 

побутової хімії.  

 

Відпрацювання навичок 

безпечного зберігання ліків 

і засобів побутової хімії. 

Вивчення вмісту домашньої 

аптечки. 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf8P_TIzUbI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIpfOycTgZA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6WWTuxTOAw 



4.5 Пожежна 

безпека оселі  

 

Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку 

пожежі. Пожежна охорона. Профілактика пожеж. 

План евакуації з будинку. 

Засоби пожежогасіння. Захист органів дихання в 

зоні пожежі. Дії в разі загоряння одягу. 

Відпрацювання навичок 

екстреної евакуації з 

приміщення школи і своєї 

оселі.  

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=aep_e5O2LRU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrqMqfFdcio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32a1OteGG78 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQi6i5X5Is 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhaD_cKgFrA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-APYxkW2zo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lT0omxU38h8 

 

4.6 Проживання 

у 

промисловій 

зоні 

Види небезпечних промислових об’єктів. Дії 

школяра під час виникнення аварійної ситуації на 

підприємстві. Підручні засоби захисту. 

 

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=bTejrF7JNgo 

 

https://youtu.be/Q2iLWmtjzU4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VicEB5RhkwA 

 

4.7 Безпека руху 

велосипедис-

та   

Елементи конструкції велосипеда, що впливають 

на безпеку руху. Одяг для велосипедиста. Засоби 

безпеки велосипедиста. 

Правила дорожнього руху для велосипедистів. 

Правила перевезення вантажів і виконання 

маневрів на велосипеді. 

 

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=IPclxmKERZU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QcYFEiwNfU 

 

https://youtu.be/yzF9rkXhW5k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2BKjzjmSg8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4NxWkgoFGI 

 

4.8 Поведінка в 

екстремаль-

них 

ситуаціях  

 

Телефони аварійних служб. Повідомлення для 

рятувальним службам. Правила  взаємодії з 

рятувальниками. 

Перша допомога при ураженні електричним 

струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, 

Оцінка захаращеності 

під’їзду до будинку спец 

автомобілів  служби ДСНС 

Моделювання ситуації 

виклику рятувальних 



отруєнні, ДТП. служб. 

Відпрацювання навичок 

безпечної поведінки при 

небезпеці ураження 

електричним струмом та 

допомоги при ураженні 

електричним струмом.  

Моделювання допомоги 

при попаданні на тіло  

речовин побутової хімії та  

при отруєнні ними.  

Джерела інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsxPRalHc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzh_LBGg58E 

 

 

 

Рекомендовані види роботи 

1. Робота з підручником. 

2. Прослуховування аудіоверсії підручника. 

3. Перегляд відеоматеріалів за посиланнями до теми. 

4. Виконання Практичних завдань до теми за зошитом-практикумом. 

5. Консультації з вчителем. 

 

Рекомендації щодо вивчення теми: 

1. Ознайомитися зі змістом до теми, який подано в програмі 

самостійної роботи. 

2. Прочитати матеріал у підручнику, який висвітлює дану тему. 

3. Прослухати аудіоверсію  підручника з даної теми для закріплення 

прочитаного. 

4. Переглянути відеоматеріали (за поданими посиланнями ) до теми. 

5. Усно дати відповіді на запитання в підручнику після параграфу 

(бажано поділитися вашими новими знаннями з родиною чи 

друзями). 

6. Виконати письмово Практичні завдання до теми. 

7. Підготувати запитання до вчителя з даної теми, якщо такі 

виникнуть. 

 

Фото виконаних Практичних завдань завантажте до Google Classroom з 

Основ здоров’я, до якого Ви можете перейти за посиланням:   

https://classroom.google.com/u/0/c/Mzk1OTI5ODQ4ODE2?hl=ru 

 


