
У слові вчитель – все життя і мрії,
Політ душі і веселковий цвіт,
Найкращі помисли, свята любов, надії
І вчитель сам – це неповторний світ!

Вчитель біології та основ здоров`я

Місюра

Олександра Сергіївна



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

―Жити, щоб здорових дітей
ростити, успіхам, діям
творчим їхнім радіти‖.

Любов виховується любов’ю, 
доброта - добротою, 

життя — життям, 

найгірше – це втратити віру.



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Освіта  - вища

ВНЗ – Рівненський економіко-
гуманітарний  інститут

Факультет – педагогічний

Спеціальність – початкові класи, 
біологія

Кваліфікація – вчитель початкових 
класів, біології

Рік закінчення – 1999р.



ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Виховання учнівської 
молоді на засадах 
здорового способу 
життя через сучасні 

підходи до створення 
умов для 

самореалізації та 
всебічного розвитку 

особистості



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Формування умов для збереження 
та зміцнення здоров`я учнів, 

навичок здорового способу життя 
як основи розвитку здібностей 

кожної дитини, її 
конкурентноспроможності, 
ініціативності й творчості



Складові здорового способу 
життя

Духовне
здоров`я

Здорове 

харчування
Фізичне 
здоров`я

Психічне 
здоров`я

Соціальне 
здоров`я

Відсутність 
шкідливих          

звичок

Рухова 
активність



МЕТА ДОСВІДУ:

 збереження й зміцнення здоров`я учнів;

позитивна мотивація до здорового способу 
життя;

 залучення широкого кола установ, 
організацій, батьківської громадської до 
розв`язання завдань збереження здоров`я 
учнів;

 виховання культури здоров`я учнів;

 запобігання негативним проявам у 
молодіжному середовищі.



ЗАВДАННЯ ДОСВІДУ:
 об`єднати зусилля вчителів, батьків для реалізації права 

дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й 
психічного здоров`я, що дають змогу зробити процес 
формування здорового способу життя неперервним;

 створити систему роботи з профілактики та запобігання 
тютюнопалінню, наркоманії та алкоголізму;

 активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу 
життя, культури здоров`я та профілактики негативних 
звичок;

 сприяти удосконаленню знань із спитань в учнів навичок 
здорового способу життя;

 навчити дітей правил, норм безпечної поведінки, 
виживання в умовах довкілля створеного цивілізованим 
суспільством;

 виховувати в учнів відповідальне ставлення до власного 
здоров`я та здоров`я інших людей як до найвищох 
індивідуальних цінностей.



УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
 створення освітнього середовища, що наповнена 

символами, термінами, традиціями здорового способу 
життя;

 наявність в найближчому оточені дітей людей, які 
ведуть здоровий спосіб життя;

 створення позитивного емоційного фону на уроках;
 формування активної позиції дитини до засвоєння 

знань, умінь і навичок валеологічного характеру;
 формування переконань у здоровому способі життя;
 урахування індивідуальних психо-фізіологічних і 

вікових особливостей учнів під час проведення уроків і 
позакласних заходів оздоровчого напрямку.



ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ І ВЧИТЕЛЯ
2012-2013 н.р.

ІІ місце у 

міському 
етапі 

Всеукраїнського 
фестивалю-

конкурсу

«Молодь обирає 
здоров`я»

ІІІ місце у міському 
конкурсі 

Екологічних агітбригад
«На нас надіється 

Земля»





ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
 набуття учнями навичок здорового способу 

життя;
 створення системи оздоровчої роботи на 

уроках;
 зміцнення психічного та фізичного здоров`я 

дітей;
 усвідомлення дітьми користі активного і 

здорового способу життя;
 виховання в учнів необхідності постійного 

розвитку, що сприятиме їхньому 
соціальному становленню в суспільстві.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусим зупинятись ми,

Як дітям віддамо усе найкраще,

Тоді й самі сягнем нової висоти!


