
Орієнтовне календарно-тематичне планування
з «Основ здоров’я» для 7 класу

№
з/п Тема уроку Мета уроку Дата

Розділ І. Здоров’я людини
Розділ ІІІ.Психічна і духовна складові здоров’я

15 Тема 9. Психічний і
духовний розвиток
Особливості психічного
розвитку підлітків.
Розвиток потреб.

Сформувати в школярів поняття про
особливості психічного розвитку підлітків,
особливості інтелектуального та
емоційного розвитку, зміну структури їх
потреб.

16 Духовний розвиток
особистості. Життєві
цінності і здоров’я.

Розширити уявлення учнів про роль
цінностей у житті людини; вчити
аналізувати свою систему цінностей,
розрізняти справжні цінності і свідомо
формувати шкалу цінностей.

17 Тема 10. Уміння вчитися
Умови успішного навчання.
Розвиток сприйняття,
уваги, пам’яті, творчих
здібностей.
Практична робота № 8
«Вправи на концентрацію
уваги, розвиток пам’яті,
уяви.» Практична робота
№ 9 «Відпрацювання
навичок планування часу»

Розширити уявлення учнів про ознаки
інтелектуального та емоційного розвитку
підлітків; ознайомити з прийомами
кращого запам’ятовування; вчити
прийомам активізації своїх
інтелектуальних здібностей.

18 Тема 11. Емоційне
благополуччя
Вплив емоцій на здоров’я і
прийняття рішень.
Культура вияву почуттів.
Методи самоконтролю.
Практична робота № 10
«Відпрацювання навичок
самоконтролю»
Заліковий урок за І
семестр.

Формувати в учнів поняття психологічної
рівноваги; розширити уявлення про вплив
емоцій на здоров’я і прийняття рішень;
вчити адекватно реагувати на критику та
методам самоконтролю; виховувати
культуру вияву почуттів.

19 Ознаки психологічної
рівноваги. Стрес і здоров’я.
Практична робота № 11
«Формування позитивної
адекватної самооцінки»

Сформувати в учнів поняття «стрес»;
ознайомити з видами стресу та способами
керування ним; розширити уявлення учнів
про ознаки психологічної рівноваги.

20 Чинники стресу і
виживання в екстремальних
ситуаціях. Практична
робота № 12
«Самодопомога та
допомога при стресі».

Розширити уявлення учнів про вплив
стресу на здоров’я; ознайомити учнів з
реакцією організму на стрес та ефектом
самопідтримки стресу; вчити прийомам
зниження загального стресового
навантаження.

21 Конфлікти і здоров’я. Розширити уявлення про чинники стресу



Причини виникнення і
стадії розвитку конфліктів.
Розпалювання конфліктів.

в екстремальних ситуаціях; ознайомити з
чинниками виникнення стресів та
виживання в екстремальних ситуаціях;
вчити аналізувати вплив мислення на
поведінку в екстремальних ситуаціях та
приймати зважені рішення.

22 Способи конструктивного
розв’язання конфліктів.
Практична робота № 13
«Моделювання способів
конструктивного
розв’язання конфліктів»
Тематична атестація по
розділу ІІІ «Психічна і
духовна складові здоров’я».

Розширити уявлення учнів про способи
розв’язання конфліктів; ознайомити з
етапами конструктивного розв’язання
конфліктів; вчити розпізнавати
конструктивну і неконструктивну критику,
запобігати розпалюванню конфліктів та
конструктивно їх розв’язувати.

Розділ IV.Соціальна складова здоров’я
23 Тема 13. Соціальні

чинники здоров’я
Соціальна безпека
населеного пункту.
Держава на захисті прав
дитини. Роль молодіжного
руху у формуванні
здорового способу життя
молоді. Клініки, дружні для
молоді.
Практична робота № 14
«Складання списку
телефонів медичних
закладів, психологічних та
соціальних служб для
молоді, кабінетів довіри»

Розширити уявлення учнів про ознаки
безпечного і небезпечного середовища;
вчити аналізувати чинники соціальної
безпеки свого населеного
пункту;ознайомити з можливостями
реалізації своїх прав; популяризувати
діяльність клінік дружніх для молоді.

24 Вплив засобів масової
інформації на здоров’я.
Найближче оточення
дитини. Вплив родини і
друзів

Формувати уявлення учнів про
позитивний і негативний впливи засобів
масової інформації; вчити обирати для
перегляду фільми і телепередачі, які
пропагують ціннісне ставлення до життя і
здоров’я; формувати вміння взаємодії з
оточуючими: родиною, друзями,
однолітками).

25 Принципи формування
міжособистісних стосунків.
Види підліткових компаній.
Ознаки небезпечних
компаній.

Формувати в учнів поняття
міжособистісних стосунків та соціального
оточення; розширити уявлення про
позитивні і негативні впливи соціального
оточення; ознайомити з видами
підліткових компаній та ознаками
небезпечних компаній; вчити способам
протидії негативному соціальному впливу.

26 Тема 14. Хвороби
цивілізації(неінфекційні

Сформувати в учнів поняття «хвороби
цивілізації», уявлення учнів про серцево-



захворювання).
Соціальні чинники ризику
«хвороб цивілізації».
Профілактика серцево-
судинних, онкологічних
захворювань, діабету,
ожиріння. Практична
робота № 15
«Створення реклами
здорового способу життя»

судинні, онкологічні захворювання;
ознайомити з причинами виникнення та
наслідками ожиріння та діабету; вчити
правилам сбалансованого та раціонального
харчування. розширити уявлення про
соціальні чинники ризику «хвороб
цивілізації»; пояснити зв'язок куріння з
небезпекою виникнення раку.

27 Вплив комерційної реклами
на здоров’я. Комп’ютерна,
ігрова та
Інтернетзалежність.
Практична робота № 16
«Способи протидії
негативному соціальному
впливу»

Розширити уявлення про соціальні
чинники ризику «хвороб цивілізації»;
пояснити зв'язок куріння з небезпекою
виникнення раку; вчити нейтралізувати
можливий негативний вплив реклами на
здоров’я.

28 Тема 15. Профілактика
захворювань, що набули
соціального значення
Наслідки вживання
наркотиків.

Розширити уявлення учнів про наслідки
вживання наркотиків; ознайомити з
міфами та фактами про наркотики

29 Положення кримінального
законодавства у сфері
боротьби з
розповсюдженням
наркотиків. Протидія
залученню до вживання
наркотиків.
Практична робота № 17
«Відпрацювання навичок
щодо налагодження
партнерських стосунків з
родиною та друзями»

Сформувати в школярів поняття про
кримінальну відповідальність за злочини,
пов’язані зі зберіганням та
розповсюдженням наркотиків; обговорити,
які заходи для боротьби з наркотиками
треба вживати на державному рівні.
вказати, які методи використовують
наркоділки для залучення нових
споживачів; вчити рішуче відмовлятись
від пропозицій вживати наркотиків.

30 Заходи профілактики на
державному і особистому
рівнях інфекційних
захворювань (ВІЛ,
туберкульоз тощо).

Ознайомити з положеннями законодавства
України у сфері протидії епідемії ВІЛ;

31 Заходи профілактики на
державному і особистому
рівнях інфекційних
захворювань (ВІЛ,
туберкульоз тощо).

Сформувати в школярів поняття про ВІЛ-
інфекцію, туберкульоз як про небезпечне
інфекційне захворювання; ознайомити з
умовами інфікування, розвитку та
ознаками захворювання; розширити
уявлення учнів про заходи профілактики
на державному та особистому рівнях.

32 Законодавство України у
сфері протидії епідемії ВІЛ-
інфекції.

Ознайомити із положеннями
законодавства України у сфері протидії
епідемії ВІЛ

33 Причини і наслідки
стигматизації і

Ознайомити учнів із причинами і
наслідками стигматизації і



дискримінації. дискримінації;виховувати негативне
ставлення до виявів стигми і дискримінації
людей, які живуть із ВІЛ.

34 Тематична атестація по
розділу IV «Соціальна
складова здоров’я»

Закріпити знання учнів з предмета «основи
здоров’я», з методикою проведення
навчання на засадах розвитку життєвих
навичок.

35 Заліковий урок за ІІ
семестр.

Проаналізувати виконання завдань,
програмних вимог з вивчення предмета.

*Практичні роботи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з батьками.


