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Анотація проєкту 

Обов’язковим компонентом національної освіти є знання про 

формування, збереження і зміцнення здоров’я людини. Тому розвиток 

соціального, фізичного, психологічного і духовного здоров’я учнів – це одне з 

головних завдань сучасної школи , яке можна успішно реалізувати в рамках 

проєкту «Школа – територія здоров’я».  

Даний проєкт представляє собою комплекс заходів за для підтримки 

здорового способу життя і фізичного розвитку здобувачів освіти 

Васютинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». Це ЗЗСО з гуманітарним та 

природничим профілем навчання . У закладі навчається 112 учнів та 

виховується 40 дошкільнят, працює 24 педагоги. Гордістю та окрасою закладу , 

біологічною лабораторією, прекрасним місцем для відпочинку в спекотний час 

є шкільний дендропарк, заснований природолюбом Сиволапом І. П. 

Заклад у 2011- 2016 роках був учасником Всеукраїнского експерименту 

„Медіаосвіта у сучасному навчально-виховному процесі“.  

Спорт – улюблена справа школярів, юні спортсмени є переможцями районних 

змагань з легкої атлетики, тенісу, шашок , «Старти надій», команда дівчат впродовж 

15 років є чемпіоном районних змагань з баскетболу та черговим учасником 

обласних змаганнях .  

Мета проєкту направлена на визначення стратегій, принципів, форм і 

методів організації освітнього процесу, розробку комплексного підходу та 

створення умов для збереження здоров'я здобувачів освіти, формування навиків 

здорового способу життя і здорової поведінки. 

Реалізація проєкту «Школа - територія здоров’я» дозволить створити 

безпечні умови освітньої діяльності школярів, сформувати позитивну 

мотивацію учнів до ведення здорового способу життя, підвищити ефективність 

формування здоров’язбережувальної компетентності в учасників освітнього 

процесу ЗЗСО. 
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Опис проблеми, на вирішення якої направлений проєкт 

Ким би не була людина, який би не мала статус, головною турботою для 

неї є здоров’я, Здоров’я турбує всіх. Від здоров’я залежить усе: настрій, успіх, 

кар’єра, сімейне благополуччя. Кожен з нас мріє бути сильним, дужим, 

здоровим і радісним. І якщо кожного з нас запитати, що є найдорожче на світі, 

то почуємо у відповідь – життя, здоров’я. 

Здоров’я нації сьогодні - загальнодержавний показник, який віддзеркалює 

рівень соціально-економічного розвитку суспільства.  

Умови сьогодення свідчать про актуальність проблеми збереження 

здоров’я дітей в Україні, оскільки майже 90% дітей дошкільного віку, учнів і 

студентів мають відхилення у здоров’ї. 

Згідно з статистичними даними за період навчання у школі стан здоров’я 

частини дітей погіршується : 

14 % - закінчують школу практично здоровими; 

50 % - мають відхилення в розвитку опорно- рухового апарату; 

35%- страждають хронічними захворюваннями. 

У значної частини дітей спостерігаються захворювання органів 

травлення, органів зору, центральної нервової системи. 

Досить поширеними є й інші недуги – це тютюно-куріння, схильність до 

вживання алкоголю, наркотиків. 

Спеціалісти визначають , що наявність патологій є однією з причин 

зниження працездатності і підвищення втомлюваності учнів. 

Діагностика рейтингу життєвих цінностей показала, що здоров’я займає 

лише 4 місце, за значенням сім’ї, дружби і спілкування, фінансового 

благополуччя. Більшість школярів дуже мало знають про своє тіло, особливості 

його будови і функції, про здоров’я як головну цінність людини. Через 

відсутність елементарних знань людина робить безліч помилок.  

Партнерами проєкту є учнівський, педагогічний та батьківський 

колективи, громадськість села, адже, проблема збереження і зміцнення здоров’я 

школярів у даний час є досить актуальною. 
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Виховання здорової, творчої, високоінтелектуальної, соціально 

адаптованої особистості вимагає комплексного підходу до фізичного, 

розумового, психічного, емоційного, соціального, духовного та особистого 

здоров’я кожної дитини.  
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Мета і завдання проєкту 

Мета проєкту: визначення стратегій, принципів, форм і методів 

організації освітнього процесу, розробка комплексного підходу та створення 

умов для збереження здоров'я здобувачів освіти, формування навичок 

здорового способу життя і здорової поведінки. 

Завдання проєкту:  

1. Презентувати ідею проєкту учасникам освітнього процесу. 

2. Розробити і апробувати комплекс діагностичних методик для визначення 

ефективності здоров’язбережувальної діяльності ЗЗСО. 

3. Провести моніторинг стану здоров’я дітей, облік захворюваності, фізичної 

підготовленості. 

4. Створити безпечне освітнє середовище. 

5. Забезпечити оздоровчий режим. 

6. Створити оптимальні санітарно-гігієнічні умови . 

7. Організувати безкоштовне гаряче харчування. 

8. Створити атмосферу співробітництва, забезпечення психічного здоров'я дітей; 

9. Виробити позитивну мотивацію ставлення учасників освітнього процесу до 

власного здоров'я, потреби вести здоровий спосіб життя 

10. Залучити державні установи, організаційї батьківську громадськость, спонсорів 

до вирішення завдань збереження здоров'я, здійснення профілактичної роботи 

негативних проявів у молодіжному середовищі. 

Учасники проєкту: учні1-11 класів, класні керівники, практичний 

психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, батьківська рада, 

громадськість села 

Термін дії проєкту 

Проєкт розрахований на 1рік (1вересня 2020р. – 1 червня 2021 р.) 
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Опис діяльності в рамках проєкту: стратегія, механізми та план 

досягнення поставленої мети 

Удосконалення форм і методів здоров’язбережувальних педагогічних 

технологій, а також створення безпечних умов освітньої діяльності школярів, 

спрямованих на охорону їх здоров’я, дозволить сформувати позитивну 

мотивацію учнів до ведення здорового способу життя і зробить можливим 

підвищити ефективность формування здоров’язбережувальної компетентності 

учасників освітнього процесу ЗЗСО. 

Ефективність системи заходів щодо зміцнення здоров’я дітей має 

пріоритетне значення для закладу по формуванню здорового способу життя, 

показник якості освітньої діяльності та зниження рівня захворюваності у дітей, 

підвищення інтересу учнівської молоді до спорту, організації змістовного 

відпочинку. 

Проєкт «Школа – територія здоров’я» покликаний сприяти утвердженню в 

житті особистості ідеї оздоровлення, створенню позитивних умов для 

розкриття інтелектуального і духовного потенціалу молодого покоління, 

ведення пропаганди здорового способу життя і досягнення належного рівня 

безпеки життя. 

Проєкт спрямований на спільну діяльність педагогічних працівників, учнів 

і батьків, зацікавлених організацій і органів місцевого самоврядування по 

збереженню і зміцненню здоров’я учнів, по формуванню навиків здорового 

способу життя, пропаганду занять фізичною культурою і спортом, покращення 

фізкультурно- оздоровчої роботи, організацію змістовного активного 

відпочинку. 

З метою ефективної реалізації проєкту будуть створені умови: санітарно- 

гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, фізкультурно-спортивні, психологічні, 

інформаційно- освітні. 
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Механізм реалізації проєкту: 

1.Розробка і апробація комплексу діагностичних методик для визначення 

ефективності здоров’язбережувальної діяльності ЗЗСО. 

2.Моніторинг стану здоров’я дітей. Облік захворюваності, фізичної 

підготовленості. 

3.Комплексна профілактика, розвиваюча і діагностико-корекційна робота, 

спрямована на попередження шкідливих звичок. 

4.Створення сприятливого психологічного клімату в учнівських колективах. 

5. Запровадження напрямку валеологічної освіти. 

6.Пропаганда здорового способу життя. 

7.Організація роботи спортивних секцій, гуртків. Залучення батьків до 

активного дозвілля. 

8.Організація здорового харчування. 

9.Обговорення проблем здоров’я на педагогічних радах, конференціях, 

семінарах. Висвітлення досвіду на сторінках шкільного сайту. 
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Терміни і етапи реалізації проєкту 

І етап Підготовчий ( вересень 2020р.) 

- Моніторинг рівня захворюваності учнів та фактичний рівень сформованості 

ставлення до шкільних звичок. 

- Ознайомлення з формами і методами здоров’язбережувальних освітніх 

технологій освітньої діяльності. 

- Розробка системи профілактичних і виховних заходів щодо формування 

здорового способу життя учнів. 

ІІ етап Пізнавально-практичний ( жовтень 2020р – квітень 2021р.) 

-Упровадження форм і методів здоров’язбережувальних освітніх технологій. 

-Побудова оптимального емоційно -психологічного клімату у ЗЗСО 

( згуртованість команди адміністрації, взаємини між педагогами, учнями, 

батьками, партнерство школи і громадськості). 

- Систематична робота щодо пропаганди здорового способу життя. 

-Результативна роботи спортивних секцій, гуртків. 

- Впровадження сучасних тренінгових програм. 

- Співпраця з громадськими організаціями з проблем здорового способу життя. 

ІІІ етап Підсумковий (травень - червень 2021р.) 

- Проведення моніторингу результативності проєкту. 

- Корекція подальшої роботи. 

- Ведення портфоліо спортивних досягнень учнів. 
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Реалізація проєкту: 

Санітарно–гігієнічні умови: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Харчування учнів 1-11 

класів 

Протягом року Працівники їдальні, 

класні керівники, ЗВР 

2. Освітлення Протягом року Завгосп, зав. кабінетами 

3. Повітряний режим Протягом року Учителі-предметники 

4. Вологе прибирання Протягом року Завгосп, зав. кабінетами 

5. Медичні огляди Протягом року Медична сестра 

6. Озеленення класних 

кімнат 

Протягом року Зав. Кабінетами 

Фізкультурно–оздоровчі умови: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Дні здоров’я Кожна декада ЗВР ,класні керівники 

Вч. фізичної культури 

2. Руханки Протягом року Учителі- предметники 

3. Рухливі ігри на 

перервах 

Протягом року Педагог-організатор, 

учнівська рада 

4. Танцювальні перерви Кожного тижня 

середа 

Керівник 

танцювального гуртка 

5. Пленерні уроки Протягом року Учителі-предметники, 

класні керівники 

6. Робота пришкільних 

оздоровчих таборів 

Червень Керівники таборів 

7. Заняття у спортивному 

комплексі( плавання) 

Грудень- березень Вч.фізичної культури 

8. Екскурсії на природу Протягом року Класні керівники 
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Фізкультурно-спортивні умови: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Уроки фізичної 

культури 

3 години на 

тиждень 

Вч. фізичної культури 

2. Олімпійський тиждень Вересень Вч. фізичної культури 

3. Руханки Протягом року Учителі- предметники 

4. Рухливі ігри на 

перервах 

Протягом року Педагог-організатор, 

учнівська рада 

5. Спортивні секції 

( футбол, баскетбол) 

Кожного тижня Керівник , вч. фізичної 

культури 

6. Участь у спартакіадах 

учнівської молоді 

Протягом року Вч. фізичної культури 

7. Участь у спортивній, 

військово- патріотичній 

грі «Сокіл»( «Джура») 

Травень Вч. фізичної культури 

8. Зміцнення матеріально- 

технічної бази 

спортивного залу 

Протягом року Адміністрація 

9. Козацькі забави Жовтень Вч. фізичної культури 

10. «Веселі старти» Листопад Вч. фізичної культури 

11. «Випробуй себе» Грудень Вч. фізичної культури 

12. «Лицарські турніри» Лютий Вч. фізичної культури 



11 
 

Психологічні умови: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Батьківський всеобуч 4 рази на рік Класні керівники, 

практичний психолог 

2. Діагностика емоційного стану 

та рівня фізичної досконалості 

учнів 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

3. Тематичні класні заходи по 

формуванню 

здоров’язбережувальної 

компетентності 

Кожного 

місяця 

Класні керівники 

4. Вивчення результативності 

роботи колективу по 

формуванню 

здоров’язбережувальної 

компетентності 

Протягом 

року 

Адміністрація 

5. Робота консультпунків, Кожного 

тижня 

Практичний психолог 

6. Запровадження факультативу 

«Школа проти СНІДу» 

Протягом 

року 

Вч. основ здоров’я 

7. Проведення факультативу 

«Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе»7-9 кл. 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

8. Проведення пісочної арт- 

терапії 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

9. Перегляд відео про вплив 

шкідливих звичок на здоров’я 

людини 

Протягом 

року 

Практичний психолог, 

класні керівники 
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10. Психологічні уроки з 

використанням сучасних 

ігрових та тренінгових 

технологій 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

Інформаційно-освітні умови: 

№ Заходи Терміни Відповідальні 

1. Уроки «Я у світі» 1 година на 

тиждень 

Вч. початкових класів 

2. Уроки основ здоров’я 1 година на 

тиждень 

Вч. основ здоров’я 

3. Упровадження освітніх 

профілактичних програм 

Протягом 

року 

Учителі-предметники 

4. Профілактичні лекторії Протягом 

року 

Вч. основ здоров’я 

5. Випуск інформаційного 

бюлетеня 

Кожного 

місяця 

Медична сестра 

6. Створення та реалізація 

класних творчих проєктів: 

«Здоровим бути модно», «Я+ 

спорт= здоров’я» 

Протягом 

року 

Класні керівники 

7. Виготовлення Лепбуків 

«Спорт- це здорово!», 

«Абетка здоров’я», 

«Види спорту». 

Протягом 

року 

Вч. початкових класів 

8. Висвітлення матеріалів з 

питань здорового способу 

життя на шкільному сайті, 

шкільній газеті, районній 

пресі 

Протягом 

року 

ЗВР, педагог- 

організатор, учнівська 

рада 
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Презентація результатів та звітність за результатами проєктної діяльності 

З метою контролю за реалізацією та якістю виконання роботи на кожному 

етапі проєкту створюється експертна комісія, до складу якої входять 

представники адміністрації школи, шкільного парламенту. 

Ініціативна група: заступники директора з НВР та ВР, психолог, класні 

керівники, представники учнівського самоврядування. 

Управління реалізацією проєкту здійснюється заступником директора з 

виховної роботи. 

Звітність реалізації проєкту «Школа- територія здоров’я», корегування 

плану реалізації проходитиме на педагогічних семінарах.  

Впродовж року матеріали виставлятимуться на сторінках шкільної газети 

«Вісник», сайті школи, районній пресі. 

Підсумки діяльності педагогічного колективу по реалізації проєкту 

будуть узагальнені та відзначені у наказі директора ,звіті перед громадськістю 

села. 

1 червня, з нагоди Дня захисту дітей проведемо тематичний спортивний 

захід «Тато, мама, я – спортивна сім’я». 

 

№ 

п/п 
Презентація результатів Виконавець 

1. Сторінки на шкільному сайті ініціативна група 

2.  Інформування через соціальні мережі ініціативна група 

3.  Звіт перед громадськістю щодо реалізації проєкту директор ЗЗСО 
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Очікувані результати: 

-Залучення учнів( 98%)до спортивно- масової роботи; 

-Осучаснення фізкультурно-спортивної роботи( 90 %), організація активного 

відпочинку; 

- Забезпечення безкоштовним гарячим харчування учнів 1-11 класів( 100%); 

- Зменшення кількості ризиків поведінки, небезпечних для здоров’я( 75%); 

-Удосконалення матеріально-технічної бази школи ( 60%); 

-Підвищення професійної компетентності педагогів по збереженню і зміцненню 

здоров’я учнів( 60%); 

- Партнерство школи-сім’ї-громадськості по вихованню здорової особистості 

(100%); 

-Покращення показників динаміки здоров’я школярів (50%). 
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Бюджет проєкту: 

Загальна вартість проєкту – 12 тис. 300 грн. 

Внесок закладу освіти у витрати з його реалізації –500 грн. 

Залучені кошти спонсорів -11800 грн. 

 

Стаття 
Витрати, 

грн 
Кошти 

Папір 300 
Спонсори(місцеві 

підприємці) 

Спортивний інвентар( м’ячі, 

скакалки, кеглі) 
5000 Субвенція сільської ради 

Футбольна сітка 1500 СТОВ «Дніпро» 

Грамоти 100 Батьківські кошти 

Тенісний стіл 5000 Субвенція сільської ради 

Диски 100 Благодійна ярмарка 

Заправка принтера 300 Благодійна ярмарка 

ВСЬОГО: 12300  

 


