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Здоров’я дітей і підлітків у будь-яких соціально-економічних і 

політичних ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом 

першочергової важливості. 

Безумовно, на стан здоров’я дітей впливають такі фактори, як  

несприятливі соціальні та екологічні умови. Одночасно з їх негативним 

впливом на молоде покоління негативно впливає багато факторів ризику, які 

мають місце в навчальному закладі. Усе це переконує педагогів у тому, що 

необхідно вживати спеціальних заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я 

школярів, створення здоров’язберігаючих умов навчання та виховання, 

перетворення навчального закладу на Школу сприяння здоров’ю.  

Педагогічний колектив створив сучасну модель навчального закладу – 

Школи сприяння здоров’ю.  

У Школі сприяння здоров’ю: 

 чисто, тепло, затишно, психологічно комфортно, фізично безпечно; 

 усі турбуються про здоров’я один одного; 

 існує чуйність, творча співдружність; 

 культивується висока повага один до одного, що виражається у спільній 

радості за успіх кожного, наполегливій праці на користь шкільних традицій. 

На питання «Чому тобі подобається навчатися у нашій школі?», учні 

відповідали, тому що: 

 мені добре й затишно; 

 я можу проявити усі свої здібності; 

 проводяться різноманітні, цікаві позакласні заходи; 

За матеріалами педагогічного колективу Шосткинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 
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 працівники школи, педагоги поважають мене; 

 усі дбають про моє здоров’я; 

 у мене є хороші друзі. 

Вчителі: 

Я хочу працювати у цій школі, тому що тут: 

 адміністрація турбується про здоров’я учителів; 

 панує атмосфера взаєморозуміння між учнями і вчителями; 

 разом з учнями навчаємося дбати про власне здоров’я. 

Батьки: 

Я хочу, щоб моя дитина навчалася в цій школі, тому що тут: 

 дбають про фізичний розвиток учнів; 

 створений сприятливий психологічний клімат; 

 моїй дитині нічого не загрожує; 

 дітей навчають турбуватися про власне здоров’я тощо. 

Школа сприяння здоров’ю покликана: 

 забезпечити здоровий спосіб життя всього шкільного колективу шляхом 

створення атмосфери, сприятливої для зміцнення здоров’я; 

 привести всі елементи навчального процесу у відповідність до стану 

здоров’я, фізичних і психологічних можливостей учнів і вчителів; 

 формувати навички здорового способу життя; 

 сприяти вихованню у дітей почуття своєї неподільності з природою, 

відповідальності за власне здоров’я, здоров’я сім’ї і суспільства; 

 підтримувати хороші міжособистісні стосунки. 

Одним з найважливіших напрямів діяльності педагогічного колективу є 

забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов внутришкільного 

середовища. Створюючи умови для навчання і виховання, Школа формує свій 

тип життєдіяльності, який особливим чином впливає на дітей, їхні інтереси, 

мислення, поведінку і здоров’я.  
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Сучасна модель Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1 – Школи сприяння здоров’ю  - «Формування культури здоров’я 

учнів як запоруки їх успішної соціалізації» є результатом роботи 

педагогічного колективу навчального закладу, містить узагальнені матеріали 

створення здоров’язберігаючого середовища, дає можливість ознайомитися із 

впровадженням  інноваційних здоров’язберігаючих педагогічних технологій 

навчання та виховання у практику роботи навчального закладу. 

Працює на кінцевий результат – формування методичних прийомів 

формування культури здоров’я  через розвиток усіх його аспектів: духовність, 

інтелект, фізичний розвиток, соціальний захист, формування особистості 

лідера, емоційно здорової людини. 

Спрямована на  залучення батьківської громадськості, громадських 

організацій та об’єднань до проведення превентивних заходів, формування 

культури здоров’я  підростаючого покоління. 

 



 7 

  

 

 

«Здоров’я – це результат  багатьох соціальних і біологічних чинників» 

(М.Амосов). 

«Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від 

життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, 

розумовий розвиток, міцність знань і віра в свої сили» В.Сухомлинський. 

Формування еколого-валеологічної культури через освіту, створення 

здоров'язбережувального освітнього простору - одна з пріоритетних проблем 

позашкільної освіти. Не випадково В.І. Вернадський зазначив, що в 

майбутньому ми будемо об'єднуватись не за науками, а за проблемами. 

Треба зазначити, що у більшості навчальних закладах створено умови для 

виховання культури здоров'я дітей та молоді, формування в них позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя шляхом впровадження у навчально-

виховний процес відповідних педагогічних технологій. Проте, як зазначають 

дослідники, сьогодні гостро відчувається  відсутність цілісної системи 

виховання культури здоров’я, формування здорового способу життя. 

Питаннями розробки і впровадження здоров'язбережувальних, 

здоров'язміцнюючих та здоров'яформуючих заходів в навчальні заклади 

займаються О. Аксьонова, Т. Бережна, В. Бобрицька, Т. Бойченко, Е. Булич, О. 

Ващенко, І. Волкова, М. Гончаренко, М. Гриньова, О. Міхеєнко, І. Муравов, І. 

Петренко, В. Оржеховська, С. Свириденко та інші. 

Упровадження здоров'язбережувальних освітніх технологій, на думку 

 І.В. Волкової, пов'язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, 

фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, 

екологічних здоров'язбережувальних технологій. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров'язбережувальних  технологій дає 

можливість виокремити такі типи: здоров'язбережувальні; оздоровчі; 

технології навчання здоров'ю; виховання культури здоров'я. 

 Власна концептуальна модель Шосткинської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 1 – Школи сприяння 

здоров’ю та її науково-методичне обґрунтування  
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У цьому контексті найважливішими завданнями сучасного вчителя є 

використання здоров’язбережувальних освітніх технологій, поєднання 

рухового і статичного навантаження, створення емоційно сприятливої 

атмосфери навчання, формування в учнів усвідомлення цінності здоров’я та 

життя, навичок безпечної поведінки, формування культури здоров’я. 

З цією метою для учнів 1-4 класів навчального закладу впроваджується 

інтегрований курс «Довкілля», викладання якого спрямоване на формування в 

учнів практичних навичок спостереження, узагальнення; відпрацювання правил 

безпечної поведінки серед природи. 

Формування основ здорового способу життя через освіту, створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища – один із пріоритетних 

напрямів державної політики у галузі освіти. 

Саме тому з 2007 року  колектив школи почав цілеспрямовану роботу над 

проблемою «Формування культури здоров’я учнів як запоруки їх успішної 

соціалізації». 

У 2009 році відбулося приєднання навчального закладу до обласної 

мережі «Шкіл сприяння здоров’ю», отримали сертифікат (наказ управління 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 13.05.2009 № 393). 

У цьому ж році колектив брав участь у Всеукраїнському  конкурсі – 

захисті сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю та 

нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації за зайняте І місце. 

Педагогічний колектив в 2009 році нагороджений грамотою Міністерства 

освіти і науки України за впровадження інноваційних технологій щодо 

формування культури здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя учасників навчально-виховного процесу. 

Керівник проекту – Кобилякова Антоніна Георгіївна, директор 

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1. 

  Заступник керівника проекту – Залозна Світлана Анатоліївна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 
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Координатор - Сергейко Наталія Олександрівна, заступник 

директора з виховної роботи. 

Тренер за програмою «Школа проти СНІДу» - Пилипенко 

Наталія Миколаївна, вчитель біології Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1.   

Головною метою сучасної моделі навчального закладу – Школи 

сприяння здоров’ю – є: 

 залучення батьківської громадськості, педагогічних працівників, 

медичного персоналу, місцевих органів самоврядування, громадських 

організацій до проведення превентивних заходів щодо профілактики 

негативних проявів серед дітей та підлітків; 

  формування культури здоров’я підростаючого покоління, обговорення 

нових ідей застосування інформаційно-проектних технологій на уроках та у 

позаурочний час  з метою успішної соціалізації учнів; 

 поліпшення матеріально-технічних, організаційно-педагогічних, 

санітарно-гігієнічних та інших умов здоров’язберігання; 

 поліпшення системи повноцінного збалансованого харчування дітей з 

урахуванням особливостей стану їх здоров’я; 

 забезпечення ширшого спектру послуг додаткового навчання в аспектах 

здоров’язбереження, їх відпочинку, дозвілля. 

Досягненню мети, окрім організації та проведення на базі навчального 

закладу науково-практичних семінарів,  сприяє впровадження 

здоров’язбережувальних технологій. 
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 Володіючи сучасними педагогічними знаннями, за постійної взаємодії з 

учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та психологічною службою 

школи, педагогічні працівники навчального закладу планують та організовують 

свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я 

всіх суб’єктів педагогічного процесу.  

Здоров’я дитини, її соціально-психологічна адаптація, нормальне 

зростання й розвиток багато в чому визначаються середовищем, в якому вона 

живе. Для дитини 6-17 років таким середовищем є школа, оскільки тут дитина 

проводить 70% часу. 

Враховуючи, що для учнів головним видом діяльності є навчання, то 

найкращим відпочинком може стати заміна одного виду діяльності іншим. 

Адже організм відпочиває лише тоді, коли один вид діяльності (навчання) 

чергується з іншим (спортом, іграми, фізичною працею, розвагами на свіжому 

повітрі). 

Тому головний акцент зосереджується на загальнофізичній підготовці 

всіх дітей, особливо з вадами здоров’я, для яких працює спеціальна медична 

група. 

У процесі вивчення предмету Захист Вітчизни юнаки знайомляться з 

військовими традиціями України, шліфують військову витримку, фізичну 

підготовку, вивчають основні види сучасної зброї та цивільну оборону. 

Уся ця робота спрямована на підготовку юнаків до служби  у 

національних військових формуваннях, сприяють усвідомленню переваг 

здорового способу життя. 

Система заходів підвищення рівня фізичного здоров’я учнів передбачає 

включення в режим школяра оздоровчих занять: гімнастика  до уроків; 

фізкультхвилинки під час занять, динамічні перерви та перерви, що носять 

ігровий або змагальний характер. 

Впровадження здоров’язбережувальних технологій, 

інтерактивних методів; науково-методичне та навчально-

методичне забезпечення 
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Педагогічний колектив школи опрацьовує активні та інтерактивні 

технології навчання, запроваджує в роботу новітні освітні технології та 

методики. Створюються творчі проекти («Школа сприяння здоров’я», «Я - 

лідер», «Я - патріот» тощо).  

Одним із важливих напрямів Школи сприяння здоров’ю – «Формування 

культури здоров’я учнів як запоруки їх успішної соціалізації» є забезпечення 

необхідних санітарно-гігієнічних умов внутрішнього шкільного середовища.  

Тому створені всі необхідні умови для навчання учнів 1-4 класів, 

облаштовані ігрові кімнати, постійно контролюється температурний режим, 

чистота класних кімнат. Створені відповідні санітарно-гігієнічні умови 

сприяють формуванню позитивного типу життєдіяльності, який безпосередньо 

впливає на дітей, їх інтереси, поведінку, здоров’я. Особлива увага 

адміністрацією, педагогічним колективом школи приділяється повноцінному та 

якісному харчуванню дітей, безкоштовному харчуванню учнів окремих 

пільгових категорій. 

У навчально-виховній роботі розв’язується задача гігієнічного 

нормування навчального навантаження та об’єму домашніх завдань з 

урахуванням шкільного розкладу. На уроках та в позаурочній роботі 

застосовуються здоров’язбережувальні технології, в основі яких – загально 

класна взаємодія та мікрогрупова робота. Важливим моментом 

здоров’язбережувальної діяльності є проблема позаурочної зайнятості дітей, 

організація дозвілля, додаткової освіти: 

- організація фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів; 

- реалізація системи просвітницької роботи з учнями щодо формування в учнів 

культури ставлення до власного здоров’я; 

- розвиток системи позаурочної зайнятості підлітків. 

Особливе місце у роботі школи посідають позакласні заходи. Зміст і 

форму занять ми визначаємо, враховуючи індивідуальні та вікові особливості 

дитини. 
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Зберігаємо кращі традиції школи, зокрема проведення 

шкільних спартакіад та участь у міських, обласних: «Старти надій», 

«Шкіряний м’яч», «Нащадки козацької слави», з легкої атлетики, 

змагань з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування; «Посвята 

в Добрики», вшанування  переможців олімпіад, Фестивалі дитячої творчості 

«Хай зірки не гаснуть!», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», свята Матері, 

Осінній бал, «Зустріч з юністю». 

Психологічна служба спрямовує свою роботу на забезпечення 

психологічного здоров’я учнів. Практичний психолог Крапивна С.В., 

соціальний педагог Кохан О.А. проводять діагностичну та корекційну роботу з 

учнями; консультації для вчителів та батьків; тренінги та анкетування; роботу з 

адаптації учнів 1,5 класів до школи; функціонує куточок шкільного психолога. 

Пріоритетними завданнями психологічної служби стали: 

- оптимізація психічного здоров’я в процесі навчальної діяльності 

(проведення тренінгів, тестування, анкетування, створення доброзичливої 

атмосфери в колективі); 

- психологічна діагностика, вибір та застосування методів корекції; 

- формування основ культури здоров’я молодого покоління під час 

проведення просвітницько-профілактичної роботи; 

- психологічне консультування й освіта вчителів (виступи на засіданнях 

методичного об’єднання класних керівників,  нарадах при директорі тощо); 

- психологічна просвіта батьків (виступи на батьківських зборах, 

індивідуальна робота з батьками за запитом тощо). 

Практичний психолог Крапивна С.В. та соціальний педагог Кохан О.А. 

здійснюють психологічний супровід управлінського проекту «Крок за кроком 

до здоров’я», спрямовуючи таким чином свою роботу на створення психолого-

педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її 

душевний комфорт. 
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Працює медична служба школи. Проводяться планові медичні 

огляди учнів лікарями-педіатрами та вузькими спеціалістами, 

планові щеплення, надання необхідної медичної допомоги, 

санітарно-просвітня робота (санбюлетені), вітамінізація харчування, робота 

стоматолога, функціонує спецмедгрупа для занять фізичною культурою. 

Значна увага надається формуванню здатності випускника у подальшому 

дорослому житті адаптуватися до навколишньої дійсності, тобто його успішна 

соціалізація. За результатами останніх трьох років понад 80% випускників 

стають студентами престижних вищих навчальних закладів України. 

Створюючи умови для реалізації можливостей визначення інтересів 

випускників школи у професійному плані, в навчальний план введені предмети, 

вивчення яких сприяє придбанню якісних знань і навичок  для навчання на 

наступному після закінчення школи освітньому ступені. 

У Шосткинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 функціонує 

методичний кабінет, який є центром всіє методичної роботи навчального 

закладу. 

Кабінет має педагогічну, психологічну літературу, періодичні видання, 

матеріали з проблем навчально-виховного процесу у напрямі формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я дітей та 

учнівської молоді. 

Заступником директора з виховної роботи Сергейко Н.О. створений 

проект «Школа сприяння здоров’ю», метою якого є проектування науково-

теоретично, науково-практично та методологічно інноваційної моделі. 

Вчителем фізичної культури Патою І.В. розроблено методичні 

рекомендації «Готуємось до змагань з багатоборства «Старти надій». 

Старший учитель фізичної культури Бурмістров Г.В. підготував реферат 

«Осанка – запорука здоров’я», в якому підібрані  спеціальні вправи, комплекс 

занять   гімнастики на уроках та у позаурочний час. 

Вчитель Сіваєв А.В. створив методичну розробку «Фізичне 

навантаження для дітей-підлітків». 
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Досвід роботи керівника гуртка  Пати І.В. з питання 

підготовки учнів до Всеукраїнських змагань з багатоборства «Старти 

надій» вивчався та узагальнювався методичним кабінетом 

управління освіти Шосткинської міської ради. 

На базі школи постійно проходять  міські, обласні семінари-

практикуми, заняття методичних комісій міста. У квітні 2011 року Сумським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти був проведений 

обласний семінар «Інноваційні технології формування навичок здорового 

способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в процесі вивчення біології, 

основ здоров’я та позакласній здоров’язбережувальній діяльності». Під час 

проведення семінару директор школи Кобилякова А.Г. презентувала сучасну 

Модель навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю. Учитель біології 

Пилипенко Н.М. провела відкритий урок в 10 класі «Вплив алкоголю та 

нікотину, наркотичних речовин на розвиток зародку людини», Крутова-

Оникієнко О.О. – урок з основ здоров’я в 9 класі «Здоров’я в ієрархії життєвих 

цінностей. Відповідальність за власне здоров’я», Головатюк С.М. – 

позакласний захід «Здорова дитина – щаслива Україна». 

Вчителі, класні керівники проводять відкриті уроки, заняття секцій з 

футболу, акробатики, позакласні заходи. 

Педагогічні працівники школи – активні учасники туристичних змагань 

з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування, неодноразово 

ставали призерами.  

Навчальний заклад має два спортивні майданчики з нестандартним 

обладнанням, що дозволяє оптимально використовувати матеріально-технічну 

базу школи. 

Таким чином, з метою формування культури здоров’я учнів у 

Шосткинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 впроваджуються  

здоров’язбережувальні технології навчання і виховання (Додаток А). 
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Адміністрація школи розуміє, що успішне вирішення питання можливе 

лише за тісної взаємодії сім’ї і школи. Без підтримки сім’ї послаблюється і 

виховний потенціал навчального закладу щодо формування культури здоров’я 

учнів.  

Проведене опитування батьків свідчить про те, що майже всі вони позитивно 

ставляться до збереження і зміцнення здоров’я своїх дітей, але самі, на жаль, не 

є прикладом для наслідування. У більшості з батьків не сформовані ціннісні 

уявлення про здоровий спосіб життя, тому ми вбачаємо головним завданням 

вчителя підвищення ролі сім’ї у формування культури здоров’я учнів, в 

організації спільної роботи школи і  сім’ї з даного питання. А саме: 

- педагогічна діагностика сімей (вивчення психологічного клімату, фактори 

впливу сімейного середовища на здоров’я дітей, рівень підготовки батьків до 

виховання тощо); 

- робота батьківського всеобучу з метою озброєння батьків валеологічними 

знаннями і методиками, відпрацювання форм і методів спільної роботи 

педагогів та батьків з формування культури здоров’я; 

- організація і проведення сімейних вечорів, залучення батьків до п участі в 

класних, загальношкільних заходах; 

- аналіз та корекція спільної роботи психологічною службою школи 

(групові та індивідуальні консультації) (Додаток Б). 

Також у процесі реалізації Моделі Школи сприяння здоров’ю  школа 

співпрацює з соціальними службами, установами тощо. (Додаток В).      

Уся робота спрямована на  досягнення тісної взаємодії педагогічного 

колективу з батьками і громадськістю, що дозволяє зробити процес формування 

здорового способу життя непереривним. 

Найважливішою ланкою виховної системи школи є шкільне 

самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами 

свого життя в школі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, 

Організація роботи з батьками,  громадськістю, співпраця з 

органами учнівського самоврядування 
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Шкільний 
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Гуртки та 

секції 

 

Виховні заходи 

профілактично 

го спрямування 

 

Спортивні 

змагання 

різних рівнів 

вміння жити в колективі, що є важливим в самостійному життя людини поза 

стінами школи. 

Система виховної роботи школи та шкільний парламент, що діє в ШСШ 

№1, передбачає широкий спектр заходів щодо формування здорового способу 

життя, профілактики негативних звичок, виховання внутрішньої, духовної, 

соціальної культури особистості дитини. 

Парламентський сектор «Здоров’я» на рівні учнівського самоврядування 

забезпечує впровадження управлінського проекту  «Крок за кроком до 

здоров’я».  

 

 

 

 

 

 

 

 

У школі розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на 

формування здорового способу життя, постійно впроваджуються інтерактивні 

форми роботи з учнями, батьками. Оздоровчий процес в навчальному закладі 

являє собою чітку, науково обґрунтовану систему, згідно з якою на основі 

національного і міжнародного досвіду здорового способу життя в практику 

навчального закладу впроваджується валеологічна освіта та просвіта дітей та 

батьків. 

Протягом навчального року медичними працівниками проводяться 

заходи:  

- підбір медичних карт за списками класів; 

- заповнення форм щеплення і перевірка правильності заповнення медичних 

карт учнів; 

- проведення антропометрії всіх учнів із записом в медичні картки; 
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Співпраця з 

«Клінікою, 

дружньою до 

молоді» 

Роз’яснювальна 

робота 

Просвітницька: 

лекції, бесіди 

Діагностика 
психологічних 

порушень 

- проведення планових щеплень, диспансеризації, щоденний прийом 

хворих дітей в медичному кабінеті за необхідністю; 

- огляд на педикульоз всіх учнів після канікул; 

- перевірка гостроти зору із записом в медичні картки. 

Співпраця з медичними установами, проведення досліджень в цьому 

напрямку допомагає оптимізувати роботу школи щодо впровадження  

здоров’язбергіаючих освітніх технологій в навчально-виховний процес, зробити 

її більш ефективною. 

Реалізація оздоровчої функції школи вимагає комплексного підходу. Для 

розвитку мови, як основи формування логічного мислення учнів початкової 

школи, вагомою є корекційна робота вчителя-логопеда Гасс А.В. 

Навчальний заклад багато років співпрацює з «Клінікою, дружньою до 

молоді». Саме мета її створення формування здорового способу життя, 

діагностика психологічних порушень, надання кваліфікованої допомоги дітям 

та підліткам, озброєння батьків та учнів необхідними валеологічними знаннями 

і оздоровчими методиками. 

Працівниками Клініки проводиться з дітьми профілактична 

роз’яснювальна робота: перегляд фільмів, тренінги, групові форми роботи. 

Учні, крім перегляду документальних фільмів про шкоду наркотиків, 

алкоголю та інших шкідливих звичок, отримують кваліфіковані відповіді на свої 

запитання від психолога та інших працівників Клініки, дружньої до молоді. 

Вся ця робота сприяє профілактиці хронічних захворювань, формуванню 

програм корекції здоров’я учнів. Працює кабінет довіри, де учні та їхні батьки 

отримують кваліфіковані консультації психолога, медичних працівників. Діти 

мають паспорти здоров’я, навчаються надати невідкладну долікарську 

допомогу.  

Основою цілісної діяльності Школи здоров’я є 

узгоджені дії медиків, психолога, логопеда і 

педагогічного колективу школи.  
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Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 має 

результат в роботі, і вона радо ділиться своїм досвідом. 

На базі школи був проведений семінар заступників з навчально-

виховної роботи, під час якого школа представила свої напрацювання з питання 

ролі управлінських рішень у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

Тема, що була розкрита на семінарі, - «Здоровий спосіб життя – шлях до 

успіху». Продемонстровано систематизовану картотеку з Указами Президента 

України, постановами Кабінету Міністрів України,  з нормативно-

директивними документами Міністерства освіти і науки України з питання 

здорового способу життя, вдосконалення роботи з фізичної культури. 

Проведений позакласний захід «Здорова дитина – щаслива Україна», в якому 

брали участь спортсмени школи, учасники художньої самодіяльності. 

У навчальному закладі  неодноразово проходили міські, обласні 

семінари-практикуми, заняття методичних комісій міста. У квітні 2011 року 

Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти був 

проведений обласний семінар «Інноваційні технології формування навичок 

здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в процесі 

вивчення біології, основ здоров’я та позакласній здоров’язбережувальній 

діяльності». Під час проведення семінару директор школи Кобилякова А.Г. 

презентувала сучасну Модель навчального закладу – Школи сприяння 

здоров’ю. Учитель біології Пилипенко Н.М. провела відкритий урок в 10 класі 

«Вплив алкоголю та нікотину, наркотичних речовин на розвиток зародку 

людини», Крутова-Оникієнко О.О. – урок з основ здоров’я в 9 класі «Здоров’я в 

ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне здоров’я», Головатюк 

С.М. – позакласний захід «Здорова дитина – щаслива Україна». 

Створені управлінські проекти «Партнерство педагогів, батьків, дітей», 

«Вдосконалення фізичного виховання, здорового способу життя, культури 

здоров’я учнів», «Крок за кроком до здоров’я». Це дає можливість спрямувати 

Участь навчального закладу в проектах 
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навчально-виховний процес на збереження й укріплення фізичного та 

психічного здоров’я школярів, впроваджувати педагогічні технології, що 

сприяють психічному здоров’ю дітей та викладачів. 

З метою профілактики захворювань на СНІД та інших негативних явищ в 

підлітковому середовищі вчителем основ здоров’я та біології Пилипенко Н.М. 

проводяться заняття за соціально-психологічною програмою «Школа проти 

СНІДу», тренінги.  (Додаток Г). Інноваційна програма  впроваджується у школі 

з 2010 року. 

Після проведення тренінгів з учнями отримані такі результати за анкетою 

«ПІСЛЯ»: знання – 84%; ставлення – 75%; намір – 87%; вміння – 76%. За 

результатами дослідження можна зробити висновок, що знання, вміння, 

навички та ставлення учнів зросли до власного здоров’я.  

 Здатність дитини успішно проживати шкільний вік. Реалізація повного 

потенціалу безпосередньо пов’язана з ефектом доброго здоров’я, якісного 

харчування і відповідної освіти. Добре здоров’я та якісна освіта є засобами, що 

забезпечують дитині шанс вести продуктивне та якісне життя, дають право на 

успішну соціалізацію. Шкільне здоров’я – інвестиція в майбутнє країни, якість 

народу. 

З метою надання можливості оволодіння сучасними виховними 

технологіями в школі постійно проводяться семінари. За три роки в школі 

проведено цикл освітніх семінарів для директорів шкіл, заступників директорів, 

вчителів, учнів; заняття з батьками щодо збереження та зміцнення фізичного та 

психічного здоров я дітей. 

З метою формування в учнів культури здоров’я, зокрема засад 

раціонального харчування, основ споживчої культури  заступником директором 

з навчально-виховної роботи Небилицею С.М. розроблений та активно 

впроваджується проект «Впровадження в навчально-виховний процес 

інтегрованого курсу «Здоров’я дитини – здорове харчування». (Додаток Д). 

Метою якого є Ознайомлення школярів із загальними підходами до 

раціонального харчування, формування раціонального способу мислення, 
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вміння робити свідомий споживчий вибір та формування культури здорового 

харчування. 

Розширення споживчих знань вчителів з питань здорового харчування та 

свідомого вибору продуктів, донесення їх до своїх учнів за допомогою різних 

дидактичних засобів та прийомів. 

В рамках проекту проводяться відкриті уроки та позакласні заходи. Так, 

30.09.2011 року на уроці «Молоко та молочні продукти» в 3-В класі  (вчитель 

Єресь С.В.) була присутня французька делегація на чолі з послом Франції в 

Україні паном Жак Фором. З 20 по 24 лютого 2012 року вчителі школи взяли 

участь у Фестивалі відкритих уроків за даним проектом та провели відкриті 

уроки «Що потрібно організму?» (2-Б клас, вчитель Зенченко І.Г., 2-В клас, 

вчитель Горбель Т.П., 2-Г клас, вчитель Данченко В.В.), «Подорож країною 

здоров’я» (2-А клас, вчитель Бондарська Г.О.). 

Необхідною умовою вирішення проблем моделі є створення в школі 

управлінського проекту «Крок за кроком до здоров’я» (Додаток Е), 

спрямованого на формування та розвиток фізичного, психічного, соціального і 

морального здоров’я особистості зі стійкими переконаннями та системою знань 

про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і 

зміцнення здоров’я учнів, їх підготовки до самоствердження у суспільстві та 

самореалізації у дорослому житті. 
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Проблему здоров’язберігаючої діяльності в школі неможливо відділити 

від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. У школі в другій 

половині дня для дітей проходять заняття, що включають рухові ігри на 

свіжому повітрі, загально розвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання; 

працює ковзанка. 

У школі щорічно проходять загальношкільні Дні здоров’я, Тижні безпеки 

життєдіяльності  із залученням всіх дітей, викладачів, батьків, спеціалістів 

відповідних служб.  

Оптимізація рухового режиму учнів – один з чинників, що дозволяє 

наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини. 

Фізкультхвилинки  на уроках  дозволяють знімати стан утомленості, 

ослабити психологічну напругу, викликану інтенсивністю занять і просто дати 

дитині можливість рухатися. За сприятливих погодних умов уроки фізичної 

культури та уроки в початковій школі проводяться на природі. 

У кожному навчальному кабінеті силами учнів створені куточки здоров’я, 

що відображають здоров’язбережувальну  діяльність класних колективів;  

функціонує кабінет з основ здоров’я відповідно до Положення.  

Учні – активні учасники   спортивно-оздоровчих заходів школи,  походів, 

екскурсій. 

У  навчальному закладі створений психологічний мікроклімат між 

учнями та вчителями. 

З метою досягнення цього створена модель підготовки компетентного 

випускника загальноосвітнього навчального закладу, а також сучасна модель 

навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю. Все це спонукає вчителів та 

учнів до пошуку ефективних технологій навчання: особистісно орієнтованого, 

інтерактивного навчання, інтегрований інноваційний курс «Довкілля», 

З досвіду роботи навчального закладу в регіоні як Школи 

сприяння здоров’ю 
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проектні технології. Це сприяє здоров’ю і добробуту учасників навчально-

виховного процесу. 

Під час канікул на базі школи працюють оздоровчий табір «Веселка», 

табір праці та відпочинку. Проводяться спортивно-масові, фізкультурно-

оздоровчі заходи. 

У навчальному закладі система валеологічного навчання реалізується 

через уроки основ здоров’я, біології, географії, фізичного виховання. У 

виховному процесі – через шкільне учнівське самоврядування, вільне 

спілкування дітей, гурткову роботу, спортивно-оздоровчі заходи, активну 

участь батьків у виховних заходах. Включення батьків у процес валеологізації 

навчання та позашкільну виховну роботу є обов’язковою умовою успішного 

функціонування школи. Це участь батьків у спортивних змаганнях, туристських 

походах, екскурсійних поїздках, спільних виховних заходах тощо («Веселі 

старти», «Козацькі розваги»). 

Педагогічним колективом школи накопичено передовий досвід роботи 

щодо попередження шкідливих звичок. З цією метою використовуються зміст 

навчальних предметів, різні форми роз’яснювальною роботи: 

- бесіди та лекції під час проведення виховних годин;   

- класні збори; 

- диспути із запрошенням кваліфікованих спеціалістів – лікарів, психологів, 

працівників правоохоронних органів. 

Наприкінці кожного навчального року проводиться традиційна 

загальношкільна конференція батьків, дітей, учителів «Ми та наші діти 

обираємо здоровий спосіб життя» із залученням широкого загалу. 

Таким чином, робота зі здоров’язбереження збагачує і збалансовує 

діяльність колективу школи, спрямовує творчість учителів та учнів на 

вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Вважаємо, що запорукою нашого успіху є створення атмосфери 

взаємоповаги, любові, толерантності та довіри, а також успішної 

соціалізації учнів Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
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№1 – Школи сприяння здоров’ю -  Школи культури здоров’я.  

Отже, сучасна модель Шосткинської спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступенів № 1 – Школи сприяння здоров’ю – відкрита система, яка постійно 

доповнюється у послідовному розвитку компетентностей учнів у різних їх 

проявах: 

 пізнавальна компетентність; 

 особиста; 

 самоосвітня; 

 соціальна; 

 компетентнісне ставлення до власного здоров’я, здоровий спосіб життя. 

Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих навичок учнів: 

уміння приймати рішення, вирішувати проблеми, творчо та критично мислити, 

спілкуватися, мати почуття гідності, чинити опір тиску, будувати 

міжособистісні стосунки, долати емоції та стрес, співчувати, відчувати себе 

громадянином. 

Які б методи і форми роботи не були розроблені в школі, які б 

валеологічні моделі не були запропоновані, а найголовнішу роль відіграє 

вчитель. Як він прийшов на урок, з яким настроєм зайшов до класу, який 

зовнішній вигляд має, чи зумів з першої хвилини уроку, з перших днів роботи у 

класі налагодити, побудувати той невидимий місток у стосунках з дітьми, 

батьками, чи зумів зрозуміти, що кожна дитина, яка сидить у класі на уроці, 

чекає від нього людяності, добра, толерантності, від цього буде залежати 

здоров’я дитини і самого вчителя. 

 Найголовніше – це усвідомлення того, що альтернативного шляху 

збереження та поліпшення здоров’я, крім впровадження здорового способу 

життя, бережливого ставлення до власного здоров’я, не існує.  

 Школа відіграє провідну роль у формуванні в дітей життєво 

важливих компетенцій, необхідних для збереження власного здоров’я. 

 Школа  забезпечує виховання навичок здорового способу життя, 

навчає учня зміцнювати й берегти своє здоров’я, здоров’я членів своєї сім’ї та 
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оточення. Педагог - головна постать у формуванні культу здоров’я як складової 

частини структури гармонійно розвиненої, соціально активної особистості, яка 

володіє знаннями в галузі валеології. 

 Шляхом формування гармонійно розвиненої особистості валеологізація 

навчально-виховного процесу, яка передбачає відпрацювання технології 

побудови уроку як шляху до здоров’я, формування сприятливого 

психологічного мікроклімату учнівського та педагогічного колективів. 

 Валеологічно обґрунтованою є така система навчання у школі, у рамках 

якої на кожному етапі дозрівання дитини забезпечується реалізація базових 

потреб дитини. У цьому разі дитина найбільш повно розвиває свої здібності, 

усвідомлює власну унікальність, самовизначається у житті у процесі 

самоактуалізації, у неї формуються основні компоненти здоров’я. 

У школі проводяться масові акції, заходи, пов’язані з пропагандою 

здорового способу життя: День здоров’я, «Крок за кроком до здоров’я». 

Пройшов дитячий фестиваль (свято) «Твій вільний час та здоров’я», 

семінари-тренінги за програмою «Школа проти СНІДу» (вчитель Пилипенко 

Н.М.). Створені проекти на тему «Людина серед людей», «Знай все про свій 

найцінніший скарб – здоров’я», «Я і моє здоров’я»; міні-диспути на тему «Чи 

залежить від нас здоров’я вихованців?»; батьківські збори «Роль сім’ї у 

формуванні здорового способу життя школярів». 

Крутова-Оникієнко О.О. пройшла експрес-курси з основ здоров’я та 

отримала сертифікат на право проведення тренінгових занять. 
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Актуальність проблеми 
 

Проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я 

дітей була, є і завжди буде одною з головних у сучасній середній освіті. 

Посилення уваги до проблеми зумовлене невтішними показниками 

здоров’я дітей. До причин, які зумовлюють відхилення у стані здоров’я дітей, 

відносяться: несприятливі соціально-економічні, побутові умови; недостатньо 

збалансоване харчування; формальний підхід до загартування; гіподинамія, 

неправильне регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної 

працездатності вихованців (упродовж заняття, дня, тижня, року); порушення 

режимів організації життя дітей – санітарно-гігієнічного, повітряного, 

світлового. Учені і практики все більше наголошують, що на здоров’я 

індивідуума негативно впливають не лише чинники зовнішнього середовища, а й 

спосіб його життя. 

Актуальність зазначеної проблеми зумовила вибір науково-методичної 

теми: «Формування культури учнів як запоруки  їх успішної соціалізації». 

Основною  метою роботи в контексті обраної теми визначено формування 

особистості, яка буде здатна свідомо ставитися до власного здоров’я,  зможе 

вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно 

приймати правильні рішення в умовах мінливого світу.  

Тож, перед школою  все глобальніше постає завдання розроблення 

здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій, які б сприяли не 

лише максимальному розвитку фізичного тіла учнів,  а й їх психіки, формуванню 

духовності, навичок комунікативності. Тобто, формували здоров’я як 

багатоскладову категорію, в яку входить фізична, психічна, духовна і соціальна 

складові. 

Основною  ідеєю моделі Школи сприяння здоров’ю  є систематичне 

використання на уроках та в позаурочний час здоровязбережувальних, 

оздоровчих технологій та технологій, спрямованих на здоров’я, які в процесі 

Опис діяльності навчального закладу – Школи сприяння 

здоров’ю 
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роботи сприяють формуванню в учнів культури здоров’я, створюють умови для 

вирішення завдання успішної  соціалізації  школярів. 

Наукові та практичні дослідження, на яких ґрунтується модель 

Школи сприяння здоров’ю  

Аналіз досліджень і публікацій засвідчує, що зараз проблемам культури 

здоров'я приділяється все більше уваги. Основу теоретичної розробки моделі 

формування культури здоров’я  запропонувала З. Тюмасева  та  досліджують в 

своїх роботах учені  Г. Апанасенко, Ю. Бойчук, А. Вербицький, В. Горащук, В. 

Горова, Р. Денисенко, В. Єфімова, О. Крежевський, О. Кушніна, Л. Моісеєва, Д. 

Натарова, Л. Пономарьова, М. Смірнов, Л. Сущенко, С. Свириденко, Л. 

Татарнікова та ін. 

Технологія  реалізації проблеми «Формування культури учнів як 

запоруки  їх успішної соціалізації» 

У  Концепції розвитку середньої загальної освіти і Концепції розвитку 

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Шосткинської міської 

ради Сумської області (Додаток Є) визначені основні  напрями формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров‘я дітей та 

учнівської молоді. 

Концепція школи базується на головних чинниках – Духовність, Інтелект, 

Здоров’я. 

Дані показують, що з кожним роком зростає показник надлишку ваги. Це 

свідчить про недостатню культуру харчування підлітків, батьків, неправильний 

вибір батьками вибір їжі для школярів. Якщо в школі за раціональним 

харчуванням учнів слідкує адміністрація, робітники їдальні та медичний 

персонал, то вдома діти, зазвичай, не дотримуються правил раціонального 

харчування. Все це не може не хвилювати педагогів та медиків, тому що діти, 

приходячи до першого класу, вже мають відхилення у здоров’ї.  Тому на 

сучасному етапі навчання здоровому способу життя стає важливим 

компонентом освітньої діяльності, яка повинна охоплювати всіх учасників 

навчального процесу. 
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Оптимізація рухової активності учнів має важливе гігієнічне значення, 

оскільки останнім часом у дітей та учнівської молоді спостерігається 

прогресуюча гіподинамія, надлишкова вага, порушення постави та опорно-

рухового апарату, дефекти зору та нервово-психічні відхилення.  

Починаючи з 2007 року, в навчальному закладі проводиться щорічний 

моніторинг стану здоров’я учнів, виконується порівняльна діагностика 

показників здоров’я учнів за останні п’ять років за загальними хворобами іі 

хронічними патологіями (Додаток Ж)..  

У ході моніторингу виявилось, що основними захворюваннями учнів є: 

 ендокринна  система; 

 порушення осанки; 

 зниження зору; 

 органи травлення; 

 простудні захворювання; 

 нервова система. 

У школі введено інноваційний курс “Довкілля”, який є стрижнем системи 

роботи навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю.  Уроки серед 

природи, дидактично-динамічні паузи, ведення щоденників спостережень, 

досліджень - все це практична діяльність дитини  в реальній природній, 

життєвій ситуації, де вона може самостійно зробити вибір, прийняти рішення. 

Навчання і виховання в системі “Довкілля” привернуло увагу і батьків до своїх 

дітей.  

Уроків серед природи, дидактично-динамічних пауз чекають учні і їхні 

батьки, які розуміють їх значення для оздоровлення дітей, особливо в 

початковій школі. Інноваційна модель “Довкілля” є не тільки оновленням 

змісту освіти та виховання, а й  здоров’язберігаючою педагогічною 

технологією. Завдяки цьому учні мають можливість формуватись при 

забезпеченні природовідповідного розвитку, який досягається через 

діагностику фізичного, психічного, соціального та духовного аспектів здоров‘я. 

Турбота про здоров‘я дітей не можливе без постійного піклування батьків, без 
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зв’язку з сім’єю. Тому вчителі, особливо початкової ланки, дуже часто 

проводять з батьками бесіди про здоров‘я малюків, про значення ранкової 

гімнастики і дотримання режиму дня, про окремий обладнаний куточок для 

навчання дитини вдома, придбання спеціальних меблів. На уроках вчителі 1-5 

класів обов’язково проводять фізкультхвилинки. Дбають про те, щоб діти 

правильно сиділи за партою під час письма, бо людина має бути не тільки 

здоровою, а й гарною; краса ж  невіддільна від здоров’я, від гармонійного 

розвитку організму.  

 Успішне вирішення проблеми «Формування культури здоров’я учнів як 

запоруки їх успішної соціалізації» вимагає створення програми, яка б 

регулювала діяльність усіх учасників навчально-виховного процесу в цьому 

напрямку. Тому у школі створена й ефективно працює Програма збереження і 

зміцнення здоров‘я  дітей та учнівської молоді, формування у них 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. (Додаток З). 

Створений управлінський проект «Крок за кроком до здоров’я», що 

об’єднав педагогів навчального закладу в творчу групу, яка працює за власним 

планом роботи. (Додаток І). 

Було розроблено і впроваджено систему, яка характеризує  рівень і 

динаміку фізичного розвитку, рухових можливостей учнів класів,  за 

допомогою «Щоденника зміцнення здоров’я», «Щоденника самоконтролю», 

«Щоденника здоров’я учня», «Паспорта здоров’я». Це  реальний засіб 

контролю здоров’я (Додаток К). 

Здоровий спосіб життя активно пропагується на сайті школи 

Всеукраїнської освітньої мережі «Щоденник.ua». 

Ведеться інформаційна сторінка «Здоров’я», на шпальтах якої медична 

служба школи інформує про правила дотримання безпеки здоров’я. 

 З метою контролю за фізичним і функціональним розвитком школярів 

застосовуємо тести, анкетування, які проводяться на початку і наприкінці 

навчального року (Додаток Л). 
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Серед основних цілей сучасної освіти в Україні визначальною є 

необхідність вироблення оновленого погляду та питання виховання здорової 

особистості, здатної до самопізнання, творчості, самовдосконалення, до свого 

здоров’я і здоров’я інших як до найвищої соціальної цінності.  

У школі ефективно й творчо працює методичне об’єднання класних 

керівників над темою: «Збереження здоров’я учнів як основного чинника 

забезпечення фізично і морально здорової особистості». Результатом роботи 

якого є відгуки учнівського та батьківського колективів про Школу сприяння 

здоров’я, бліц-опитування учасників навчально-виховного процесу. (Додаток 

М).  

Проте озброїти учнів знаннями недостатньо. Тому під час проведення 

позакласних заходів – тренінгів, диспутів, годин спілкування, змагань та 

конкурсів - виховуємо в учнів навички здорового способу життя, вчимо 

приймати самостійні рішення для підтримки й укріплення свого здоров’я. 

 Вчителі постійно ведуть пропагандистську роботу серед учнів і батьків 

(на батьківських зборах) про культуру здоров’я. (Додаток Н).  

Таким чином, формування культури здоров’я учнів здійснюється за 

рахунок: 

– впровадження здоров’язбережувальних технологій; 

– використання інтерактивних методів навчання в роботі з учнями та 

батьками; 

– чіткій системі взаємодії навчального закладу з установами, соціальними 

службами, громадськими організаціями, батьками, психологічною та 

медичною службами; 

– участі в проектах, створення власних; участь і проведення семінарів-

практикумів тощо; 

– науково-методичного та навчально-методичного забезпечення впровадження 

здоров’язбережувальних технологій; 

– застосування системи постійного моніторингового дослідження стану 

здоров’я учнів, визначення шляхів подолання відхилень в здоров’ї; 
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– виховання особистої відповідальності учнів, батьків за стан власного 

здоров’я, їх здатності до самоосвіти, самопізнання, самоконтролю, 

саморегуляції з метою успішної соціалізації. 

 

 Проблеми і труднощі у процесі роботи та шляхи їх подолання 

№ 

з/п 

Зміст проблеми Шляхи подолання 

1.  Недостатнє фінансування 

створених проектів 

Залучення спонсорських коштів 

2.  Недостатнє навчально-методичне 

забезпечення   

Участь у проектах з метою покращення 

навчально-матеріальної бази 

3.  Проведення постійних 

моніторингових досліджень 

вимагає значних часових затрат 

Складання графіка проведення 

моніторингів, застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій 

4.  Недостатня обізнаність батьків з 

питань культури здоров’я, шляхів 

формування засад свідомого 

ставлення до нього 

Застосування різних форм роботи з 

батьками -  групових, індивідуальних – із 

залученням фахівців 
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Отже, слід зазначити, що процес формування свідомого ставлення до  

здоров’я учнів як запоруки їх успішної соціалізації надзвичайно складний, 

залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних 

умов. Тому колективом Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

створена модель Школи сприяння здоров’ю – «Формування культури здоров’я 

учнів як запоруки їх успішної соціалізації». Про ефективність даної моделі 

свідчать факти: 

 кожна дитина підтримує гасло: «Твоє здоров’я – у твоїх руках»; 

 щодня школярі пізнають життя, відкривають для себе світ як під час 

уроків, так і в позакласній виховній  роботі; 

 щорічно зменшується кількість учнів, схильних до шкідливих звичок; 

 покращується психологічне здоров’я школярі:  як наслідок – практично 

відсутні конфліктні ситуації; 

 ефективність моніторингового дослідження, за результатами якого не 

погіршується, а в деяких класах – покращується стан здоров’я учнів; 

 випускники школи не залишаються за межами навчальних закладів; рівень 

вступу до ВНЗ – понад 80%; 

 за результатами 2011 року учнями школи не було скоєно жодного 

правопорушення, що свідчить про належну культуру учнів школи; жоден учень 

не перебуває на диспансерному обліку в медичних закладах міста з приводу 

вживання алкоголю, наркотичних., психотропних речовин. 

Кожен учень нашого навчального закладу – учасник сучасної моделі – 

Школи сприяння здоров’ю. Діти свідомо обирають здоровий спосіб життя, 

спрямовують свої зусилля на збереження і зміцнення власного здоров’я. 

Сучасна модель навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю – це 

мандрівка учнів нашої школи сходинками народної скарбнички: 

 «Хто день починає з зарядки, у того справи у порядку»; 

Висновки про ефективність сучасної моделі Шосткинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 – Школи сприяння 

здоров’ю; перспективи рощзвитку  
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 «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі»; 

 «Посієш звичку – пожнеш характер»; 

 «Раціональне  харчування – запорука здоров’я. Неправильне харчування – 

причина багатьох хвороб»; 

 «Здорові звички – це здоров’я, а воно буде міцним тільки тоді, коли ви 

подружитесь із цілющими скарбами землі та лікарськими рослинами». 

  Педагогічний колектив Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1, впроваджуючи модель Школи сприяння здоров’ю – «Формування культури 

здоров’я учнів як запоруки їх успішної соціалізації», здоров’язбережувальні 

технології наслідує стародавнього лікаря та філософа Авіценну ,який 

стверджував: «Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно 

багато що знати». 
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Додаток А

Здоровязбережувальні  Оздоровчі 

Спрямовані на здоров’я  

Гігієна 

Статеве виховання 

Профілактика 

травматизму  

Профілактика 

шкідливих звичок  

Інтерактивний курс 

«Довкілля»  

Робота спортивних 

секцій  

Тематичні години 

спілкування  

Формування  
життєвих 

компетентностей  

Диспансеризація 

учнів 

Профілактичні 

щеплення 

Рухова активність 

Вітамінізація  

Раціональне 

харчування  

Санітарно-гігієнічні 

заходи  

Медичні огляди  

Фізична культура 

Загартування  

Музична терапія  

Уроки основ здоров’я  

Спортивні змагання  

Тижні здоров’я  

Фізкультхвилинки  

Формування в учнів культури здоров’я, навичок 

використання отриманих знань у повсякденному житті  
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Додаток Б

Масові Індивідуальні    

Групові  

Лекції  

Бесіди  

Батьківський  всеобуч 

Консультації  

Конкурси   

Диспути   

Класні батьківські 

збори 

Сімейний клуб  

Спортивні свята 

Сімейні вечори 

Загальношкільні 

традиційні свята 

Конференції  

Екскурсії,  походи 

Загальношкільні 

батьківські збори  

Дні відкритих дверей  

Формування культури здоров’я учасників 

 навчально-виховного процесу  

Консультації  

Доручення   

Самоосвіта   

Виступи   



 2 

ШКОЛА  

сприяння 

здоров’ю 

Соціальні 

служби 

Органи 

влади 

 

Цікаві зустрічі, 

брейн-ринги, КВК, 

конкурси малюнків, 

запрошення 

працівників  тощо 

Дитячі та 

юнацькі 

організації 

Цікаве дозвілля, 

розвиток здібностей, 

організація свят 

Реалізація  

програма «Школа 

проти    СНІДу», 

участь в акціях 

Психологічна 

служба 

Зустрічі з 

працівниками 

соціальних служб, 

участь у 

благодійних акціях, 

профорієнтаційна 

робота 

 

Залучення засобів 

масової інформації 

до шкільного 

життя, висвітлення 

подій у міських 

газетах 

ЗМІ 

Організація 

профілактики 

правопорушень за 

участю працівників 

правоохоронних органів 

Медична 

служба 

Правоохоронні 

органи 

Виступи на  

класних годинах, 

моніторинги здоров’я 

учнів, проведення 

медичного огляду 

Організація та 

проведення міських 

заходів та акцій 

Пожежна 

безпека 

Додаток В 
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Додаток В 

Додаток Г 
Тренінгові заняття 1. 

Здоров'я — цінність нашого життя 
Мета: дати учням поняття про здоровий спосіб життя, довести пріоритети 

здоров'я серед інших цінностей людини та негативний вплив шкідливих звичок 

на самопочуття; формувати прагнення займати активну життєву позицію, 

сприяти визначенню власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий 

спосіб життя. 
Обладнання: плакати з правилами, папір, бейджики, ручки, маркери, плакат 

із зображенням дерева («дерево очікування»), дошка, скотч, плакати: 

«Шкідливі звички», «Шкала здоров'я», роздатковий матеріал. 
Хід заняття 
I. Оголошення теми і мети заняття 
Тренер. Тема сьогоднішнього заняття: «Здоров'я — цінність нашого життя», 

Поговоримо ми про здоров'я, активну життєву позицію, спробуємо визначити 

власні духовні цінності та їх вплив на наше життя. 
II. Мотивація діяльності Вправа «Знайомство» Мета: знайомство з учасника-

ми, презентація себе, налагодження контакту між учасниками, розширення 

відомостей про присутніх, позитивні емоції. 
- Учасники сидять у колі. По черзі кожен називає своє ім'я і супроводжує це 

якимось рухом. Наступний учасник повторює ім'я і рухи попереднього 

учасника і представляє себе і т. д>, останній учасник повторює імена і рухи усіх 

учасників тренінгу. 
- По черзі кожен розповідає про себе: «Я цікавий тим, що...» Тренер повинен 

заохочувати учасників. Якщо хтось із учасників не зможе одразу включитись у 

гру, слід надати йому можливість поміркувати і натомість передати слово 

наступному учаснику. 

Обговорення правил спілкування у групі 

Правила можуть бути такі: 

•    дотримуватися   регламенту (пунктуальність); 

• слухати і чути; 

• бути активним; 

•  говорити тільки за темою і тільки від свого імені; 

•  не критикувати: кожен має право на власну думку; 

• конфіденційність; 

• взаємоповага; 

• говорити коротко, по черзі; 

• правило піднятої руки; 

• право ведучого тощо. 

Вправа «Мої очікування»  

Мета:  визначити  сподівання очікування учасників щодо проблематики 

заняття. Учасникам роздаються невеликі стікери (кольорові папірці), вирізані у 

формі листочків. Тренер просить підлітків написати на них, що саме вони 

чекають від заняття. Потім усі по черзі промовляють  очікування та 

прикріплюють на плакат із зображенням великого дерева. 
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ІІІ Робота за темою заняття 

Інформаційне    повідомлення 

«Що  таке здоров'я?» 

Тренер..   Здоров'я   —   спосіб життя людини. Це той стиль, який вона 

обирає для себе, і саме він визначає, досягне людина благополуччя чи ні. Давно 

доведено: усе, що робить людина, відбивається на її здоров'ї. Міцне здоров'я — 

стійкий процес роботи над ним.  Воно залежить від цілей людини, й інтересів і 

звичок. А в житті може йти двома шляхами: один веде її до здоров'я, інший — 

від здоров'я. 

Отже, сьогодні ми спробуємо ступити на свій шлях до здоров'я, а от у якому 

напрямку до нього йти — обирати вам?  

 Що таке здоров'я? 

Здоров'я — це нічого, але все без здоров'я ніщо. 

Здоров'я —це стан повного фізичного, соціального і психічного 

благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи немічність. 

Здоров'я — це утримання від уживання спиртних напоїв і паління. (ВООЗ: 

статут, 1948 р.) 

Концепція здоров'я означає ступінь, у якому особистість чи група осіб 

здатна, з одного боку, реалізувати свої потреби, а з іншого, змінювати 

середовище. Отже, здоров'я можна розглядати як ресурс повсякденного життя, 

а не як ціль життя. Це позитивна концепція, у якій на перший погляд 

висуваються суспільні й особистісні ресурси, а також фізичні здібності. 

Фізичний чи психічний стан, коли відсутні дискомфорт чи біль, що дозволяє 

конкретній людині найефективніше і найдовше функціонувати в середовищі, в 

якому вона опинилася внаслідок випадку чи вибору, найбільш наближений до 

поняття «здоров'я» (Дюбуа). 

Здоров'я — це стан, при якому люди здатні контролювати своє життя 

завдяки справедливому розподілу можливостей і ресурсів. Таким чином, 

здоров'я — це сукупна цінність. Я не можу бути здоровим за рахунок інших чи 

надмірного використання природних ресурсів. 

Здоров'я — значить бути щасливим. 

Здорова людина — це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує 

обов'язки, які покладає на неї життя, та повністю реалізує свої фізичні й 

розумові здібності. 

Здоров'я — це відчуття радості від того, як ти виглядаєш (Бутс.) 

Здоровий спосіб життя — це такий спосіб життя, який зберігає і поліпшує 

здоров'я. 

Гра-розминка «Масаж»  

Мета: релаксувати учасників, підвищити рівень групової згуртованості 

Всі учасники стають у коло. Тренер пропонує повернутися праворуч і 

покласти руки на плечі учаснику, який стоїть попереду. Далі всі йдуть по колу і 

роблять масаж під час слів тренера: «Масажуємо плечі, потім руки до ліктів, 

вертаємося до плечей, масажуємо шию, хребет, талію, вертаємося по хребту до 

плечей. Зупинилися, зробили оберт на 180 °С. А тепер «віддячимо» за 

завзятість своїм партнерам. 
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Вправа «Модель здоров'я» 

Учні розбиваються на групи. Кожній групі пропонується зобразити модель 

здоров'я, в яку можуть входити всі складові здоров'я. Групи представляють 

свою модель. Після представлення групам пропонується обмінятися своїми мо-

делями. Далі група, якій дісталася чужа модель, «руйнує» її, тобто зображує 

чинники, що руйнують здоров'я. 

Тренер. Що ви відчували, коли руйнували чужу модель здоров'я? Чи легко 

відновити зруйноване? 

(Учні роблять висновок, що відновити зруйноване дуже важко, тому треба 

берегти те, що маємо.) 

Тренер. Це завдання проведене не випадково. Одним із чинників, що 

руйнують здоров'я, є шкідливі звички: вживання алкоголю, надмірний перегляд 

телепередач, куріння, вживання наркотичних речовин, переїдання тощо. 

Вправа «Перевтілення» Мета: сприяти усвідомленню учнями власного «Я» 

та кращому відчуттю інших людей. 

Учасники сідають у коло. Ведучий говорить про те, що знайомство 

продовжується, і пропонує закінчити речення. 

• Якби я був книжкою, то я був би (словником, детективом, романом тощо). 

• Якби я був явищем природи, то я був би ( вітром, сонцем, буревієм тощо). 

• Якби я був музикою, то я був би (романсом, класикою, джазом тощо). 

• Якби я був лікарем, то я був би (терапевтом, лором, хірургом тощо).  

Тренер розподіляє учнів на групи за лікарськими спеціальностями. 

Вправа «Як розпорядитися своїм життям?»  
Мета: навчити учасників визначати власні духовні цінності, вплив духовних 

цінностей на своє життя. 

На початку тренер пояснює правила, за якими буде відбуватися рольова гра 

під назвою «Як розпорядитися своїм життям?», і наголошує, що вона допоможе 

кожному з учасників знайти відповідь на це запитання. Пояснюючи правила 

гри, тренер роздає учасникам папірці. Чим реалістичніше буде організовано 

гру, тим кращим буде результат. До початку гри тренер переглядає список 

«товарів» на продаж і пише назву кожного на аркуші або надає аркушу форму 

«товару». 

Тренер. На початку гри прошу кожного написати своє ім'я на 10-ти 

папірцях, які вам роздали, Кожен папірець репрезентує якусь вашу частку: 

вашу енергію, інтереси, час, ресурси, ідентичність тощо. Протягом кількох 

хвилин ці 10 папірців будуть уособлювати вас, отже, кожен має зберегти свої 

папірці! 

Через хвилину перед кожним постане вибір — «витратити» чи «заощадити» 

свої папірці. На продаж будуть виставлені різноманітні «товари» по парі. 

Правила гри не дозволяють купити обидва товари, тільки щось одне або нічого. 

Зрозуміло, що, коли закінчаться папірці, вже нічого не можна буде купити. Усі 

покупки можна робити лише тоді, коли «товари» пропонуються на продаж. Не 

можна повернутися до попередньої пари, якщо на продаж уже виставлено 

наступну пару. 
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Тренер дає час для того, щоб кожен учасник написав своє ім'я на 10-ти 

папірцях, а після цього пропонує першу пару на продаж. Далі він збирає папірці 

у тих, хто бажає зробити покупку, і видає кожному покупцю картку, що 

засвідчує його покупку. 

Пара 1: а) чудова квартира або будинок (1 папірець); б) новий автомобіль на 

вибір (1 папірець). 

Пара 2; а) повністю оплачена поїздка на канікули терміном 1 місяць у будь-

яку країну світу разом з другом (2 папірці); б) повна гарантія того, що людина, з 

якою тобі хотілося б одружитися вже сьогодні, обов'язково одружиться з тобою 

у недалекому майбутньому (2 папірці). 

Пара 3: а) стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів 

терміном на 2 роки (1 папірець); б) мати одного справжнього друга (2 папірці). 

Пара 4: а) закінчити престижний університет (2 папірці); б) заснувати 

прибуткову компанію (2 папірці). 

Пара 5: а) мати щасливу сім'ю (З папірці); б) здобути всесвітню славу (3 

папірці). 

Після того, як усі учасники зробили свій вибір із цієї пари, тим, хто вибрали 

щасливу сім'ю, повертаються два папірці як винагорода. 

Пара. 6; а) можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 папірець); б) 

відчуття задоволення протягом усього життя (2 папірці). 

Пара 7: а) п'ять років безмежної фізичної насолоди (2 папірці); б) любов та 

повага тих людей, які для тебе є найдорожчими (2 папірці). 

Ті, хто вибрали п'ять років насолоди, додатково сплатіть один папірець 

(якщо він залишився), оскільки за певні речі ми маємо платити більше, ніж 

здається спочатку. 

Пара 8: а) чиста совість (2 папірці); б) здатність досягти успіху в тій сфері, 

де найбільше цього прагнеш (2 папірці). 

Пара 9: а) створити диво для того, кого любиш (2 папірці); б) можливість 

прожити заново (або повторити) одну подію з власного минулого життя (2 

папірці). 

Більше не дозволяється робити покупки. Ті папірці, що не були використані, 

вважаються знеціненими. 

Запитання для обговорення: 

* Яка покупка подобається вам понад усе? Чому? 

*   Чи шкодуєте, що зробили якусь покупку? Чому? 

* Чи хотілося б вам змінити правила гри? Чому? 

* Чого ви навчилися, виконуючи цю вправу? 

Тренер. Наші духовні цінності впливають на те, як ми витрачаємо власний 

час та ресурси. Правила гри можна змінити, але життя — це не гра. Не можна 

повторити вже зроблений вибір чи скасувати прийняте у минулому рішення. Не 

можна охопити абсолютно все чи скористатися кожною можливістю. Не можна 

передбачити, які можливості залишаться відкритими для тебе через тиждень 

або рік. Тобі завжди бракуватиме часу, варіантів вибору, грошей, можливостей 

тощо. Ти повинен будеш платити за кожен свій вибір у житті — і часто ця 

плата буде перевищувати твої сподівання. 
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Гра-розминка «Емоція по колу» 

Мета: зняти емоційну напругу, пожвавити роботу. 

Всі учасники сідають у коло, кожен по черзі за допомогою міміки передає 

якусь емоцію, всі інші один за одним її повторюють. Вправа закінчується, коли 

всі учасники передадуть свої емоції. 

Вправа «10 заповідей здоров'я» 
Мета: звернути увагу учасників на власні звички та необхідність здорового 

способу життя, закріплення знань, отриманих на занятті. 

Тренер поділяє учасників тренінгу на підгрупи. 

Тренер. Пропоную уявити себе мудрецями, які жили в давнину, і, 

спілкуючись у групах, розробити 10 настанов-заповідей для зміцнення здоров'я. 

* (Групи презентують свої розробки.) 

Запитання для обговорення: 

* З чим можна порівняти заповіді?  Як ви розумієте давній латинський 

вислів: «Якщо є сумнів — утримайся». 

• Чи важко було виконувати цю вправу? Що дає робота над цією вправою? 

IV. Підведення підсумків заняття 

Вправа «Запитання-відповіді» 
Мета: підведення підсумків тренінгу, перевірка набутих знань. 

Учасники розподіляються на 4 групи. Тренер розподіляє запитання: 

Група 1. Для чого нам здоров'я? 

Група 2. Що заважає людям бути здоровими? 

Група 3. Що шкодить здоров'ю? 

Група 4. Від чого чи від кого залежить стан здоров'я? 

Вправа «Мої враження» 
Мета; отримати від кожного учасника інформацію про враження від 

проведеного тренінгу. 

На столі лежать два види паперу різного кольору (наприклад, жовтого і 

червоного), вирізаного у формі яблук. 

Тренер. Ви бачите на столі аркуші. Вони знадобляться нам для підведення 

підсумку заняття. На аркушах червоного кольору ви напишете свої позитивні 

враження від тренінгу, а на аркушах жовтого кольору — побажання щодо 

поліпшення нашої роботи або те, що сьогодні вам не сподобалось і чому. 

Не обов'язково брати і червоний, і жовтий аркуші. Ви можете скористатися 

(при бажанні) тільки одним кольором. Після того. як ви опишете власні 

враження, підійдіть, будь ласка, до плакату із зображенням «дерева» і наклейте 

свої «яблука» біля своїх «листочків». 

Прикінцеве слово «Все залежить від тебе» 

Тренер. Колись давно у стародавньому Китаї жив розумний, але дуже 

пихатий мандарин. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та 

розмов із підданими про власний розум і спогадів про минулу зустріч з 

імператором. Так ішли дні за днями, роки за роками... 

Аж ось пройшов усією країною розголос, що неподалік від кордону з'явився 

чернець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого 

мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось ченця 
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найрозумнішою людиною на світі? Але вигляду нікому про своє обурення не 

подав, а запросив ченця до себе у палац. Сам же задумав обдурити його: «Я ві-

зьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках — 

живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе — я роздушу метелика, а якщо 

мертве — випущу його». 

І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім 

хотілося подивитися двобій найрозумніших людей на світі. Мандарин сидів на 

високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу 

ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов маленький, худорлявий 

чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти 

на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин проказав: 

«Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?» Мудрець трохи 

подумав, усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх руках!» Збентежений мандарин 

випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми 

яскравими крильцями. 

Отже, лише від вас залежить, чи будете ви піклуватися про своє здоров'я і 

чи буде ваше майбутнє щасливим і безтурботним. 

Вправа «Кроки до здоров'я» Тренер, Щоб прийняти в житті правильне 

рішення, потрібно спочатку продумати всі «за» і «проти», задачі і цілі в житті, 

що стоять перед тобою, вирішити, що важливіше, і лише потім робити вибір. 

Зважаючи на те, що ви сьогодні почули і про що дізналися, пропоную вам 

розробити власний шлях до здоров'я, зробити перші кроки на цьому шляху. А 

от який шлях оберете ви — покаже саме життя. Роздаю вам паперові сліди, на 

яких прошу написати власні кроки до здоров'я. Тепер довільно покладіть їх на 

підлогу і крокуйте по них. Тож усе у ваших силах. Бажаю удачі! 

(Учасники виконують завдання.) 

Наприкінці тренер пропонує відповісти на запитання: 

-   Які  повідомлення,   вправи, ігри вам сподобались? 

- Чи відчували ви дискомфорт, негативні почуття? 

- Якщо так, під час яких вправ це було? 
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Тренінгове заняття №2 
Скажемо курінню: «Ні!» 

Мета: ознайомити учнів із небезпечними 

наслідками куріння; відзначати найефективніші 

способи утримання молоді від куріння; навчити 

приймати усвідомлені рішення; формувати у 

підлітків навички групової взаємодії, продук-

тивного спілкування та активного слухання. 

Обладнання: плакат із зображенням 

повітряного змія, маркери, зошити, ручки, 

дошка, клей, ножиці, бейджики, роздатковий 

матеріал. 

Хід заняття 

Оголошення теми і мети заняття, мотивація діяльності 

Тренер. Ми раді вітати вас на нашому тренінгу. Наше життя стрімке, цікаве, 

повне багатьох несподіванок, та в ньому існує те, що люди цінують найбільше, 

те, чого не можна придбати ні за які гроші, — це здоров'я. 

Проблема людини та її здоров'я— одвічна проблема, стрижнем якої є шлях 

до вільного гармонійного розвитку. Здоров'я — поняття багатопланове. Це не 

лише відсутність хвороб, а й високий рівень благополуччя, не тільки 

матеріального, а й духовного, комфортне психологічне самопочуття, добрі 

соціальні взаємини. 

Проблема здоров'я належить до глобальних проблем, вирішення яких 

сприяє подальшому розвитку нашої держави. Особливої уваги потребує молоде 

покоління, усвідомлення ним цінності здоров'я, визначальної ролі здорового 

способу життя та формування в нього на цих засадах індивідуальної поведінки. 

У людей є різні залежності: від ліків, алкоголю, наркотиків тощо. Однією з 

найпоширеніших є залежність від куріння. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, 

чому люди починають курити, особливо підлітки, і як позбутися цієї шкідливої 

звички. 

Наш тренінг називається «Скажемо курінню: «Ні»!» і присвячений 

Міжнародному дню боротьби з курінням, який відзначається 21 листопада. 

Повторення правил роботи у групі 

Вправа «Очікування» 
Учасникам роздаються стікери, на яких вони записують, чого чекають від 

цього тренінгу. Потім по черзі промовляють свої очікування і вивішують на 

плакаті із зображенням повітряного змія. 

Гра-розминка «Град» 

Мета: активізувати увагу учасників, посилити згуртованість колективу. 

Учасники сідають у коло. Тренер пропонує їм пригадати, як падає дощ, 

потім—град, і починати слідом за ним повільно тупотіти то однією, то іншою 

ногою, немовби падають градини. Поступово ритм стуку доводиться до дуже 

швидкого, а потім, також поступово, тупіт припиняється. 

ІІ. Робота за темою заняття  

Інформаційне повідомлення «Історія виникнення тютюнопаління» 
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Тренер. Історія тютюнопаління нараховує тисячоліття, і в різні періоди 

були свої причини його поширення: від релігійних ритуалів, лікування різних 

хвороб до економічної вигоди, моди та престижу. 

Археологічні свідчення показують, що ще 4 000 років тому 

північноамериканські індіанці вживали тютюн. У стародавніх цивілізаціях 

паління чи вдихання диму було пов'язане з релігійними ритуалами. Дим 

вважався наділеним магічною силою та цілющими властивостями і 

забезпечував перемогу над ворогом. 

В Європу тютюн було завезено наприкінці XV ст. після відкриття в 1492 

році Колумбом Америки. З другої половини XVI ст. тютюн набув популярності 

як лікарська рослина: його нюхали, вживали для лікування застуди, зубного 

болю, шкірних та інфекційних хвороб. 

На території України тютюн з'явився на початку XVII ст. Поширювачами 

його були запорізькі козаки, які перейняли тютюн у кримчаків. Запорізькі 

козаки не уявляли своє життя без тютюну та люльки. Окрім того, кожен козак 

мав власну люльку, яку палив на загальних зборах. Попри те, що люлька для 

козака була «перша справа», в народі палити вважалося ділом гріховним. 

Мозковий штурм «Життєві ситуації» 
Тренер. Тож давайте з'ясуємо, чому люди починають курити? Прохання 

швидко і коротко наводити ті аргументи, які спадають на думку. А я буду 

записувати їх на дошці. 

(Після того, як відповіді вичерпано, відбувається їх обговорення і 

виокремлюються найважливіші аргументи. Тренер підводить підсумки.) 

Рольова гра «У сім'ї починає курити дитина!» 

Необхідно зіграти ролі: бабусі, дідуся, тата — директора тютюнової 

фабрики, сина — винуватця «свята», подруги Маші, вчителя, шкільного лікаря, 

друга Толіка, менеджера по рекламі, сусідки тітки Клави. Ролі розподіляє 

тренер. 

Вправа «Асоціації»  
Тренер. Які асоціації пов'язані у вас зі словом «куріння»? 

(Учні відповідають, а тренер записує відповіді на дошці.) 

Тренер. Тож, як бачимо, куріння — негативне явище (акцентує увагу на 

хворобах) і шкодить здоров'ю людей. А зараз ми побачимо, як тютюновий дим 

діє на живий організм. 

Вправа «Експеримент» 

Проводиться дослід. Стиснувши пляшку, в яку поклали вату, витискують з 

неї повітря. Запалюють сигарету та починають повільно й рівномірно 

послаблювати тиск на пляшку. 

• Як виглядає пляшка? 

• Як ви думаєте, як впливає паління на внутрішню поверхню ваших легень? 

Для більшої наочності пропонується   капнути   води   — крапелька набуває 

жовтого кольору. Для визначення впливу смоли на  живу  тканину   

пропонується потерти стебло рослини ваткою з пляшки. 

•  Що бачимо в результаті експерименту? (Передбачувана відповідь: 

загибель живої тканини.) 
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Тренер. Який висновок можна зробити щодо впливу тютюнової смоли на 

організм? 

Вправа «Короткочасні та тривалі наслідки куріння» 

Учасники діляться на 4 групи: зима, осінь, весна, літо. Кожна група отримує 

завдання на картках: 

Картка 1. Перелічити всі короткочасні негативні наслідки куріння. 

Картка 2. Перелічити довгострокові позитивні наслідки куріння. 

Картка 3. Перелічити всі негативні довгострокові наслідки куріння. 

Картка 4. Перелічити всі короткочасні позитивні наслідки куріння. 

Усі відповіді записують на великих аркушах і вивішують на дошку — лідер 

групи їх представляє. 

Інформаційне повідомлення «Що таке пасивне куріння?» 

Тренер. Курець шкодить не лише собі, а й навколишнім. Людина, яка 

провела годину в накуреному приміщенні, отруюється так само, як людина, що 

викурила сигарети. Рідні й близькі не зі своєї вини стають «пасивними 

курцями». Дуже уразливі діти до 5 років: вони часто хворіють на пневмонію, 

респіраторні захворювання, і загрожують порушення у розвитку серцево-

судинної системи. 

А чи не порахувати нам, скільки  людина, яка курить, змогла б зекономити, 

якби не курила? 

Вправа «А чи не порахувати нам?» 

Тренер. Зараз вам пропонується порахувати, скільки грошей із сімейного 

бюджету витрачається на куріння. У кожного є картка, тож оберіть довільно 

кількість цигарок, що викурюється за день, і заповніть картку (див. картку). 

Картка 

Термін  Кількість 

цигарок  

Сума грошей  Задоволення,  

подарунки, 

подорожі за ці 

гроші  

День        

Тиждень        

Місяць       

Рік        

Тренер. То чи варта шкідлива звичка того, щоб відмовляти собі у 

задоволеннях? 

Вправа «Послання тому, хто хоче кинути курити» 
Учасники по черзі пишуть на листку побажання тому, хто вирішив кинути 

курити, закручуючи стрічкою листок. 

Можливі побажання: 

•  Повідом своїм друзям, батькам, що ти кидаєш курити. Чим більше людей 

буде знати про твоє рішення, тим більше шансів довести почате до кінця. 

•  Не зарікайся кинути «назавжди» — кинь спочатку на один день, потім ще, 

ще і ще на один. 

•   Щоб відволіктися, займись чим-небудь із друзями, що не курять. 
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•  Викинь усе, що нагадувала б тобі про куріння: попільничку, запальничку 

й т.д.                        
•  Запасися жувальною гумкою без  цукру,  м'ятними пігулками, морквиною 

тощо. 

•  Пам'ятай: якщо ти зможеш кинути курити, ти навчишся розпоряджатися 

своєю долею. Тобі буде простіше приймати й інші важливі рішення. 

•   Постійно нагадуй собі, що куріння буде обов'язково заважати виконанню 

поставлених задач. 

•  Кожного дня зменшуй кількість викурених цигарок, аж доки залишиться 

одна. Не кури її, а розламай і скажи собі: «Стоп!» 

•  Щодня відкладай гроші, які витратив би на сигарети, і визначся — що ти 

за них купиш наприкінці навчального року. 

•  Можеш розробити програму для тих, хто хоче кинути курити. 

• Подумай про організацію групи самодопомоги. Попрацюй над зміною 

характеру поведінки. Добре продумана програма зміни лінії поведінки може 

навчити людину знову стати некурящою. 

ІІІ. Підсумки заняття  
Тренер. Завжди пам'ятайте, що ви — господарі свого становища і звичок, 

що воля — прямий інструмент вашого «Я». Переймайтеся бажанням виробляти 

в собі звички, які зроблять вас сильними. Відчувайте себе впевненими, 

сильними людьми. Природа любить таких і допомагає їм. 
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Тренінгове заняття №3 
Молодь проти ВІЛ/СНІДу 

Мета: ознайомити учнів з наслідками ВІЛ/СНІДу, пояснити відмінність між 

СНІДом та ВІЛ-інфекцією, з'ясувати шляхи передачі СНІДу, сприяти 

бережливому ставленню до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. 

Обладнаним: плакат із зображенням піщаного годинника, маркери, картки 

із запитаннями, плакати з написами про ВІЛ/СНІД, блокноти, папір, бейджики, 

ручки, напис на дошці: «СНІД — синдром набутого імунодефіциту», «ВІЛ — 

вірус імунодефіциту людини». 

Хід заняття 

І. Оголошення теми і мети заняття, мотивація діяльності  

Вправа «Я бажаю тобі..»  

Тренер. Розпочнемо тренінг з вітання, створення робочої атмосфери, 

доброзичливого настрою. Будь ласка, привітайте один одного словами: 

«Доброго ранку (ім'я учасника), я бажаю тобі...» і обміняйтеся рукостисканням, 

виказуючи свої почуття силою рукостискання. 

(Учасники вітаються.)  

Тренер. Ми раді вітати вас на нашому тренінгу «Молодь проти ВІЛ/ 

СНІДу». 

Як відомо, СНІД — одна з найважливіших проблем, з якою зіткнулося 

людство у XX ст. і з якою ми ввійшли у XXI ст. Стрімко зростає кількість 

інфікованих, хворих і померлих від СНІДу. Водночас нагромаджено певний 

багаж знань, використання якого уможливить якщо не припинення поширення 

хвороби, то хоча б загальмування. Набуття цих знань буде метою нашого 

тренінгу. 

Вправа «Очікування» 

Учасникам роздаються стікери, на яких вони пишуть, що чекають від цього 

тренінгу. Потім по черзі промовляють свої очікування і вивішують на плакаті з 

піщаним годинником. 

Повторення правил роботи у групі 

Вправа «Асоціації» 

Учасникам пропонується на аркуші паперу зобразити свої асоціації, 

пов'язані зі словами ВШ та СНІД у вигляді малюнків, окремих образів, фраз 

тощо. 

П. Робота за темою заняття Інформаційне    повідомлення «Історія    

виникнення    хвороби XX століття» 

Тренер Перші випадки захворювання на СНІД було діагностовано у 1981 

рощу США. Спочатку хвороба була вельми загадковою. Через два роки 

французькі вірусологи з'ясували, що збудником цієї хвороби є ВІЛ (вірус 

імунодефіциту людини). Водночас про факт відкриття вірусу, який спричиняє 

СНІД, повідомили американські вчені. ВІЛ — це вірус імунодефіциту людини, 

який розмножується в організмі людини і призводить до повної втрати 

захисних сил організму та розвитку СНІДу. Остання є хворобою імунної 

системи. 
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Носії ВІЛ інфекції виглядають здоровими і почуваєшся добре, хоча 

з'являються симптоми, що нагадують ГРВЗ чи застуду. Прихований 

(інкубаційний) період може тривати до 10 років. Весь цей час ВІЛ-інфікована 

людина не знає про свою хворобу і може заражати інших людей. Минають 

роки, і людина врешті захворює на СНІД, що через деякий час призводить до 

смерті. 

Як можна виявити ВІЛ чи СНІД? Аналіз на ВІЛ/СНІД полягає у виявленні 

антитіл, які виробляються у крові на вірус. Та щоб їх виявити, необхідна певна 

кількість цих антитіл. Період накопичення антитіл триває 3—-6 місяців — 

«період вікна». Є аналіз, який виявляє вірус у перший день, його вартість — 2 

000 доларів. 

За сучасними статистичними даними, зараз в Україні 59 397 ВІЛ-

інфікованих, але ці дані треба множити на 10. Отже, насправді інфіковано 1% 

всього населення, або кожний 100-й житель. 

Я думаю, що такі цифри можуть злякати, але скоріше вони повинні змусити 

замислитися. 

Вправа «Шляхи передачі ВІЛ» 

Тренер, Тож давайте з'ясуємо, які шляхи передачі вірусу? Відомо, що вірус 

ВІЛ може існувати з рідинами організму людини. Давайте з'ясуємо, які це 

рідини. 

(Учасники називають рідини організму, а тренер записує їх на дошці. Потім 

розповідає, що в організмі людини ВІЛ може існувати зі спермою, 

вагінальними рідинами, кров'ю та материнським молоком.) 

Тренер. Пропоную продовжити твердження «Вірує імунодефіциту людини 

не передається через...». 

Варіанти відповідей: спільне користування з віл-інфікованим верхнім 

одягом; рукостискання; спільне користування фонтанчиком питної води; посуд 

та їжу; туалети (унітази); чхання та кашель; обійми; контакти у громадському 

транспорті; монети та паперові гроші; постільну та натільну білизну; укуси 

комарів; плавання у басейні; дверні ручки та спортивне знаряддя; дружні 

поцілунки. (Якщо відповіді неповні, тренер доповнює їх.) 

Вправа «Калькулятор» 
Тренер. Зараз ми побачимо, чому саме вам треба знати про такі речі, як 

безпечний секс, СНІД. 

У 2007 р. вам 15 років. Якщо у середньому статеве життя починається у 

17—18 років, то виходить, що у 2009—2010 рр. для вас виникає загроза бути 

інфікованими. Тепер подумаємо, в якому році можуть бути винайдеш ліки від 

СНІДу. Скільки років необхідно для випробування лікарського засобу? За 

міжнародними правилами, необхідно 15 років, але, з огляду на те, що інфекція 

смертельна, скоротимо цей строк у 2 рази. Це буде 2020 рік. Тепер додамо час 

на виробництво, реалізацію і доставку ліків. Беремо по мінімуму — 2 роки. Уже 

— 2022 рік. 

Пам'ятаючи нашу схему, розрахуємо цикл життя інфікованої людини — 

максимум 10 років. Якщо зараження відбулося у 2010 році, то людина проживе 
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до 2020 р. У будь-якому разі ви ніяк не встигнете стати користувачами ліків. А 

ще пам'ятайте про ціну! Антивірусні препарати дуже дорогі. 

Вправа «Що б ви зробили?» 

Тренер ділить учасників на дві підгрупи. Кожна з підгруп отримує картки з 

описом ситуацій та відповідає на запитання до них. 

Картка 1 

Вадим після школи продає газети. Він почув, що Олексій, який,, працює 

поруч із ним, хворіє на СНІД. Мати Вадима, дізнавшись про це, вимагає, щоб 

він покинув цю роботу. 

•   Що Вадим має розповісти своїй матері про шляхи поширення ВІЛ? 

«Чи повинен він залишати свою роботу? Чому? 

« Який ступінь ризику для Вадима інфікуватися ВІЛ, якщо він працює разом 

з Олексієм? 

Картка 2 

Юрі 15 років, він інфікований ВІЛ, який викликає СНІД. Юра не виглядає 

хворим, але швидко втомлюється. Він продовжує ходити до школи, але не знає, 

чи потрібно розповідати про те, що він — ВІЛ-інфікований. 

•  Яка ваша думка з цього приводу? 

•   Як би ви поставилися до Юри? 

Рольова гра «Чорнильна пляма» 
Мета: закріпити в ігровій формі знання про поширення ВІЛ-інфекції. 

Тренер роздає кожному учасникові картку зі спеціальними позначками та 

олівці. Значення позначок учасникам невідоме. Учасникам пропонується за 3 

хвилини зав'язати якомога більше знайомств з іншими учасниками гри та 

вписати на картку їхні імена. Через певний час тренер зупиняє учасників і по-

яснює значення кожної позначки, починаючи з «ВІЛ-інфікований». Учасника з 

цією позначкою тренер запрошує стати в голові умовної колони. Після цього 

тренер запрошує прочитати імена людей, з якими умовний ВІЛ-інфікований 

встиг установити контакт. За наявності в учасника гри «небезпечного зв'язку» 

(статеві контакти або сумісне користування шприцем) з умовним ВІЛ-

інфікованим тренер запрошує учасника зайняти місце позаду умовного ВІЛ-

інфікованого в колоні. І так далі доти, доки поза колоною не залишаться ті, хто 

не були умовно заражені. 

Приклади позначок на картці: X —- статеві контакти без презерватива 

(кількість карток залежить від кількості учасників); П —- статеві контакти з 

презервативом (кількість карток залежить від кількості учасників, але не 

більше, ніж 3); 

—  ВІЛ-інфікований (1 картка); 

— зв'язок тільки з одним партнером (2 картки). 

Після гри потрібно провести аналогію поширення ВІЛ/СНІДу з чорнильною 

плямою, роблячи акцент на шляхах поширення та засобах попередження. 

Запитання для обговорення: 

•  Наскільки великий ризик зараження  ВІЛ  при  користуванні стерильним 

шприцем? 

• Який ступінь ризику при статевих контактах? 
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• Наскільки ви ризикуєте, якщо ваші стосунки з другом (подругою) 

побудовані на довірі? 

Учасникам, яким дісталася картка з позначкою «X», «П» або », слід зробити 

акцент на тому, чи можна було запобігти ВІЛ-інфікуванню. Особливу увагу 

варто приділити обговоренню карток з позначкою «V». Зазначити, що 

стосунки, побудовані на довірі, допоможуть суттєво знизити ризик зараження 

ВІЛ. Такі особи завжди можуть поспілкуватися одна з одною відверто, 

розповісти навіть найнеприємнішу свою таємницю. 

Вправа «Жити поруч»  
Тренер. Уявіть собі, як би ви поводилися, коли б дізналися, що близька вам 

людина інфікована ВІЛ? Це нелегке запитання постає нині перед багатьма 

людьми. Трагизм ситуації полягає в тому, що не можна повернути те, що було 

раніше, ВІЛ-інфікована людина розуміє, що вона може заразити рідних, 

близьких, друзів, знайомих. Проте, кожна наділена такими ж почуттями, 

бажаннями, надіями, що й здорові люди. Тому хворій людині важливо найти 

розуміння й співчуття, відчувати себе не самотньою у боротьбі зі страшною 

недугою. Люди по-різному ставляться до того, що в них виявили ВІЛ-інфекцію. 

Ось, наприклад, як це було з Андрієм. Два роки тому в Андрія виявили ВІЛ. 

Спочатку хлопець не усвідомлював, що це означає для нього, такого здорового 

й жйттєрадісного. Потім у Андрія виникла різна гама почуттів: страх, 

пригніченість, безвихідь від перебування наодинці зі смертельною хворобою. 

Як би ви вчинили, в даній ситуації? (Відбувається обговорення серед 

учасників.) 

Розповідь «Історія морських зірок» 

Тренер.   Якось  один  чоловік ішов уздовж морського узбережжя. Він 

помітив, що за ніч на берег викинуло величезну кількість морських черепашок і 

зірок. Із радістю, насолоджуючись вранішнім сонцем, він відмірював милю за 

милею-по піску. 

Удалині чоловік побачив, як хтось танцює на пляжі. Здивувавшись, що 

хтось радіє життю дивним чином, він підійшов ближче. 

Коли наблизився, стало очевидним, що фігурка не танцює, а дивно 

повторює якісь дії. Маленька дівчинка старанно збирала на березі морських 

зірок і кидала їх у море. Від подиву чоловік зупинився на мить, а потім запитав: 

«Навіщо ти кидаєш у море морських зірок?», «Якщо я залишу їх на березі, — 

відповіла дівчинка, — сонце висушить їх, і вони загинуть. Я кидаю їх у море 

тому, що хочу, щоб вони жили». 

Чоловік замислився на мить, уражений словами дівчинки, але потім, 

згадавши, скільки миль морського узбережжя він пройшов, сказав: «Так їх, цих 

зірок, на березі мільярди! Що ти зможеш зробити?». 

Дівчинка на хвилину замислилася над його словами, а потім повільно 

нахилилася, підняла ще одну морську зірку і кинула її в бурхливе море. Потім 

повернулася й усміхнене сказала: «Можливо, ви і маєте рацію, але саме для цієї 

зірочки я змінила життя». 

Тож кожен із вас здатний допомогти іншому обрати правильний, безпечний 

життєвий шлях. 
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III. Підсумки заняття 

*  Чи справдилися ваші сподівання? 

* Що нового ви зрозуміли із нашого тренінгу? 

Доцільно ще раз повторити основні шляхи передачі ВІЛ та засоби 

запобігання інфікуванню. 

 
Тренінгове заняття 4. 

Твій вибір, твоя відповідальність 
Мета: формувати в учнів відповідальну внутрішню позицію щодо свого 

здоров'я, життєві цінності; розвивати самостійне творче варіативне мислення; 

підвищити рівень поінформованості підлітків із проблем, пов'язаних з негатив-

ним впливом алкоголю та наркогенних речовин; учити розв'язувати проблемні 

ситуації, внутрішній конфлікт. 

Обладнання: плакати з правилами, папір, бейджики, ручки, маркери, 

повітряний змій, таблиця, дошка, скотч, довгі смужки паперу для вправи 

«Доріжки», 

Хід заняття 

І. Оголошення теми і мети заняття, мотивація діяльності 

Тренер. За свої сьогоднішні вчинки ми відповідатимемо у майбутньому. Чи 

хочете ви бути активними творцями свого майбутнього, чи пливти за течією 

чужих планів і дій? Усвідомлення відповідальності за власне життя 

починається з уміння приймати відповідальне рішення, робити власний вибір. 

Про те, як це слід робити, ви дізнаєтеся з нашого тренінгу «Твій вибір, твоя 

відповідальність». 

Нехай нашим девізом стануть слова: «Якщо не я, то хто ж? Якщо не зараз, 

то коли? Якщо я не для себе, то хто ж для мене?». 

Повторення правил роботи у групі 

Гра-розминка «Здоровенькі були.» 

Мета: активізувати увагу учасників, посилити згуртованість групи. 

Тренер пропонує потиснути руку та, давлячись при цьому в очі, привітатись 

і відрекомендуватися максимальній кількості людей. Коли всі привітаються і 

побажають одне одному здоров'я - проводимо обговорення:                     ' 
• Які почуття виникли у вас під час виконання вправи? 

•  Що було приємніше — говорити чи слухати побажання? 

П. Робота за темою заняття 

Інформаційне повідомлення «Життя і здоров'я людини в ситуації 

ризику» 

Тренер. Існують цінності абсолютні, вічні (віра, надія, любов), моральні, 

раціональні, громадянські, валеологічні, сімейні, цінності особистого життя. 

Наші духовні цінності впливають на те, як ми витрачаємо власний час, та на 

наш життєвий вибір. 

Духовні цінності пов'язані з переконаннями людини та особистим 

ставленням до певних явищ. Вони визначають бажаний результат (мету) або ж 

засіб досягнення мети. Якщо поводитися відповідно до визначеної мети, то 

досягти її можна значно швидше. 
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Сформувати цілісний характер можна за умови правильного вибору. Усі 

видатні люди як і ви, стикалися зі складними проблемами, і все ж, зберігаючи 

особисту цілісність, спираючись на моральні цінності, долаючи неприємності, 

змогли залишити свій слід на віки. У вас закладено достатньо можливостей, 

щоб стати видатними людьми. Ваша доля — у ваших руках. 

Життя і здоров'я людини — це найвищі цінності. Ніхто не має права 

позбавляти людину життя. Розуміючи цінність людського життя, хотілося б, 

щоб ви були готові закласти в собі зерна краси і добра. 

Рівень моральності надзвичайно впливає на становлення зрілої особистості, 

яка поважає не лише себе, а й навколишніх людей. Самоповага також пов'язана 

з моральністю та її розвитком. 

Людина повинна усвідомлювати свої щоденні вчинки. Здатність відповідати 

за власні дії, вчинки називається відповідальністю. Дії і вчинки людини; 

внаслідок яких виникає загроза її життю і здоров'ю, називаються ризикованою 

поведінкою, а ситуація, в яку потрапляє людина, — ситуацією ризику. 

Знаючи, що таке ризикована поведінка, відповідальність, позитивний і 

негативний вплив середовища, прагнення до зміни, уміння знаходити 

аргументи «за» і «проти», ви мажете подолати проблеми, зробити правильний 

вибір, зумієте допомогти і своїм друзям. 

Вправа «Я пишаюся» 
Тренер. Висловлюйтеся по колу: починаючи зі слів «Я пишаюся...», при 

цьому називайте будь-яку подію свого життя, яка є вашим власним 

досягненням (може, і невеличким). 

Запитання для обговорення: 

• Чи легко було виконувати цю вправу? 

•  Яке значення має для життя вміння говорити про себе позитивно? 

-  Де воно може стати в нагоді? 

Гра «Інопланетяни на Землі»  
Тренер. Інопланетяни потрапили на Землю і з'ясували, що багато людей 

курять, п'ють, уживають наркотичні речовини. Чому? Яка причина спонукає їх 

це робити? їх цікавлять відповіді на ці запитання. 

(Учасники діляться на 3 команди і кожна команда намагається відповісти на 

одне із запитань: 

«Чому курять?», «Чому п'ють?», «Чому вживають наркотичні речовини?».) 

Інформаційне повідомлення «Вживати чи не вживати наркогенні 

речовини?» 
Тренер. Якщо запитати будь-яку людину, що для неї найдорожче на світі, 

вона відповість, що життя і здоров'я. Від здоров'я залежить усе: настрій, успіх, 

кар'єра» сімейне благополуччя. Кожен із нас мріє бути сильним, здоровим і 

щасливим. Але чи всі намагаємося цього досягти? Мабуть, ні. Тому іноді ми 

навіть не задумуємося, що робимо. Нами керує мода, суспільство, компанія, 

друзі, реклама. 

Рано чи пізно перед молодою людиною може постати вибір: уживати чи не 

вживати наркогенні речовини. І зовсім неважливо, чи це буде морфій, чи 

героїн, чи гашиш, адже сигарета, алкогольні напої, деякі медикаменти можуть 
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стати першим кроком до наркоманії. Куріння є найпоширенішою звичкою, 

шкідливою для організму людини, її можна назвати наркотичною, оскільки 

тютюн, так само, як і алкоголь, — наркотик. Тривале вживання наркогенних 

речовин згубно впливає на здоров'я, фізичний, психічний і соціальний розвиток 

людини. • Що ти відчував, будуючи криничку? 

• Чи була у тебе особиста установка? 

Запитання для інших трьох учасників: 

• Чи виникали у вас якісь асоціації? 

•  3 чим асоціюється у вас ця гра? 

Тренер. Так само, як і «будівничий» кринички, кожна людина власноруч 

будує своє життя. Тому вона повинна розрізняти добре і погане, вміти 

протистояти негативному впливу. Як побудуєш «криницю», так і пройде твоє 

життя! 

Гра-розминка «Ураган»  

Мета: створити  в учасників позитивний емоційний стан, зняти напруження, 

яке виникло. 

Учасники сідають у коло. Тренер входить у центр кола і пропонує 

помінятися місцями усім, хто має певну спільну ознаку (білу сорочку, коротке 

волосся тощо). При цьому, якщо учасник має названі ознаки, він повинен 

помінятися своїм місцем або стати ведучим. Ведучий називає тільки ту ознаку, 

яку він на цей час має. Коли учасники міняються місцями, він повинен зайняти 

чиєсь місце. Той, хто залишається без стільця, стає ведучим. Якщо учасник 

(ведучий) довго не може сісти в коло, він може сказати: «Ураган», і тоді всі ті, 

хто сидить у колі, міняються місцями. 

Вправа «Шнурівка» 
Мета: усвідомити позитивні й негативні сторони шкідливих звичок; 

підготуватися до відповідального вибору способу життя. 

(Учасники діляться на 4 групи.) 

Тренер. Коли ми збираємося в дорогу, ми спочатку зашнуровуємо черевики, 

вводячи шнурки то в одну, то в іншу дірочку по черзі. Зараз ми теж по черзі, на 

кшталт шнурування, говоритимемо аргументи «за» і «проти» вживання 

наркотиків та алкоголю. Отже, група 1 буде наводити аргументи «за» вживання 

наркотиків, група 2 — аргументи «проти» вживання наркотиків, група 3 — 

аргументи «за» вживання спиртного, група 4 —аргументи «проти» вживання 

спиртного. 

Тренер кидає м'яч групі 1, вона пропонує аргумент і кидає м'ячик групі 2, 

група 2 наводить свій аргумент і кидає м'яч групі 3 і т. д. Так продовжується 

доти, доки не закінчаться аргументи в однієї з груп. Гра проводиться в швидко-

му темпі і дуже чітко, як шнурівка. Тривалість — близько 5 хв. Питання для 

обговорення: » Чи чули ви аргументи інших груп, чи для вас були важливі тіль-

ки ваші докази? 

*  Які аргументи для вас були вагомішими, здивували, були новими, 

несподіваними, вражаючими? 

* Що ви обрали для себе? 
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* Що допомогло зробити вибір на користь здорового способу життя? Це 

було легко чи складно? 

*  Що означає для вас цей вибір, що може змінитись у вашому житті? 

Тренер. Ми зробили вибір, дуже добре зашнурували черевики і готові 

вирушити в дорогу, до вершини свого здоров'я. А зробити кроки на цьому 

шляху нам допоможуть творчість і фантазія. 

Вправа «Доріжки» 

Мета: реалізувати у творчій діяльності свій вибір щодо здорового способу 

життя; шукати прийоми наочного переконання ровесників, об'єднаних під час 

спільної діяльності. 

Тренер. Кожній групі пропоную зобразити на довгій смужці паперу свій 

шлях, свої кроки в напрямку вибору здорового способу життя. Це може бути 

малюнок, аплікація, об'ємне зображення, в якому можна використовувати всі 

матеріали на столі: маркери, кольоровий папір, картон, клей. 

Зобразіть доріжку, що приводила б вас і ваших однолітків на шлях ( 

зміцнення здоров'я. Ви можете зобразити всі перешкоди, що можуть бути на 

цьому шляху, й способи їх подолання. Час на виконання завдання —• 10 хв. 

Вправа «Чарівна зірка» 
Тренер. Дуже давно жила на світі Зірка, їй було прикро, що на неї ніхто не 

звертає уваги, і вона вирішила піти до мудреця. Прийшовши, вона запитала: 

«Чому мене не помічають?» Чаклун відповів на це, що світло зірок гасне, коли 

поряд є сонце, і запропонував їй жити на небі, з'являючись лише вночі. Він 

також попередив, що там холодно і страшно. Але Зірка нічого йе злякалась, і 

чаклун за хоробрість, за бажання дарувати людям світло зробив їй подарунок: 

багато-багато нових зірок з'явилося там, на небі, щоб Зірці не було самотньо. Та 

щоб навіки зберегти пам'ять про Зірку, мудрець подарував кожній людині її 

дочку — маленьку зірочку, Відгадайте, де знаходяться ці зірочки? 

(Відповідь дітей: «У кожному з нас».) 

Тренер, Тому мені б хотілося, щоб ви підійшли сюди і створили одну 

велику зірку. Станьте в коло. Зробіть коло таким тісним, щоб, коли кожний із 

вас простягне руку до середини кола, утворилася зірка. Ця зірка дуже тепла, 

тому що вона готова дарувати своє світло, зігріваючи сяйвом своєї доброти всіх 

навкруги. Кожен із вас має своє особливе сяйво, але й світло інших. Усі разом 

ви склали одну велику зірку, світло якої набагато яскравіше ніж світло кожного 

окремо. А тепер покажіть мені, як ваша чудова зірка повільно рухається на небі. 

(Діти пересуваються маленькими кроками під музику.) 

Ш. Підсумки заняття 
Тренер пропонує учасникам обмінятися думками про пройдену тему: що 

сподобалося, що було незрозумілим. Тренер має відповісти на запитання, що 

виникли у підлітків. 
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Тренінгове заняття 5. 
Шкідливі звички чи життя у своє задоволення ? 

 

 Питання для обговорення: 

1. У чому сенс вашого життя ? 

2. Алкоголізм, наркоманія, паління – це шкідливі звички чи хвороба? 

3. Як, на вашу думку, чи можна жити у своє задоволення, не порушуючи 

норми моралі ? 

4. Як, ви вважаєте, варто вносити моральні норми в Кримінальний кодекс? 

5. Чи згодні ви з твердженням, що « все, чим людина із своїм розумом 

відрізняється від тварини, є результатом життя в суспільстві»? 

Анкета для учнів на вивчення способу життя 

1. Твій вік -------------- років 

      Клас     -------------- 

      Стать   -------------- 

2. Чи був ( була ) ти доброзичливим вчора з : 

- батьками і родичами ; 

- вчителями ; 

- однокласниками ; 

- знайомими і друзями ; 

- незнайомими людьми ; 

3. Чи робив ти вранці зарядку ? 

- Так; 

- Ні;  

- Збирався робити. 

 4. Якщо ти палиш, то який стаж твого паління? 

 - років  ….. 

 - місяців ….. 

 - днів …….. 

 5. Чи стримався (лась) ти вчора від паління? 

 - так 

 - ні 

 6. Чи обмежив (ла) ти кількі 

 7. Чи збираєшся ти стриматись від паління?  

 - так 

 - ні 

 - не знаю 

 - сьогодні  

 - завтра. 

 8. Якщо ти вживаєш алкогольні напої ( пиво, горілку, вино), то чи   

 утримався (лась) ти від їх вживання вчора? 

 - так 

 - ні 

 

  9. Чи збираєшся ти утриматися від вживання найближчим часом? 
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 - так 

 - ні 

 - не знаю. 

 10. Чим  тобі запам’ятався минулий день ? 

 - хорошим 

 - було більше поганого 

 - було більше хорошого 

 -  поганим. 

 Можна по різному визначати мету свого існування, але мету треба мати – 

інакше то буде не життя, а животіння . 

Сьогодні ми проведемо нелегку розмову – про підступних ворогів людства – 

тютюн і алкоголь. Ви, мабуть, не раз чули від дорослих про шкідливість 

паління і вживання спиртних напоїв. І я добре розумію, що ви самі хочете 

розібратися в складних суперечностях життя, навчитися критично ставитись до 

людських слів і справ. Звідси і прагнення на власному досвіді перевірити 

правильність тверджень про шкідливість сигарети і чарки вина. Лише одна 

затяжка тютюновим димом і лише один ковток вина – спробую ,мовляв, що 

буде… І ніхто над цим не замислюється. А замислитись варто.  

        Людина – складний, таємний, багатогранний світ. Серце людини – 

вмістилище Всесвіту, зосередження емоційної енергії і принципів – відношення 

до дійсності, у ставленні один до одного і до суспільства, а також відображають 

прийняті у суспільстві уявлення про добро і зло, правду і кривду, 

справедливість.  

       Здатність людини встановлювати для себе певні моральні норми і 

дотримуватись їх – називається совістю. 

     Життя у відповідності з законами совісті – головна ознака порядної людини. 

Як, на вашу думку, чи можна жити в своє задоволення, не порушуючи норм 

моралі ? 

( Виступи учнів, при цьому учитель аналізує результати проведеного 

анкетування .) 

    А чи варто вносити моральні норми в Кримінальний кодекс ? 

( Виступи учнів.) 

 В.Годвін говорив: « Все, чим людина із своїм розумом відрізняється від 

тварини, є результатом життя в суспільстві». А чи згодні ви з таким 

твердженням ? 

( Думки учнів.) 

    Це дійсно так. Оскільки ми самі бачимо, що в наш час молодь ніде  не може 

себе реалізувати, не має де провести свій вільний час. А якщо порівняти 

людину з твариною, то на перший погляд ніби неможливе таке співставлення. 

Але й можна зробити висновок, що можливе. Оскільки людина по-звірячому 

може вбити людину, підліток закопати живцем у землю меншого за себе. І 

ніякого почуття провини, що відібрало чуже життя . 

   А мені пригадується ще такий випадок. У зоопарку гуляла юрба підлітків. І на 

їхні очі потрапило мале кошеня. Вони його взяли з собою і вирішили вкинути в 

клітку до тигра. Всі діти були збуджені й задоволені тим, що тигр на їхніх очах 
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роздере мале кошеня. Але побачили вони зовсім іншу картину. Тигр підійшов 

до кошеняти, обнюхав його і навіть не думав чинити з ним розправу. Діти були 

приголомшені . І після того всі ходили в зоопарк і дивились як тигр-хижак жив 

з малим кошеням . 

   Отже, звідси випливає, що тварина, не маючи здатності розумово мислити, як 

людина, все-таки не така жорстока. 

   А закінчити наш диспут мені хотілося б такими словами : 

« Навчимося цінувати своє здоров’я, уникати шкідливих звичок, зберігати 

народні традиції здорового способу життя. 

     

Усе в житті піде чудово, 

Якщо будеш ти здоровим 

І духовно, і фізично, 

Будеш людям симпатичним, 

Добрим, чесним, милосердним, 

Пам’ятати будеш твердо, 

Що і як робити треба, 

Щоб тобі земля і небо 

У ділах допомагали, 

Силу і любов давали, 

Тож розумного навчайся, 

А шкідливого цурайся, 

Будь веселим і кмітливим, 

Будь здоровим і щасливим ! 
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1. Анотація проекту 

 

 

Європейська якість життя, стандарти споживання та освіти є очікуваними 

результатами інтеграції України до світового економічного та суспільного 

простору. Цілі розвитку тисячоліття та Концепція людського розвитку, 

прийняті Організацією Об'єднаних Націй, розглядають розвиток людини як 

основну мету і критерій суспільного прогресу, одним з напрямів яких є 

можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан здоров'я. 

Здоров'я дитини - одна із основних цінностей родини, 

суспільства, запорука соціального, економічного та 

культурного розвитку держави.  

Збереження здоров'я нації є одним із основних 

принципів державної політики України, про що 

свідчить Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Міжгалузевої комплексної програми 

«Здоров'я нації» на 2002-2011 роки. 

Державні національні програми «Діти України» та «Освіта» (Україна. XXI 

століття), «Національна доктрина розвитку освіти» одним із головних завдань 

закладів освіти визначають збереження і зміцнення фізичного, психічного, соці-

ального та морального здоров'я школярів, формування у них умінь і навичок 

здорового способу життя. До програми початкової школи введено такі 

предмети, як«Основи здоров'я і фізична культура», «Основи безпеки 

життєдіяльності», зміст яких спрямований на формування культури здорового 

способу життя школяра.  

Організація системи споживчого виховання та навчання школярів 

ґрунтується на сучасному законодавстві: Декларації ООН «Керівні принципи 

для захисту споживачів», Законі України «Про захист прав споживачів», 

Законі України «Про рекламу», Постанові Кабінету Міністрів України від 10 

січня 2002 р. N 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми 

"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки, Указі Президента України «Про 

Національну доктрину розвитку освіти в Україні» (Національна доктрина 

розвитку освіти в Україні 17/14/2002); Постанові Президії Академії 

педагогічних наук України «Про концепцію громадянського виховання дітей 

та молоді», Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи «Про освіту споживача 

у школах», Концепції споживчої освіти (2008 р.). 
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2. Опис проблеми 
 

Чи запитуємо ми себе, як педагогів, який вплив має 

харчування дитини на її активність та успіхи в навчанні, 

в житті? Чи завжди ми самі правильно харчуємось? Чи 

впливає на наш вибір реклама продуктів харчування? 

Що ми вибираємо у супермаркетах для наших родин, 

дітей? На які продукти витрачають діти свої кишенькові гроші? Чи цікавимося 

ми як педагоги, батьки, громадяни, експертизою продуктів харчування? Яку 

інформацію розміщено на упаковках, маркуванні 

продуктів? Такі питання важливо задавати постійно. 

Загальновідомим є те, що проблеми раціонального 

харчування, вибору продуктів є в центрі уваги медиків, 

педагогів, економістів, психологів та ін. фахівців, що 

мають відношення до вироблення продуктів, їх продажу, 

експертизи та реклами. 

Проблема вибору та вироблення якісних харчових продуктів - проблема сві-

тового значення. 

Сучасна статистика впливу харчування на здоров'я дитини свідчить, що в 

школярів захворюванність органів травлення у порівнянні з 1-м класом (30%)" 

зростає до 9 класу в 1,4 рази4. 

 Сучасній людині необхідно мати уявлення про здорове харчування, 

володіти вмінням здійснювати свідомий вибір продуктів, бути компетентними 

у сфері споживчих товарів, життєстійкості, здорової 

поведінки та способу життя. 

Важливим фактором впровадження знань та 

формування компетентностей здорового харчування є 

стратегія держави щодо здоров'я дитини як підґрунтя 

здорової нації, яка послідовно здійснюється в системі 

освіти та інших галузях державної політики. Дана 

стратегія є важливою складовою Концепції людського 

розвитку, прийнятою Організацією Об'єднаних Націй, 

яка розглядає розвиток людини як основну мету і 

критерій суспільного прогресу, одним з напрямів яких 

є можливість прожити довге життя, підтримуючи добрий стан здоров'я 

(Україна. Цілі розвитку тисячоліття. 2000+7, ПРООН). 

Реальна ситуація в Україні щодо зростання рівня захворюваності дітей 

(насамперед хронічних) упродовж навчання в школі нерідко пов'язана з 

неправильним та нераціональним способом харчування. Яскравим свідченням 

цьому є те, що у 1-у класі хронічні захворювання мають 30% дітей, у 5-у класі 

їх 50%, у 9-у класі - 64%", а серед випускників школи - 70%". 

За останніми даними ВООЗ, здоров'я дитини на 15% залежить від організації 

медичної служби, на 25% - від генетичних особливостей і на 60% - від 

збалансованого харчування.  
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Упровадження знань з основ здорового харчування в освітній процес є 

відповіддю на виклики сучасного життя щодо сприяння гармонійного 

фізичного та психічного розвитку дитини, соціальної адаптації школярів. 

Така освіта повинна мати місце, починаючи з 

раннього віку та є доцільною у початкових класах 

загальноосвітньої школи. Адже споживчі смаки та 

звички, ставлення до харчування, набуті у 

дитячому віці, супроводжуватимуть людину 

впродовж усього життя. 

Важливим завданням школи у контексті 

здорового споживання є формування основ 

раціонального харчування дітей. Адже сьогодні, 

покладаючись на рекламу продуктів харчування, діти та батьки нерідко 

опиняються перед складним вибором не на користь натуральних продуктів, 

раціонального їх вибору. Саме тому питання вибору продуктів, які діти 

споживають щодня, важливе як для батьків, так і для педагогів, які покликані 

якомога змістовніше знайомити школярів з основами здорового харчування і, 

таким чином, забезпечити індивідуальний розвиток особистості та підготувати 

до життя в умовах ринку. Ідея створення навчального курсу за вибором 

«Здоров'я дитини - здорове харчування» полягає у сприянні запровадження 

основ свідомого ставлення учнів, вчителів та батьків до здоров'я та 

раціонального харчування та формування навичок свідомої споживчої 

поведінки. 

 

3. Мета проекту 
 

Ознайомлення школярів із загальними підходами до раціонального 

харчування, формування раціонального способу мислення, вміння робити 

свідомий споживчий вибір та формування культури здорового харчування. 

Розширення споживчих знань вчителів з питань здорового харчування та 

свідомого вибору продуктів, донесення їх до своїх учнів за допомогою різних 

дидактичних засобів та прийомів. 
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4. Завдання  
 

 • формувати навички та компетентності свідомої споживчої 

поведінки та культури здорового 

харчування; 

 • формувати вміння знаходити та 

аналізувати інформацію щодо продуктів 

харчування, що діти та дорослі 

споживають щодня; 

 • розуміти значення для здоров'я 

людини раціону харчування, якості 

продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі; 

 • робити висновок про роль здорового харчування в житті людини; 

 • вміти користуватися інформацією щодо термінів придатності 

продуктів харчування, термінів та умов споживання і зберігання 

продуктів; 

 • навчити учнів розпізнавати корисні та некорисні продукти; 

 • пояснювати та усвідомлювати основні поняття поживних речовин 

для людини; 

 • навчити учнів робити висновок про набір страв для здорового 

харчування; 

 • формувати навички збереження здоров'я під час споживання 

продуктів; 
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5. Технологія досягнення цілей 
 

Проект здійснюється шляхом впровадження в навчально-виховний 

процес курсу за вибором «Здоров'я дитини - здорове харчування». 

Зміст навчального курсу з основ здорового харчування ґрунтується на 

підходах споживчої, громадянської освіти, здоров'язберігаючих технологій, 

особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах. У контексті 

споживчої освіти важливим завданням школи є формування у дітей основ 

здорового харчування, відповідної мотивації та вмінь приймати правильні 

рішення. Сьогодні школярі, а нерідко й батьки, постають у складній ситуації 

виробу продуктів харчування, зумовленої як рівнем життя, так і численними 

рекламами (у пресі, на телебаченні та радіо, в акціях, спілкуванні тощо). Тому 

питання споживчого вибору продуктів, що забезпечують здорове харчування 

дітей, важливе як для батьків, так і педагогів, які покликані донести до шко-

лярів відповідні знання, навчити «маневрувати» у бурхливому морі споживчих 

спокус, підготувати до життя в умовах ринку. 

У свою чергу, свідома відмова учнів від шкідливих продуктів харчування (чіп-

си, гамбургери, швидка їжа та ін.), на користь здорових та корисних продуктів 

харчування, спрямована на виховання у школярів активної громадської позиції 

та культури харчування. 

Виховання у школярів культури здорового харчування передбачає формування 

низки компетентностей, таких як свідоме та відповідальне ставлення до 

здорового харчування, як компоненту власного здоров'я, здорових харчових 

нахилів, нала-штованість на дотримання правил раціонального харчування, 

життєстійкість та ін. А отже у контексті здоров'язберігаючих технологій 

навчальний курс сприятиме зміцненню здоров'я (фізичного, психічного) та 

імунітету, зниженню ризику розвитку захворювань, підвищенню здібності до 

навчання. 

 Пропонований курс має можливості доповнення основних курсів та 

здійснення міжпредметних зв'язків з екологічним та фізичним вихованням, 

основами здоров'я та фізичної культури, основами безпеки життєдіяльності, 

образотворчим мистецтво, природничо-математичними дисциплінами, «Я і 

Україна», «Довкілля» та ін. Тому в початковій школі курс за вибором «Здоров'я 

дитини - здорове харчування» забезпечить набуття учнями базових споживчих 

знань, формування основ раціонального харчування та свідомої споживчої 

поведінки. Крім того, програма даного курсу є важливою складовою системи 

громадянської освіти. 

Важливою характеристикою курсу є його персоніфікований та прикладний 

характер, який має безпосереднє відношення до життя та інтересів кожної 

людини. 

 Курс, що пропонується, укладено та систематизовано, як наскрізний, його 

також можна вивчати окремо у такій тематичні послідовності: 
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• Що потрібно для здорового організму?  

• Що таке здорове харчування (збалансоване харчування, режим, 

навантаження); 

• Корисні та некорисні продукти (негативні наслідки); 

• Молоко та молочні продукти; 

• Як визначити якісний продукт (споживча культура). 
 

Невідємною складовою проекту є робота з батьками, 

які залучаються до закріплення змісту уроків та навичок отриманих під час 

роботи в класі, а також до підтримки концепції здорового харчування дітей та 

сімей, просвітницької роботи. 

 

 

6. Планування реалізації проекту 

 

 

Що потрібно зробити перед 

початком проекту? 

Коли це слід 

зробити? 

Хто це зробить 

або допоможе 

зробити? 

Розробити концепцію проекту  Листопад 2010 

року 

Кобилякова А.Г. 

Небилиця С.М. 

Вивчити питання «Що знають діти 

молодших класів про здорове 

харчування?» 

Листопад 2010 

року 

Практичний 

психолог 

Крапивна С.В. 

Ознайомити зі змістом навчального 

курсу «Здоров'я дитини - здорове 

харчування», основними поняттями, 

формами та методами його 

впровадження; 

Грудень 2010 року Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Організувати рекламу в школі 

(випуск бюлетеней, газет) 

Грудень 2010 року Органи 

самоврядування 

Провести семінар – тренінг для 

вчителів 3-4 класів «Інтерактивні 

методи навчання і виховання» з 

метою ознайомлення із методами 

Грудень 2010 року Практичний 

психолог 

Крапивна С.В. 
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мозкового штурму, рольової гри, 

роботою в малих групах,  

інтерактивною бесідою. 

Скорегувати календарно-тематичне 

планування з предметів «Основи 

здоров’я», «Я і Україна. Довкілля»з 

урахуванням тем навчального курсу 

за вибором для 3-4 класів «Здоров’я 

дитини-здорове харчування» . 

Грудень 2010 року Вчителі 3-4 класів 

 

 

 

Що потрібно зробити протягом проекту? 
 

Що потрібно зробити 

протягом проекту? 

Коли це слід 

зробити? 

Хто це зробить або 

допоможе зробити? 

Проглянути разом з 

вчителями відібраний для 

проекту матеріал, надати 

рекомендації для подальшої 

роботи 

У перший день 

роботи 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи, 

вчителі 3-4 класів 

Організувати самостійну 

роботу вчителів у проекті 

Протягом роботи 

над проектом 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Інструктивно-методичні 

наради з вчителями 

Протягом роботи 

над проектом 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Обговорити з учителями  

майбутню форму подання 

результатів проекту 

Протягом роботи 

над проектом 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Провести уроки з тем курсу 

«Здорова дитина- здорове 

харчування» 

Грудень 2010 

року-лютий 2011 

року 

Вчителі 3-4 класів 

Провести батьківські збори з 

порядком деним: «Здорове 

харчування- запорука 

здоров’я» 

Лютий 2011 року Вчителі 3-4 класів 

Провести дослідження з даної 

теми проекту 

Березень 2011 

року 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи, вчителі 

Провести оцінювання проекту 

в цілому, отримати відгуки 

про те, наскількі вдалим він 

був. 

Березень 2011 

року 

Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 
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Що потрібно зробити після завершення роекту? 
 
Що потрібно зробити 

після завершення 

проекту? 

Коли це слід зробити? Хто це зробить 

або допоможе 

зробити? 

Розіслати листи подяки 

фахівцям, батькам, особам, 

щзо допомагали у 

реалізації проекту 

Після завершення 

проекту 

Вчителі  

Підготувати презентацію 

для шкільної та 

батьківської ради, 

публікації в пресі 

Після завершення 

проекту 

Вчителі  

Використовувати 

результати даного проекту 

під час підготовки і 

проведення уроків та 

плануванні роботи школи 

Після завершення 

проекту 

Заступники 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

вчителі 

 

7. Очікувані результати проекту 

 

 

Що дає 

проект? 

Батькам 
Розуміння проблеми 

зміцнення здоров’я 

дитини 

 

Школі 
Зміцнення 

позитивного 

іміджа 

 

Вчителю 
Професійне 

зростання 
 

Дитині 
Знання правил  та 

усвідомлення 

переваг здорового 

харчування 
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Перспективні наслідки реалізації проекту: 

 Усвідомлення учнями та вчителями переваг здорового харчування, 

значення для здоров'я людини не тільки раціону харчування, а й якості 

продуктів, їх кількості та режиму прийому їжі; 

 Знання правил раціонального харчування 

 Популяризація продуктів, які корисні для здоров’я. 

 Повноцінне життя без хвороб. 

 Розуміння батьками проблеми зміцнення здоров’я дітей 

 Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду 

роботи. 

8. Фінансування проекту 
Проект не вимагає додаткового фінансування, тому що проведення 

заходів в рамках проекту передбачає інтеграцію з такими навчальними 

предметами, як: «Основи здоров'я»,фізична культура, образотворче 

мистецтво, природничо-математичними дисциплінами, «Я і Україна. 

Довкілля». 
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електронний ресурс. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 «Про 

затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002-

2011 роки. пИр://гакоп.гас!а.^0У.иа/сді-Ьіп/1а\У5 - електронний ресурс. 

8.. Як виростити дитину здоровою.: Посібник для батьків шкільного віку/ 

Бойченко Т., Колотій Н., Царенко А. та ін.. - К.: Прем'єр-Мед  
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
 «Крок за кроком до здоров’я» 

ПІДСИСТЕМИ 

Медична  

Валеологічне 

навчання 

Методика навчання 

в русі 

Вивчення 

індивідуальних, 

психофізіологічних 

особливостей учнів 

Батьківські збори, 

семінари, лекції, 

круглі столи 

Психолого-

педагогічна 

Медичне обстеження 

Просвітницько-

профілактична 

робота 

Робота медичного 

кабінету 

Діагностична та 

аналітична робота 

Спортивна  

Спортивно-

масова робота 

(спортивні 

свята, ігри, 

змагання) 

Ведення 

«Щоденника 

здоров’я», 

«Паспорта 

здоров’я» 

Туристично-

екологічна 

робота 

Додаток Е 
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Витяг з Концепції Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 

№ 

з/п  

Основні ідеї 

концепції 

Основні завдання (програма розвитку 

школи) 

Конкретний план дій 

щодо виконання 

завдань 

1. Створення умов 

для вільного 

гармонійного 

розвитку 

особистості, 

забезпечення учнів 

категоріями: 

здоров’я, 

благополуччя, 

захищеність, 

самореалізація, 

повага; 

формування 

національної 

самосвідомості на 

основі 

впровадження 

особистісно-

орієнтованої 

технології 

навчання, 

особистості із 

усвідомленою 

громадською 

позицією, 

системою знань 

про природу, 

людину та 

суспільство, 

готовою до 

самостійного життя 

в умовах 

конкуренції 

ринкових відносин. 

- Створення необхідних умов для 

навчання дітей 6-річного віку. 

- Збільшення в практиці 

початкового навчання кількості 

занять з запровадженням 

варіативного змісту освіти, 

вводячи до них завдання 

дослідницького характеру. 

- Впровадження інноваційної 

програми “Довкілля” (інтегровані 

курси). 

- Проводити розробку розвивальних 

занять з математики в 1-7 класах, 

взявши за основу принцип 

наступності. 

- Сформувати профільні та 

допрофільні класи фізико-

математичного, хіміко-

біологічного, технологічного  та 

гуманітарного профілю;класи з  

поглибленим вивченням 

української мови, математики, 

іноземної мови, фізики. 

- Впроваджувати авторську 

програму по вивченню курсу 

“Рідний край” 

- Виховання свідомого ставлення 

учнів до здорового способу життя, 

його переваг; збереження і 

зміцнення власного здоров’я та 

загального фізичного розвитку 

свого організму 

- Проведення 

шкільного ярмарку 

ідей розвитку 

школи. 

- Розробка 

дидактичного 

матеріалу для 

занять з 

впровадженням 

інноваційної 

програми 

“Довкілля”. 

- Впровадження в 

навчальний процес 

спецкурсів, що 

сприяють 

загальному 

розвитку учнів. 

- Організація 

виставок творчих 

робіт та батьків, 

фестивалів, оглядів, 

змагань, конкурсів. 

- Показ умінь і 

навичок (предметні 

олімпіади, МАН, 

тощо) 

- Проведення 

ранкової 

гімнастики, 

дотримання 

особистої гігієни та 

режиму дня 

- Відвідування 

спортивних гуртків, 

секцій, уроків 

фізичної культури, 

ігри на свіжому 

повітрі, трудова 

діяльність 

Додаток Є 
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2. Адаптація вчителів 

до нових 

соціальних умов та 

розвиток 

професійної 

культури вчителя; 

формування 

культури здоров’я 

вчителя 

- Впровадити в практику 

підвищення кваліфікації вчителів у 

школі особистий творчий план. 

- Сприяти участі вчителів у 

Всеукраїнському конкурсі 

“Учитель року” (Указ Президента 

України № 489 від 2 червня 1995 

р.), а також у конкурсі “Класний 

керівник – крок у ХХІ століття”. 

- Практикувати проведення 

відкритих уроків, науково-

методичні конференції  різного 

характеру, поступово вводячи до 

них узагальнення інноваційної 

програми “Довкілля”. 

- З метою виявлення ефективності 

навчання творчого мислення 

включити у схему аналізу уроку 

розділ “Організація  та управління 

розвитком творчого мислення 

школярів”. 

- Участь у змаганнях з техніки 

пішохідного туризму та 

спортивного орієнтування серед 

вчителів, з шашок, шахів, міських 

спартакіадах 

- Цілеспрямоване 

виконання плану 

післядипломної 

підготовки. 

- Організація 

відкритих уроків, 

систематизація та 

узагальнення знань. 

- Проведення 

науково-практичної 

конференції з 

питань 

“Формування 

компетентнісного 

підходу до 

навчально-

виховного процесу 

на основі 

впровадження 

інформаційно-

проектних 

технологій як 

засобу розвитку 

творчості»  

- Проведення 

психологічних 

семінарів з питань 

творчої діяльності 

учнів. 

- Участь вчителів 

школи в роботі 

міських, шкільних 

методичних 

об‘єднань, творчих 

груп. 

- Відвідування 

плавального 

басейну, гуртків з 

шейпінгу тощо 
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3. Спонукання учнів 

до самоосвіти, 

саморозвитку, 

самовиховання. 

- Стимулювати у школярів 

формування системи знань за 

рахунок спрямованої 

систематизації та узагальнення. 

- Забезпечити відповідність рівня 

загальної середньої освіти 

Державному стандарту загальної 

середньої освіти. 

- Об‘єднати зусилля школи і сім‘ї 

громадських організацій. 

- Розробити дидактичний матеріал 

по оцінюванню навчальних 

досягнень учнів за 12-бальною 

системою. 

- Підготовка дітей до навчально-

виробничої діяльності за 

спеціальністю “Секретар-

керівника організації, 

підприємства, установи”. 

- Охорона життя і здоров‘я учнів, 

педагогічних працівників. 

- Налагодити співпрацю з Клінікою, 

дружньою до молоді 

- Створити проект «Школа 

сприяння здоров’ю» 

- Створення стенду «За здоровий 

спосіб життя» 

- Дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог під час навчально-

виховного процесу 

- Проведення тренінгів для учнів, 

лекцій «Наркоманія – дорога в 

нікуди», «Все про здоровий спосіб 

життя», «Рецепти довголіття»  

- Організація 

постійного-діючого 

стенду “Нова школа – 

нове в школі”. 

- Функціонування 

психологічного 

практикуму для 

учнів. 

- Розробка заходів з 

реалізації державної 

програми “Діти 

України”. 

- Продовжити 

спільну роботу з 

вузами. 

- Відпрацьовувати 

систему в роботі 

профільних класів. 

- Здійснення 

повноважень 

відповідно Статуту  

загальноосвітнього 

навчально-

виховного закладу. 
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Результати моніторингу стану фізичного, психічного й морального здоров’я 

учнів 

 Найважливішим компонентом гармонійного розвиту особистості є 

психічне, фізичне та духовне здоров’я. В усьому світі зростає стурбованість 

громадськості погіршенням стану фізичного, психічного, духовного здоров’я 

школярів. 

 Рівень гармонійного розвитку учнів визначається впливом усього 

комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних чинників 

суспільства. Серед них спеціалісти виділяють і так звані «шкільні фактори 

ризику». 

  Предметом вивчення моніторингового  дослідження, яке проводилось в 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1, був аналіз факторів, що впливають на 

виникнення фізичних та емоційних перевантажень, які приводять до 

погіршення стану фізичного та психічного здоров’я учнів. 

 Моніторинг передбачав проведення анкетування серед різних вікових 

груп школярів (учнів 4-х, 6-х, 9-х класів). В анкетуванні приймали участь 232 

учні. 

 За результатами медичного обстеження  

 

Клас 4 класи 6 класи 9 класи 

Кількість здорових дітей 1- 1% 3-4% - 

Кількість практично здорових дітей 21-22% 14-14% 6-12% 

Кількість дітей з патологією 75-77% 80-82% 43-88% 

Кількість дітей з порушенням зору 16-17% 23-24% 9-18% 

Захворювання ендокринної системи 33-34% 31-32% 13-27% 

Порушення постави, опорно-рухового 

апарату 

29-30% 40-41% 19-39% 

Лор-захворювання 6-6% 2-2% 10-20% 

Порушення кишково-шлункового 

тракту 

4-4% 6-6% -12% 

Захворювання органів дихання 1-1% 2-2% 1-2% 

 

Додаток Ж 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стан фізичного, психічного, духовного здоров’я учнів впливає багато факторів 
 

Клас 4 класи 6 класи 9 класи 

Середній вік батьків, матерів 32 роки 37 роки 39 років 

Кількість учнів, які мають старших 

братів та сестер 

22 уч. 

 

10 уч. 

 

8 уч. 

 

Кількість учнів, які мають молодших 

братів та сестер 

20 уч. 15 уч. 12 уч. 

Кількість родин, які мають 1 дитину 55 44 22 

Дозвілля 

Улюблений вид занять у вільний час: 

Читання 

Перегляд передач 

Танці 

Прослуховування музики  

Прогулянки з друзями 

Заняття спортом 

Майстрування та шиття 

Відвідування гуртків 

Гра на комп’ютері 

 

 

45 – 46% 

64 – 66% 

32 – 32% 

72 – 74% 

82 – 84% 

51 – 53% 

47 – 48% 

72 – 74% 

52 – 54% 

 

 

36 – 38% 

78 – 83% 

25 – 27% 

57 – 61% 

78 – 83% 

67 – 71% 

27 – 31% 

69 – 73% 

56 – 60% 

 

 

12 – 29% 

21 – 51% 

15 – 36% 

37 – 90% 

41 – 100% 

15 – 36% 

4 – 10% 

7 – 17% 

32– 78% 

Організація позашкільного 

відпочинку: 

Час прогулянки на вулиці у будні: 
Менше 1 години 

Менше 2 годин 

Більше 2 годин 

 

 

 

15 – 16% 

32 – 33% 

37 – 38% 

 

 

 

16 – 17% 

39 – 41% 

39 – 41% 

 

 

 

1 – 2% 

2– 5% 

25 – 61% 

Місце проведення літніх канікул: 
У місті 

У селі 

У таборі 

На курорті 

 

32 – 33% 

54 – 55% 

45 – 46% 

34 – 35% 

 

53– 56% 

43 – 46% 

43 – 46% 

46 – 49% 

 

13 – 32% 

14 – 34% 

12 – 29% 

11 – 27% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

4класи 6 класи 9 класи

Стан здоров"я учнів 4, 6, 9 класів (за медичними картками)

кількість здорових учнів

кількість практично здорових учнів

кількість учнів з патологіями
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Регулярність харчування: 
Харчуються регулярно 

Харчуються нерегулярно 

 

48 – 50% 

49 – 50% 

 

42 – 45% 

52 – 55% 

 

11 – 27% 

30 – 73% 

Харчування вранці: 
Снідає вдома 

Вранці не снідає 

снідає в школі 

 

80 – 82% 

15 –16% 

- 

 

88 – 94% 

2–2% 

17 –18% 

 

30 – 73% 

7–17% 

2 –5% 

Харчування в школі: 
Харчується в школі 

Бере з собою їжу 

 

97 –100% 

12 –12% 

 

82 – 87% 

12 – 13% 

 

18 –44% 

14–34% 

Продукти харчування: 

М’ясо, риба: 

щодня 

2-3 рази на тиждень 

Молочні продукти: 
щодня 

2-3 рази на тиждень 

Овочі: 
щодня 

2-3 рази на тиждень 

Вироби з борошна: 

щодня 

2-3 рази на тиждень 

Фрукти: 

щодня 

2-3 рази на тиждень 

Шкідливі звички: 
Паління: 

Кількість учнів, які палять 2-3 рази на 

тиждень 

 

 

35 – 36% 

67 – 64 % 

 

42 – 43% 

55 – 57% 

 

65 – 67% 

32 – 33% 

 

83 – 85% 

14 – 15% 

 

65 – 67% 

32 – 33% 

 

- 

- 

 

 

32 – 34% 

56 – 60% 

 

49 – 52% 

51 – 54% 

 

85– 90% 

50 – 53% 

 

76 – 81% 

44 – 47% 

 

58– 61% 

38 – 40% 

 

 

11 –12% 

 

 

 

22 – 54% 

19 – 46 % 

 

22 – 54% 

16 – 39% 

 

38 – 93% 

1 – 2% 

 

38 – 93% 

3– 7% 

 

23 – 56% 

14 – 34% 

 

 

15- 36% 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Директор школи 

_______ А.Г.Кобилякова 

Програма 

збереження і зміцнення здоров‘я  дітей та учнівської молоді, формування у 

них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
 

Напрями Заходи Термін Відповідальні 

Забезпечення 

збереження 

здоров‘я учнів 

1. Огляд дітей, які 

вступають до школи. 

Виокремлення групи 

“ризику” і хворих дітей 

До 01.09 Заступник директора, 

лікар 

2. Моніторинг стану 

здоров‘я учнів з 1-го по 

11-й клас 

Систематично Лікар, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

3. Створення банку 

даних про стан 

здоров‘я учнів 

Систематично Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

4. Діагностика 

інтелектуальної 

емоційної сфери учнів 

Протягом  

навчального 

року 

Психолог, заступник 

директора з навчально-

виховної роботи 

5. Проведення бесід з 

профілактики 

алкогольної та 

наркотичної 

залежності серед учнів 

Протягом  

навчального 

року 

Медпрацівники, класні 

керівники, 

заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

6. Організація й 

проведення 

контрольних заходів 

щодо виконання 

санітарних норм 

Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація школи, 

лікар, класні керівники 

7. Проведення циклу 

класних годин за 

курсами “Основи 

раціонального 

харчування”, 

“Валеологія” 

Протягом 

навчального 

року  

Учителі фізичної 

культури 

8. Організація роботи 

спортивного залу 

Протягом 

навчального 

року  

Учителі фізичної 

культури 

9. Робота спортивних 

секцій з футболу, 

волейболу, баскетболу. 

За графіком Класні керівники, 

керівники секцій 

Додаток З 
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10. Запровадження в 

навчально-виховний 

процес малих форм 

фізкультурного 

виховання:  

- фізкультурні 

хвилинки; 

- рухливі перерви 

Щорічно, 

травень 

Учителі фізичної 

культури, класні 

керівники 

11. Проведення Дня 

здоров‘я 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури, класні 

керівники, 

адміністрація школи, 

лікар 

12. Проведення 

конкурсу на 

найспортивніший клас 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури, класні 

керівники, 

адміністрація школи, 

лікар 

13. Проведення 

спортивних змагань і 

свят 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури, класні 

керівники, 

адміністрація школи, 

лікар 

14. Здійснення 

профілактичних 

медичних оглядів 

школярів 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури, класні 

керівники, 

адміністрація школи, 

лікар 

Організація 

формування 

культурних 

традицій, 

спрямованих 

на збереження 

здоров‘я 

1. Організація 

сімейного клубу 

“Здоров‘я” 

Протягом 

року 

Учителі фізичної 

культури 

2. Проведення лекцій, 

батьківських зборів, 

присвячених віковим 

особливостям учнів, 

проблемам 

наркозалежності, 

алкоголізму, здорового 

способу життя 

Систематично Адміністрація, 

батьківський комітет, 

психолог, класні 

керівники, лікар 

3. Проведення свята 

“Тато, мама, я – 

спортивна сім‘я” 

Раз на рік  
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Забезпечення 

діяльності 

вчителів, 

спрямованої 

на збереження 

здоров‘я 

1. Організація клубу 

“Здоров‘я” для 

вчителів  

З 01.09 Адміністрація, вчителі 

фізкультури 

2. Організація й 

проведення 

психологічних 

семінарів-тренінгів, 

семінарів 

особистісного 

зростання педагогів 

Упродовж 

року 

Психолог  

Здійснення 

профілактичних 

медичних оглядів 

педагогів 

Раз на рік Адміністрація, лікар 

4. Організація надання 

медичних послуг 

(масаж, ЛФК) на базі 

школи 

Протягом 

року  

Адміністрація, лікар 
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ПЛАН роботи 

творчої групи вчителів за програмою  

«Крок за кроком до здоров’я» 

Дата Заходи 

ВЕРЕСЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за  дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 1-х класів 

5. Робота медичного кабінету 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 2-4 класів 

5. Профілактична бесіда лікаря на тему «Гриби» 

6. Робота медичного кабінету 

7. Підготовка до відкриття малих олімпійський ігор 

8. Організація роботи з «Щоденника зміцнення здоров’я» (ЩЗЗ) 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 2-4 класів 

5. Профілактична бесіда лікаря на тему «Гриби» 

6. Робота медичного кабінету 

7. Поглиблений медичний огляд учнів 2-4 класів 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 2-4 класів 

5. Профілактична бесіда лікаря на тему «Гриби» 

6. Відкриття малих олімпійський ігор 

7. Контроль за веденням ЩЗЗ 

ЖОВТЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 2-4 класів 

5. Робота медичного кабінету 

6. Поглиблений медичний огляд учнів 8-11 класів 

7. Аналіз тестування учнів 1-х класів 

8. Лекція для батьків першокласників 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

Додаток І 
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3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Поглиблений медичний огляд учнів 5-7 класів 

6. Організація роботи ЩЗЗ 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Аналіз тестування учнів 2-4 класів 

5. Аналіз стану здоров’я учнів за результатами  медичного 

огляду  

6. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

7. Складання списків медичних груп 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

ЛИСТОПАД 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Профілактичні заходи щодо попередження ГРЗ 

6. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

7. Оформлення документації за результатами вересневих 

тестувань  

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

6. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

7. Оформлення документації за результатами поглибленого 

медичного огляду 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

6. Змагання майбутніх чемпіонів (2-4 класи) 

7. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

8. Оформлення паспортів здоров’я класів 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 
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4. Робота медичного кабінету 

5. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

ГРУДЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Профілактичні заходи щодо попередження ГРЗ 

6. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

7. Оформлення паспортів здоров’я класів 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

5. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

6. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

7. Оформлення стенду «Наші чемпіони» 

8. Оформлення документації за результатами поглибленого 

медичного огляду 

9. Випуск санбюлетеня «Обережно: ГРИП» 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Бесіда лікаря на тему «Грип. Профілактика і лікування» 

6. Оформлення паспортів здоров’я  

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету 

6. Бесіди з попередження дитячого травматизму під час зимових 

канікул 

СІЧЕНЬ 

І тиждень 1. Виховні заходи під час канікул для учнів 

2. Робота з оформлення документації 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Робота медичного кабінету 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 
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5. Тестування учнів 1-4 класів 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету 

6. Тестування учнів 1-4 класів 

7. Бесіди з попередження дитячого травматизму у зимовий 

період 

ЛЮТИЙ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 1-4 класів 

5. Робота медичного кабінету 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 1-4 класів 

5. Робота медичного кабінету 

6. Зустріч з лікарем на тему «Захворювання кишково-

шлункового тракту» 

7. Спортивне свято «Олімпійці серед нас» для учнів 2-4 класів 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Тестування учнів 1-4 класів 

5. Робота медичного кабінету 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Тестування учнів 1-4 класів 

6. Робота медичного кабінету 

БЕРЕЗЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда з учнями на тему «Правила поведінки на льоду» 

7. Обробка результатів січневих тестувань учнів 1-4 класів 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  
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3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Курячий грип», 

«Профілактика ГРЗ» 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Курячий грип», 

«Профілактика ГРЗ» 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Авітаміноз, його 

профілактика» 

КВІТЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Загартування – шлях до 

здоров’я» 

7. Підготовка до свята руху 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Обережно: нітрати» 

7. Підготовка до свята  

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Обережно: нітрати» 

7. Підготовка до свята 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 
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4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Обережно: нітрати» 

7. Підготовка до свята 

ТРАВЕНЬ 

І тиждень 1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Загартування – шлях до 

здоров’я» 

7. Підготовка до свята руху 

8. Тестування учнів 1-4 класів 

ІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Сонце – друг, сонце - ворог» 

7. Підготовка до свята руху 

8. Тестування учнів 1-4 класів 

ІІІ 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Бесіда лікаря з учнями на тему «Правила поведінки на воді» 

7. Підготовка до свята руху 

8. Тестування учнів 1-4 класів 

ІV 

тиждень 

1. Контроль за дотриманням гігієнічних норм у класі 

2. Контроль за харчуванням  

3. Контроль за станом здоров’я учнів 

4. Контроль за веденням  ЩЗЗ 

5. Робота медичного кабінету  

6. Обробка результатів травневих тестувань 

7. Проведення  свята руху 

8. Звіт для батьків за результатами тестувань за рік 
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ЩОДЕННИК 

 зміцнення здоров’я  

В оцінці норм рівня росту і розвитку дитини, а 

також для впровадження засобів фізичного виховання 

у спосіб життя школярів ефективною може бути 

проста, але інформативна система, як первинного, так і 

поточного контролю, яка характеризувала б рівень і динаміку фізичного 

розвитку, рухових можливостей учнів класів. Це особливо важливо на етапі 

підготовки дітей до школі, та під час навчання у першому класі. 

Таку систему було розроблено і впроваджено за допомогою «Щоденника 

зміцнення здоров’я». ця система моніторингу є реальним засобом контролю 

здоров’я і об’єктивним критерієм вікового розвитку дітей. Вона  відповідає 

наступним вимогам: 

- доступна і надійна, не  потребує додаткових матеріальних затрат на 

спеціальне обладнання; 

- дає можливість оцінити особистий рівень здоров’я, фізичного розвитку, 

психічного стану, успішність у школі, емоційне ставлення до конкретних 

шкільних предметів; 

- дозволяє визначити і розрахувати руховий (біологічний) вік відносно до 

календарного (паспортного). 

Упровадження Щоденника зміцнення здоров’я у систему навчання і 

виховання учнів молодших класів дає можливість об’єктивно оцінити динаміку 

навчально-виховної та оздоровчої роботи в системі «Школа - сім’я». 

За допомогою Щоденника зміцнення здоров’я можна вирішити такі 

завдання: 

1. виховати зацікавленість кожної дитини до перевірки та суб’єктивної оцінки 

власного фізичного та психічного стану, а також стимулювати до 

самовдосконалення засобами фізичної культури; 

2. залучити дітей та батьків до здорового способу життя; 

3. задовольнити природну потребу кожного у фізичній активності; 

Додаток К 
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4. отримати комплексну оцінку фізичної готовності учня до навчання у 

відповідному класі; 

5. корегувати за допомогою розроблених комплексів, фізичних вправ 

порушення постави, ступнів та загальний рівень фізичної підготовленості. 

Робота з Щоденником зміцнення здоров’я   допомагає школярам стати 

спостережливим, уважнішими до свого режиму дня, більше працювати над 

удосконаленням своєї статури. Співпрацюючи з батьками через Щоденник 

зміцнення здоров’я, оптимально забезпечується контроль за формуванням 

навичок здорового способу життя у дітей. Проведення такої комплексної 

роботи сприяє поліпшенню в учнів показників фізичного розвитку, зростанню 

рухової підготовленості, зменшення пропусків через хворобу, своєчасному 

зняттю розумової втоми і поліпшенню успішності школярів. 

ЩОДЕННИК 

самоконтролю  

Дата 01.01.2010 01.02.2010 

Сон  Тривожний  Міцний  

Настрій  Немає  Веселий  

Самопочуття  Погане  Добре  

Апетит  Поганий  Добрий  

Заняття фізичною 

культурою 

Одна година 15 хв 

Больові відчуття Болить усе тіло Болять м’язи ніг 

Бажання тренуватися  Немає  Є  

Пульс зранку 100 60 

Перед фізичною культурою 90 70 

Після фізичної культури 140 120 

Відновлення пульсу На третій хвилині На другій хвилині 

Маса тіла 50 кг 30 кг 

Порушення режиму дня Є  Немає  

 

Види спорту Вік дозволу до занять, років 

Групи 

початкової 

підготовки 

Навчально-

тренувальні 

групи 

Групи 

спортивного 

вдосконалення 

1 2 3 4 

Акробатика  8-10 10-14 14-17 

Баскетбол та волейбол 10-13 12-17 16-18 
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ПАСПОРТ 

здоров’я 

 

Стан здоров’я Показники  

Вік (років, місяців) 10,2 

Зріст (см) 1,51 

Маса (кг) 40 

АТ (артеріальний тиск в мм.рт.ст) 110/70 

Р1 – ЧСС в спокої (за 1 хв) 15 

Р2 – ЧСС після 30 присідань (за 1 хв) 20 

Р3 – ЧСС через 1 хв після Р2 (за 1 хв) 18 

Динамометрія: 

Сила правої кисті 25 

Сила лівої кисті 30 

ЖЄЛ (мл) 1500 

Тести 

Виконання нормативів на уроках 

фізичної культури 

Виконую  

Перенесені захворювань 2-3 рази на рік 

Дотримання режиму дня, сон (год) 15/9 

Виконання уроків (год) 2-3 години 

Прогулянка на свіжому повітрі 2 години 

Характер харчування (разів на день): 2  

- молочні продукти Ні 

- м’ясні та рибні продукти М’ясні 

- фрукти, овочі, соки Так, ні, так 

- яйця, олія Так  

- улюблена їжа Варена, смажена 

Ранкова зарядка (хв.) Не роблю 

Заняття в спортивних секціях Не займаюсь/граю у футбол 
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ЩОДЕННИК  

здоров’я учня 

 

Дорогий друже! Якщо ти відчув 

відповідальність за своє здоров’я і даєш собі 

установку на здоровий спосіб життя, то 

помічником тобі буде «Щоденник здоров’я», 

який допоможе тобі стежити за ним, що 

відбувається з тобою, за змінами в організмі, а 

також вчитися, запобігати різним 

захворюванням і розладам. 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

2. Школа, клас, дата народження. 

3. Група крові. 

4. Моя вага. 

Місяць Вага 

  

  

5. Мій зріст 

 

   6. Об’єм грудної клітки 

7. М’язова сила правої і лівої кисті 

 

Права Ліва 

Місяць  М’язова сила Місяць  М’язова сила 

    

 

     8. Мої хвороби 

 

9. Мій настрій: 

- дуже хороший (+++); 

Місяць Зріст 

  

  

Місяць Об’єм грудної клітки 

  

  

Назва хвороби  Час і тривалість хвороби 
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- хороший (++); 

- байдужий (+); 

- поганий (-). 

10. Мої друзі 

11. Мої улюблені справи, уроки 

12. Моє ставлення 

13. Риси мого характеру (підкреслити, дописати, яких не вистачає, не бажані): 

 

Позитивні Негативні 

У мене Хочу 

виробити 

Виробив У мене Хочу 

виробити 

Виробив 

Доброта    Лінь   

Сміливість   Грубість   

Цілеспрямованість   Нерішучість   

Сила волі   Хитрість   

Взаєморозуміння   Неуважність   

Працелюбність   Нестриманість   

Ввічливість   Боягузливість   

Організованість   Сором’язливість   

Акуратність   Неохайність   

Стриманість   Заздрість   

Наполегливість    Упертість    

 

14. Моє самопочуття: внести слова, які відображають твій типовий стан 

(спокійний, активний, радію, не втомлююсь, весело; не цікаво, хвилююсь, 

нудьгую, втомлююсь, пасивний, засмучений). 

У школі:  

без дошки; 

на контрольній роботі; 

під час бесіди з учителями; 

під час спілкування з 

однокласниками; 

на уроці фізичної культури; 

на екзамені 
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Тестування вашого здоров‘я 

Тест “Твій режим дня” 

№ 

з/п 

Запитання Бали 

1 як часто ти робиш домашню зарядку:  

Щодня; 0 

Інколи, або коли примусять батьки; 10 

Ніколи. 20 

2 Як часто ти їси впродовж дня:  

4-5 разів на день; 0 

3 рази 10 

2 рази 20 

3 Як часто ти вживаєш овочі і фрукти:  

Щодня; 0 

3 рази на тиждень; 10 

1 раз на тиждень 20 

4 Скільки разів на день ти чистиш зуби:  

2 рази (вранці і ввечері) 0 

1 раз (уранці) 10 

Зовсім не чищу 20 

5 Як часто ти миєш руки:   

Перед їжею та після туалету; 0 

Вранці, коли вмиваюсь; 10 

Коли дуже брудні 20 

6 Як часто їсте солодощі:  

2-3 рази на тиждень; 0 

Майже щодня; 10 

Коли і скільки хочу 20 

7 Скільки ти буваєш надворі:  

Щодня 1,5-2 години; 0 

Щодня, але менше години; 10 

Один раз на два-три дні. 20 

8 Коли ти лягаєш спати:  

О 21.00-21.30 0 

Після 22.00 10 

Після 23.00 20 

9 Скільки часу щодня ти дивишся телевізор:  

Не більше, як 1,5 години; 0 

Від 1,5 до 3 годин; 10 

Дивлюсь увесь вільний час. 20 

10 Скільки часу щодня витрачаєш на домашні завдання:  

Близько 1,5 години 0 

Майже 2 години 10 

Додаток Л 
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Більше 3 годин 20 

11 Чи відвідуєш ти спортивну секцію або танцювальний гурток:  

Так; 0 

Ні, але 2-3 рази на тиждень граю в рухливі ігри; 10 

Ні. 20 

12 Як часто ти хворієш:  

1 раз на 2 роки; 0 

1 раз на рік; 10 

Кілька разів на рік. 20 

13 Чи можеш ти забігти на 5-й поверх:  

Легко; 0 

Важко, із задишкою; 10 

Не можу. 20 

14 Який настрій був у тебе протягом останнього тижня:  

Переважно веселий, бадьорий; 0 

Іноді сумний, млявий; 10 

Переважно сумний. 20 

15 Чи вважаєш ти себе здоровим:  

Так, я здоровий; 0 

Я здоровий, але 3-4 рази на рік хворію; 10 

Я часто хворію 20 

 

ПРИМІТКИ: 

 

Від 0 до 90 балів – твоє здоров‘я в повному порядку. Ти правильно вибрав свій 

режим дня. Але не зупиняйся на досягнутому, адже здоров‘я потребує 

постійного піклування і уваги. 

Від 100 до 170 балів – це означає, що твоя поведінка і спосіб життя не 

сприяють зміцненню і збереженню твого здоров‘я. Існує загроза захворіти в 

майбутньому. Твоє здоров’я потребує уваги і піклування. 

Від 180 і вище – твоя поведінка і твій режим спрямовані на руйнування 

власного здоров‘я. Негайно потурбуйся про здоров‘я. Перш ніж зайнятися 

фізичними тренуваннями, обов‘язково порадься з батьками і лікарями. 
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Із чого починається Ваш ранок? Чи загартовуєтеся Ви? Яким чином? 

Як часто Ви займаєтеся спортом:  

а) тільки на уроках фізичного виховання; 

б) щодня роблю ранкову зарядку; 

в) відвідую спортивні секції, групи шейпінгу, аеробіки тощо; 

г) ваш варіант. 

Як часто Ви готуєте домашнє завдання: 

а) щодня; 

б) коли необхідна гарна оцінка; 

в) коли є бажання; 

г) ваш варіант. 

Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку домашнього завдання? 

Де Ви готуєте домашнє завдання: 

а) на кухні за кухонним столом; 

б) у вітальні чи залі перед телевізором; 

в) у власній кімнаті за письмовим столом; 

г) ваш варіант. 

Чи враховуєте Ви правильність освітлення Вашого робочого місця? 

Як Ви вважаєте у Вас правильна постава? 

Як Ви слідкуєте за своєю поставою? 

Яким чином Ви долаєте певні відстані: 

а) за допомогою громадського чи власного транспорту; 

б) пішки; 

в) ваш варіант. 

Скільки часу Ви проводите на свіжому повітрі: 

а) до однієї години; 

б) Дві-три години; 

в) Три-п‘ять годин; 

г) ваш варіант. 

Що Вам відомо про гіподинамію? 

Що таке сколіоз? 

Як Ви розумієте поняття “рухова активність”? 

Чи ведете Ви активний спосіб життя? Яким чином? 

Як вважаєте, що впливає на Ваше здоров‘я найбільше: 

а) рухова активність; 

б) екологія; 

в) спадковість; 

г) ваш варіант. 

Що Ви робите для зміцнення власного здоров‘я: 

а) загартовуюся; 

б) роблю ранкову зарядку; 

в) веду здоровий спосіб життя; 

г) ваш варіант. 
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АНКЕТА 

Умови і спосіб життя учнів  
(заповнюється батьками разом з учнями) 

I.Характеристика сім'ї 
Вік батьків: мати _____ батько  

Брати, сестри: (кількість) старші _ молодші  

Освіта: (поставте позначку «+» напроти 

обраної відповіді) Мати/батько: 

—неповна середня; 

—середня; 

—середня спеціальна; 

—вища. 

Живуть разом зі мною й ведуть спільне господарство (підкреслити): мати, 

батько, бабуся, дідусь, брати, сестри, тітки, дядьки, племінники. 

Сім'я проживає у (підкреслити): окремій квартирі, власному будинку, 

квартирі з сусідами, гуртожитку. 

II. Умови навчання в школі й дома 
У мене є (підкреслити): окрема кімната, кімната на двох з братом (сестрою), 

письмовий стіл, всі необхідні підручники, спортивна форма, велосипед, 

ковзани, лижі. 

У нас у школі (підкреслити): хороший учитель фізкультури, немає 

вчителя фізкультури. 

Факультативні та додаткові заняття займають годин на 

тиждень. 

III. Дозвілля 
У вільний час я люблю (підкреслити): читати, дивитися телевізор, слухати 

радіо, танцювати, слухати музику, гуляти з друзями, займатися спортом, 

майструвати, шити, дивитися відеофільми, ходити в кіно (клуб), займатися в 

гуртках, грати на комп'ютері. 

У будні дні я гуляю на вулиці (підкреслити): менше 2 годин, від 2 до 3 

годин, від 3 до 4 годин, більше 4 годин. 

Літні канікули я проводжу (підкреслити): у місті, у сільській місцевості, на 

дачі, у таборі, на курорті. 

IV. Шкідливі звички 
Серед моїх друзів палять частіше одного разу на тиждень (підкреслити): 

немає нікого, 1 — 2 друзів. близько третини, половина, більшість. 

Я вважаю, що мої друзі палять, тому що (підкреслити не більше 3-х 

відповідей): 

—скучно; 

—немає чим зайнятися; 

—це престижно, викликає повагу; 



 93 

—усі так роблять, а над тими хто відмовляється — насміхаються; 

—підкоряються тому, хто запропонував їм запалити; 

—хочуть підняти настрій, забути про неприємності; 

—вважають, що це не шкідливо; 

—швидко звикають і роблять це за звичкою. 

Серед моїх друзів вживають алкоголь (включаючи пиво) частіше одного разу 

на тиждень (підкресшти): немає нікого, 1 — 2 друзів, близько третини, 

половина, більшість. 

Я думаю, що мої друзі вживають алкоголь, тому що (підкреслити не більше 

3-х відповідей): 

—скучно; 

—немає чим зайнятися; 

—це престижно, викликає повагу; 

—всі так роблять, а над тими хто відмовляється — насміхаються; 

—хочуть підняти настрій, забути про неприємності; 

—вважають, що це не шкідливо; 

—відмічають свята. 

Я думаю, що серед моїх друзів таких, які хоч би один раз вживали 

наркотики або токсикоманічну речовину: немає нікого, є 1 — 2 друзів, є 

близько третини, є половина, є більшість. 

Я думаю, що мої друзі вживають наркотики або токсикоманічні речовини, 

тому що (підкреслити не більше 3-х відповідей): 

—скучно, немає чим зайнятися; 

—це престижно, викликає повагу; 

—усі так роблять, а над тими, хто відмовляється — насміхаються; 

 

—хочуть підняти настрій, забути про неприємності; 

—вважають, що це не шкідливо; 

—підкоряються тому, хто запропонував їм наркотик; 

цікаво дізнатися, що це таке.   
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Які складові здоров’я? – запитуємо ми себе. Звичайно, заняття фізичною 

культурою, свіже повітря; кольори, які заспокоюють нервову систему – це може 

бути озеленення приміщення; комфортні умови навчання; добрий настрій 

вчителя та учнів, взаємоповага, співробітництво – що забезпечує благотворний 

сплив на нервову систему. Здорові нерви – здорова дитина. 

Виходячи з цього, можна зобразити це схематично: 

СКЛАДОВІ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 

Добрий настрій вчителів та учнів 

ВЗАЄМОПОВАГА 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

ПЕРЕРВА 

Провітрювання 

класних кімнат 

Тиха мелодійна 

музика 

ЗДОРОВА НЕРВОВА СИСТЕМА 
 

Відгук учнівського колективу щодо сучасної моделі 

навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю 

Додаток М 
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 Уся навчально-виховна робота вчителів школи пройнята 

турботою про здоров‘я наших дітей. У першу чергу це, звичайно, уроки 

фізичної культури  та заняття спортом. Учителі фізичного виховання 

добиваються того, щоб уроки фізкультури подобалися, а заняття спортом стали 

потребою організму. 

 Підхід до учнів індивідуальний. Завжди враховується їхній фізичний стан 

здоров‘я. Учителі підводять учнів до переконання, що завдяки фізичним 

вправам у них не тільки розвивається краса тіла, гармонія рухів, а й формується 

характер, гартується сила волі. Для багатьох учнів спорт став справжнім 

захопленням. Вони із задоволенням займаються футболом з Бурмистровим 

Г.В., легкою атлетикою з Патою І.В. 

 Класні керівники допомагають батькам відпочинок дітей зробити 

активним. Привчають до активного здорового відпочинку туристичні походи. 

Такий відпочинок особливо поєднується з діяльністю. Діти вивчають історію, 

географію, знайомляться з культурним надбанням нашого краю. Збагачуючи 

свій духовний світ під час відпочинку, учень привчає себе до здорового 

способу життя. 

 Окремо хочеться сказати про різноманітні бесіди зі здорового способу 

життя, зустрічі з людьми, життя яких є прикладом здорового способу життя. 

Вони дають змогу утвердити прагнення мати гармонійне розвинене тіло, 

здоровий дух, красиві рухи. 

Вважаємо, що педагогічний колектив школи докладає максимум зусиль, щоб наші 

діти були здоровими, утверджували здоровий спосіб життя.

Відгук батьків щодо сучасної моделі ШСШ І-ІІІ ступенів № 1 

– школи сприяння здоров’я 
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 РЕЗУЛЬТАТИ БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ 

 УЧНІВ 10-А КЛАСУ ТА ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ У 10-А КЛАСІ 

Запитання, що було поставлене: «Що ви робите, щоб бути здоровим?» 
 

Відповіді: 

Линок В.І., вчитель фізичної культури: «Щоранку я роблю зарядку, пробіжку, 

виконую фізичні навантаження, веду здоровий спосіб життя, приймаю 

вітаміни, надаю перевагу раціональному харчуванню: овочі, фрукти...» 

Сергейко Н.О., вчитель світової літератури: «Я підтримую правильний режим 

дня. Відмовляюсь від шкідливих для організму продуктів. Люблю активний 

відпочинок на природі, свіжому повітрі. Щороку беру участь у туристичних 

змаганнях. Намагаюся уникати стресів». 

Пилипенко Н.М., вчитель біології, класний керівник: «Щоранку роблю ранкову 

гімнастику. Надаю перевагу активному відпочинку: пішохідним та 

велосипедним прогулянкам. Тому власним прикладом переконую дітей у 

перевагах здорового способу життя». 

Романовська Анастасія, учениця 10-А класу: «Я багато років займаюсь на 

станції юних натуралістів – відвідую гурток «Фітодизайн», тому більшість 

вільного часу присвячую улюбленій справі та отримую позитивні емоції. Часто 

з батьками та друзями відпочиваю на природі, перебуваю на свіжому повітрі. 

Люблю рухливі ігри, спортивні змагання». 

Красовська Анастасія, учениця 10-А класу: «Я займаюсь танцями 8 рік, вже 

познайомилася з багатьма цікавими людьми. Усі вони, як і я, не уявляють свого 

життя без танців. І я дуже рада, що нам ніколи думати про паління, 

наркотики та інші дурниці, танці допомагають нам мати не тільки здорове 

тіло, але й здоровий дух та добрий настрій. Бо, щоб танцювати гарно, треба 

мати чисті думки. А щоб подобатись глядачам, потрібно дарувати їм 

радість. А коли ти здоровий , ти завжди задоволений, ти з надією дивишся в 

майбутнє і бачиш його здоровим та щасливим». 

Кулик Руслан, учень 10-А класу: «Я займаюсь багатьма видами спорту. 

Перевагу надаю легкій атлетиці. Завдяки наполегливості на підтримці вчителя 

Пати І.В. досягнув успіхів. Це допомагає мені зберігати гарну фізичну форму і 

міцне здоров’я. Шкідливі звички – це не для мене!» 

 

Отже, зробимо висновки: 

ЗДОРОВ’Я ТРЕБА БЕРЕГТИ 
І НЕОБХІДНО ЧИМАЛО ЗРОБИТИ,  

ЩОБ БУТИ ЗДОРОВИМ! 
 
 

Несвітна Валерія, 
Редковець Олександр 
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«БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ-ТРЕНІНГ» 

 
  

Мета тренінгу. Ознайомити батьків з метою і 

змістом нового шкільного предмету «Основи 

здоров’я», тренінговими методиками,  

мотивувати їх до партнерства. 

Обладнання: папір білий (формат А2, А4), папір 

кольоровий, бейсик у кожного учасника, скотч 

(або цінники), олівці, ручки, фломастери, 

маркери, клейкі папірці (стікери). Яскравий 

плакат «Правила групи», розрізаний у формі 

пазлів, плакат «Що я очікую від школи». 

 

Тренінг. 

Знайомство:  «Герб». 
 Мета: познайомити учасників, створити дружню атмосферу, ознайомити їх з 

методикою проведення вправ «Знайомство».  

 Кожен з учасників тренінгу створює свій герб. Роздаються спеціальні 

заготовки, а учасники повинні відповіді намалювати в віконечках.   

Учасники по черзі «відкривають» одне або два віконця за власним вибором. 

 

Вправа: «Правила групи».  
Мета: ознайомлення батьків з методами підтримання демократичної 

дисципліни в класі. 

На підлогу викладаються пазли. Батькам пропонується скласти  пазли, 

прочитати і обговорити правила, яких дотримуються діти на уроках-тренінгах. 

Тренер: «На тренінгу ми прагнемо досягти двох на перший погляд несумісних 

цілей. З одного боку - створити на ньому доброзичливу і невимушену 

атмосферу, а з іншого – підтримувати демократичну дисципліну. У цьому нам 

допомагають правила групи, які ми складаємо на першому тренінгу, а потім на 

початку кожного наступного обговорюємо і повторюємо. Ось, наприклад, 

правила, складені учнями 5-го класу. Давайте їх обговоримо. Як ви думаєте, 

яких правил найважче дотримуватися дітям? А які б правила додали ви?» 

 

Вправа: «Наші очікування».  
Мета: ознайомити батьків з методикою отримання зворотнього зв'язку на 

тренінгах.  

Батькам пропонується написати, що вони очікують від школи і наклеїти свої 

очікування на плакат із зображенням школи. 

 

Додаток Н 
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Вправа «Мозковий штурм». 
Учасники по черзі продовжують фразу 

«Я бажаю своїй дитині…». Вчитель 

записує ці побажання на дошці.  

 Інформаційне повідомлення: 

«Навчання здоров’ю на засадах 
розвитку життєвих навичок». Мета: 

познайомити батьків з сучасним 

холістичним уявленням про здоров’я 

та методиками навчання здоров’ю на 

засадах розвитку життєвих навичок.  

Звернути увагу на те, що усі 

побажання батьків стосувалися різних 

аспектів благополуччя дитини, отже 

їхнього здоров’я (наприклад, вирости 

хорошою людиною – духовне і 

соціальне благополуччя, набути 

міцних знань – інтелектуальне благополуччя, почуватися щасливим – 

емоційне благополуччя, вирости сильним, красивим, не хворіти – фізичне 

благополуччя). 

Важливо інформувати батьків, що профілактичні програми на засадах 

розвитку життєвих навичок визнані у світі найефективнішими в 

профілактиці поведінкових ризиків і проблем, зокрема, у профілактиці 

насилля, 

тютюнопаління, 

вживання алкоголю і 

наркотиків, 

ВІЛ/СНІДу. Окрім 

цього вони 

допомагають молодим 

людям краще 

розвиватися і 

адаптуватися, 

підвищують 

конкурентноспроможн

ість випускників на 

ринку праці, формують 

характер, орієнтують 

на усвідомлення і сприйняття загальнолюдських цінностей. 

 

Вправа «Руханка» 
 

Вправа: «Робота в групах».  
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Мета: ознайомити батьків з методиками групової роботи, надати їм можливість 

усвідомити фактори ризику для здоров’я дітей, і як вони можуть допомогти 

дітям зберегти здоров’я. 

 

Перша група створює плакат “Здорова дитина” 

Друга група – плакат “Що загрожує здоров’ю дітей у сучасному світі?” 

Третя група – “Як зберегти здоров’я дитини” 

Четверта група – “Десять заповідей здорового способу життя”. 

Демонстрація, обговорення.  

Руханка «Ураган».  
«Ураган для тих, хто виховує тільки доньку (тільки сина, доньку і сина)». 

Вправа «Відкритий мікрофон».  
Мета: отримати зворотній зв’язок. 

Батьки по черзі висловлюють свої враження від тренінгу і пропозиції.  

Вправа «Місце нового предмета в системі шкільної освіти». Мета: 
переконати учасників у необхідності серйозного ставлення до нового шкільного 

предмета. 

Тренер: «Сьогодні ми багато з’ясували і усвідомили. Тепер я прошу вас знайти 

місце у фундаменті нашої освіти для нового предмета. Як ви вважаєте, де його 

слід розмістити: на верхніх щаблях, щоб легше було його позбутися, чи ближче 

до основи нашого фундаменту? Мені здається, що його місце – ось тут».  

Тренер відгортає нижню частину плакату, де зображено наріжний камінь усієї 

будівлі. На ньому написано: «Основи здоров’я». Ті, хто згоден зі мною, можуть 

перенести свої стікери на цей камінь, а ті, хто вагається, може залишити їх там, 

де вони були. 

Шановні   батьки! Може Вам стане у нагоді напівжартівливий меморандум 

дитини, складений психологами від її імені: 

«МЕМОРАНДУМ ДИТИНИ» 

 не псуй мене. Я прекрасно знаю, що мені зовсім непотрібно усе, про що я 

прошу. Я просто перевіряю тебе; 

 не бійся бути твердим зі мною. Це краще. Це надає мені упевненості; 

 не застосовуй до мене сили. Це вчить мене тому, що сила – найголовніше у 

світі. Краще, якщо ти мене просто переконаєш; 

 не будь непослідовним. Це бентежить мене та примушує намагатися уникати 

робити те, що мені під силу; 

 не обіцяй. Ти, може, не зумієш дотриматися своєї обіцянки. Це послабить 

мою віру в тебе; 

 не реагуй на мої провокації, коли я щось роблю для того, щоб завдати тобі 

прикрості. Інакше я прагнутиму одержувати все нові та нові „перемоги”; 
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 не дуже засмучуйся, коли я скажу тобі: „Я тебе ненавиджу”. Насправді, я не 

маю цього на увазі, а хочу, щоб ти пожалкував про те, що ти мені зробив; 

 не змушуй мене почуватися менш дорослим, тому що я надолужу 

„дорослою” поведінкою; 

 не роби за мене того, що я можу зробити сам. Не змушуй мене почуватися 

немовлям, тому що я буду постійно вимагати твоєї допомоги. 

 не звертай багато уваги на мої „погані звички”. Це тільки заохочує мене 

дотримуватися них; 

 не виправляй мене перед людьми. Я скоріше послухаю, якщо ти поговориш 

зі мною тихо, без свідків; 

 не намагайся обговорювати мою поведінку під час конфлікту. В цей час я 

чомусь не дуже добре чую, а слухаюсь навіть ще гірше. Я зроблю те, що ти 

вимагаєш, але давай поговоримо про це пізніше; 

 не намагайся читати мені проповіді. Ти б здивувався, якби узнав, як добре я 

усвідомлюю, що є погане, а що – добре; 

 не змушуй мене почуватися так, ніби мої помилки – це гріхи. Я повинен 

вчитися робити помилки без почуття, що я самий поганий; 

 не чіпляйся до мене. Або я буду захищатися і оглухну; 

 

 Вправа «Віночок побажань».  
Мета: знайомство колег з ритуалом завершення тренінгу, налаштовування на 

успіх та співпрацю. 

Тренер пояснює правило проведення вправи: «Ви берете того, хто стоїть справа 

від вас за руку і висловлюєте цій людині побажання. Не відпускаєте руку. 

Потім вона повертається до того, хто стоїть справа і т.д.». 

Коли усі висловили свої побажання, стисніть одне одному руки и подумки 

побажайте найкращого тим, кого ви любите. 
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Акція «Посади дерево» до Дня Перемоги 

на подвір’ї школи  
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Учні школи під час 

екскурсійних поїздок 

Велопробіг 
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Відкритий урок за проектом «Здоров’я 

дитини – здорове харчування» під час візиту 

французької делегації на чолі з послом 

Франції в Україні паном Жак Фором 
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Учасники обласного 

семінару на базі школи 
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Готуємось кататися на лижах 

Урок веде вчитель фізичної культури 

Линок В.І. 


