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for future parenthood through a multidisciplinary and integrative approach for 
students of certain ages.

All positive aspects of European countries’ experience on sex education are 
recommended to be introduced into the practice o f the national education.

Keywords: sex education, pupils, preparing for futui'e married life and re
sponsible. parenthood, countries o f the European Union.
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УДК 37.2 О. М. Ващенко, м. Кигв

ФОРМ УВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯР1В 
КОМПЕТЕНЦ1Й БЕЗПЕКИ ЖИТТСД1ЯЛЫЮСТ1: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Статтю присвяченопроблемг форму ванняу молодшихшколяр1в ком- 
петенцш безпеки життед1ялъност1. Набуття цих компетенций допомо- 
же дгтям не лише yceidoMumu знания, умтня i навички щодо безпечног 
поведгнки здома, у  школг та в coyiyMi, але й навчитися застосовувати ix  
на практицг nid кергвництвом вчителя. Звернено увагу на використання 
вчителем па уроках з основ здоров’я ттерактивних 3aco6ie навчання.

Ключовг слова:молодых школярг, безпека жummeдiяльнoc^ni, компе- 
тещп безпеки життед!ялъности

Загальновщомо, що Украша шдтримала концепцда ООН 
про прюритетний розвиток людсько! особистосп та п безпе
ки в XXI столггп. П1д безпекою життеуцяльносН науковщ 
розумдать збалансовашсть м1ж певними чинниками, як! за- 
грожують життю людини або и здоров’ю, та такими, що запобР 
гають ххшм наслщкам. ЗНдно з висновками експерНв ООН, 
для бшыносН людей на Земл1 вщчуття безпеки пов’язано 
з проблемами повсякденного життя в сусшльств!.

У сфер1 освИи на кожному е т а т  навчально-виховного про- 
цесу в у ч тв  необхщно формувати знания i поняття про най- 
бшьш поширенЬнебезпечш ситуацп у житН та умшня i на
вички ix подолання. В иртення цього завдання покладено 
на новий штегрований курс «Основи здоров’я», який за свош 
зм1стом об’еднуе питания здоров’я та безпеки життед!яльнос.Н 
на основ! д!яльшсного шдходу.

Розробники Концепцп виховання життездатного поколш- 
ня (1.1ль1нський) акцентують увагу на тому, що завдання жит- 
тездатно! людини — не Нльки стати особистштю, сформувати 
cBo'i життев1 смисли, самоствердитися, реал!зувати сво! за
датки i TBopni можливостр а, перетворюючи при цьому в свохх 
штересах середовище проживания, не зашкодити Hi co6i, Hi 
огоченню. У 3aKOHi Украши «Про загальну середню освпу», 
стаття 5, зазначено, що завданнями загально! середньо! освИи 
е: виховання сввдомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я 
шших громадян як найвищо! сощально! uiHHOCTi, збереження 
i змщнення ф!зичного та ncHxi4Horo здоров’я y4HiB. У статН 
22 йдеться про те, що загальноосвИнш навчальний заклад по
винен забезпечувати безпечш та нешк!длив! умови навчання, 
режим роботи, умови для ф!зичного розвитку та змщнення



здоров’я, формувати ririeimHi навички та засади здорового 
способу життя дИей [4; 8].

Проблеми, пов’я з а т  з формуванням в учшв навичок безпе
ки життед1яльностр дослщжуються багатьма сучасними пе
дагогами. Зокрема, заслуговують на увагу пращ Л. Калузько!, 
Л. Гураш, О. Лози, яю визначили умови оргашзацп навчання 
дпгей особисто! безпеки та змшт роботи з формування актив
но! позици щодо власного життя i  здоров’я. Умови i засоби 
збереження власного життя, допомоги шшим у раз1 небезпеч- 
них ситуацш вивчали Г. Навроцька, Л. Яковенко. Проблема 
формування у детей навичок здорового та безпечного способу 
життя е предметом дослщжень Н. Авдеево!, Н. B i6 iK , О. Ва
щенко, Г. Дудчак, С. Кондратюк, I. Калиниченко, Н. Коваль 
[1; 2; 3; 5].

Метою статп е розкриття особливостей та умов формуван
ня у молодших школяр1в компетенцш безпеки життед1яль- 
H o c T i.

Для дитини здоров’я набувае сенсу Ильки тодц коли вона 
починае розумИи його значения для ефективного виконан- 
ня T ie! чи шшо! д!яльносН у r p i  або навчанш. У створенш 
B H y T p in iH b o i картини здоров’я бере участь вся особисНсть 
загалом. Чим складшше психша, чим pi3H O M aH iT H iiu i мотиви 
д!яльносН, тим бшьшого значения набувае для дитини и стан 
здоров’я. У Bipi 6-7 рок1в дитина не Ильки здатна оцшювати 
свое здоров’я, але i  намагаеться збершати його, за постшно! 
тдтримки дорослих. Коли дитина Ильки переступила n o p i r  
школи, !й важко звикати до режиму навчання, саме тому пот- 
р1бна B M i-ла, чуйна i тактовна шдтримка вчителя. У свсч'й педа- 
гопчнш д!яльносН педагогу важливо створювати сприятлив1 
умови навчання дитини в школ! (ввдсутнють стресових ситу- 
ащй, адекватшсть вимог, методик виховання); забезпечувати 
оптимальну оргашзацш навчального процесу, повнощнний 
ращонально оргашзований руховий режим. Так, для створен- 
ня сприятливого м1крокл1мату доцшьно: перев1рити освНлен- 
ня, температурний режим, пров1рити шмнату, дотримуватись 
правил гтен и , ч и с т о т и  в клаи, створити затишок, а розсад- 
жуючи дггей за парти, ураховувати: вади здоров’я (3ip, слух), 
зркт, психолопчну сумшнють. Упроваджуючи HOBi прогресив- 
Hi технолог!! та штерактивш методи навчання, учителев! слщ 
дотримуватися правила: «Не нашкодь, навчаючи». Для цього 
шд час навчального процесу потр1бно стежити за своечасною 
змшою статично! напруги шд час письмата читання (ф1зкульт-
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Ими ииики, вправи для корекцп зору, музичш паузи); забезпе- 
N у миги змшу р1зних вщцв навчально! д1яльност1, використо- 
Нумити наочшсть з урахуваннями вимог ппени; ураховувати 
(Нмитивш емоцп, як\ полегшують засвоення матер1алу, що, 
гшм к) чергою, зменшуе втому, стимулюе вищу нервову д1яль- 
iili 'i i,, покращуе психолопчний юпмату класк

Компетенцй безпеки життед1яльност! молодших шко- 
|| и pi и цшеспрямовано формуються на уроках з основ здоров’я. 
Метою цього предмету визначено формування в учшв 
щоров’язбережувалвних компетенцш на основ! засвоення 
ними знань про здоров’я та безпеку, практичних навичок здо- 
роного способу життя та безпечно! поведшки, повсякденно! 
практично! д!яльносН щодо збереження власного здоров’я та 
адоров’я шших людей, що сприятиме утвердженню цшшсного 
СТавлення до життя i здоров’я [7, с. 314].

Науковщ доводять, що компетенцй е особист!сним утво- 
рснням, яке проявляеться в npoqeci активних самостшних дш 
людини. У контекст! безпеки життед1яльност! qi компетенцй 
иизначають як знания, умшня i навички, за допомогою яких 
Людина може бути максимально готовою до Bcix нестандарт- 
них ситуацш i явищ навколишнього середовища [8].

Проведения урошв з основ здоров’я у початковш школ! по- 
лягае в тому, що оволодшня комплексом компетенцш з! збере 
ження здоров’я i безпеки життед!яльносп потребуе багатора- 
зового вправляння, насамперед у npoqeci групово! взаемодп 
Тому необхщна оргашзащя практично!, irpoBoi, шдивщуаль- 
но! та колективно! д1я льносН учшв, що Грунтуеться на суб’ект- 
суб’ектнш взаемодп вчителя з учнями i учшв м!ж собою 
Такий шдхвд (за визначенням ООН) отримав назву «освиа 
на основ1 набуття життевих навичок» i характеризуеться за- 
стосуванням штерактивних метод1в навчання, що забезпечуе 
ефективне засвоення учнями навчального матер1алу i вщпра- 
цювання ними поведшкових навичок [1, с. 45].

Розпочинаючи наше дослщження, ми насамперед визна- 
чили, якими навичками безпеки життедхяльносН д!ти мають 
оволодНи. З ’ясовано, що стосовно навичок безпечно! поведш- 
ки вдома дИи повинш вмтги:

• збершати власну оселю вщ потрапляння до не! зловмис- 
нишв;

• дотримуватися безпечно! поведшки в побуп (пожежа, 
пошкодження електричного обладнання, газо- i водо- 
постачання тощо);



• уникати небезпечних irop i3 сырниками, шструментами, 
засобами побутово! xiMii;

• передбачати негативш наслщки порушення правил без- 
печного поводження вдома.

Щодо навичок безпечно! поведшки в школ! дши повинн! 
виши:

• безпечно поводитися п!д час irop, на перервах, у спор- 
тивнш зал1, !дальн!, близько вшон, бшя туалету, на схо- 
дових маршах, на шюльному подв!р’!;

• передбачати наслщки власних негативних д!й.
Щодо навичок безпечно! поведшки на автошляхах i доро

гах дши повинн! вмпи:
• дотримуватися правил дорожнього руху шд час перехо

ду про!зно! частини дороги, регульованого i нерегульо- 
ваного перехрестя дороги, майдану (в населеному пунк- 
Ti й поза межами населеного пункту);

• переходити дорогу з обмеженою оглядовютю, за неспри- 
ятливих умов, за умови активного руху транспорту;

• дотримуватися правил безпечно! поведшки бшя зал1з- 
ничного пере!зду та переходу зал!знично! коли;

• користуватися дорожньою розмпкою та дорожшми зна
ками;

• анал!зувати дорожню обстановку та приймати р1шення 
про перехщ прох'зно! частини дороги;

• дотримуватися правил безпечно! поведшки пасажир!в 
(на зупинщ, у салош, шд час посадки та висадки, пере
ходу дороги пщ час висадки з транспорту);

• передбачати наслщки порушення правил безпечно! по
ведшки пасажир1в.

Щодо навичок безпечно! поведшки в coniyMi д!ти повинн! 
вмгги:

• дотримуватися безпечних правил поведшки у двор! 
(виб!р безпечних мшць для irop, розваг; пожежонебез- 
печн! та вибухонебезпечн! предмети; незнайом! люди);

• дотримуватися правил безпечно! поведшки у навко- 
лишньому природному середовипц (л т п й  в!дпочинок 
у nici; на вод!; б!ля води; зимов! розваги; стих!йне лихо);

• надавати само-! взаемодопомогу в р1зних ситуац!ях;
• передбачати негативн! наслщки порушення правил без

печно! поведшки у довкшл!;
• дотримуватися правил безпечно! поведшки в р!зних ви

дах д!яльност! та екстремальних ситуащях [1, с. 45-46].
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Шд час проведения констатувального етапу експерименту 
було виявлено, що головною проблемою е пасившсть вчител!в 
у шдготовц! до урошв з основ здоров’я. Майже Bci обирають 
методом навчання монолопчну розповщь або бесвду, у той час 
коли для реал!зацп мети курсу i засвоення вищеперел1чених 
навичок д!тьми потр!бен творчий метод навчання. Як вщомс, 
учень набувае навичок у д!яльностй через прийняття piBieHb 
та вщпрацювання моделей поведшки. Тому на вщмшу вщ 
традицшних ypoxiB, коли вчитель переважно говорить, а учш 
слухають, на заняттях з основ здоров’я слщ використовува- 
ти iHTepaKTHBHi методи навчання, що основан! на актившй 
участ! самих учшв. Акцент робиться не на засвоенш окре- 
мих ум!нь i навичок, а на розвитку шдивщуальних особли- 
востей; не на педагог!чн! вимоги, а на педагог!чну шдтримку, 
сшвробшництво i д!алог учителя з учнем; не на обсяг знань, 
а на ц!л!сний розвиток, саморозвиток особистост! учня, його 
залучення до здоров’язбережувальио! д!яльност! та opieHTa- 
цп на ycnix. У такому раз! учень не лише теоретично засвопъ 
знания з безпеки життехияльностц але й навчиться практично 
використовувати ix.

Шд час експерименту було з’ясовано, що для формування 
в учшв компетенцй безпеки життед1яльност! урок з основ 
здоров’я мае проходити за такими етапами:

1. Шдготовчий етап Полягае в отриманш та частковому 
узагальненш вражень про небезпеку, що може чатувати на дг- 
тей у довилли Доречн! так! форми i  методи роботхх, як екс- 
курс!я, ц!льова прогулянка, спостереження, читання худож- 
Hix T B o p ie ,  розглядання !люстрац!й, перегляд в!деоф!льм!в, 
мультф!льм!в тохцо.

2. Основний етап. Робота з формування певно! системи 
уявлень та вироблення навичок безпечно! повед!нки. На цьо- 
му eTani доц!льно застосовувати pi3Hi види irop з елемента- 
ми безпеки життед!яльност!, бес!ди, складання опксових та 
творчих розпов!дей дшьми, розучування комплексгв загаль- 
норозвивальних вправ, B i p m i B ,  виконання трудових доручень 
тощо.

3. Практичний етап. На цьому етап! дгги мають застосову
вати набут! знания та вм!ння на практищ. Доречним буде ви- 
користання таких форм i метод!в роботи, як розв’язання про - 
блемних ситуац!й, творчих завдань, пошуково-дослщницька 
д!яльн!сть, проведения свят, розваг, змагань, конкурс!в тощо.



На уроках, де основиаувага прщплена безпещ життед1яль- 
Hocri, щкавим i повчальним е розшрування певних життевих 
ситуацш т е л я  ус-ного обговорення теми. Це допомагае дВям 
не лише усвщомити нову шформашю, але й навчитися засто- 
совувати ix на практицх т д  керхвництвом вчителя. Важли- 
вим також е використання на уроках штерактивних засоб1в 
навчання. 1снуе безлгч вщео га м)шьтфшьм1в повчального 
характеру, що демонструють небезпечш ситуацп та шляхи ix 
виринення. Шсля ix перегляд}^ важливим е обговорення та 
аргументування учнями свое!' думки, а також ixHi ripono.3H!jii 
вирхшення проблеми. Таким чином дши не тпльки засвоюють 
матерхал але й вчаться застосовувати його через виконання 
лрактичнихзавцань.

Важливою ланкою в формуванш у молодших школяр1в 
хсомпетенщй безпеки життедхяльносп е робота вчителя з 
батьками, оскшьки бшышсть часу дши проводять саме з 
ними. Вщомо, що поведшка авторитетних дорослих (якими, 
як правило, е батьки) часто дублюеться дггьми, тому вчитель 
також мае придшяти увагу робот1 з батьками. Розб1жносН ви- 
мог до дитини з боку батыав вдома та вчител1в у школ1 можуть 
викликати в дитини почуття образи, збентеження та навИь 
агресй. Перед вчителем постае завдання — зацшавити батьюв 
перспективою подальшого розвитку дНей, зробити батьшв 
свохми однодумцями.

Методдв такох роботи багато, до одного з них можна вщнес- 
ти «Тиждень знань з основ безпеки життед1яльностЬ>. Важли- 
во, аби батьки усвщомили, що не можна вимагати вщ дитини 
виконання будь-якого правила поведшки, якщо вони caMi 
ix не дотримуються. Батькам можна запропонувати на бать- 
к1всысих зборах ввдповкти на питания опитувальника. BiH 
мае мктити перелхк питань, таких як: «Що энае ваша дитина 
про електрику?», «Чи збершаете ви в 6уд1вл1 легкозаймис/п ре- 
човини?», «Як часто ви розмовляете з дитиною про небезпеку 
тих чи шших предмете?» Щ питания допоможуть вчителев1 
орхентуватися в об1знаност1 самих батьмв щодо правил без- 
пеки життед1яльносп та дадуть чижу картину, в яких умовах 
проживав учень з погляду безпеки.

Отже, сучасний вчитель початково!' школи мае володши 
сукупшстю не тхльки певних науково-педагопчних знань, 
а й професшно-педагопчних умшь, навичок, щншсних opieH- 
тирхв, що обумовлюють ефектавне вир1шення виховних за- 
вдань, пов’язаних з формуванням в молодших школяр!в



тдоров’язбережувальних компетенцш i безпосередньо компе- 
I гпцш безпеки життед1яльностт
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Статья посвящена проблеме формирования у младгиих школьников 
компетенций безопасности жизнедеятельности. Овладение этими ком
петенциями поможет детям не только приобрести знания, умения и на
выки безопасного поведения дома, в школе и в социуме, но и научиться 
использовать их на практике под руководством учителя. Обращено 
внимание на использование учителем на уроках основ здоровья интерак
тивных методов обучения.
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dova Str., Kyiv, Ukraine).

The most important task o f modem schooling is to create motivations for 
maintaining and promoting human health. School should teach students to use 
reserve forces of body, to learn life skills o f healthy and safe behavior, communi
cation with people, to foresee the consequences of their behavior and to be able to 
make timely decisions and have the values and beliefs that contribute to conscious 
choice of healthy behavior and the intention to keep it. The article deals with the 
formation of life safety competences o f primary school students. The acquisition
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of these competences will help children not only to understand the knowledge and 
skills for safe behavior at home, at school and in society, but also to learn how to 
apply them in practice under the guidance of a teacher. Attention is drawn to the 
use of interactive learning tools in the classroom during lessons of health basics.

Keywords: primary school students, life safety, life safety competences.

References
1. Bibik, N. & Koval, N. (2005). Osnovy zdorovia v pochatkovii shkoli [Health 

basics in primary school], Pochatkova shkola, 10, 42-47.
2. Vashchenko, О. M. (2010). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu z 

«Osnov zdorovia» v 1-4 klasakh [The organization of the educational process 
on «Health Basics» in 1-4 grades], Kamianets-Podilskyi; FOP Sysyn О. V.

3. Dudchak, H. S. (2006). Vykhovannia osobystosti cherez stvorennia optymal- 
noho seredovyshcha [Education of personality through creating an optimal 
environment], Pochatkova shkola, 5,30-33.

4. Uinskii, I. M. (2011). Radi sebia i «drugikh», radi budushchego... [For the sake 
of oneself and «others», for the sake of future], Moscow: Izd-vo Mosk. gumanit. 
un-ta.

5. Kalynychenko, I.O. (2003). Formuvannia zdorovia shkoliariv v umovakh 
navchalno-vykhovnoho zakladu [Formation of students’ health under condi
tions of educational establishment], Dovkillia ta  zdorovia, 3,17-25

6. (2005). Kontseptsiia formuvannia pozytyvnoi motyvatsii na zdorovyi sposib 
zhyttia u ditei ta  molodi [A conception of formation of positive motivation 
to healthy lifestyle for children and youth]. In Osnovy zdorovia (pp. 47-57). 
Kyiv.

7. (2012). Osnovy zdorovia: prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh za-
kladiv. 1-4 klasy [Health basics: a program for general education establish
ments, 1-4 grades]. In Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh 
zakladiv iz navchanniam ukrayinskoiu movoiu. 1-4 klasy (pp. 314-329). Kyiv.

8. (2004). Formuvannia navychok zdorovoho sposobu zhyttia u ditei ta  pidlitkiv:
Za proektom «Dialoh» [The formation of healthy lifestyle skills in children 
and youth]. Kyiv: DIPSM.

106


