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І. Вступ (мотивація, визначення проблеми) 
 

1. Нормативна база для створення програми: 

 Конституція України. 

 Закон України “Про загальну середню освіту. ” 

 Національна доктрина розвитку освіти України. 

 Концепція загальної середньої освіти. 

 Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. 

 Концепція екологічної освіти України. 

 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо охорони Здоров’я людини. 

 Концепція розвитку охорони здоров’я населення України. 

 Закон України “Про охорону дитинства.”  

 Концепція державної політики щодо контролю над тютюном. 

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01.  

 Конвенція ООН 1991 року по правам дитини. 

 Державна програма “Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.” 

 Державна програма профілактики йодної недостатності у населення.  

 

 

2. Мотивація щодо розробки програми. 

 

2.1. Нормативні підстави. 

 Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до 

Основного Закону держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно 

вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний 

розвиток суспільства і країни в цілому. 

 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини. Виконання її умов, а також положень 

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української держави, всього 

суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан 

фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником 

суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на економічний, культурний, оборонний потенціал країни.  

 У Законі України „Про загальну середню освіту” відзначено: „Загальна середня освіта – цілеспрямований 

процес володіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами 

пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток 

особистості, що є основою для подальшої трудової діяльності”. 

 Наведемо витяг деяких статей Закону України „Про середню освіту”: 

 Ст. 5. Завдання загальної середньої освіти. 

- Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної 

цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного 

та психічного здоров’я учнів. 

 Ст. 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів. 

 1. Загальний навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для 

фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів. 

 Ст. 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють. 

 1.2. Батьки зобов’язані: 

- Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої за будь-якою формою навчання; 

- Постійно дбати про фізичне здоров’я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх 

природних здібностей. 

 Ст. 38. Повноваження загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Охороняє життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу; 

- Формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички. 

 

2.2. Аналіз стану здоров’я учнів школи (моніторингове дослідження) 

 

 Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік 

проходять медичний огляд лікаря-педіатра. Поглиблений огляд із залученням спеціалістів проводився із шостого по 

одинадцяті класи із виїздом бригади лікарів до школи. Обстеження учнів тривало протягом вересня – жовтня. 

Внаслідок реформування системи фізичного виховання учнів у навчальних закладах району, постала необхідність 

переглянути терміни проходження медичного огляду учнями школи. Спільно із місцевим органом охорони здоров’я 

забезпечено проведення поглибленого медичного огляду всіх учнів протягом літа, починаючи із 2009 року, 

безпосередньо у медичному закладі у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом 

здоров’я. 

 За підсумками медичного огляду 2009 року за дитячою патологією такі нерадісні показники: 
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- захворювання системи кровообігу – 76 дітей; 

- захворювання органів травлення (гастроентерологічні захворювання) – 48 дітей; 

- захворювання органів зору – 38 дітей; 

- захворювання органів дихання (ЛОР захворювання) – 20 дітей; 

- захворювання ендокринної системи – 14 дітей; 

- порушення постави – 11 дітей; 

- захворювання нирок – 8 дітей; 

- пупкова та пахова пухлина – 6 дітей; 

- неврологічні захворювання – 9 дітей. 

Всього – 223 дитини, що складає 34% від загальної кількості дітей, мають будь-яку патологію. 

Щорічно шкільним медичним працівником проводиться аналіз захворювань. Як правило, тенденція росту 

захворювань виявляється в 10-11 класах. Але і в 1-х класах, що прийшли до школи у 2009 році, із 73 учнів 18 дітей 

мають відхилення у стані здоров’я, тобто 25%. 

Якщо проаналізувати стан здоров’я за останні 3 роки, спостерігається стійка тенденція збільшення числа 

захворювань: 

Патологія 2007 рік 2008 рік 2009 рік 

захворювання системи кровообігу 69 73 76 

захворювання органів травлення 44 45 48 

захворювання органів зору 37 35 38 

захворювання органів дихання 17 19 20 

захворювання ендокринної системи 10 11 14 

порушення постави 8 8 11 

неврологічні захворювання 5 6 9 

захворювання нирок 8 8 8 

пупкова та пахова пухлина 7 6 6 

 

Така статистика не може не хвилювати, тому на батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо 

зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів. 

 Стан здоров’я учнів: 

 2007 2008 2009 

Всього дітей в школі  725 667 654 

Здорові І група (основна) 562 483 424 

Патологія, що не піддаються лікуванню (звільнені) 9 13 39 

ІІ група (підготовча) 90 91 88 

Диспансерні ІІІ група (спеціальна) 64 80 103 
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Щодо заходів відносно збереження здоров’я працівників школи, треба зазначити, що всі вони мають медичні 

книжки, де відмічено результати щорічних обстежень стану здоров’я. Щорічно згідно діючого законодавства 

виплачуються кошти на оздоровлення до відпустки. П’ять працівників школи за останній рік пройшли курс 

оздоровлення в санаторіях. Протягом року у школі проводилася певна робота щодо дотримання вимог охорони 

дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Регулярно проводяться бесіди по класах на 

класних годинах, на батьківських зборах з попередження усіх видів дитячого травматизму. Вчителі проводять бесіди 

із безпеки життєдіяльності при проведенні всіх уроків, передбачених навчальною програмою, на заняттях гуртків, 

екскурсій, виховних заходів. Видаються відповідні накази, проводяться записи у спеціальних журналах реєстрації 

інструктажів учнів із безпеки життєдіяльності, класних журналах, щоденниках учнів. Оформлено стенди з 
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попередження травматизму, з поясненнями щодо вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки, 

безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Проводиться робота по створенню кабінету охорони праці. 

Розклад занять складається у відповідності з нормативами та погоджується із санітарно-епідеміологічною 

службою району.  

 З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу за рахунок зміцнення, збереження і 

покращення здоров’я учнів щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заняття у позаурочний час. У школі 

проводиться ряд спортивно-масових заходів, передбачених планом роботи навчального закладу. Протягом року на 

всіх уроках впроваджуються здоров`язберігаючі технології навчання. 

Значна увага приділяється дотриманню санітарно-гігієнічних вимог, систематичному провітрюванню та 

вологому прибиранню приміщення, забезпеченню оптимального освітлення. Спортивні споруди навчального закладу 

використовуються тільки за призначенням із оптимальним навантаженням у навчальний і позаурочний час, 

враховуючи інтереси та потреби дітей та учнівської молоді. 

У кожному класі ведеться листок здоров’я, де відмічені групи здоров’я, фізкультурні групи. Велика увага 

приділяється організації гарячого харчування школярів, забезпечення оптимальної калорійності та збалансованості 

харчування. Серйозна робота проводиться по наданню соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених та соціально неспроможних сімей.  

Сьогодні можна сказати, що здоровий спосіб життя – це людська діяльність, переосмислена крізь призму 

профілактичних заходів. Шкільний вік – важливий етап у житті людини, протягом якого здійснюється поступовий 

перехід від інфантильного до нового, „зрілого” рівня функціонування більшості систем організму. Інтенсифікація 

педагогічних технологій потребує удосконалення системи формування здоров’я дітей, у тому числі створення 

сприятливого середовища, дотримання санітарного законодавства під час організації навчально – виховного процесу, 

забезпечення здійснення кожною дитиною свідомого контролю за власним здоров’ям, набуття нею навичок здорового 

способу життя, формування сталої мотивації усіх учасників навчально-виховного процесу до збереження здоров’я 

школярів. Отже школа є основною ланкою у ланцюгу створення у дітей стереотипу здорового способу життя, 

формування індивідуального та громадського здоров’я. 

 Навчання здорового способу життя має бути системним і сприяти гармонійному розвиткові психофізичних 

здібностей учнів. Воно не повинно зводитися до періодичного інформування учнів з питань збереження здоров’я, а 

має передбачати комплекс систематичних заходів, спрямованих на забезпечення школярами здорового способу життя 

як цінності шкільного колективу. 

 

 2.3. Методичні засади, принципи і критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя і дітей 

 

Методологічною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є 

гуманістична модель освіти, сутність якої полягає у створенні сприятливої соціокультурної ситуації, готовності до 

формування у них суспільно значущої смислоціннісної життєвої стратегії. 

Поняття „здоровий спосіб життя” розглядається у співвідношеннях тріади: здоров’я – здоровий спосіб життя 

– культура здоров’я. 

Здоров’я за визначенням ВООЗ – це стан повного фізичного, душевного (духовно) та соціального благополуччя, 

а не лише відсутність хвороби чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається не лише як ресурс, а як мета життя. За 

Національною програмою «Діти України» визначено чотири аспекти здоров’я: фізичне, психічне, духовне, соціальне. 

Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров’я як інтегративна якість особистості 

і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення 

здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Методологічним підґрунтям Концепції є діяльнісний і системний підходи до формування позитивної мотивації 

на здоровий спосіб життя.  

 

 Базовими принципами формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді є: 

- принцип науковості і доступності знань, адаптація відповідних наукових знань для усіх ланок освіти з 

врахуванням особливостей різних вікових категорій; взаємозв’язок науки про здоров’я з практичним 

досвідом; 

- принцип системності і наскрізності означає, що процес формування здоров’я людини, природних та 

соціальних умов його збереження і зміцнення організується як системний педагогічний процес, у логічному 

зв’язку всіх його етапів; спрямовується на гармонійний і різнобічний розвиток особистості; 

- принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає наступність у реалізації напрямів та 

етапів цієї роботи нарізних освітніх рівнях; охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; 

здійснюється у різних соціальних інститутах, у навчальній та позакласній виховній роботі; 

- принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних знань у цілісній картині 

про здоров’я та здоровий спосіб життя; 

- принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, вдосконалення знань про здоровий 

спосіб життя; 

- принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських проектів, планів і програм на основі 

інваріантного рівня знань для різних інтересів і нахилів усіх об’єктів навчально-виховного процесу; 

- принцип превентивності означає, що виховні впливи держави, всіх виховних інститутів, на основі 

врахування інтересів особистості та суспільства, спрямовуються на профілактику негативних проявів 
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поведінки дітей та учнівської молоді, на допомогу та їх захист, вироблення неприйняття до негативних 

впливів соціального оточення. За таких умов забезпечуватиметься система заходів економічного, правового, 

психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на 

формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних проявів 

деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків; 

- принцип гуманізму передбачає орієнтацію на підростаючу особистість як вищу цінність, врахування її 

вікових та індивідуальних особливостей, задоволення фундаментальних потреб виконавця (у розумінні, 

пізнанні, прийняття, справедливому ставленні до неї); вироблення індивідуальної програми її розвитку; 

стимулювання розвитку в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів; 

- принцип цілеспрямованості, який утверджує спрямованість на досягнення основної мети – підвищення 

ефективності функціонування власного організму і свідомого позитивного ставлення до нього. 

 

 Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є: 

- на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров’я як до 

найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість 

організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне 

харчування; 

- на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність пізнавальної діяльності 

календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна 

самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок; 

- на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних 

цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у 

мистецтві; 

- на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за 

наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у ставленні 

до людини, здатність до само актуалізації, саморегуляції, самовиховання. 

 

Формування здорового способу життя, культури здоров’я, підвищення їх виховних можливостей потребує 

максимальної уваги до мотиваційної сфери дітей та молоді у прагненні бути здоровим. Мотивація на здоровий спосіб 

життя – це система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук до збереження, відновлення і зміцнення здоров’я.  
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ІІ. Концепція діяльності 
 

 

1. Мета, стратегії та завдання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 

молоді 

 

Метою Концепції є створення єдиного освітнього середовища в системі освіти і виховання, яке: 

- сприятиме формуванню людини з певною ментальністю, яка усвідомлює пріоритети здорового способу життя 

як основного чинника збереження та зміцнення здоров’я; 

- виховуватиме людину зі свідомим ставленням та громадською відповідальністю за власне здоров’я; 

- забезпечуватиме психологічно комфортні умови для зміцнення фізичного, психічного, соціального і 

духовного здоров’я дитини; 

- буде відповідати стандартом європейського соціально-культурного простору і формуватиме нову 

ментальність сучасної людини. 

 

Стратегії Концепції: 
- сприяння співробітництву комунальних закладів – поліклініки районної лікарні (завідуюча Чепець О.О.), 

Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів (директор Бондар В.А.) та дитячого 

дошкільного закладу (завідуюча Кубишко Т.В.) з метою створення цілісної системи формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя та проведення лікувально-профілактичних заходів; 

- надання пріоритетності проблемі формування здорового способу життя дітей і молоді в усіх ланках освіти; 

- гуманізація та демократизація відносин учасників навчально-виховного процесу, забезпечення у навчальних 

закладах сприятливого психологічного мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища; 

- розширення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, впровадження їх досвіду в практику роботи 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; 

- залучення учнівської та студентської молоді до активної участі у просвітницькій та волонтерській роботі з 

пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків; 

- підтримка, розвиток національних та родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання 

здорової дитини: широке залучення батьків до цього процесу; 

- послідовне формування культури здоров’я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації в 

учнів та студентів на здоровий спосіб життя. 

 

 Концепція спрямована на виконання таких завдань: 

- організація тісної співпраці школи з кабінетом планування сім’ї районної лікарні, відділенням дошкільно–

шкільного виховання, дитячим дошкільним закладом;  

- створення у школі цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; 

- розробка та впровадження в практику роботи сучасного моніторингу діагностики і корекції стану здоров’я 

дітей; 

- впровадження у навчально-виховний процес особистісно-орієнтованої моделі формування навичок здорового 

способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров’я у 

різних життєвих ситуаціях, зокрема, екстремальних; 

- удосконалення форм і методів формування здорового способу життя; 

- формування у дітей негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності 

механізмів подолання залежності від них; 

- визначення пріоритету у педагогічній роботі з батьками і громад кістю формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя; 

- забезпечення умов для соціального, фізичного, інтелектуального, морального розвитку та саморозвитку 

людини; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності 

шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психологічного і духовного 

здоров’я учнів. 

 

2. Суб’єкти спільної діяльності з формування здорового способу життя у дітей та молоді. 

 

 Суб’єктами спільної діяльності з формування здорового способу життя у дітей та молоді є: 

 Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації. 

 Педагогічна рада Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1. 

 Рада школи, піклувальна рада та батьківський комітет Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1. 

 Дитячі громадські організації. 

 Соціальні служби для молоді, позашкільні виховні заклади. 

 Благодійні фонди. 

 Засоби масової інформації. 

 Поліклініка Солонянської центральної районної лікарні. 

 Санітарно-епідемічна служба Солонянського району. 
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 Дошкільний заклад Солонянської селищної ради. 

 

Схема взаємозв’язку суб’єктів спільної діяльності  

у системі медико-психологічної діяльності в школі: 

 

 
 

 

 

 

учень 

Інформаційно-пізнавальна 

діяльність 

 Участь у програмах щодо 

профілактики наркоманії та 

табакопаління, йододефеціту 

 Анкетування (тематичні) 

 Індивідуальні бесіди, 

консультації для батьків і учнів 

 Рольові ігри, конкурси, 

культпоходи 

 Обговорення кінофільмів, книг, 

статей з певної тематики  

 Бесіди, години спілкування 

 Випуск стінних газет, бюлетенів 

 Проведення тематичних 

семінарів, конференцій 

 Введення до варіативної частини 

навчального плану 

спецпредметів 

 Спільні заходи з суб’єктів 

виконання Програми. 

Психологічна діяльність 

 Збір та аналіз інформації 

через тестування, 

анкетування 

 Робота психологічної 

служби 

 Робота анонімного 

психологічного центру 

 Співпраця з районною 

психологічною службою, 

центром неповнолітніх 

 Зв’язок з батьками 

 Індивідуальна робота з 

учнями 

Профілактично-оздоровча 

діяльність 

 Робота оздоровчих 

таборів (шкільних, 

районних) 

 Заняття в спортивних 

гуртках, секціях 

 Участь в спортивних 

змаганнях, турнірах, 

зльотах 

 Зустрічі з фахівцями 

 Співпраця з центром 

соціальних служб, із 

позашкільними 

закладами 

 Проведення рейдів, 

лінійок тощо 

Медична діяльність 

 Робота медичної 

служби 

 Планові медичні 

огляди 

 Співпраця з 

медичними установами  

 Статистична діяльність 

 Моніторинг здоров’я 

 Зв’язок з батьками 
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Місце блоку медико-психологічного забезпечення  

у процесі самореалізації учня: 

 
 

Отже, у рамках Концепції доцільно виділяти такі цільові групи: учні, вчителі, класні керівники, вихователь 

групи продовженого дня, шкільний психолог, соціальний педагог, батьківська громадськість, медичні працівники, 

працівники соціальних служб. 

 

3. Зміст, форми і методи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. 

Організоване навчання та самоосвіта 

 

Формування здорового способу життя є за своєю сутністю системоутворювальним проектом, який спрямований 

на діагностику, корекцію функціонального, психо-фізіологічного та духовно-морального стану людини. 

Отже, доцільне формування таких знань про: 

- фізичне здоров’я: організм людини як біологічна система; органи і системи життєзабезпечення, їх функції і 

здоровий стан; фізіологічна діяльність, біохімічні процеси і здоров’я; гігієна тіла; гігієнічні нормативи; рух і 

здоров’я; репродуктивне здоров’я; статева виховання; профілактика хвороб, що передається статевим шляхом 

і СНІДу; культура харчування; фізична гармонія тіла; 

- психічне здоров’я (психологічний комфорт): індивід, особистість, індивідуальність; психіка людини; 

індивідуально-типологічні особливості людини; емоції, почуття, воля, свідомість, самооцінка, саморегуляція, 

самоактуалізація, самовиховання; основні психічні процеси, їх вплив на здоров’я; мотивація поведінки і 

Навчальна 

діяльність у 

школі  

Сучасна 

навчально-

матеріальна 

база  

Система 

семестрово-

залікового 

навчання 

 Сучасно обладнані 

навчальні кабінети 

 Кабінет інформатики 

 Інтернет 

 Бібліотека 

 Спортивний зал 

 Шкільний стадіон 

 Тренажерна кімната 

 Сучасні ТЗН 

 Семестрова структура 

навчального року 

 Блочне викладання 

предметів 

 Уроки – пари 

 Система заліків 

Самореалізація 

учня 

Медико-

психологічне 

забезпечення 

Виховна 

система 

соціальної 

орієнтації 

Забезпечення 

творчого розвитку  Медичне забезпечення 

 Профілактично-

оздоровчі заходи 

 Психологічне 

супроводження 

 Інформаційно-

пізнавальна діяльність 

 Валеологічне 

виховання 

 Спортивна діяльність  

 Реалізація програми 

„Здоров’я” 

 Участь у роботі 

спортивних гуртків, 

секцій. 

 Моніторинг академічних досягнень 

 Участь у конкурсах, турнірах, 

олімпіадах 

 Реалізація програми „Обдарована 

дитина” 

 Участь у МАН 

 Співпраця з ВНЗ, позашкільними 

закладами, освітнім округом 

 Участь у роботі творчих груп 

 Участь у науково-практичній 

конференції 

 Навчання у профільних класах 

 Участь у заходах 

культурно – моральної 

орієнтації  

 Участь у роботі центрів 

самоврядування  

 Патріотичне, 

громадське виховання 

(система заходів) 

 Реалізація системи 

правового виховання 

 Естетичне, екологічне, 

трудове виховання 

(система заходів) 

 Родинне виховання - 

діяльність щодо 

розуміння домінуючої 

ролі сім’ї у вихованні 

дитини  
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ціннісні орієнтації; психологія спілкування; стрес, психотравма; девіантна поведінка; попередження 

шкідливих звичок; психологічна самодопомога; резерви психічних можливостей людини; вплив засобів 

масової інформації та мистецтва на психічне здоров’я людини; 

- духовне здоров’я: здоров’я в системі загальнолюдських цінностей; духовність людини як основа здоров’я; 

духовні вчення про здоров’я; ідеал здорової людини; духовні цінності і засоби розвитку духовності; здоров’я 

в системі життєвих цінностей народу; традиції культури здоров’я українського народу; національні 

особливості формування здоров’я; календарні народні свята і здоров’я; 

- соціальне здоров’я (соціальний добробут): людина як елемент соціуму; наслідки антропоцентричного 

ставлення до навколишнього середовища; етика родинних зв’язків; соціальні потреби та інтереси; мотивація 

поведінки; соціальне забезпечення життєво важливих потреб; соціальна адаптація; ергономічні аспекти 

формування здоров’я; асоціальна поведінка;популяційне здоров’я; здоров’я нації; держава, право і здоров’я, 

права і обов’язки громадянина у ставленні до власного здоров’я та здоров’я оточуючих; шкідливий вплив 

наркогенних речовин на здоров’я; попередження соматичних та інфекційних захворювань, хвороб, що 

передаються статевим шляхом і СНІДу; здоровий спосіб життя; культура здоров’я. 

 

 

Форми та методи організації виховного процесу щодо формування здорового способу життя 
  

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної 

спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації.  

Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна роль 

належить: 

1) Активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, і сприяють формуванню 

критичного мислення, ініціативи й творчості: 

- соціальне проектування; 

- метод відкритої трибуни, соціально-рольова гра; 

- соціально-психологічний тренінг; 

- інтелектуальний аукціон; 

- метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація тощо.  

 

2) Доцільно застосовувати традиційні методи: 

- бесіда; 

- диспут; 

- лекція; 

- семінар; 

- роз’яснення; 

- переконання; 

- позитивний і негативний приклади; 

- методи вироблення звичок; 

- методи вправ; 

- контроль і самоконтроль; 

- створення громадської думки тощо. 

Застосування цих методів сприяє утворенню у дітей та молоді адекватної моральної самооцінки, організації 

дієвої роботи з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, перебудові і зміні асоціальних форм у 

їхній поведінці на соціально значущі; підтримці, посиленню позитивних моральних спонук, активізації їх проявів чи 

загальмування негативних мотивів, зниженню їх сили, утриманню дітей та молоді від прояву деструктивної мотивації 

на здоровий спосіб життя. 

 

3) З нетрадиційних, для педагогіки, методів ефективно діють методи: 

- педагогічної психотерапії; 

- саморегуляції; 

- педагогічного аутотренінгу; 

- рефлексотерапії. 

 

Ці методи створюють певну єдність і доповнюють один одного. 

 

 Організоване навчання здійснюється у школі за умови вирішення таких основних завдань: 

1) участь у реалізації державних стандартів початкової і середньої, та відповідного комплексу нормативних, 

навчально-методичних, інших документів, які регламентують та унормовують організацію навчально-

виховного процесу під керівництвом педагогів; 

2) організація навчання дітей та молоді з використанням традиційних та інноваційних форм і методів. 

 

Самоосвіта базується на необхідності людини формувати, зберігати та зміцнювати власне здоров’я з 

використанням навчально-методичної бази та технічних засобів, що забезпечують самостійне навчання. 
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Самоосвіта можлива за таких умов: 

1) наявність освітньо-наукових програм підготовки дітей та молоді до ведення здорового способу життя з 

конкретними методичними рекомендаціями та коментаріями; 

2) наявність доступної наукової та навчально-методичної літератури з цієї проблеми у бібліотеці, електронних 

підручниках, в Інтернеті, електронних засобах масової інформації; 

3) наявність консультативного пункту з надання практичної допомоги в оволодінні знаннями, уміннями та 

навичками з формування, збереження та зміцнення власного здоров’я під керівництвом педагогів та 

психолога. 

 

4. Вирішення проблем формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя відносно вікових 

особливостей учнів 

 

При організації роботи щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя акцент робиться на 

таких навчальних проблемах як: 

- самоцінність людського життя (фізичне, психічне, духовне здоров’я людини); 

- залежність стану здоров’я від способу життя людини; 

- залежність стану здоров’я від природного середовища та рівня розвитку суспільства; 

- рухова активність; 

- самореалізація і фізичне здоров’я людини;  

- основи гігієни; 

- культура харчування; 

- методи народної медицини;  

- долікарська допомога; 

- безпека життя у довкілля; 

- формування внутрішнього захисту від шкідливих звичок; 

- здоров’я і краса; 

- про природу людини і статеве виховання (профілактика СНІДу, венеричних захворювань, раннього статевого 

життя підлітків, попередження вагітності неповно літніх); 

- сімейне життя, спадковість і здоров’я; 

- посади національних оздоровчих систем; 

- духовний світ людини, його вплив на здоров’я; 

- основи психології людини. 

 

Програма орієнтована на врахування вікових особливостей учнів, а саме: 

- для учнів молодшого шкільного віку, вчитель здійснює активну діяльність у життєвому просторі дитини, 

зокрема, йдеться про практичні заняття, фізичні вправи, дидактичні ігри, пошукову роботу; 

- для учнів середнього шкільного віку пропонується зробити аналіз впливу різноманітних факторів 

середовища на життя і здоров’я людини: екологічних, фізіологічних, виробничо-побутових, медичних, 

психологічних, запроваджується тренінгова підготовка щодо збереження здорового способу життя в умовах 

впливу негативних факторів середовища; 

- працюючи зі старшокласниками, вчитель формує розуміння того, що безпека життя людини залежить від 

фізичних, психологічних особливостей людини, її досвіду і вмінь; учні знайомляться з нормативно-правовою 

базою щодо захисту особистості у її прав на працю, медичне обслуговування, освіту тощо; з нормативно-

правовою базою захисту природного середовища, правопорядку, оборони, захисту у надзвичайних ситуаціях.  

 

5. Шляхи реалізації програми та очікувані результати 

  

5.1. Шляхи та умови реалізації програми 

 Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді здійснюється шляхом:  

 з боку школи та дитячого дошкільного закладу: 

- нормативно-правового забезпечення реалізації Концепції, що регулюються відповідними нормативними 

актами; 

- впровадження навчальних програм з „Основ здоров’я” та формування здорового способу життя; забезпечення 

реалізації цих програм за допомогою посібників, технічних засобів навчання й наочного дидактичного 

матеріалу, а також варіативних програм, орієнтованих на інтеграцію широкого кола питань щодо 

профілактики ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки, репродуктивного здоров’я, вживання наркотиків тощо; 

моделей формування здорового способу життя для різних типів навчальних закладів; 

- проведення моніторингу стану здоров’я дітей, педагогічних працівників із залученням сучасних технологій; 

- підтримка системи співробітництва з освітніми закладами, державними і громадськими закладами з питань 

охорони здоров’я, забезпечення фізичного, духовного і психічного здоров’я; 

- створення в школі атмосфери формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей на рівні 

сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і практики; 
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- активного використання засобів масової інформації та інших джерел для пропаганди та розповсюдження 

вітчизняних та зарубіжних новітніх теоретичних розробок; забезпечення впровадження сучасних 

інформаційно-освітніх програм та соціальної реклами; 

- участь у культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акціях для дітей та молоді, спрямованих на 

формування здорового способу життя, культуру здоров’я; 

- створення належної матеріально-технічної бази. 

 з боку медичних закладів:  

- проведення спільних організаційно-методичних заходів (аналізу стану здоров’я, тренінгів учнів старших 

класів, спільних батьківських заходів, спільних педрад, організація роботи волонтерського клубу); 

- проведення лікувально-профілактичної роботи (проведення профілактичних оглядів, організація 

індивідуальних консультацій дітей та батьків, організація зустрічей із спеціалістами тощо); 

- гігієнічне виховання і навчання учнів (випуск санітарних бюлетенів, оформлення куточку здоров’я, 

проведення виховних заходів, спільної роботи з класними керівниками, батьками). 

- проведення організаційно-методичної роботи (аналіз стану здоров’я дітей, проведення аналізу поглиблених 

медоглядів, діяльність за планом оздоровлення учнів, проведення моніторингових досліджень); 

- організація лікувально-профілактичної роботи (ведення відповідної документації з обліку стану здоров’я 

учнів, проведення поглиблених медичних оглядів, щоденний амбулаторний прийом хворих учнів, контроль за 

уроками фізкультури тощо); 

- проведення протиепідеміологічних заходів, організація контрольних оглядів; 

- гігієнічне виховання і навчання учнів (випуск санітарних бюлетенів, оформлення куточку здоров’я, 

проведення виховних заходів, спільної роботи з класними керівниками, батьками, контроль за питним 

режимом, освітленням тощо).  

Ефективна реалізація даної Концепції можлива за умови раціонального використання фінансових, 

технологічних, матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів школи, які спрямовуються на формування фізично, 

психічно, соціально, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до 

самостійного вибору власного місця в житті; високоерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний 

світогляд та гуманістичні якості, поважає батьків, інших людей, які її оточують, із сформованою культурою 

спілкування;веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення; толерантна, доброчесна, милосердна, 

доброзичлива. 

 

5.2. Очікувані результати: 

1) Результатом сформованості здорового способу життя стане забезпечення культури здоров’я як інтегративної 

якості особистості і показника вихованості, забезпечені повним рівнем знань, умінь і навичок щодо 

формування, відтворення, зміцнення здоров’я та досягнення високого рівня культури поведінки стосовно 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

2) Формування здорового способу життя учнів і батьків, популяризація оздоровчих систем, підготовка дітей до 

здорового сімейного життя. 

3) Розробка і впровадження інноваційних технологій з метою підвищення якості знань і досягнень учнів 

відповідно до розробленої програми. 

4) Створення сприятливого психологічного клімату в школі, вироблення наукового підходу до організації 

кожного заходу, уроку, а саме: продуманий розподіл навчального навантаження, створення умов для 

самореалізації учня, психологічне підґрунтя, естетичне оформлення, створення відповідних санітарно-

гігієнічних умов, вчасне емоційне розвантаження. 

5) Підготовка до життя здорової людини, здатної до творчої самореалізації у демократичному суспільстві. 

6) Поліпшення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей. 
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ІІІ. План реалізації програми. 

 

 План реалізації програми складається з розкриття п’яти основних аспектів оздоровчих заходів: 

 

 
Кожен з аспектів враховує – такі заходи та напрямки діяльності: 

 

1) Організація режиму дня під час перебування дітей в закладі: 

 дотримання санітарного законодавства під час організації навчально-виховного процесу; 

 стан здоров’я кожної дитини; 

  гнучкість та диференційований підхід до розкладу занять; 

 валеологічне розвантаження школярів упродовж навчального процесу; 

 щоденний оптимальний руховий режим. 

 

2) Організація харчування: 

 забезпечення оптимальної калорійності збалансованого харчування; 

 вітамінізація їжі; 

 широке використання лікувальних можливостей часнику, цибулі, салатів; 

 організація для учнів гарячого харчування; 

 навчання дітей розуміти роль раціонального харчування, дотримування гігієни під час їжі, формування 

культурно-гігієнічних навичок; 

 контроль за харчуванням та аналіз (кількісний та якісний) стану харчування. 

 

3) Фізичний та психічний розвиток: 

 дотримання рухового режиму: 

 ранкова гігієнічна гімнастика; 

 фізичні вправи і рухливі ігри на свіжому повітрі; 

 фізхвилинки, валеопаузи під час навчальних занять; 

 фізкультурні заняття (3 години на тиждень); 

 хореографічні заняття; 

 самостійна рухливість дітей. 

 

 запровадження системи загартування: 

 прогулянка на свіжому повітрі; 

 провітрювання кімнат. 

 

 психопрофілактична робота: 

 створення психологічного комфорту для перебування дітей в освітньому закладі; 

 дотримання умов навчання і виховання, необхідних для нормального психічного розвитку; 

 формування особистості учнів на кожному віковому етапі; 

 гуманність у спілкуванні педагогів і дітей, батьків та дітей, дітей між собою; 

 попередження можливих ускладнень у процесі прийому дітей та у зв’язку з переходом до наступного вікового 

рівня; 

Профілактично – 

оздоровча 

діяльність  

Інформаційно – 

пізнавальна 

діяльність 

Психологічна 

діяльність  
Медична 

діяльність  

УЧЕНЬ 

І ІІІ ІІ V ІV 

 Організація 

режиму дня під 

час перебування 

дітей в школі 

 Робота з батьками, 

медичними та 

позашкільними 

закладами  

 Організація 

харчування  

 Фізичний та 

психологічний 

розвиток 

 Робота зі 

статевого 

виховання  
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 діагностично-корекційна робота; 

 пропаганда психологічних знань (лекторії, індивідуальні та колективні бесіди, клуби за інтересами, дні 

(тижні) профілактики шкідливих звичок, психологічні тренінги (тестування), вивчення учнівських інтересів 

зайнятості в позаурочний час, тематичні виховні години, обговорення матеріалів преси, диспути, дискусії, 

„круглі столи”)” 

 визначення поведінки окремих учнів, що розбігається з узвичаєними нормами життя; 

 вироблення навичок ухвалення рішень, спілкування, подолання стресів.  

 

 Спортивно-оздоровча робота: 

 організація спортивних секцій; 

 проведення спортивних змагань, конкурсів, спортивних розваг та свят; 

 участь у районних і міських спортивних змаганнях; 

 проведення дня здоров’я; 

 розвиток соціальних, навчально-пізнавальних, результативних та організаційних мотивів підвищеного 

інтересу до занять з фізичної культури; 

 вивчення впливу фізичного виховання на всебічний гармонійний розвиток дитини, на підвищення її 

розумової та фізичної працездатності, на поліпшення стану здоров’я, на загальну культуру особистості. 

 

 Моніторинг стану здоров’я: 

 виявлення стану здоров’я і фізкультурної групи для кожної дитини; 

 проведення медичних обстежень, профілактичних щеплень; 

 порівняння індексу здоров’я і середньої цифри пропусків занять через хворобу однією дитиною та 

профілактична робота зі зниження захворюваності; 

 тестування з фізичної підготовленості та ведення на кожного вихованця „Листка здоров’я”; 

 розширення знань та інформування учнів про наркоманію, СНІД, тютюнову й алкогольну залежність; 

 вивчення причин і наслідків таких явищ, як алкоголізм, наркоманія, куріння; 

 вивчення чинників, що впливають на здоров’я дітей і молоді; 

 аналіз ставлення учнів до власного здоров’я; 

 визначення рівня обізнаності учнів з тими чи іншими питаннями збереження здоров’я; 

 вивчення функціональної готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі та стану їхнього здоров’я; 

 вивчення впливу психофізичного здоров’я на успішність старшокласників. 

 

 Лікувально-профілактична робота: 

 лікувальна фізкультура; 

 фітотерапія (прийняття відварів трав). 

 

4) Робота зі статевого виховання: 

 формування в дітей валеологічних основ сексології, культури статевих стосунків; 

 ознайомлення свідомого ставлення до планування здорової майбутньої сім’ї, укладення шлюбу та вміння 

вести здоровий спосіб життя в різні періоди розвитку чоловічої та жіночої статі. 

  

5) Робота з батьками та позашкільними закладами: 

 організація спільної діяльності родини та освітнього закладу для оздоровчо- виховної роботи; 

 анкетування батьків з метою виявлення їхньої думки про організацію навчально-виховної роботи; 

 проведення бесід і консультацій, пропаганда серед батьків здорового способу життя; 

 посильна участь родин в організації оздоровлення дітей в умовах перебування їх у шкільному осередку; 

 планування спільних заходів з позашкільними закладами (поліклінікою, лікарнею, соціальними службами, 

дитячим дошкільним закладом ).  
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1. Інформаційно-пізнавальна діяльність 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

1.  Введення в варіативну частину навчального плану спеціальних 
предметів. 

Щороку Заступник директора з НВР 

2.  Реалізація програми з основ здоров’я. Протягом 
кожного року 

Заступник директора з НВР 

3.  Проведення уроків медико-санітарної підготовки для дівчат 10-11 
класів. 

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з НВР 

4.  Інформування дітей про вплив фізичної культури, загартовування, 
раціонального харчування на здоров’я на : 
 уроках фізкультури, основ здоров’я; 
 виховних заходів; 
 зустрічах, лекціях тощо; 
 через шкільний прес-центр (за окремим планом) 

Постійно  Учителі, заступник директора з 
ВР 

5.  Проведення диктантів із медичної тематики. Постійно  Учителі-філологи 

6.  Святкування Всесвітнього дня здоров’я (конкурси малюнків, 
рефератів, зустрічі, свята) 
 

Квітень 
(щороку) 

Заступник директора з ВР 

7.  Випуск санітарних бюлетенів за тематикою: 
 інфекційні захворювання; 
 шкідливі звички; 
 особиста гігієна; 
 харчування. 

2 рази на 
семестр 
(щороку) 

Медсестра, заступник 
директора з ВР 

8.  Проведення санітарно-просвітницької роботи по паралелях: 
 9-11 класи – медичні КВК (з питань охорони здоров’я) 
 6-8 класи – театр мініатюр „Свято здоров’я” (сценки, інсценізація) 
 1-5 класи – ранки „Айболить хвилюється!” 

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з НВР 

9.  Організація постійно діючої виставки літератури в бібліотеці та 
навчальних кабінетах „Здоров’я – багатство людини” 

Постійно  Бібліотекар 

10.  Зустрічі дітей та батьків з фахівцями- медиками – „Запитання і 
відповіді з проблем здоров’я” 

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з ВР 

11.  Організація роботи із санітарної просвіти батьків (згідно плану 
батьківських зборів) за певною тематикою: 
 „Психогенетика: психічні причини фізичних захворювань” 
 „Телебачення і діти” 
 „Здорові діти у здорових батьків” 
 „Як попередити наяву шкідливих звичок” 
 „Статеве виховання школярів” 
 „Профілактика куріння серед неповнолітніх” 
 „Профілактика алкоголізму, наркоманії” 
 „Виховання сексуальної культури” тощо. 

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з ВР 

12.  Проведення загальношкільної науково-практичної конференції за 
участю учнів, учителів, батьків, науковців, медиків-фахівців за 
тематикою: 
 „Здоровий спосіб життя. Мотивації” 
 „Секрети довголіття” 
 „Правильне харчування – запорука здоров’ю” 
 „Профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії” 
 „СНІД – профілактика і попередження” 
 «Спорт – здоров’я – життя» (з виступами, захистом рефератів, 

курсових робіт, відео матеріалами, фотоматеріалами, 
відпрацюванням практичних навичок) 

Протягом 
кожного року 

Адміністрація  

13.  Санітарна просвіта викладачів (психолого-педагогічні семінари, 
виступи на педраді, методичних об’єднаннях, нарадах при 
директорові) 

Протягом 
кожного року 

Адміністрація  

14.  Санітарно-гігієнічна просвіта технічного персоналу школи (виробничі 
збори): 
 „Чистота – запорука здоров’ю” 
 „Інфекційні захворювання – профілактика і попередження” 

Протягом 
кожного року 

Адміністрація  

15.  Організація роботи щодо участі у програмах щодо профілактики 
наркоманії та табакопаління, йододефіциту. 

Постійно  Заступник директора з ВР 

16.  Проведення тематичних виховних заходів за певною тематикою (за Щороку  Заступник директора з ВР 
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окремим планом): 
 індивідуальні бесіди; 
 консультації для батьків і учнів; 
 рольові ігри, конкурси; 
 культпоходи, екскурсії; 
 обговорення кінофільмів, книг, статей; 
 бесіди, години спілкування; 
 випуск стінних газет, бюлетенів; 
 тематичні семінари. 

17.  Введення у програми матеріалів про традиції, звичаї народу щодо 
збереження та зміцнення здоров’я. 

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з НВР 

18.  Створення бібліотечки передового досвіду з питань основ здоров’я та 
підбору відповідної спеціальної і методичної літератури. 

Протягом 
кожного року 

Бібліотекар, заступник 
директора з НВР 

19.  Забезпечити регулярний випуск шкільної газети „Пізнай себе – будь 
здоровим!” 

Щомісяця 
(кожного року) 

Заступник директора з ВР 

20.  Поновляти стенд „Спортивне життя школи” з інформацією про 
спортивні досягнення учнів та шкільних команд. 

Постійно  Учителі фізичної культури 
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2. Профілактично – оздоровча діяльність 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний  

1.  Систематична діяльність щодо підвищення захисних сил організму: 
- уроки фізичної культури, 
- ЛФК, 
- заняття у спортивних секціях, 
- фізкультурні хвилинки на кожному уроці, 
- дні здоров’я. 

Протягом 
кожного року  

Учителі фізичної культури, 
педагогічний колектив  

2.  Організація роботи спеціальних медичних груп. Протягом 
кожного року  

Учителі фізичної культури 

3.  Координація роботи поліклініки та шкільного лікаря.  постійно Медслужба  

4.  Підвищення захисних сил організму через проведення вітамінізації 
всіх учнів. 

Постійно Медслужба  

5.  Організація спортивно-виховної роботи: 
 - залучення дітей до занять у гуртках, секціях, 
 - участь у спортивних змаганнях, турнірах, зльотах, 
- зустрічі з фахівцями, 
- проведення рейдів, лінійок.  

Протягом 
кожного року 

Заступник директора з ВР, 
учителі  

6.  Організація роботи шкільного оздоровчого табору.  Щороку  Директор  

7.  Відстеження показників стану здоров’я дітей у порівнянні з минулими 
роками (моніторингове дослідження).  

Щороку  Медслужби, заступник 
директора, психолог 

8.  Поліпшення санітарно-гігієнічних умов у школі (розвиток матеріальної 
бази спортзалу, тренажерної кімнати, навчальних кабінетів).  

Щороку Директор 

9.  Відстеження відвідування учнями навчальних занять, проведення 
відповідної профілактичної роботи. 

Постійно  Заступник директора з ВР, 
класні керівники, медсестра 

10.  Забезпечення максимального охоплення учнів гарячим харчуванням.  Постійно Директор 

11.  Організація туристичної роботи: 
- походи рідним краєм; 
- турпоїздки; 
- співпраця із секцією Центру дитячого туризму.  

Постійно  Штаб краєзнавчо-туристичної 
роботи 

12.  Проведення спортивно-масової роботи  
(за окремим планом).  

Постійно Заступник директора з ВР 

13.  Виконання норми охорони праці та техніки безпеки.  Постійно Директор, заступник з НВР 

14.  Проведення моніторингу показників фізичного розвитку учнів.  Постійно Заступник директора з НВР 

15.  Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого 
травматизму. 

Постійно Заступник директора з ВР 

16.  Складання актів-дозволів на кабінети, спортзал, одержання дозволу 
СЕС на відкриття школи. 

Серпень 
(щороку) 

Директор  

17.  Оформлення куточків техніки безпеки в навчальних кабінетах. Щорічно  Заступник директора з ВР 

18.  Організація проведення рухливих ігор на перервах, регулярних 
фізкультхвилинок на уроках. 

Постійно  Заступник директора з НВР, ВР 

19.  Організація екологічних трудових десантів. Осінь, весна 
(щороку) 

Заступник директора з ВР 

20.  Проведення місячників: 
- дорожнього руху; 
- з профілактики пожеж; 
- до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 
- до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, тютюнопалінням. 

Протягом року Заступник директора з ВР 

21.  Забезпечення соціального захисту дітей- сиріт, дітей, що 
перебувають під опікою, дітей-інвалідів. 

Постійно  Заступник директора з ВР 

22.  Коригування системи заходів щодо профілактики бродяжництва, 
венеричних захворювань, жебрацтва серед неповнолітніх. 

Постійно  Заступник директора з ВР 

23.  Вивчення прогнозів проведення канікул учнями, окремо – дітей с 
девіантною поведінкою. Вивчення намірів батьків щодо оздоровлення 
дітей. 

Постійно Заступник директора з ВР 

24.  Забезпечення санітарно-гігієнічних умов навчання в класах: достатнє 
освітлення, відповідність меблів зросту учнів, провітрювання, вологе 
прибирання, озеленення. 

Щороку  Директор  
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3. Психологічна діяльність 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний  

1.  Збір та аналіз інформації через тестування, анкетування. Постійно  Психолог 

2.  Діяльність психологічної служби за окремим планом. Постійно  Психолог  

3.  Фізичне тестування з метою динамічного спостереження за рівнем 
фізичної підготовки учнів, корекція фізичного навантаження на 
уроках. 

Щороку Учителі фізичної культури  

4.  Соціально-психологічний моніторинг (інтелектуальний розвиток дітей, 
їх характерологічні особливості, соціально-психологічний клімат)  

Жовтень-
листопад 
(щороку) 

Психолог 

5.  Організація навчання протягом психічної саморегуляції учнів 1-11 кл. Постійно  Учителі фізичної культури, 
психолог, заступник директора з 
ВР 

6.  Організація роботи анонімного психологічного центру. Постійно  Психолог 

7.  Співпраця з районною психологічною службою, центром 
неповнолітніх. 

Постійно  Заступник директора з ВР 

8.  Зібрання банку даних на дітей з груп ризику. Вивчення індивідуальних 
особливостей учнів, здійснення певної роботи з підлітками, 
схильними до скоєння правопорушень.  

Постійно  Заступник директора з ВР 

9.  Проведення засідань психологічного клубу за тематикою: 
 „Психологічні методи підвищення стійкості до стресів”; 
 „Позитивне мислення і здоров’я людини”; 
 „Роль фізичної активності у зміцненні нервової системи”; 
 „Саморегуляція як фактор організації здорового способу життя”; 
 „Психічне здоров’я – шлях до щастя і довголіття”; 
 „Соціальні та психофізіологічні причини вживання наркотичних 

речовин: шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки”; 
 „Статеве виховання як основа формування здорової сім’ї та 

профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом”; 
 „Індивідуальна оздоровча система як основа повноцінного 

довгого життя”. 

Протягом 
кожного року 

Психолог, заступник директора 
з ВР 

10.  Проведення дослідної роботи: 
 соціально-психологічне дослідження раннього узагальнення і 

соціально-неадекватної поведінки (узагальнення результатів); 
 психологічна діагностика готовності до школи дітей 6-річного 

віку; 
 діти з особливими потребами як об’єкт соціально-психологічної 

роботи (діти-інваліди) – труднощі, проблеми і переваги навчання 
в загальноосвітньому закладі: психологічні аспекти формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей; 

 шляхи професійного самовизначення, психологічні аспекти 
діяльності, що сприяє творчому самовираженню, прагненню до 
освоєння нових технологій.  

Протягом 
кожного року  

Психолог  
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4. Медична діяльність 

 

4.1. Медична діяльність школи  

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

1.  Створення комп’ютерної бази даних профілактики захворювань та 
диспансерного нагляду за закладом. Оформлення листків здоров’я.  

Вересень 
(щороку) 

Медична служба, директор  

2.  Введення щоденників зміцненого здоров’я (1-4 класи). Постійно  Учителі  

3.  Проведення днів діагностики і корекції за темами: 
 рейди:  

- „Дозування домашнього завдання”; 
- „Виконання питного режиму”; 
- „Боротьба з курінням”; 
- „Зовнішній вигляд”; 
- „Мій портфель”. 

 Анкетування учнів: 
- „Створення комфортних умову школі, у класі”; 
- „Здоров’я учнів у режимі дня школи”; 
- „Мій режим дня”. 

 Анкетування батьків: 
- „Первинна діагностика стану здоров’я першокласника 
(спадковість, історія розвитку психологічного і фізичного 
здоров’я). 

 
 

Протягом 
кожного року 

 
 
 

Протягом 
кожного року 

 
 

Вересень 
(щороку) 

 
 
Заступник директора з ВР, 
психолог, класні керівники 
 
 
Заступник директора з ВР, 
психолог, класні керівники  
 
Заступник директора з ВР, 
психолог, класні керівники 

4.  Діагностичний огляд першокласників та учнів 2-11 класів на базі 
медичного закладу. 

Червень – 
серпень 
(щороку) 

Медслужба 

5.  Повноцінний диспансерний нагляд шкільного лікаря та фахівців за 
дітьми з хронологічною патологією. 

Постійно  Медслужба  

6.  Організація індивідуальної роботи з дітьми, що навчаються дома за 
станом здоров’я. 

Постійно  Адміністрація  

7.  Участь батьків у проведенні медичних оглядів та ознайомлення із 
результатами медичної діагностики. 

Щорічно  Адміністрація, медслужба  

8.  Придбання необхідних медикаментів для обслуговування учнів та 
створення аптечок у спортзалі та навчальних кабінетах. 

Постійно Директор, завідуючі кабінетами  

9.  Співпраця з медичними установами. Постійно  Адміністрація, медична сестра 

10.  Збір статистичної інформації про стан здоров’я дітей (моніторингове 
дослідження) з аналізом на педраді, батьківських зборах. 

Постійно  Адміністрація, шкільна 
медсестра 

11.  Забезпечення реалізацію напрямку роботи „Фітооздоровлення учнів”: 
 наявність фітонапоїв в шкільній їдальні; 
 надання першої допомоги учням фітопрепаратами; 
 зібрання гербарію з лікувальних трав; 
 проведення бесід, лекцій з певної тематики; 
 організація фотовиставки „Лікувальні трави”; 
 захист рефератів за темами.  

Щороку  Заступник директора з ВР,  
відповідальний за організацію 
харчування, медсестра 

12.  Спільна робота з оздоровлення з дитячим дошкільним закладом 
(спільні заходи). 

Постійно  Директор, завідуюча ДДЗ 
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4.2. Медична діяльність поліклініки 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.  Скласти план роботи на поточний навчальний рік. До вересня Завідуюча, дільничний лікар 

2.  Провести аналіз стану здоров'я дітей в школі на підставі результатів 
проведених поглиблених медичних оглядів. 

До вересня Завідуюча, дільничний лікар 

3.  Скласти план оздоровлення школярів на 2009-2012 роки. До грудня 2009 
року 

Завідуюча, дільничний лікар 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

4.  Провести огляд готовності школи до нового навчальному року. На 
кожного школяра мати індивідуальну карту – Ф. № 26.  

Серпень  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра  

5.  На кожного школяра від 6 до 14 років мати карту профілактичних 
щеплень – Ф. № 63. 

Вересень-
жовтень 

Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

6.  Провести поглиблений огляд всіх учнів з антропометричними 
вимірюваннями. 

Вересень-
жовтень 

Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

7.  Щодня проводити амбулаторний прийом хворих.  
Вести диспансерне спостереження хворих, виявлених при 
поглибленому огляді.  

Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

8.  Систематично на педагогічних радах, нарадах при директору 
доповідати про результати огляду школярів та інших питань по 
покращенню умов навчання школярів. 

За планом 
роботи школи 

Адміністрація школи, 
дільничний лікар 

9.  Результати поглибленого огляду, а також результати диспансерного 
спостереження доводити до відома батьків з метою оздоровлення 
цих дітей.  

Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

10.  Розподілити дітей по фізкультурних групах. До вересня Адміністрація школи, медична 
сестра 

11.  Вести контроль за уроками фізичної культури.  Протягом року Адміністрація школи, медична 
сестра 

12.  Проводити профілактичні щеплення згідно річного плану-графіку. Згідно плану-
графіку 

Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

13.  Обстежувати учнів на туберкульоз згідно плану-графіка. Дітей із 
позитивною реакцією Манту направляти на консультацію до 
фтизіатра. 

Згідно плану-
графіку 

Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

14.  Проводити диспансеризацію юнаків 15-16 років. Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

15.  Проводити флюорографію учнів з 15 років. Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

16.  Визначити групу крові і резус фактор юнакам 15 років. Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

17.  Проводити огляд школярів перед змаганнями. Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра, учителі фізкультури 

18.  Узяти на облік дітей, що перенесли гепатит та інші інфекційні 
захворювання. 

Постійно  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

19.  Стежити за санітарним станом школи, майстерень, їдальні. Постійно  Шкільна медсестра 

20.  За допомогою активу дітей і педагогів забезпечити: 

 щоденний облік відсутніх дітей, 

 забезпечити розсаджування школярів за відповідними 
меблями.  

Постійно  Класний керівник 

21.  Проводити облік учнів, травмованих на заняттях фізичної культури, 
трудового навчання та інших уроках. 

Постійно  Служба охорони праці, шкільна 
медсестра 

ІІІ. Організація протиепідемічної роботи 

22.  Проводити після літніх, осінніх, зимових і весняних канікул 
профілактичні огляди учнів з метою виявлення заразних 
захворювань.  

Щорічно, після 
канікул 

Шкільна медсестра 

23.  Обстеження дітей молодших класів на яйця/ глист і ентеробіоз. 
Своєчасне лікування інвазірованих дітей і обстеження контактних. 

За графіком, 
постійно 

Шкільна медсестра, лікар СЕС 

24.  Своєчасно проводити всі протиепідемічні заходи при виявленні 
інфекційних хворих. 

Постійно  Шкільна медсестра 

ІV. Гігієнічне виховання і навчання учнів 

25.  Організувати в школі куточок здоров'я. Грудень 2009 
року 

Шкільна медсестра 
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26.  Випускати санітарний бюлетень на тему: 

 інфекційний гепатит; 

 глистові захворювання;  

 профілактика грипу; 

 гігієна школяра; 

 профілактика туберкульозу; 

 загартування. 

Щорічно  Медсестра  

27.  Бути присутнім на уроках, присвячених гігієнічному навчанню 
школяра. 

Щорічно  Шкільна медсестра 

28.  Організувати змагання за чистоту класів. Постійно  Учнівське самоврядування 

29.  Взяти активну участь в проведенні огляду санітарного стану школи. Постійно  Учнівське самоврядування, 
шкільна медсестра 

30.  Провести відкритий урок на тему: «Бережіть здоров'я змолоду». Щорічно  Вчителі основ здоров’я 

31.  Організувати класні санітарні пости та санітарні дружини. До вересня  Класний керівник 

32.  Організувати і провести ранок «Здоров'я» на гігієнічну тему в 
молодших класах. 

Квітень  Класний керівник 

33.  Провести лекцію для старшокласників на тему «СНІД - чума ХХІ 
століття»  

Щорічно  Вчителі основ здоров’я 

34.  Проводити диктанти з учнями на розвиток санітарно-гігієнічних 
навичок. 

За окремим 
графіком 

Вчителі української мови 

35.  Контролювати роботу по вихованню та закріпленню гігієнічних навиків 
школярів.  

Постійно  Класний керівник 

36.  У бібліотеці виділити розділ санітарно-просвітницької літератури на 
медичні теми.  

Січень 2010 
року 

Завідуюча бібліотекою 

37.  На загальношкільних і класних батьківських зборах проводити лекції і 
бесіди за участю медичних працівників. 

Постійно  Заступник директора з ВР 

38.  Контролювати роботу санітарного активу в школі. Постійно  Шкільна медсестра 

39.  Забезпечити правильний санітарний режим педагогічного процесу; 
суворо дотримуватися гігієнічних вимог при складанні розкладу 
уроків. 

Постійно  Заступник директора з НВР 

40.  Встановити систематичний медико-санітарний контроль за 
організацію роботи по самообслуговуванню дітей і підлітків з 
урахуванням віку, статі, стану здоров'я, фізичних можливостей і вимог 
гігієни. 

Постійно  Шкільна медсестра 

41.  Стежити за дотриманням повітряного і питного режимів; проведення 
перерв (по можливості) на свіжому повітрі.  

Постійно  Чергові учителі 

42.  Стежити за дотриманням гігієнічних норм штучного освітлення 
(рівномірність розміщення світлових точок,правильний набір 
апаратури, наявність місцевого освітлення біля дошки, на робочому 
місці, в майстерні.) 

Постійно  Завідуючі кабінетами 

43.  Організувати і систематично проводити роботу з профілактики 
дитячого вуличного травматизму згідно плану заходів.  

Постійно  Служба охорони праці, класні 
керівники 

44.  Провести заняття із технічним персонал за десятигодинною 
програмою: 

 значення особистої гігієни персоналу в попередженні 
інфекційних захворювань (1 година) 

 поняття про мікроби й інфекції (1 година) 

 профілактика черевного тифу, дизентерії, інфекційного 
гепатиту, холери (2 години) 

 профілактика глистових захворювань (1година) 

 профілактика туберкульозу і грипу (2 години) 

 вимоги до прибирання приміщення школи, значення 
провітрювання (2 години) 

 підсумкове заняття (1 година). 

Згідно графіку Шкільна медсестра 

V. Підвищення кваліфікації 

45.  Відвідувати всі семінари та методичні нарада, які організовуються 
Солонянською центральною районною лікарнею та Солонянською 
СЕС. 

Постійно  Шкільна медсестра 

46.  Відвідувати семінари для медичних сестер. Постійно  Шкільна медсестра 
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4.3. Комплексній план спільних заходів школи і поліклініки по зниженню захворюваності  

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.  Провести аналіз показників стану здоров'я учнів та довести до відома 
педагогічного колективу на педагогічній раді. 

Серпень  Шкільна медсестра 

2.  Розробити індивідуальні плани оздоровлення дітей диспансерної 
групи на 2010 рік. 

Березень  Дільничний лікар, шкільна 
медсестра 

Протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи 

3.  Забезпечити оптимальний руховий режим учнів:  

 Медичний контроль за ефективним проведенням занять із 
учнями спеціальної медичної групи.  

 Підтримування санітарно-гігієнічних вимог та заходів з 
попередження травматизму. 

Щомісяця, 
постійно 

 

Шкільна медсестра 

4.  Контроль за харчуванням учнів, забезпечення дієтичним харчуванням 
дітей із захворюванням ШКТ, нирок. 

Щоденно 
 

Шкільна медсестра 

5.  Забезпечити проведення “С” вітамінізації третіх блюд. Постійно Шкільна медсестра 

6.  Контролювати режим провітрювання та проведення вологого 
прибирання приміщень школи. 

Постійно 
 

Шкільна медсестра 

7.  Домагатися проведення ремонту медичного кабінету та забезпечення 
медикаментами. 

Липень Шкільна медсестра 

Лікувально-оздоровчі заходи 

8.  Забезпечити своєчасне та якісне проведення профілактичних і 
періодичних медичних оглядів школярів 5, 9, 10, 11 класів; огляд і 
санацію стоматологом усіх учнів.  

За графіком 
 

Дільничний лікар, лікар-
стоматолог, шкільна медсестра 

9.  Втілювати в практику проведення зорової гімнастики під час 
навчального процесу. 

Постійно Шкільна медсестра 
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4.4. Діяльність медичного закладу 

  

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

І. Організаційно – методична робота 

1.  Узгодження планів спільної діяльності на рік. Щороку  Бондар В.А., Чепець О.О. 

2.  Проведення аналізу стану здоров’я дівчат 10-11-х класів за 
результатами проведених медоглядів. 

І чверть щороку Скоропад О.О.,  
Мелікян Є.А. 

3.  Складання плану оздоровлення учнів на поточний рік. Щороку  Бондар В.А., Скоропад О.О. 

ІІ. Організація гігієнічного виховання та навчання учнів 

4.  Організація в школі «Інформаційного куточку» (з оновленням 
матеріалів раз на місяць). 

Протягом року  Колосова І.В.,  
Скоропад О.О. 

5.  Участь в класних тематичних годинах, присвячених гігієнічному 
вихованню учнів. 

Протягом року Колосова І.В., 
Скоропад О.О. 

6.  Проведення відкритих уроків за тематикою: 
- «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом»; 
- «Увага – СНІД»; 
- «Безпечна статева поведінка». 

Протягом року Скоропад О.О. 

7.  Організація виставки «Методи та засоби контрацепції»  Березень, 
жовтень 
щороку 

Скоропад О.О. 

8.  Провести тренінг учнів 10-11 класів за тематикою : 
- «Анатомо-фізіологічні особливості підліткового віку»; 
- «Безпечна статева поведінка»; 
- «Методи контрацепції»; 
- «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом»; 
- «Аборт і його наслідки». 

Протягом року Скоропад О.О. 

9.  Участь у педраді з виховних питань (тематичні виступи).  Два рази на рік Скоропад О.О. 

10.  Проводити засідання волонтерського клубу та клубу самоврядування 
(за окремою тематикою). 

Два рази на 
семестр  

Колосова І.В. 
Скоропад О.О. 

11.  Проведення анкетування учнів (в тому числі анонімне) з метою 
вияснення проблем і питань для обговорення, які цікавлять підлітків. 

Раз на семестр Ніколіна О.М. (психолог) 

12.  Оформлення в бібліотеці школи розділу з літературою щодо 
самоосвіти. 

Щороку  Столповська О.І., Скоропад 
О.О. 
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4.5. План спільних заходів школи і дошкільного дитячого закладу 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

1.  Узгодження планів спільної діяльності на рік. Щороку  Бондар В.А., Кубишко Т.В. 

2.  Проведення відкритих уроків та занять за тематикою щодо виховання 
культури здоров’я. 

Один раз на 
семестр  

Миргородська Л.М., 
Кубишко Т.В. 

3.  Проведення спільних виховних та освітніх заходів з питань охорони 
здоров’я.  

Постійно  Миргородська Л.М., 
Кубишко Т.В. 

4.  Організація та проведення спільного оздоровлення учнів та 
вихованців дитячого закладу на пришкільному оздоровчому 
майданчику із денним перебуванням 

Травень-
червень 

Колосова І.В., Кубишко Т.В. 
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4.6. План роботи по виконанню Програми імунопрофілактики населення на 2009 – 2012 роки 

 

№№ Зміст  Термін  Відповідальний 

1.  Сприяти проведенню профілактичних щеплень дітям та підліткам 
згідно з календарем та епідеміологічними показниками, звернути 
особливу увагу на своєчасність охоплення працівників освіти 
щепленням проти дифтерії, правця, коклюшу, туберкульозу, кору, 
епідемічного паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, поліоємеліту. 

Постійно  Директор  

2.  Сприяти щорічному проведенню передсезонної імунопрофілактики 
грипу працівників установ. 

 Листопад – 
лютий  

Директор  

3.  Проводити щорічне популяризацію заходів імунопрофілактики серед 
дітей, їх батьків та працівників установ освіти.  

Протягом 
навчального 

року  

Заступник директора з ВР 

4.  Забезпечити С-вітамінізацію третіх страв та використання йодованої 
солі на харчоблоках. 

Протягом 
навчального 

року  

Завідуючий їдальнею 

5.  Поновити куточки з просвітницької роботи серед батьків, школярів 
матеріалами з імунопрофілактики. 

Щороку  Заступнк директора з ВР  

6.  Включити питання імунопрофілактики населення до програм 
гігієнічного навчання та виховання дітей, школярів та їх батьків. 

Щороку  Директор  

7.  Забезпечити дітей та школярів якісною питною водою. Постійно  Директор  

8.  Провести ревізію та ремонт системи водопостачання закладу. Щороку  Директор  

9.  Провести ремонт та підготовку до експлуатації холодильного та 
технологічного обладнання харчоблоків. 

Постійно до 
25.08. 

Директор  
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V. Схема аналізу підсумків роботи. 

Критерії оцінювання виконання програми. 

 

1. Зведена таблиця 

№ Критерії оцінювання  Виконано 

повністю 

Виконано 

неповністю 

Не виконано  Примітки  

1. Зміст критерію (з розділу ІV п. 2) Оцінка 3 Оцінка 1  Оцінка 0  Текстове 

доповнення 

2. Загальна кількість балів      

 

2. Критерії оцінювання виконання програм 

1) Відповідність діяльності за програмою державним нормативним документам. 

2) Відповідність діяльності обраній концепції реалізація програм. 

3) Реалізація роботи у відповідності з обраною структурою медико-психологічної діяльності. 

4) Рівень відповідальності створеної матеріально-технічної бази школи діючим нормативам, санітарно-

гігієнічним вимогам. 

5) Оцінка виконання запланованих заходів (за кожним з 4-х блоків плану). 

6) Використання наукових досліджень та впровадження сучасних психолого-педагогічних технологій 

формування здорового способу життя дітей і молоді у виховний та навчальний процес. 

7) Організація та проведення науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, інших 

методичних заходів з розповсюдженням та застосуванням науково-практичних знань, передового 

педагогічного досвіду з проблеми здорового способу життя культури здоров’я. 

8) Залучення батьківської громадськості до роботи з пропаганди культури здоров’я. Проведення спільних 

заходів батьків і дітей з фізичної культури, знань основ здоров’я, власної гігієни, раціонального харчування 

тощо. 

9) Організація батьківської освіти з проблем виховання здорової дитини в сім’ї. Взаємодія школи і сім’ї щодо 

створення здорового соціокультурного середовища виховання дітей. 

10) Динаміка стану здоров’я дітей та вчителів за даними моніторингу здоров’я, враховуючи рівень показників 

захворювань, та формування хронічної патології. 

11) Ефективність діяльності школи за порівняльними показниками вживання шкідливих речовин (тютюну, 

алкоголю, наркотиків) учнями, та вчителям за результатами соціаметричних досліджень, анонімного 

тестування. 

12) Наявності позитивного соціально-психологічного мікроклімату в школі та класах на основі аналізу даних 

соціаметричних досліджень (психологічного анкетування). 

13) Оцінювання діяльності навчального закладу (за результатами моніторингу) батьками, учнями, вчителями. 

14) Оцінювання доцільності продовження дії програми на наступний період. 

 

3. Звітно – аналітична частина 

 Текстовий звіт-аналіз виконання програми за обраним планом роботи – за кожен рік окремо і узагальнені висновки. 

 Бажано надати таблиці, діаграми, статистичні дані, фотографії. 


