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КЕЙС - УРОК «Пандемія коронавірусу: уроки для людства та України» 

Автори: учитель основ здоров’я Олена П’ятничук, бібліотекар Олена Кучеренко  

Розділ: Здоров’я людини 

Рівень (клас): 5-11 

Тема: Соціальне середовище і здоров’я 

Мета: отримати всебічну та об’єктивну інформацію стосовно розповсюдження 

коронавірусної інфекції COVID-19 

 

• Що таке коронавірус, шляхи його передачі. 

• Які найбільш смертоносні пандемії переживало 

людство. 

• Як держава та місцеві органи влади захищають  

своїх громадян в умовах епідемії COVID-19. 

• Як прості речі допоможуть зберегти здоров’я в 

умовах епідемії. 

• Яку роль відіграє реклама у боротьбі з 

коронавірусом. 

• Як маленькі хитрощі захистять нас від інфекції. 

• Як не з’їхати з глузду на карантині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКА ІНФОРМАЦІЯ МЕНЕ ТУТ ЧЕКАЄ? 

8 РОЗГОРТОК З ПРЕДМЕТІВ, ЯВИЩ ТА ПРАКТИК: 

РЕКЛАМА 

ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАВО ІСТОРІЯ 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

ЛАЙФАКІНГ 

МІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 
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Наша країна вперше за часи незалежності зіштовхнулась із загрозою 

масового поширення інфекційної хвороби. Навряд чи в Україні залишилися 

школярі, які нічого не чули про коронавірус ( COVID-19)  Але, можливо, те, що 

ви чули – не зовсім правда, або ви не можете дати раду своїм страхам і емоціям.  

ЗАВДАННЯ 

Що ви думаєте про ці події? (відповіді дітей у форматі «Вільного мікрофону»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий коронавірус 2019 року – це  новий вірус, який спричиняє розвиток 

респіраторних захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби 

COVID-19) та може передаватися від людини до людини. Цей  вірус уперше був 

ідентифікований під час розслідування спалаху в місті Ухань, Китай, у грудні 

2019 року. Наразі відомо, що новий коронавірус передається повітряно-

крапельним та контактними шляхами. Переважає контактний шлях, коли вірус 

потрапляє на слизові оболонки носа, очей, через руки або інші предмети 

(хустинку, рукавиці), після торкання до об’єктів (тварин, м’яса, риби, дверних 

ручок, поручнів), що забрудненні виділеннями із дихальних шляхів хворого чи 

інфікованого. 

                                                         ВСТУП 

                                            ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 
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Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час 

кашлю або чхання у тісному контакті. Коронавірус не здатний зберігати 

заразність під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом 

вважають відстань менше 1 метру. 

На фоні безпекових засторог через розповсюдження коронавірусу, щоб не 

піддатися паніці, необхідно отримувати актуальну інформацію щодо стану 

епідемії,  а також про заходи перестороги та протидії. 

 

ЗАВДАННЯ 

Проведіть самостійний інформаційний пошук в мережі інтернет. Для цього 

оберіть один з варіантів: «грип», або «коронавірус», пошукайте інформацію про 

них. 
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А чи відомо, що таке пандемія? 

Пандемія – епідемія, що характеризується найбільшим поширенням 

інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав , багатьох 

країн світу, континентах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в 

людства, і, зазвичай, ефективних засобів профілактики (вакцини) та лікування. 

Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: чума, холера, 

грип, коронавірусна інфекція 2019 року (ВООЗ визнала 11 березня 2020 р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За матеріалами сайту: https://www.ukrinform.ua/ 

 

ІТОРІЯ 

https://www.ukrinform.ua/
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• Ніколи не можна приховувати інформацію. 

• Потрібна масова вакцинація. 

• Тотальна пропаганда здоров’я. Здоров’я має стати пріоритетом у всіх  

     сферах. 

• Слід мати запасний варіант для того, щоб суспільство знало, як діяти в             

     таких  випадках. 

• Під час пандемії було дуже багато втрат через те, що люди не мали чіткого              

     плану дій. 

ЗАВДАННЯ 

За інформацією чату коронавірус-інфо проаналізувати, як збільшувалась 

захворюваність в Україні від початку епідемії, порівняти з іншими країнами 

Європи. 

Отже, що робить держава, щоб зберегти здоров’я людей? 

Українська влада зробила ряд важливих кроків, аби спрацювати на 

випередження і запобігти масовому  розповсюдженню коронавірусу в Україні. 

Адже , як показав досвід країн Європи та Азії, карантин та обмеження контактів 

між людьми дозволяють уповільнити розповсюдження вірусу, якщо він вже 

потрапив до країни. Обмежувальні заходи дозволяють запобігти перевантаженню 

медичної системи та зберегти можливість допомогти всім, хто захворіє.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОКИ ІСТОРІЇ ПАНДЕМІЙ: 

ПРАВО  
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Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної інфекції ( COVID 19) Цим законом передбачено 

створення правового підґрунтя для оперативного здійснення державного 

комплексу невідкладних заходів для запобігання та лікування коронавірусної 

інфекції. Президент, його Офіс, Уряд та парламент розробив пакет конкретних 

пропозицій щодо того, як підтримати нашу економіку, підприємців та працівників 

в умовах, що значно знижують економічну активність. За порушення санітарних 

норм під час поширення коронавірусної інфекції встановлено відповідальність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 

Вправа «вільний мікрофон» 

Які права громадян України були тимчасово обмежені у зв’язку із запобіганням 

виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)? 

Епідемія коронавірусу вплинула та продовжує впливати на різні регіони 

світу, не стало виключенням наше місто Івано-Франківськ. Місцева громада міста 

першою взяла на себе удар коронавірусу. Із місцевого бюджету почали виділяти 

кошти на боротьбу з поширенням COVID-19. Карантин об’єднав громадян задля 

допомоги іншим: 350 волонтерів розвозять продукти та необхідні речі людям, що 

цього потребують за даними соціальних служб. 

МІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 
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https://www.martsinkiv.if.ua/ 

Бути в курсі епідемічної ситуації стосовно захворюваності в місті  

допомагає мер міста Івано-Франківська Руслан Марцинків, який щодня, двічі на 

день, виходить у прямий ефір з детальною інформацією. Він повідомляє про те, 

що зроблено у боротьбі з епідемією, яку допомогу від меценатів та держави 

надано місту, а також звертається по допомогу до небайдужих. Інформує про 

чітку картину захворюваності, про готовність міських лікарень до масового 

прийому хворих, звертається до жителів про необхідність виконувати карантинні 

заходи. Мер міста Руслан Марцинків закликає не панікувати, адже ситуація під 

контролем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.martsinkiv.if.ua/ 

ЗАВДАННЯ  

Вправа «вільний мікрофон» 

Зверніться до своїх однолітків про необхідність дотримуватись карантинних 

заходів. 

 

https://www.martsinkiv.if.ua/
https://www.martsinkiv.if.ua/
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Хто є групою ризику? 

Перебіг хвороби залежить від імунітету людини 

 

ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ  

Вразливою групою є люди похилого віку та люди з 

хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш 

схильні до розвитку тяжких захворювань. 

 

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ  

Після фіксації випадків захворювань, спричинених новим 

коронавірусом, вразливою групою є медичні працівники. 

 

ОСОБИ, ЯКІ МАЛИ ПРЯМИЙ ФІЗИЧНИЙ КОНТАКТ ІЗ 

ХВОРИМ 

Прямий фізичний контакт із хворим або з інфекційними 

виділеннями. Наприклад, через рукостискання. 

 

ОСОБИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У ЗАКРИТОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ З ХВОРИМИ 

Особи, які перебували у закритому середовищі з хворими на 

COVID-19 на відстані до 2-х метрів та довше 15-ти хвилин. 

 

ЯК СЕБЕ ЗАХИСТИТИ ВІД ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ? 

 

 

 

 

 

  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ  

• Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за   

самопочуттям. 

Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні    

вправи та водний баланс організму. 

• За перших симптомів звертайтеся до лікаря 

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно 

зверніться до свого сімейного лікаря. 

• Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти 

секунд. 

Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в 

якому не повинен бути менше 60-80%. 
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За матеріалами сайту: https://covid19.gov.ua/  

https://www.youtube.com/watch?v=h6Pk5TFoB8I 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ  

Створити колаж на тему «Прості речі рятують життя». 

Яку роль відіграє реклама у боротьбі з коронавірусом? 

Поширення пандемії COVID-19 з одного боку мобілізує населення всіх 

країн, з іншого – викликає у недоброчесних підприємців бажання заробити в 

умовах розгубленості й недостатньої поінформованості частини суспільства. Як 

наслідок – реклама препаратів «від COVID-19». Такі «чудодійні властивості 

вакцин, ліків, бадів, дієтичних добавок можна побачити, зокрема, і в рекламних 

блоках українських телеканалів. На жаль, ці неправдиві рекламні оголошення (бо 

справжня реклама все ж інформує про реальні властивості продуктів) можуть 

увести споживача в оману, адже згідно офіційної позиції Всесвітньої організації 

охорони  здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України на сьогодні немає 

підтверджених ліків від нового коронавірусу. Уведення в оману споживача є 

порушенням Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Facebook блокує рекламу, в якій обіцяють «вбити» коронавірус. Соціальна 

            РЕКЛАМА 

•Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. 

      З тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція — 1,5 метра. 

•Уникайте дотиків до свого обличчя. 

     Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. 

•Термічно обробляйте продукти. 

Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця. 

https://covid19.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=h6Pk5TFoB8I
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мережа тепер не рекламує пости, які пропонують вилікувати коронавірус чи 

поширюють нагальну потребу пошуку ліків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паралельно з цим було запущено дуже багато соціальної реклами, аби 

запобігти поширенню коронавірусу. У цій рекламі нагадують, наскільки сьогодні 

важливе піклування один про одного та про літніх людей, як з користю і безпечно 

провести час на карантині, розвінчують міфи про коронавірус, дають певні поради 

та наголошують, що карантин – це не страшно, варто лише дотримуватись 

рекомендацій, і тоді все буде добре. У соціальній рекламі створюють позитивний 

сюжет з корисною інформацією, адже емоційний стан людей також впливає на 

імунітет. Дуже корисна реклама, яка містить номери гарячих ліній і 

загальновідомі поради, які допоможуть не лише в умовах карантину, а й загалом.  

Рекламні ролики МОЗ України.  

«Як захиститися від коронавірусу»: https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs  

«Що таке коронавірус та чим небезпечний його новий тип, виявлений у Китаї»: 

https://www.youtube.com/watch?v=w9fESFV3Njk 

ЗАВДАННЯ: 

        Запропонуйте свої ідеї та концепції дизайну соціальної реклами профілактики 

COVID-19.  

«Ти не байдужий? Зроби соціальну рекламу: розкажи іншим про те, що тебе 

хвилює». 

Ліки від коронавірусу  не існують 

https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=w9fESFV3Njk
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У світі є такі маленькі хитрощі, які здатні в один момент зробити життя 

простішим. Іноді навіть дивно, як таке одразу не спало на думку.  

Люди вигадують масу корисних порад та хитрих прийомів, які допомагають 

впоратися з повсякденним завданням. Вміння знайти та використати ефектні та 

нестандартні відповіді на подібні питання називають, лайфхаки. Хочете 

дізнатися, що ж це за такі хитрі прийоми (лайфхаки)? То вперед! 

Люди постійно шукають шляхи захисту від коронавірусу. Зокрема, придумали 

варіант, як вберегтися від інфекції в одному з найбільш небезпечних місць 

загального користування – у ліфті. Для захисту потрібні лише зубочистки, 

пінопласт або губка і маленька порожня пластикова пляшка. Гарний лайфхак для 

жителів міст, який можна взяти на озброєння у будь-якій країні.  

Захист дихальних шляхів – наразі актуальне питання. Для створення маски 

потрібні звичайні серветки і тонкі гумки. Спочатку потрібно скласти серветку у 

вигляді «гармошки», а потім на кінці причепити гумки. Все! 

Отже, можна зробити висновок, що лайфхаки можуть зберегти здоров’я! 

           ЛАЙФАКІНГ 

 

Лайфак: Зубочистками можна натискати на кнопки ліфту, щоб не торкатися 

руками потенційно заражені місця 

Для захисту потрібні лише зубочисти, пенопласт або губка і маленька порожня 

пластмасова пляшка.  
https://glavcom.ua/country/health/kitayci-pridumali-layfhak-yak-zahistiti-sebe-vid-koronavirusu-v-

naybilsh-nebezpechnomu-misci-zagalnogo-koristuvannya-668644.html 

https://glavcom.ua/country/health/kitayci-pridumali-layfhak-yak-zahistiti-sebe-vid-koronavirusu-v-naybilsh-nebezpechnomu-misci-zagalnogo-koristuvannya-668644.html
https://glavcom.ua/country/health/kitayci-pridumali-layfhak-yak-zahistiti-sebe-vid-koronavirusu-v-naybilsh-nebezpechnomu-misci-zagalnogo-koristuvannya-668644.html
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ЗАВДАННЯ:  

Провести конкурс серед однокласників на найбільш креативні та життєві 

лайфхаки. Це завдання ви можете використовувати для вправи «Вільний 

мікрофон».  

Мільйони людей по всьому світу змінили звичайний спосіб життя, щоб 

запобігти поширенню епідемії. 

Що таке самоізоляція при коронавірусній інфекції COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоізоляція означає утримання від контактування з іншими людьми для 

того, щоб зменшити ризики інфікування, а саме: тісне спілкування з оточуючими, 

               Лайфхак: у мережі показали, як зробити маску за дві хвилини  

https://glavcom.ua/country/society/layfhak-u-merezhi-pokazali-yak-zrobiti-masku-za-dvi-

hvilini-666630.html  

 

 

           ПСИХОЛОГІЯ 

https://glavcom.ua/country/society/layfhak-u-merezhi-pokazali-yak-zrobiti-masku-za-dvi-hvilini-666630.html
https://glavcom.ua/country/society/layfhak-u-merezhi-pokazali-yak-zrobiti-masku-za-dvi-hvilini-666630.html
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публічні та розважальні заходи, робота, навчання, релігійні служби, спортивні 

змагання, користування транспортом, екскурсії, відвідування ресторанів тощо.  

 

 

 

ЗАВДАННЯ: 

Вправа «Вільний мікрофон» 

Чому нам складно жити в ізоляції? 

 

 

Для чого потрібна самоізоляція? 

•Якщо ви очікуєте результати тесту на 

коронавірус COVID-19. 

•Якщо ви близько  контактували з особами, 

що захворіли на COVID-19. 

•Якщо ви нещодавно повернулися з країн, де 

реєструються випадки захворювання та про 

які повідомляється на сайті МОЗ України. 

Скільки триває самоізоляція? 

Самоізоляція повинна тривати не менше 14 днів з дати настання випадку, 

який став причиною самоізоляції – подорожі, контакти з хворими тощо.  

1. Сприймайте карантин як можливість отримання нових знань  

нестандартними шляхами (дистанційне навчання, онлайн конференції, 

вебінари та інше, для тебе відкриті багато бібліотек та онлайн екскурсій 

музеями світу. 

     ЯК   ПОВОДИТИСЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ? 

СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО НАСТУПНІ ПОРАДИ 

         ПСИХОЛОГА ДОПОМОЖУТЬ ВАМ 
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10. Розвивай свої таланти, на які раніше фізично немає часу ( вивчення 

іноземних мов, уроки малювання, кулінарія, хендмейд). Зараз саме той 

час відкрити щось нове у собі. 

9. Розроби для себе перелік звичок на кожен день – це упорядкує твій режим 

дня (провітрювання кімнати, виконання фізичних вправ та інше), все  це 

чудово впливає на наше самопочуття. 

8. Зроби куточок для усамітнення і попроси дорослих не турбувати тебе, 

коли ти робиш уроки або займаєшся улюбленими справами. Так само ти 

поважай такі ж «куточки» інших членів своєї родини. 

2. З розумінням постався до дорослих, у них також має бути час для онлайн 

роботи. 

7. Переключайтеся з дистанційного навчання, роби 5-10хв перерви 

щогодини. Грай, відпочивай та слухай улюблену музику, 

використовуючи візуалізацію ( уяви собі якесь прекрасне місце…), щоб 

не перевантажувати себе. 

6. Поважай дорослих та їхню турботу про тебе. По можливості батькам 

щодо підтримання будинку в домі.  

5. Піклуйся про своїх молодших братів та сестер, пограйся з ними, почитай 

книжку на ніч.  

4. Пам’ятай.  Спілкування у сім’ї – це важливо! Коли ти пригнічений чи 

погано себе почуваєш, скажи про свої емоції дорослим, якщо маєш 

бажання створи свій особистий щоденник, який через кілька місяців 

можна буде з інтересом прочитати. 

3. Пам’ятай, близькі люди завжди люблять тебе! Підійди і обійми їх. 
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Коронавірус: Як впоратися з панікою: https://vechirniy.kyiv.ua/ 

Як уникнути погіршання психологічного стану: https://moz.gov.ua/ 

https://vechirniy.kyiv.ua/
https://moz.gov.ua/
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ 

№ Найменування Зміст 

1. Отримані результати та 

напрацьовані 

компетенції 

Поняття про коронавірус, самоізоляцію, 

лайфхак. Знання про способи боротьби з 

інфекцією. Уміння слухати і чути 

Презентація себе та своїх ідей 

Командна робота 

Критичне мислення 

Управління часом 

Бути корисним тут і зараз 

Позитивне мислення 

Адаптивність 

Персональна відповідальність 

Отримання практичних навичок 

Застосування отриманої інформації 

2. Тривалість 90 хвилин (спарений урок) 

3. Локація проведення 

кейс-уроку 

Кейс урок проводять в класі 

4. Змагальність Можливий поділ на команди: хлопчики і 

дівчата, по рядах, жеребкуванням. Для 

змагання можна використовувати завдання, 

запропоновані після розгорток 

5. Де брати інформацію 

для кейсу 

http:www.nus.org.ua 

http:www.voxukraine.org 

http:www.uk.wikipedia.org/wiki/ 

http:www.rsdiosvoboda.org 

http:www.ukrinform.ua 

освітня платформа EduFuturetw 

http:www.uaedufuture.biz 

http:www.covid19.com.ua 

http:www.martsinkiv.if.ua 

http:www.amcu.gov.ua 

http:www.osvita.if.ua 

http:www.phc.org.ua 

https://moz.gov.ua/ 

6. Теги, хештеги # залишайсявдома, COVID-19 

коронавірус.пандемія, лайфхаки, 

самоізоляція, #коронавірус важливо 

знати#батькивдома 

7. Можливість схеми 

проведення з учнем – 

дублером 

Можливо 

8. Домашнє завдання Напишіть невелике есе на тему «Як 

коронавірус змінив моє життя» 

 


