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 План вивчення теми  
 

Автор  
Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте 

Ім’я, по-батькові та 
прізвище  

Олег Вячеславович Чубак 

Назва навчального закладу  Борщівська ЗОШ №2 

Місто, село, район, область  Тернопільська обл., Борщівський район, м. Борщів 

Відомості про тренінг 

Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг 

Дати проведення тренінгу 4-15.11.2013р. 

Тренери Генсерук Галина Романівна 

Місце проведення тренінгу ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Опис навчальної теми 

Модуль 1-2: Обдумайте навчальну тему та можливий сценарій вивчення теми. 
Переглядайте та змінюйте цей розділ впродовж всього тренінгу. 
Назва 
Життя – це круто 
Стислий опис  
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.   
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису. 
Навчальний проект "Життя - це круто" призначений для того, щоб учні ближче 
познайомились з негативним впливом на організм шкідливих звичок. Спочатку вчитель 
показує свою презентацію. Потім ділить клас на чотири групи, які будуть робити проекти 
по таких темах як: алкоголь,тютюнопаління,дотримання гігієни і вплив спорту на 
організм людини. Після того як всі проекти будуть розроблені учням буде запропоновано 
показати свої презентації і поділитися інформацією яку вони знайшли по своїй темі. Після 
чого вони розроблять публікацію на тему "Час бути здоровим", це буде своєрідним 
закріпленням інформації. По закінченні вчитель визначає найпродуктивнішу групу. 
Проведення проекту розраховане на 2 тижні. 
Предмет, навчальна тема 
Психологія,Основи здоров'я, тема «Життя – це круто» 

Клас (вікова категорія) 

Модуль 1-2: Запишіть клас та вік учнів 
9-11 клас, 14-16 років 
Приблизний час вивчення теми 
Модуль 2: Запишіть орієнтовний час вивчення теми 
Модуль 9: Подумайте та запишіть, скільки часу потрібно для вивчення цієї теми з 
використанням методу проектів 
2 тиждні 
Освітні засади 
Державні освітні стандарти  
Модуль 3: Скопіюйте  перший варіант вимог Державних освітніх стандартів, яким 
відповідає ваша навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, 
випишіть основні вимоги з різних освітніх напрямів. 
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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 

базової і повної середньої освіти 

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” 

Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, 

зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної 

культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту 

Вітчизни. 

 

Навчальні програми 
Модуль 3: Скопіюйте перший варіант вимог навчальних програм, яким відповідає ваша 
навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, випишіть основні 
вимоги з різних навчальних предметів. 
                                 
Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  
Модуль 3:Запишіть перший варіант навчальних цілей.  
Доповнюйте, змінюйте навчальні цілі в кожному наступному модулі. 
Вивчити теоретичний матеріал по темі. Учні повинні самостійно розглянути і зрозуміти 
весь негативний вплив на здоров’я шкідливих звичок. Наприкінці роботи вони всі 
повинні зробити один спільний висновок що зі шкідливими звичками потрібно боротися, 
дотримуватися правил гігієни і займатися спортом 
 
 
Основні запитання  
Модуль 3. Запишіть перший варіант Ключового, Тематичних та Змістових запитань. 
Переглядайте та вдосконалюйте їх за необхідності в наступних модулях. 

Ключове запитання  Що краще для організму людини? Алкоголь і тютюн 

чи гігієна і спорт? 

Тематичні запитання  

1. Чому алкоголізм і тютюнопаління на даний 

момент дуже поширені серед молоді?  

2. Чому потрібно боротися зі шкідливими 

звичками?  

 

 

Змістові запитання  

1. Вплив шкідливих звичок на організм людини.  

2. Чому потрібно дотримуватись гігієни і 

займатися спортом?.  

3. Чому алкоголь шкідливий??  

4. Чому тютюнопаління шкідливе?  
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5. Що ви вибираєте для себе: паління і алкоголь чи 

гігієна і спорт?  

 

План оцінювання 
o Модуль 3: Запишіть перший варіант Плану оцінювання та запишіть остаточний варіант методів та 

інструментів оцінювання навчальних потреб учнів в розділі На початку проекту.  
o Модуль 8: Запишіть перший варіант Стислого опису оцінювання та опишіть використання  Форми 

оцінювання для учнівської підсумкової роботи. 
o Модуль 9: Створіть інструмент для оцінювання самоспрямування учнів у навчанні та створіть остаточний 

варіант Графіку оцінювання  та Стислого опису оцінювання. 
Графік оцінювання 

На початку проекту 
Впродовж роботи над 

проектом 

Наприкінці роботи над 

проектом 

Мозгова атака, 

обговореня 

ключових і 

тематичних 

питань проекту 

Стартова 

презентація 

Консультації, 

рекомендації, 

анкетування 

Щоденник 

роботи, 

шаблон 

перевірки 

знань 

Захист 

проектів 

Критерії 

оцінювання, 

інструкції по 

захисту 

проектів 

 

Стислий опис оцінювання 

Оцінювання проекту буде здійснюватися за допомогою форм оцінювання презентації та 
публікації. Кожна форма оцінювання містить кілька розділів критеріїв (зміст,  
грамотність, оформлення тощо). Крім цього у відповідних критеріях враховується  
співпраця учнів в межах проекту, їх вміння подати результати своїх досліджень. Бали  
виставляються у 100-бальній шкалі. Потім переводяться у стандартну 12-бальну за  
допомогою форми для оцінювання. 
  
Методичні засади 
Попередні знання та навички 
Учням потрібно мати навички роботи з інтернет - мережею, вміння шукати необхідну 

інформацію, а також вміння та практичні навики роботи з середовищем Microsoft Power 

Point і Pablisher. 

Діяльність учнів та вчителя 
o Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми. 
o Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що 
базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація 
допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів. 
o Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, 
виконанні проектів .  
o Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як 
учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт.  
o Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, 
їх діяльності в ході виконання проектів.  
o Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення 
теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та 
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відслідковується їх прогрес у навчанні.  
o Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які 
будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню.  
Діяльність вчителя 

Вчитель формулює тему проекту "Життя це круто", ключові, тематичні та змістові 

питання. Підготовляє презентацію ідей проекту, яка демонструє переваги проектного 

підходу до навчання. Робить підбір необхідних матеріалів для реалізації проекту. 

Передбачає виділення додаткового часу для вивчення матеріалу учнями, що мають 

проблеми в навчанні. 

Вчитель знайомить учнів з темою проекту, показує їм стартову презентацію, обговорює з 

ними ключовий і тематичні питання по темі. Роздає критерії оцінювання робіт.  

Об'єднує учнів у 4 групи - соціологи, експерти, журналісти і медики. 

Після демонстрації презентації знайомить дітей з родом їхньої діяльності і пояснює 

користь від участі в даному проекті. Протягом проекту вчитель консультує дітей та 

допомагає їм зрозуміти суть поставленого завдання. Вчитель аналізує самооцінку учнів, 

оцінює їхню роботу та оголошує результати оцінювання. 

 

Діяльність учнів. 

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з учителем ключовий і тематичні 

питання. 

Об’єднавшись в 4 групи виконують завдання.  

Перша група соціологів, повинна дослідити проблему алкоголізму. І на основі отриманої 

інформації зробити і оформити роботу у вигляді презентації. 

Друга група – експерти – вивчають проблему тютюнопаління і аналізують її. Свої 

висновки оформляють у вигляді презентації. 

Третя група – журналісти – досліджують вплив спорту на організм людини і опитують 

оточуючих. Результат роботи представляють також у вигляді презентації.  

Четверта група – медики. Вони досліджують чи можна дотримуючись гігієни зберегти 

здоров’я. І роблять презентацію 

Учні оцінюють свої роботи по критеріях запропонованих вчителем і здають бланки  

вчителю. На захисті проекту всі групи представляють результати своєї роботи. 

Після чого всі групи об’єднуються в одну і створюють публікацію на тему «Час бути 

здоровим». 

 

 

Диференціація навчання 

Учні, що мають 
Надається додатковий час на вивчення теоретичного матеріалу по  
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проблеми у 

навчанні  

темі за якою закріплені дані учні 

Обдаровані учні 

 
Виконання завдання у більшому обсязі. Публікація ґрунтовніша,  

на більшу кількість сторінок (на це відведені додаткові бали у  

формі оцінювання). 

 
Матеріали та ресурси 
Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)            

 Фотоапарат 

 Комп’ютер (и) 

 Цифровий фотоапарат  

 DVD - програвач 

 Доступ до Інтернету 

  Лазерний диск 

  Принтер 

 Мультимедійний 

проектор 

 Сканер 

 Телевізор 

 Відеомагнітофон 

 Відеокамера 

 Обладнання для 

відео конференцій 

 Інше –wi-fi роутер 

Програмне забезпечення  (відмітьте необхідне)              

 Програма для роботи з базами 

даних/ електронними таблицями 

 Програма для створення публікацій 

 Програма для електронної пошти 

 Енциклопедія на  

компакт-диску  

 Програма для 

роботи із 

зображеннями 

 Програма для 

створення 

комп’ютерних 

презентацій 

 Програма для 
роботи з Інтернетом 

 Програма для  

розробки веб-сторінок 

 Програма для 

роботи з текстами  

 Інше       

Друковані матеріали 
Підручники, довідники – робота з програмами  
Microsoft Office (PowerPoint, Publisher, Excel). 
 

Обладнання та 

канцтовари 

Wi-Fi роутер, ноутбук, планшет, папір для публікацій та 

анкет, принтер. 

Інтернет ресурси 

www.yandex.ru,  
www.google.com 
(або інші) - пошукові сервери 

 

Інші ресурси  

 


