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77

ВСТУП

Шкільна освіта на сьогодні характеризується значною інтенсифі-
кацією навчального процесу, зростанням кількості внутрішніх шкіль-
них чинників, що впливають на здоров’я учнів. За час навчання у школі 
суттєво зменшується число здорових дітей при одночасному збільшен-
ні кількості осіб, які мають функціональні розлади чи страждають на 
хронічні захворювання. Проте саме навчальні заклади здатні суттєво 
впливати на збереження та зміцнення здоров’я школярів, що підтвер-
джується практикою багатьох країн світу. Положення 8 Стратегії Да-
карської рамкової політики закликає всі країни до створення безпеч-
ного, здорового, всеохопного середовища навчання із справедливим 
доступом до ресурсів [449] 

Рис. 1. Концепція ресурсів на дієвості програм здоров’я в школі (FRESH)

Ідея створення шкіл сприяння здоров’ю (ШСЗ) виникла у Європі у 
80-х роках минулого століття. Вона базувалася на результатах спільних 
заходів Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ЄРБ ВООЗ), Комісії європейських співтовариств (КЄС) 
і Європейської спілки (ЄС), що були проведені в 80 х рр. у рамках екс-
периментального проекту “Навчання заради здоров’я”. 

Офіційним роком створення Європейської мережі шкіл спри-
яння здоров’ю за підтримки трьох міжнародних організацій: 
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CE/ WHO/ CEC – вважають 1992 рік. Європейські експерти та провідні 
інституції визначили, що школи сприяння здоров’ю активно намага-
ються:

• підтримувати здорове довкілля, зменшуючи ризик, що пов’я-
заний з їжею, будівництвом, відсутністю спортивних майдан-
чиків, можливості дозвілля тощо;

• виховувати почуття відповідальності за здоров’я індивідуаль-
не, сімейне і спільноти; 

• підтримувати здоров’я шляхом здорового способу життя і 
реально можливих і привабливих варіантів здоров’я;

• надати можливість учням досягти свого фізичного, психоло-
гічного і соціального потенціалу й активно сприяти самоповазі 
учнів; 

• зробити зрозумілими для персоналу та учнів соціальні завдан-
ня школи і її потенціал у впровадженні здоров’я;

• розвивати добрі стосунки між персона¬лом і учнями, між 
учнями в повсякденному житті школи і налагодити міцний 
зв’язок між ланками школа-дім-спільнота;

• використовувати потенціал спеціалістів та різноманітних 
джерел у спільноті для надання порад і підтримки в навчанні 
здоров’я і сприянні йому;

• планувати програми неперервного навчання здоров’я; 
• створити базу знань про здоров’я і навички в здобуванні ін-

терпретації і використанні інформації, пов’язаної зі здоров’ям 
(ЄМШСЗ, 1993). 

У березні 1995 року Україна стала членом Європейської мережі 
шкіл сприяння здоров’ю. Вступ України до спільноти шкіл сприяння 
здоров’ю свідчив про пріоритети державної політики у галузі збере-
ження здоров’я молоді та забезпечення її ЗСЖ. Міжнародний проект 
Європейської комісії, Європейського бюро Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я та Ради Європи “Європейська мережа шкіл сприяння 
здоров’ю” (ЄМШСЗ) впроваджено в Україні згідно з Національною 
програмою “Діти України”, затвердженою Указом Президента України 
від 18.01.96 р. за №63/96, та спільним наказом Міністерства охорони 
здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 07.02.95 р. за №25/31 
“Про прилучення до міжнародного проекту “Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’ю”. Основною метою проекту стало відпрацювання 
моделей такої діяльності в закладах освіти, які б сприяли збереженню 
та зміцненню здоров’я школярів та вчителів шляхом створення відпо-
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відного соціального та фізичного середовища, цілеспрямованої роботи 
з формування валеологічної свідомості, здорового способу життя. 

Організація національної мережі ШСЗ в Україні будувалася з ура-
хуванням цих вимог, оскільки вони створюють умови не¬обхідної під-
тримки Проекту на національному, регіональному і місцевому рівнях. 
У 1998 році навчальні заклади Львівщини долучилися до участі у реалі-
зації даного проекту. Управлінням освіти Львівської міської ради були 
визначені перші 15 навчальних закладів для впровадження проекту, 
основною метою діяльності яких було відпрацювання моделей такої 
діяльності в закладах освіти, яка б сприяла збереженню та зміцненню 
здоров’я школярів та вчителів шляхом створення відповідного соціаль-
ного та фізичного середовища, ціле спрямованої роботи по формуван-
ню валеологічної свідомості, здорового способу життя. 

Свідченням зацікавленості педагогічної громадськості міста пи-
таннями збереження здоров’я учнів, є факт зростання кількості базо-
вих шкіл з даного напрямку. Так, їх кількість зростає з 15 у 1998р. до 
24 у 2002р., а на кінець 2003р. у мережі - 30 навчальних закладів всіх 
типів і форм навчання, в т.ч.: 4 дошкільні навчальні заклади, 1 навчаль-
но-виховний комплекс “Школа-садок”, 2 початкові та 18 загальноосвіт-
ні навчальні заклади, 4 заклади нового типу (ліцеї, гімназії) та Центр 
реабілітації для слабозорих дітей. 

У 2004р. за результатами даного конкурсу ССЗШ №75 м. Львова 
включено до Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’ю, а ще 3 ( 
№18, 33, гімназія “Сихівська”, ) – до національної мережі. 

У 2005р. створюється Регіональна мережа шкіл сприяння здо-
ров’ю. Це відбувається шляхом виокремлення у кожному із 27 освіт-
ніх округів місцевими органами управління освіти навчального закла-
ду – опорної школи з даного напрямку. Мережа консолідує діяльність 
педагогічних, батьківських колективів, органів місцевої влади, органів 
управління освіти та охорони здоров’я, науковців, громадськість, ор-
гани самоуправління у напрямі створення навчальних закладів – Шкіл 
сприяння здоров’ю.

У 2006р. - належність до Європейської мережі підтверджує ССЗШ 
№75, а до національної включені: ССЗШ № 75, СЗШ № 80 м.Львова, 
Жидачівська СЗШ, Мурованська СЗШ Пустомитівського району (на-
каз Міністерства освіти і науки України від 02.11.2006 р. № 740 “Про 
підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної мо-
делі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю”.
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У 2009 р. – у конкурсі-захисті приймає участь 19 навчальних за-
кладів області; належність до Європейської мережі підтверджує ССЗШ 
№75, а до Національної мережі: ССЗШ №2, СЗШ №52 м. Львова, СЗШ 
№ 10 м. Червонограда. Окрім того, Мурованська СЗШ Пустомитівсько-
го району та ССЗШ №75 м. Львова визначені Міністерством освіти і 
науки України освітньо - інформаційними центрами Національної ме-
режі шкіл сприяння здоров’ю (наказ Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 07.12.2009р. №1102 “Про підсумки проведення конкурсу-захисту 
сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю”).

Розвиток Регіональної мережі шкіл сприяння здоров’ю та прове-
дення відповідного конкурсу є інноваційним механізмом у розвитку 
технологій моделювання сучасного навчального закладу як Школи 
сприяння здоров’ю. Станом на 1 січня 2010р. регіональна мережа на-
раховує 52 навчальних заклади, з яких: у Галицькому районі м. Льво-
ва – 5 Шкіл сприяння здоров’ю, Франківському районі м. Львова – 4; 
по 3 ШСЗ: у Бродівському, Миколаївському, Сихівському м. Львова, 
м. Самборі, Червонограді; по 2: у Кам’янка -Бузькому, Радехівському, 
Сокальському районах; залишається по 1 (на рівні 2005 року): у Бори-
славському, Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, 
Жовківському, Золочівському; Залізничному, Личаківському, Шевчен-
ківському м. Львова, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитів-
ському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському, 
Яворівському районах, мм. Новий Розділ, Самборі, Стрию, Трускавці. 
У більшості вказаних навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю 
розробляються та впроваджуються індивідуальні програми оздоров-
лення дітей, а інноваційна дослідно-експериментальна, науково-ме-
тодична та просвітницька діяльність відкривають широкі можливості 
співпраці з вищими навчальними закладами, для налагодження між-
народних зв’язків і забезпечує високий рівень і довіру громадськості.

Для оптимізації діяльності мережі у 2012 р. проаналізовано моделі 
цих 52 навчальних закладів області. Отримані результати представлені 
у  довіднику.

Виявлено, що до реалізації проекту “Школа сприяння здоров’ю” у 
навчальних закладах окрім адміністрації (директори, заступники ди-
ректорів) залучені педагоги різного профілю – біологи, вчителі фізич-
ної культури, вчителі основ здоров’я, психологи, соціальні педагоги, 
класні керівники. 

У школах сприяння здоров’ю Львівщини реалізовуються численні 
превентивні програми, факультативні курси для учнів різного віку, що 
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дозволяє залучити до освіти з питань профілактики шкідливих звичок 
та залежностей весь колектив школи. Можна стверджувати, що здо-
ров’язберігаюча робота інтегрована у функціонування навчального за-
кладу та є його невід’ємною складовою.

У представлених у довіднику навчальних закладах здійснюється 
аналіз та співставлення результатів щорічних медичних оглядів, спис-
ків диспансерних хворих, в класних журналах ведеться листок здоров’я, 
паспорт фізичного розвитку учня, проводиться моніторинг стану здо-
ров’я учнів спеціальної медичної групи, до діагностики залучені психо-
лог, соціальний педагог, медичні працівники, які працюють у школі або 
у поліклініці чи лікарні, науково-педагогічні працівники із ЛОІППО. 

Досвід Шкіл сприяння здоров’ю засвідчує той факт, що кожного 
року в навчальних закладах реалізується комплекс заходів медико-со-
ціально-психологічного захисту: проводиться комплексна оцінка стану 
здоров’я учнів і співробітників школи на базі диспансерного обстежен-
ня; здійснюється подальший аналіз змін у стані здоров’я із врахуванням 
вікових і статевих особливостей учнів, проводиться порівняльна оцін-
ка інтегрованих показників здоров’я учнів; визначаються групи здо-
ров’я; складаються паспорти здоров’я; впроваджуються нетрадиційні 
форми уроків, корекційна робота на уроках, валеокорекція, елементи 
етики, валеології, екології, естетики, а також індивідуальні форми ро-
боти (бесіди, спілкування тощо). Створюється широка мережа гуртків, 
клубів та секцій за уподобаннями учнів, спрямована на формування та 
зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. 

Слід відзначити, що мережа Шкіл сприяння здоров’ю Львівщини 
зростає з кожним роком. Станом на 1 вересня 2013 року регіональна 
мережа нараховує 90 навчальних закладів. Їх метою визначено ство-
рення у школах здорового середовища для навчання, що ґрунтується 
на розумінні того, що усі аспекти шкільного життя так чи інакше впли-
вають на здоров’я учнів.

Таким чином, мережа загалом та школа сприяння здоров’ю, зокре-
ма є носієм наукових знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, в 
той же час вона несе відповідальність за відповідність форм, методів і 
засобів навчально-виховної діяльності віковим, фізіологічним, психо-
логічним особливостям учнів, вимогам щодо охорони життя і здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу. 



1212

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 75
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ З 1-ГО КЛАСУ М. ЛЬВОВА

Адреса: вул. Караджича, 7, м. Львів, 79054.
Телефони: 032 262 00 82.
Електронна пошта: school75@ukr.net
Сайт: school75.at.ua

Директор – Світлана Анатоліївна Кушнір.
У навчальному закладі навчається 848 дітей, працює 77 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як  ШСЗ із 1998 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: формування моральних та духовних цінностей здорового способу 

життя, попередження шкідливих звичок, створення умов для психічного та фі-
зичного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Завдання: формування культу здоров’я, валеологічної свідомості, нави-
чок здорового способу життя; залучення школярів до занять фізичною культу-
рою, оздоровлення; формування гігієнічної культури.

Очікувані результати: якісна організація гарячого харчування для учнів 
1–9 класів; усвідомлене ставлення до власного здоров’я.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено превентивні програми “Превентивне виховання” (для шко-

лярів 6–9 класів), “Крок за кроком” (для школярів 1–11 класів), “Формування 
превентивної системи охорони здоров’я”, “Рівний – рівному” (для школярів 
6–11 класів). З метою збереження здоров’я у навчальному закладі використо-
вуються інтерактивні методи навчання та виховання; катехетичні курси; аро-
мотерапія та фітотерапія, фізкультхвилинки (для учнів 1–8 класів), руханка під 
музику на великих перервах (для школярів 1–4 класів), організована система 
харчування учнів (для учнів 5–8 класів). 

Громадська активність школи
В школі працює учнівське самоврядування, діє Міністерство здоров’я, яке 

випускає газети, проводить вікторини, КВК, Тижні здоров’я, Тижні правових 
знань, Тижні фізкультури та спорту.Проведено просвітницькі заходи: “Види 
насильства та способи протидії ним” (у 6-их класах), “Профілактика тютюно-
куріння та формування здорового способу життя” (у 7-их класах), “Профілак-
тика шкідливих звичок” (у 8–9-их класах), “Формування відповідальної пове-
дінки. Профілактика ВІЛ- інфікування” (для 9-их класів), “Способи реагування 
у конфліктних ситуаціях” (для учнів 7-их класів), “Захисти себе від фізичного 
та психологічного насильства” (для 10-их класів), “Наслідки вживання алко-
голю на підлітків” (для 9-их класів), психолого-педагогічні  семінари “Засто-
сування інноваційних методів роботи з учнями у напрямку формування здо-
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рового способу життя”, “Застосування інтерактивних методів роботи з учнями 
щодо формування адекватної самооцінки”. У навчальному закладі працює 
психологічний консультпункт для учнів та батьків “Довіра”. Активну участь у 
батьківських конференціях беруть медичні працівники.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Психодіагностика з метою визначення адаптації учня при переході до 

школи ІІ ступеня; щорічні медичні обстеження дітей.
Матеріально-технічне забезпечення школи

Спортивна база школи має необхідний мінімум для проведення уроків та 
позакласних заходів: спортивний зал, гімнастичний зал, стадіон, бігові доріж-
ки, площадку для баскетболу, гімнастичне містечко “Оборуд”, спортивне облад-
нання, спортінвентар, технічні засоби.

Досягнення
Підвищився позитивний імідж школи як школи здорового способу життя, 

поліпшився психологічний мікроклімат в класному та вчительському колекти-
вах, налагоджено тісну співпрацю з батьками, церквою щодо формування ви-
сокої духовності.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА №2  І–ІІІ СТ. З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Адреса: вул. Володимира  Великого 55а, м. Львів.
Телефони: 032 263 30 55, 032 263 31 00.
Електронна пошта: lviv_school2@ukr.net
Сайт: lvschool2.org.ua

Директор школи – Лідія Ярославівна Савчук.
У навчальному закладі навчається 872 учні, працює 83 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 1998 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: формування і цілісний розвиток здорової особистості з стійкими 

переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, ство-
рення умов для збереження і зміцнення здоров’я всіх членів шкільної громади. 

Завдання програми: створення комплексної стратегії школи, спрямованої 
на покращення стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу; здійс-
нення освітньої діяльності педагогічного та батьківського колективів із метою 
підвищення кваліфікації учасників реалізації програми; розвиток навчального 
закладу як осередка науково-дослідницької, просвітницької, консультативної 
роботи з питань формування засад здорового способу життя.

Очікувані результати: створення матеріально-технічних та санітарно-гі-
гієнічних умов необхідних для впровадження системи роботи щодо зміцнен-
ня та збереження учнів; поліпшення здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу; створення на базі школи центру культури здоров’я та здорового спо-
собу життя в мікрорайоні; впровадження досвіду діяльності школи як Школи 
сприяння здоров’ю у міжнародній співпраці.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Реалізовуються превентивні програми: “Школа і сім’я”, “Корисні звички”, 

“Майбутнє починається сьогодні”, “Школа здорового способу життя”. Функ-
ціонує шкільний клуб “За здоровий спосіб життя”. В програмі превентивно-
го навчання “Корисні звички” бере участь 14 класних колективів (382 учні) 
початкової школи та їхні батьки. При початковій школі організовано роботу 
спортивно-оздоровчого клубу “Гармонія” для дітей та дорослих, на базі якого 
проводяться уроки хореографії, функціонує шейпінг-клуб.

Громадська активність школи
Члени учнівського самоврядування проводять радіолінійки, конкурси ма-

люнків та плакатів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя, ве-
дуть рубрику “Здоров’я і спорт” у шкільній газеті. 

Навчальний заклад взяв участь у міжнародному проекті “Адаптація про-
грами Muuvit” – фінської освітньої програми популяризації здоров’я, освітньо-
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му проекті “Зелена лихоманка” під егідою міжнародної організації AIESEC. У 
співпраці з ІV ліцеєм ім. Гетьмана Станіслава Жолкевського м. Сєдльце (Поль-
ща) школа бере участь у виконанні спільного польсько-українського проекту 
“Е-думка на два серця з краю до краю”. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Організація психолого-педагогічних досліджень здійснюється у співпраці 

з науковцями Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, Львівського державного університету фізичної культури, Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Медичний супровід реалізації 
програми здійснюється разом з медичним персоналом 2-ї міської поліклініки. 
Учні 9–11 класів взяли участь у моніторинговому дослідженні “Якість та спосіб 
життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі функціонує два спортивних зали, для учнів початкової та старшої 

школи. У початковій школі є окремий зал для занять хореографією та танцями. 
Біля школи знаходиться футбольне поле та спортивний майданчик.

Досягнення
Навчальний заклад взяв участь у Пілотному проекті за сприяння уряду 

Німеччини, що дозволив зробити капітальний ремонт шкільного спортивно-
го залу. Команда школи приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі 
“Молодь обирає здоров’я”.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 52 
ІМ. М. ЛОБАЧЕВСЬКОГО М. ЛЬВОВА

Адреса: вул. Гоголя, 17, м. Львів, 79007.
Телефони: 032 255 52 00.
Електронна пошта: 52school@ukr.net

Виконуючий обов’язки директора – Анна Михайлівна Павлик.
У навчальному закладі навчається 546 дітей, працює 49 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2009 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: визначення загальної стратегії розвитку освіти у школі, проекту-

вання інноваційної системи організації освітнього процесу у відкритому ос-
вітньому просторі, що забезпечує соціокультурну адаптацію школярів, сприяє 
формуванню у школярів громадської відповідальності, духовності, культури, 
ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації 
в суспільстві, формуванню позитивної мотивації до ЗСЖ.

Завдання: сформувати творчу компетентну особистість, яка дбає про своє 
фізичне, психічне та моральне здоров’я; систематично проводити пропаганду 
ЗСЖ, впроваджувати сучасні методи моніторингу здоров’я; розробити систему 
заходів, що зменшують ризик виникнення захворювань, пов’язаних із соціаль-
ними аспектами життя учнів; збереження та поліпшення безпечного та здоро-
вого середовища.

Очікувані результати: зростання рівня валеологічних знань учнів; ство-
рення виховної системи, яка зорієнтована на формування позитивної мотива-
ції щодо здорового способу життя; активізація спортивно-оздоровчої роботи; 
підвищення рівня вихованості учнів; покращення соціально-психологічної си-
туації; створення системи моніторингу стану здоров’я учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі працює Центр здоров’я, тренажерний зал, підроз-

ділом учнівського самоврядування є комітет Спорту та здоров’я. У навчаль-
ному закладі упроваджено превентивні програми “Центр здоров’я та фізична 
культура”, “Батьки і школа разом”, “Чиста вода”, “Легкий портфель”, “Яблучна 
перерва”, “Соціально-психологічний супровід”, цикл занять “Адаптований до-
шкільник – здоровий першокласник”, факультативний курс з основ здоров’я 
“Захисти себе від ВІЛ”.

Громадська активність школи
Навчальний заклад співпрацює із Львівським державним медичним ко-

леджем ім. А. Крупинського (презентації студентів та зустрічі з викладачами), 
Галицьким районним відділення товариства Червоного Хреста (є осередок в 
школі), дитячою поліклінікою Галицького району (медичні працівники запро-
шуються на зустрічі з батьками), Центром “Підліток і сім’я” (просвітницькі 
лекції для учнів 9–11 класів про небезпеку ранніх статевих стосунків).
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Моніторинг здійснюється медсестрою школи, соціальним педагогом, пси-

хологом, лікарями з поліклініки. Результати моніторингу відображаються в ді-
аграмах, звітності перед батьками.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Два спортивних зали, тренажерний зал, конференц-зал Центру здоров’я. 

Організовано дієтичне харчування дітей диспансерної групи.
Досягнення

У 2006, 2009 та 2012 роках школа брала участь у Всеукраїнському конкур-
сі-захисті сучасної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”, 
двічі стала призером та отримала Грамоти Міністерства освіти України. Вве-
дена ставка інструктора з ЛФК в Центрі здоров’я. Зменшилась захворюваність 
серед учнів та вчителів.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЛЬВІВСЬКА ЛІНГВІСТИЧНА ГІМНАЗІЯ

Адреса: вул. Кирила і Мефодія, 17а, м. Львів, 79005.
Телефони: 032 260 04 18, 032 260 04 16.
Електронна пошта: lingua_gumn@ukr.net

Директор – Тетяна Євгенівна Крупей.
У навчальному закладі навчається 825 учнів, працює 88 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2002 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: формування потреби у здоровому способі життя з усвідомленням, 

що здоров’я людини залежить від стану навколишнього середовища.
Завдання: забезпечення умов щодо виконання оздоровчої функції закладу 

освіти, створення безпечних умов праці і навчання.
Очікувані результати: здоровий спосіб життя учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Проводяться заходи по забезпеченню раціонального харчування, про-

веденню профілактичних щеплень, профілактиці інфекційних захворювань, 
здійснена інтеграція освіти з питань здоров’язбереження в усі навчальні пред-
мети. У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Майбутнє 
починається сьогодні”, “Молодь на роздоріжжі”, “Особиста гідність. Безпека 
життя. Громадська позиція”, факультативний курс з основ здоров’я “Захисти 
себе від ВІЛ”. Педагогічні працівники, залучені до реалізації проекту  соціаль-
ний педагог Л. Б. Куропась, практичний психолог І. А. Музика, вчитель основ 
здоров’я А. М. Мазур, які навчалися за методикою розвитку життєвих навичок.

Громадська активність школи
Налагоджена співпраця з багатьма інституціями, громадою, батьками, 

учнями. Проведено тренінги “Здоровий спосіб життя”, “Проблема наркотич-
ної залежності”, “Профілактика негативних явищ підростаючого покоління” 
(за сприяння Представництва по правах захисту людини.в Західному регіоні); 
“СНІД”, “Профілактика ранніх статевих дошлюбних відносин”, “Профілактика 
куріння підростаючого покоління” (за участі Всеукраїнської благодійної орга-
нізації “АСЕТ”); “Правила гоління” (за підтримки “Джілет”). У навчальному 
закладі реалізовані соціальні проекти “Дошлюбна чистота – запорука здорової 
і щасливої родини” (спільно з церквою); “Здоровий зір” (за сприяння “Люксоп-
тика”). Навчальний заклад співпрацює із Міжнародним шкільним проектом.

Проводяться батьківські збори на тему “Роль та взаємодія сім’ї та школи у 
формуванні та забезпечені фізичного, психологічного, матеріального здоров’я, 
попередження насильства зі сторони дорослих та дітей”.) Учнівське самовря-
дування бере активну участь у проведенні акцій, лекторських груп, тренінгів з 
превентивного виховання. У школі проведено семінари-тренінги “Формуван-
ня здорового способу життя серед школярів”, “Бути здоровим нам до снаги”, 
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“Як уникнути небезпеки СНІДу і наркозалежності”, “Здоров’язберігаючі тех-
нології”

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Кількість дітей першої групи здоров’я збільшилось на 64 особи (з 391 до 

455), другої – зменшилось на 60 учнів (з 452 осіб до 392), третьої – зменшилась 
на 9 учнів (з 20 до 11). 

Матеріально-технічне забезпечення школи
У гімназії організовано харчування для учнів 1–2 гімназійних класів, за-

безпечено питний режим гімназистів та працівників гімназії (встановлені ку-
лери з питною водою в їдальні та в учительській). Функціонує кабінет ЛФК, 
спортивний зал із спортивним інвентарем (є спортивний тренажер, тенісний 
стіл тощо), оздоровча площадка.

Досягнення
Поліпшення здоровя та зниження рівня захворюваності учнів, зорема за-

хворювань опорно-рухового апарату.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю



2020

НВК “ШКОЛА – САДОК “СОФІЯ” М. ЛЬВОВА

Адреса: вул. Героїв Крут, 27, м. Львів, 79034.
Телефони: 032270 47 13, 032270 47 11.
Електронна пошта: escuela80@ukr.net
Сайт: http:// escuela.at.ua

Директор – Ірина Ананіївна Cиня.
У навчальному закладі навчається 612 дітей, працює 83 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2002 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: сприяти гармонійному розвитку фізичного, психічного та духовно-

го здоров’я учнів, розвитку особистості, формувати почуття власної гідності, 
позитивної самооцінки, соціальної відповідальності. 

Завдання: створити сприятливе шкільне освітнє середовище, в якому 
об’єднується усі сфери розвитку і діяльності особистості; організувати ефек-
тивну роботу медичної та психологічної служби; вести моніторинг за адапта-
цією дитини до навчально-виховного процесу, її вікових та індивідуальних, 
національних та соціальних потреб і особливостей;

Очікувані результати: формування позитивної мотивації учнів на здо-
ровий спосіб життя та культуру здоров’я, відчуття мети, сенсу, вартості життя, 
почуття людської гідності, духовні цінності, повагу до традицій рідного краю.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Працює методична рада та рада профілактики на допомогу педагогам, 

батькам та школярам. Науково-методична робота школи спрямована на за-
безпечення ефективного викладання предметів “Основи здоров’я” та “Фізич-
на культура”, виховної роботи, спортивних гуртків та секцій, роботу соціаль-
но-психологічної служби над проблемою превентивного виховання школярів, 
спрямованого на запобігання шкідливих звичок та асоціальної поведінки в 
учнів. Організовано спортивне свято “Козацькі забави”, конкурс-змагання 
“Козацькому роду – нема переводу”, брей-ринг “Здоровим будь!”, серію уроків 
християнської етики “Дошлюбна чистота – основа здоров’я нації” .

Громадська активність школи
Налагоджена і розвивається ефективна співпраця та консультування пе-

дагогів, учнів, батьків з питань здорового способу життя із Львівським держав-
ним університетом фізичної культури, медичними працівниками 8-ої обласної 
клінічної лікарні, лікарями львівського психоневрологічного та наркологічно-
го диспансеру, Британською Радою та регіональним фондом “Салюс”, громад-
ськими патріотичними організаціями “Галицький полк”, “Прикарпатська Січ”, 
НСОУ “Пласт”, спортивною школою “Енергетик” та школою бойового гопака, 
Українським Католицьким Університетом, духовними особами з церков св. Ки-
рила та Методія, св. Софії премудрості Божої та Різдва Пресвятої Богородиці. 
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Соціально-психологічною службою організовано лекторій для батьків. У шко-
лі ефективно діє учнівське самоврядування, яке сприяє вихованню правової 
культури, сприяє поліпшенню спілкування між учнями різних класів.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Для контролю за станом здоров’я створений банк даних фізичної підго-

товки учнів та ведуться “Паспорти здоров’я школярів”. Медики проводять об-
лік і контроль за рівнем захворюваності, надають необхідну медичну допомогу 
та проводять постійну санітарно-просвітницьку роботу. Соціально-психоло-
гічна служба здійснює діагностику та корекційну роботу. 

Матеріально-технічне забезпечення школи
Школа забезпечена медперсоналом, працює стоматологічний кабінет. У 

приміщенні для початкової школи є їдальня, актовий зал, басейн, спортивний 
зал. На території школи знаходяться 2 спортивних та 2 ігрових майданчики. 
У приміщенні для старшої школи створена добра база для проведення коре-
гуючої гімнастики та хореографії, функціонує тренажерний зал, актовий зал і 
також їдальня. У школі працюють “Музей історії нашої школи” та “Шкільний 
народний музей етнографії”.

Досягнення
Переможець обласного конкурсу ШСЗ  
Кожен клас має умови для навчання і відпочинку згідно санітарно-гігіє-

нічних вимог: навчальний кабінет, кімнату відпочинку та санітарну кімнату. 
  

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. №65 М. ЛЬВОВА

Адреса: вул. Роксоляни, 35, м. Львів, 79052.
Телефони: 032 267 05 71, 032 267 06 32.
Електронна пошта: szsh65lviv@gmail.com 
Сайт: 65school.at.ua

Директор – Мирослава Михайлівна Бичишин.
У навчальному закладі навчається 1382 дитини, працює 104 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2001 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: здійснювати первинну профілактику в учнівському середовищі; за-

побігати виникненню залежності учнівської молоді від алкоголю, тютюнових 
та наркотично-психотропних препаратів, створювати умови для формування 
здорового способу життя.

Завдання: проводити бесіди, лекції, тренінги з питань формування здо-
рового способу життя; залучати представників громадських організацій, ліка-
рів-спеціалістів, представників церкви до активної співпраці з школою.

Очікувані результати: профілактика негативних проявів у молодіжному 
середовищі, формування життєвих навичок.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено превентивні програми “Молодь на роздоріжжі”, “Рівний – 

рівному”, “Громадянська освіта у системі роботи класного керівника”. Вико-
ристовуються інтерактивні методи навчання та виховання – тренінги “Шлях 
до здорового способу життя”, презентації методичних доробків учителів через 
майстер-класи, проводяться інтегровані уроки учителів громадянської освіти, 
“Основ здоров’я”, християнської етики, засідання педради “Здоров’язбережу-
вальні компетенції учасників навчально-виховного процесу”.

Громадська активність школи
Спільні заходи з громадськими організаціями презентація “Профілактика 

негативних явищ” (за участю громадської організації “Цунамі”), проект “Зро-
стай без залежності” (за підтримки Львівської міської ради), лекції (за допомо-
ги Всеукраїнської благодійної організації “АСЕТ”), заняття лекторію “Здоров’я” 
(за участю лікарів-спеціалістів), батьківські збори (спільно із спеціалістами 
Відділу у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, церквою Возне-
сіння Господнього).

Організовуються вернісажі стіннівок, конкурси друкованих газет, відео-
подорожі, інтерактивні дискусії через застосування комплексів інтерактивних 
методів за участю координатора Всеукраїнської асоціації вчителів “Нова Доба”. 
У школі функціонує учнівська рада. 
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Відповідно до планів роботи практичного психолога та соціального пе-

дагога постійно проводяться психологічні дослідження з метою виявлення 
дезадаптованих дітей. Вивчається ставлення учнів 7–11 класів до шкідливих 
звичок. Результати медичного огляду враховуються при зарахуванні школярів 
у відповідні групи за станом здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Функціонує шкільний плавальний басейн, три спортивні зали. Заняття фі-

зичною культурою проводяться на спортивних майданчиках, на великому та 
малому футбольних полях. Організовано харчування дітей 1–11 класів, зокре-
ма школярі 1–4 класів та пільгових категорій харчуються безкоштовно. 

Досягнення 
2012–2013 н. р. – ІІ–ІІІ місця у спортивних змаганнях з фізичної культури 

у місті та у районі.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЛЬВІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ ст. №82

Адреса: вул. Шафарика, 13, м. Львів, 79032.
Телефони: 032 270 63 41.
Електронна пошта: lzch82@ukr.net 
Сайт: http://school82lv.ucoz.net

Виконуючий обов’язки директора – Тетяна Зиновіївна Іванів.
У навчальному закладі навчається 798 дітей, працює 67 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2012 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: розробка моделі школи як науково-освітньої, соціально-культур-

ної інституції, що сприяла б збереженню та зміцненню здоров’я, встановлюва-
ла та заохочувала партнерство вчителів, учнів, громадськості.

Завдання: створення оптимальних умов учасникам навчально-виховного 
процесу для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, сформувати в школярів потребу морального, психічного та фізич-
ного самовдосконалення, виховати в них дбайливе та бережливе ставлення до 
свого здоров’я та здоров’я оточуючих; розробити систему моніторингу та об-
стеження учнів за інформативно-діагностичною програмою.

Очікувані результати: створення освітнього середовища, що сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я дітей, формування у дітей позитивної моти-
вації до здорового способу життя, поступове поліпшення стану здоров’я всіх 
учасників навчально-виховного процесу; дотримання учасниками навчаль-
но-виховного процесу принципів здоров’яформуючого та здоров’язберігаючої 
поведінки.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Молодь на 

роздоріжжі”.Вчителями школи проводяться тренінги, диспути, рольові ігри, 
музейні уроки. У школі діє учнівське самоврядування, одним із напрямків ро-
боти є профілактика шкідливих звичок і формування здорового способу жит-
тя. 

Громадська активність школи
Навчальний заклад співпрацює із молодіжною організацією “Твій вимір” 

(тренінг “Ризикована поведінка”), товариством “Рух за життя” (тренінг “Інфек-
ції що передаються статевим шляхом”), громадською організацією “SALUS”, 
центром “Діалог”, Львівським міським дитячим еколого-натуралістичним цен-
тром (тренінг зі статевого виховання). У рамках Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки проведено анкетуван-
ня “Міфи і правда про СНІД”. На виконання державної програми “Репродук-
тивне здоров’я нації” на період до 2015 року організовано семінар-тренінг 
“Профілактика залежностей”, батьківські збори на тему “Психологічні аспекти 
дошлюбних стосунків”.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Проводиться моніторинг стану здоров’я учнів на основі комплексних 

психологічних, соціальних і медичних обстежень вчителями школи, соціаль-
но-психологічною службою школи, медичними працівниками.

Матеріально-технічне забезпечення 
У школі створені безпечні умови перебування дітей, є 2 спортивних зали, 

реабілітаційна кімната, тренажери, стадіон та площадки для ігор. Учні забезпе-
чені гарячим харчуванням.

Досягнення
Учні школи володіють достатнім рівнем інформації про здоров’язбере-

ження, сформовані вміння учнів робити усвідомлений вибір на користь здо-
рового способу життя.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ЛІДЕР” 
“ГІМНАЗІЯ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕ-

НИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ” ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ВИКОНКОМУ НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: вул. В. Чорновола, 5, м. Новий Розділ, 81652.
Телефон: 03261 244 89.
Електронна пошта: nvk-lider@ukr.net
Cайт: nvk-lider.ucoz.ua

Директор – Василь Романович Губаль.
У навчальному закладі навчається 531 дітей, працює 59 педагогічних
працівників.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2003 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створення безпечних і нешкідливих умов для навчання; 
Завдання: поліпшити санітарно-гігієнічні умови у навчальному закладі; 

вдосконалити існуючу систему шкільної медицини; формувати навички здо-
рового способу життя.

Очікувані результати: створення середовища, сприятливого для збе-
реження здоров’я; оптимізація моделі медичних оглядів школярів; постійна 
участь батьків та громади у створенні навчального середовища, сприятливого 
для збереження здоров’я; створення центру культури здоров’я при НВК “Лі-
дер”.

Упровадження здоров’язбережувальних  технологій
Активно проводиться робота у напрямі здоров’язбереження – розробле-

ні вправи для профілактики порушень постави, фізкультхвилинки, активні та 
інтерактивні методи навчання – ігрові перерви, пішохідні екскурсії та турпохо-
ди, пропаганда ЗСЖ (конкурси, акції, виховні заходи, конференції, вікторини, 
КВК). У проваджено превентивну програму “Рівний - рівному”, факультатив-
ний курс з основ здоров’я “Захисти себе від ВІЛ”. У навчальному закладі про-
ведено тренінги “Бути здоровим – це модно”, “Тютюн – наркотик сповільненої 
дії”, “Паління – це ворог”, “Суд над цигаркою”, “Не стань живим товаром”.

Громадська активність школи
Школярі взяли участь у акції громадської організації “Екосвіт” з пропаган-

ди здорового харчування. Команда гімназії взяла участь в обласних змаганнях 
з волейболу, футболу “Шкіряний м’яч”, “Старти надії”, легкоатлетичному чоти-
риборстві, міжнародному турнірі з міні-футболу у Польщі (м. Гродзіск).

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
З 2002 року проводиться моніторинг захворюваності учнів. Результати ві-

дображаються у листках здоров’я. Навчальний заклад брав участь у моніторин-
гу “Фізична активність як складова здорового способу життя”, “Якість та спосіб 
життя школярів Львівської області”.
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Матеріально-технічне забезпечення школи
При навчальному закладі є два стадіони, дві спортивні зали, організовано 

гаряче харчування для учнів 1–4 класів початкової школи.
Досягнення

І місце серед шкіл міста у ІХ спортивних іграх школярів, учні взяли участь 
в обласних змаганнях з волейболу, футболу “Шкіряний м’яч”, легкоатлетич-
ному чотириборстві, змаганнях “Олімпійська надія України”, всеукраїнських 
змаганнях з футболу серед дівчат.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НОВОРОЗДІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. №3

Адреса: вул. Винниченка, 35, м. Новий Розділ, 81652.
Телефон: 03261 244 60
Електронна пошта: school3z.at.ua@gmail.com

Директор – Володимир Іванович Павлів.
У навчальному закладі навчається 466 учнів, працює 49 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2010 року. 

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
Мета: формувати та розвивати культуру здоров’я серед учасників на-

вчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здо-
рового способу життя.

Завдання: створення робочої групи школи з питань упровадження про-
грами “Школа сприяння здоров’ю”; поліпшення матеріально-технічних, ор-
ганізаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних і інших умов; забезпечення 
ширшого спектру послуг додаткового навчання в аспектах здоров’язберігання, 
їх відпочинку, дозвілля; сприяння співпраці школи зі службами та закладами 
міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я; розвиток 
соціальної й особистісної компетентності дитини; запобігання виникненню 
психологічних і соціальних проблем.

Очікувані результати: створення здорового мікроклімату для вихован-
ня здорової особистості.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі питання здоров’язбереження інтегровано в усі на-

вчальні дисципліни, предмети здоров’язбережувального циклу внесені у варі-
ативну частину навчального плану. У школі проводяться позакласні заходи і 
годин спілкування зі здоров’язбережувальної тематики. За участю учнівського 
самоврядування проводяться круглі столи, загальношкільні акції, реалізовано 
проекти “Здоров’я може бути смачним” та“Капелюх здоров’я”. Упроваджено 
факультативний курс “Захисти себе від ВІЛ”. 

Громадська активність школи
На базі навчального закладу проведено міський семінар учителів основ 

здоров’я “Здоров’я дітей – майбутнє нації”, міський семінар практичних пси-
хологів та соціальних педагогів “Знати, щоб жити”, олімпіаду “Молодь за здо-
ровий спосіб життя!” спільно з громадською організацією Молодіжний рух 
“Життя”. Школа організовує для батьків лекторії, консультації фахівців, зокре-
ма медичних працівників та психолога.Школа співпрацює із міським відділом у 
справах сім’ї, молоді та спорту, організацією для осіб із особливими потребами 
“Тавор”, скаутською організацією “Пласт”.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
До вивчення стану здоров’я учнів залучені фельдшер, психолог, медичні 

працівники із дитячої поліклініки. Навчальний заклад брав участь у моніто-
рингу “Якість та спосіб життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі є окремі спортивні зали для учнів початкової та середньої і стар-

шої школи, стадіон, куточок відпочинку для молодших школярів. У школі 
функціонує їдальня, де організовано гаряче харчування для всіх учнів, працює 
буфет. У вільному доступі для дітей є кип’ячена питна вода. Коридори школи 
прикрашені картинами, квітами, є зоокуточок та фітогалерея.

Досягнення
Довірливі стосунки між дорослими і дітьми, відкритість в обговоренні 

проблем, позитивна мотивація до здорового способу життя в дорослих і дітей, 
сформовані шкільні традицій із формування навичок здорового способу жит-
тя.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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БРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №3

Адреса: вул. Шкільна, 1, м. Броди, 80600.
Телефони: 032 662 75 29; 032 662 77 16
Електронна пошта: brody3@ukr.net

Директор – Борис Богданович Мартинюк.
У навчальному закладі навчається 925 дітей, працює 105 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2011 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він 

сприяв поліпшенню фізичного стану учнів; скоординувати діяльність учасни-
ків навчально-виховного процесу і спрямувати її на збереження та розвиток 
здоров’я учнів; формувати та розвивати культуру здоров’я серед учасників на-
вчально-виховного процесу.

Завдання: здійснення освітньої діяльності для педагогічного та бать-
ківського колективів із метою підвищення кваліфікації учасників реалізації 
програми; організація науково-методичного та інформаційного супроводу 
діяльності, співпраця школи зі службами та закладами міста, що займаються 
питаннями збереження та зміцнення здоров’я; розвиток соціальної та особи-
стісної компетентності школярів.

Очікувані результати: створення комфортних умов перебування учнів у 
школі, раціональна організація навчальної діяльності відповідно до медичних 
та санітарно-гігієнічних норм; спрямованість навчально-виховного процесу 
на досягнення фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості; 
підготовка учнів до самостійного здорового способу життя, формування меха-
нізмів психологічної, фізіологічної та соціальної адаптації; об’єднання зусиль 
педагогічного колективу, батьків, медичних працівників для реалізації права 
дітей та молоді на збереження та зміцнення фізичного здоров’я та на безпечні 
й нешкідливі умови навчання.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено превентивний проект “Шкідливі звички – шлях у безодню” 

та факультативні курси з основ здоров’я “Захисти себе від ВІЛ”, “Я – моє здо-
ров’я – моє життя” для учнів 5–6-их класів, “Основи здорового способу життя” 
для учнів 8–9-их класів. У школі проводилися тренінги “Скажемо курінню – 
ні”, “Як уникнути конфлікту у класному колективі”, “Гарний настрій – це здо-
ров’я”, конференцію з елементами інсценізації “Вплив алкоголю та наркотиків 
на нервову систему та поведінку людини”, конкурс “Тато, мама і я – спортивна 
сім’я”, 

Громадська активність школи
У навчальному закладі впроваджено години спілкування, зустрічі з ме-

дичним персоналом (наркологом, гінекологом, стоматологом, психологом), 
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тренінги, спільні з батьками заходи, діяльність органів учнівського самовряду-
вання, гуртки та клуби за інтересами, відеолекторії, батьківський університет, 
просвітницькі акції, дискусії, диспути, видається шкільна газета. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Проводяться планові медичні огляди школярів, обстеження соціально-по-

бутових умов дітей, ведуться листки здоров’я, здійснюється соціометрія, впро-
ваджене анкетування “Схильність до шкідливих звичок”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
На подвір’ї школи обладнана спортивна площадка, наявний спортивний 

зал, обладнана танцювальна кімната, тренажерний зал. У школі організовано 
гаряче харчування для учнів.

Досягнення
Серед туристичних команд області команда школи посіла ІІІ місце. У ра-

йонному фестивалі-конкурсі “Молодь обирає здоров’я” команда школи вибо-
рола І місце.

Модель діяльності навчального закладу як школи сприяння здоров’ю
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БРОДІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ІВАНА ТРУША

Адреса: вул. Коцюбинського, 2, м. Броди, 80600.
Телефони: 03266 279 91, 032 662 75 93.
Електронна пошта: brodyg@ukr.net
Сайт: gymnasium.brody.com.ua

Директор – Надія Михайлівна Присяжнюк.
У навчальному закладі навчається 462 дітей, працює 70 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2012 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: забезпечити школяреві можливість збереження та поліпшення фі-

зичного, психічного та соціального здоров’я за період навчання в школі; розви-
нути життєві навички.

Завдання: підняти статус уроків фізичної культури, основ здоров’я; фор-
мувати культуру здоров’я серед учасників навчально-виховного процесу, орга-
нізувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя; мотивувати 
педагогічний колектив до впровадження у навчально-виховний процес здо-
ров’язберігаючих технологій.

Очікувані результати: створення комфортних умов перебування дити-
ни в школі; досягнення показників здорового клімату в школі; в учнів сформо-
ване усвідомлення того, що людина сама відповідає за своє здоров’я, і тільки 
вона може його зберегти; учень володіє життєвими навичками, має потребу до 
фізичного та психологічного самовдосконалення

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Молодь на 

роздоріжжі” (для учнів 9–11 класів) та факультативний курс з основ здоров’я 
“Захисти себе від ВІЛ” (для учнів 10 класів).Під час уроків проводяться релакс-
паузи та фізкультхвилинки. Запроваджені осінній та весняний велопробіги, 
цикл радіопередач “Здоровим будь”, Дні здоров’я, танцювальні перерви, Що-
річна шкільна спартакіада, здійснюються акції “Чисті руки”, “Помий руки – з’їж 
яблуко”. У шкільній їдальні готують фіточаї.

Громадська активність школи
У навчальному закладі проводилися: семінар-тренінг “Школа боротьби із 

шкідливими звичками” за участі працівників кримінальної міліції у справах 
неповнолітніх, тренінг для вчителів щодо проведення фізкультхвилинок та ре-
лаксаційних пауз на уроках за участю лікаря-реабілітолога районної лікарні, 
цикл лекцій для батьків та учнів за участю лікаря-терапевта, педіатра, гінеко-
лога та нарколога, працівників кримінальної міліції, ДАІ, конкурс плаката “Мо-
лодь обирає здоров’я” за підтримки Служби у справах дітей, День боротьби 
з туберкульозом за участі районного фтизіатра. У шкільній газеті друкується 
інформація, інтерв’ю, поради від працівників соціальної, медичної, криміналь-
ної служб, священика.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Здійснюється аналіз та співставлення результатів щорічних медичних 

оглядів, списків диспансерних хворих, в класних журналах ведеться листок 
здоров’я, паспорт фізичного розвитку учня, проводиться моніторинг стану 
здоров’я учнів спеціальної медичної групи, рівня захворюваності учасників на-
вчально-виховного процесу.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі є спортивний зал із спортивним обладнанням, спортивна пло-

щадка; на стінах шкільної їдальні обладнано стенди з матеріалами здоров’язбе-
рігаючої тематики.

Досягнення
У вчителів зросла мотивація до впровадження у навчально-виховний про-

цес здоров’язберігаючих технологій. Збільшилася кількість учнів, які у вільний 
час займаються фізичною культурою і спортом. Зменшилася кількість учнів, 
які під час навчання в гімназії харчуються поза межами шкільної їдальні та 
вживають нездорову їжу (чіпси, сухарики, хот-доги тощо).

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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БРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. №4

Адреса: вул. Старобрідська, 11, м. Броди, 80600.
Телефон: 03266 414 39.
Електронна пошта: brody4@ukr.net
Сайт: http://brody4.ucoz.com 

Директор – Людмила Петрівна Сидорчук.
У навчальному закладі навчається 523 дітей, працює 76 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2005 року.

Програма розвитку навчального закладу як школи сприяння здоров’я
Мета: формування й розвиток фізично, психічно, соціально і морально 

здорової особистості, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я уч-
нів, організація їх життєдіяльності на позиціях здорового способу життя.

Завдання: інтеграція елементів культури здоров’я в навчально-виховний 
процес; створення безпечних умов для навчально-виховного процесу; забез-
печення здорового збалансованого харчування учнів; створення умов для 
особистісного зростання кожного вчителя; організація методичного й інфор-
маційного супроводу діяльності; співпраця школи зі службами та закладами, 
щодо збереження та зміцнення здоров’я; дотримання правил техніки безпеки; 
профілактика травматизму; залучення учнів до регулярних занять фізкульту-
рою та спортом.

Очікувані результати: педагогічний колектив оволодіє методиками збе-
реження здоров’я; буде сформована позитивна мотивація до ЗСЖ; розроблена 
система управління здоров’язбережувальним процесом навчального закладу; 
створені умови для реалізації творчого потенціалу учнів, учителів, батьків; 
створено систему комплексного моніторингу стану здоров’я учнів, зменшиться 
захворювань учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Навчальний заклад є центром зміцнення здоров’я та центром дитячої 

творчості. У школі працюють гуртки спортивного, туристсько-краєзнавчо-
го, мистецького, технічного спрямувань. Традиційними стали Олімпійський 
тиждень, “Веселі старти”, “Козацькі забави”, “Посвята у козачата”, “Посвята в 
джури”, спортивно-масові заходи “Олімпійське лелеченя”, участь у Всеукраїн-
ському рейді “Увага! Діти на дорозі!”, щорічні тижні здоров’я дитини, робота 
шкільного лісництва “Паросток”, де важливу роль відіграє учнівське самовря-
дування. 

Громадська активність школи
Спільно із Бродівським районним центром соціальної служби для молоді 

проведено превентивні заходи. Спільно з Бродівським районним добровіль-
ним товариством захисту дітей-інвалідів “Надія” та реабілітаційно-педагогіч-
ним центром “Струмок” проводяться літні табори, спортивні ігри, змагання, 
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походи, благодійні акції, 150 учнів є учасниками молодіжної організації Ма-
рійська дружина, при парафіяльній церкві Собору Пресвятої Богородиці. Про-
ведено семінар-тренінг “Майбутнє починається сьогодні”, (Всеукраїнська гро-
мадська організація “Міжнародний шкільний проект”) 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Учні школі мають “Паспорт здоров’я”, двічі на рік проводиться корекція 

процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.
Матеріально-технічне забезпечення школи

Діють 2 спортивних зали, тренажерний зал, кабінети хореографії та рит-
міки, є спортивні майданчики та споруди. В школі організоване безкоштовне 
харчування дітей 1–4 класів. При створенні раціону харчування вираховується 
енергетична цінність, вмісту білків, жирів і вуглеводів, щодня меню аналізує 
медична сестра школи. 

Досягнення
Колектив школи визначений переможцем ІІІ етапу конкурсу-захисту су-

часної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у 2009 році. 
На базі школи були реалізовані проект “Інклюзивна школа” та мікро-проект 
“Інклюзивне радіо”. У 2013–2014 н. р. було введено інклюзивне навчання для 
дітей з особливими потребами у 1 та 5 класах. 

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
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БЕРЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Новоставці 6, с. Берлин, 80612.
Телефони: 032 66 39325, 032 66 39335
Електронна пошта: berlуn@ukr.net

Директор – Микола Євстахович Коцюк.
У навчальному закладі навчається 156 дітей, працює 29 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2009 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
Мета: виховати національно-свідому, творчу, інтелектуальну, фізично 

здорову особистість, яка здатна відчувати і відтворювати прекрасне у повсяк-
денному житті і відстоювати свою світоглядну позицію.

Завдання: створити оптимальні умови для навчально-виховного процесу 
та формування навичок ЗСЖ; здійснювати моніторинг стану здоров’я кожного 
учня; поліпшувати фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров’я дитини; 
залучити учнів до занять спортом, пропаганди ЗСЖ; сформувати свідоме і від-
повідальне ставлення учнів, батьків та педагогів до здоров’я.

Очікувані результати: створення освітнього середовища, що сприяє збе-
реженню і зміцненню здоров’я дітей; підвищення рівня знань, поінформовано-
сті учнів, вчителів та батьків з питань здоров’я; сформована стійка мотивація 
та навички, необхідні для зміцнення здоров’я; поліпшення стану здоров’я всіх 
учасників навчально-виховного процесу; дотримання учасниками навчаль-
но-виховного процесу принципів здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої 
поведінки.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено превентивну програму “Молодь на роздоріжжі”, факуль-

тативні курси “Основи життєвих компетентностей” та“Захисти себе від ВІЛ”. 
Проводяться змагання “Козацька вежа” та конкурс “Смакуємо куліш” (для уч-
нів 5–8 класів), змагання з велотуризму (для школярів 4–11 класів), “Козаць-
кі забави” та конкурс маршової пісні (для учнів 9–11 класів), а також тижні 
Олімпійського руху та ОБЖ. Протягом року школярі мають можливість взяти 
участь у туристично-краєзнавчих та навчальних екскурсіях. Працює учнівське 
самоврядування. 

Громадська активність школи
Школа бере активну участь у заходах пов’язаних із пропагандою ЗСЖ: 

конкурс агітбригад “Молодь обирає здоров’я”, конкурс “Майбутнє лісу у твоїх 
руках”, акції “Ми проти СНІДу”, районних та обласних змаганнях, у турнірах 
з футболу та волейболу тощо. Налагоджена співпраця із батьками. Протягом 
навчального року проводяться загальношкільні батьківські збори, до яких за-
лучаються представники Служби у справах дітей, психолог Центру соціальних 
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служб для молоді, медичні працівників тощо. Навчальний заклад співпрацює 
з органами місцевого самоврядуванням, медичними установами та позашкіль-
ними закладами.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Проводиться щорічний моніторинг стану здоров’я дітей, за результата-

ми якого здійснюється порівняльна діагностика показників здоров’я учнів. 
Результати медичного огляду та аналіз фізичного розвитку і підготовленості 
школярів, що здійснюється кожного вересня та травня дозволяє удосконали-
ти роботу із фізичного виховання. Ці дані вносяться у “Паспорт здоров’я”. На 
основі медичного огляду лікарів та “Паспорту здоров’я” укладається “Листок 
здоров’я” на кожний клас. Вчителями школи проводиться щорічний моніто-
ринг “Здоров’я школяра”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У навчальному закладі є їдальня, спортивний зал, спортивний комплекс з 

футбольним та гандбольним полем, дві волейбольних площадки, гімнастичне 
містечко, бігова доріжка, місце для стрибків в довжину, відкритий тир, комп’ю-
терний клас. Організовано довіз учнів із сусідніх сіл.

Досягнення
У 2008–2011 рр. спортивна база школи визнана одною із кращих у районі. 

ІІ місце в обласних та ІІІ місце в обласних серед ДЮСШ змаганнях з волейболу, 
ІІІ місце в районному конкурсі агітбригад “Молодь обирає здоров’я”.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
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НАКВАШАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Шкільна 5, с. Накваша, 80654.
Телефон: 032 66 38 136.
Електронна пошта: nakvasha_school@ukr.net

Директор – Григорій Євгенович Нагірняк.
У навчальному закладі навчається 148 дітей, працює 30 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створити відповідні умови для виховання здорової особистості.
Завдання: сформувати позитивну мотивацію до здорового способу життя 

та негативне ставлення до шкідливих звичок; розробити і впровадити в прак-
тику роботи сучасний моніторинг діагностики здоров’я дітей; розробка меха-
нізмів подолання шкідливих звичок.

Очікуванні результати: створення комфортних умов перебування ди-
тини у школі, раціональна організація навчальної діяльності; перетворення 
навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і гро-
мадськості, спрямовану на досягнення стану фізичного, духовного та соціаль-
ного благополуччя; підготовка дітей до самостійного здорового способу життя, 
формування необхідних механізмів фізіологічної психологічної, соціальної 
адаптації до оточуючого середовища.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізовуються превентивні програми “Усна на-

родна творчість про здоров’я” (для учнів 1–4 класів), “Алкоголь і підлітки” (для 
школярів 10–11 класів), “Заповідь Божа “Не вбий” (для 11 класів), “Овочі на 
нашому столі” (для учнів 6 класів), “Дім в якому ти живеш” (для школярів 8 
класів), впроваджено факультативний курс з основ здоров’я “Захисти себе від 
ВІЛ” (для учнів 10–11 класів).

В школі функціонує учнівське самоврядування до якого входять сектори 
“Довкілля і відпочинок”, “Чистота і охорона здоров’я”, “Спорт”. Їх діяльність 
безпосередньо спрямована на здоров’язбереження, а саме на організацію і про-
ведення ранкової зарядки, спортивно-розважальних ігор на свіжому повітрі – 
таких як “Козацькі забави”, “Веселі старти”. Агітбригада навчального закладу 
взяла участь в районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь 
обирає здоров’я”.

Громадська активність школи
На базі школи пройшов кущовий семінар класних керівників “Здоров’язбе-

рігаючі виховні технології”, колектив школи взяв участь в семінарі “Майбутнє 
починається сьогодні”. Школа проводить просвітницьку роботу серед батьків 
та громадськості села щодо формування позитивної мотивації до ЗСЖ. Для 



3939

батьків постійно діють консультпункти, лекторії; батьки – активні учасники за-
гальношкільних спортивних заходів (“Веселі старти”, “Козацькі забави”, “Мама, 
тато і я – спортивна сім’я” тощо).

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У школі наявна система комплексного моніторингу стану здоров’я учнів. 

В дослідженні беруть участь класні керівники, психолог, працівники медичної 
галузі. Метою моніторингу є спостереження, педагогічне обґрунтування пер-
спектив та удосконалення системи роботи, оцінювання фактичного і прогно-
зованого станів, планування подальших дій. Для цього використовуються такі 
методи як спостереження, анкетування, тестування, усне опитування.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі є спортивний зал, спортивний майданчик, тренажерний зал, ство-

рені умови для занять настільним тенісом. Для усіх учнів школи організовано 
гаряче харчуванням. Школярі 1–4 класів харчуються за державні кошти, учні 
5–11 класів – за батьківські.

Досягнення
Навчальний заклад – переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту су-

часної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у 2009 році та 
нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СТАНІСЛАВЧИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТ. – ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” ІМЕНІ ТИМОФІЯ БОРДУЛЯКА
БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Шкільна,1, с. Станіславчик, 80622.
Телефони: 03266 347 36, 03266 347 54.
Електронна пошта: stanislavchuk1@ukr.net

Директор – Надія Олексіївна Творковська.
У навчальному закладі навчається 97 дітей, працює 20 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2008 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він 

укріплював сили та можливості учнів; спрямувати зусилля на збереження та 
розвиток здоров’я учнів.

Завдання: створення координаційної ради НВК з питань упровадження 
програми “Школа сприяння здоров’ю”; здійснення освітньої діяльності фахів-
цями для педагогічного та батьківського колективів із метою підвищення ква-
ліфікації  учасників реалізації програми; організація науково-методичного й 
інформаційного супроводу діяльності; сприяння співпраці НВК зі службами 
та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здо-
ров’я; розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини; запобігання 
виникненню психологічних і соціальних проблем.

Очікувані результати: Створення комфортних умов перебування дити-
ни у НВК, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова 
відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм; перетворення навчаль-
но-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості. 
Підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів 
фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації.Об’єднання зусиль педаго-
гічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і 
підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров’я 

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Забезпечено утримання спортивних приміщень, інвентарю в робочому 

стані, оптимальний санітарно-гігієнічний режим, організовано харчування 
учнів. Розклад навчальних занять здійснюється із врахуванням вимог СЕС. У 
навчальному закладі створено координаційну раду із впровадження програми 
“Школа сприяння здоров’ю”. Функціонує учнівське самоврядування, запрова-
джено традиційний День здоров’я.

Громадська активність школи
Школа активно співпрацює з батьками, державними установами та гро-

мадськими організаціями, залучає їх до програм і заходів пов’язаних із про-
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пагандою здорового способу життя. Навчальний заклад – осередок розвитку 
громади. У школі проводяться оздоровчі заходи “День здоров’я”, змагання “Ко-
зацькі розваги”, круглі столи, присвячені попередженню розвитку залежнос-
тей.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Здійснюється діагностика стану здоров’я учнів (залучені медичні праців-

ники, психолог), проводиться оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку, 
визначаються функціональні резервні можливості організму, застосовуються 
немедикаментозні методи оздоровлення (загартування, різні види гімнастики). 
Проводиться порівняння результатів медичної діагностики стану здоров’я. На-
вчальний заклад бере участь у моніторинговому дослідженні “Якість та спосіб 
життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявна спортивна площадка, спортивний зал, футбольне і волейбольне 

поля, організовано харчування дітей, забезпечено тренажерами, спортивним 
інвентарем.

Досягнення
Довірливі, відкриті стосунки між дорослими і дітьми, відкритість в обго-

воренні проблем; доступність професійної психолого-педагогічної допомоги, 
позитивна мотивація на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей; наявність 
виховної системи. У навчальному закладі склалися шкільні традиції із фор-
мування навичок ЗСЖ, активну участь у превентивній роботі бере учнівське 
самоврядування.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ТУР’ЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ.”

БУСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Центральна, 1-А, с. Тур’я, 80523.
Телефон: 03264 35 641.
Електронна пошта: turia@ukr.net

Директор – Надія Петрівна Литвин.
У навчальному закладі навчається 95 дітей, працює 20 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2005 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування і розвиток здорової особистості, створення умов для 

збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовки їх до подальшого життя у 
суспільстві.

Завдання: опанування всіма учасниками педагогічного процесу основ 
теоретичних знань з культури здоров’я; усвідомлення цих знань як складової 
світогляду національно-свідомої особистості; систематичне зміцнення вихо-
ванцями здоров’я, дотримання здорового способу життя.

Очікувані результати: поліпшення здоров’я учасників навчально-вихов-
ного процесу; здатність продовжувати навчання протягом життя; виховання 
гармонійно розвиненої, духовно і фізично здорової особистості.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Кожного дня проводиться ранкова зарядка з музичним супроводом, 

30-хвилинна рухлива перерва; кожного тижня – година здоров’я, останній 
тиждень місяця – тиждень здоров’я. У вересні і квітні – дні здоров’я, свято 
здоров’я наприкінці навчального року. На кожному уроці проводяться фіз-
культхвилинки і динамічні паузи. У молодших класах використовують сольові 
мішечки, каштанчики, камінчики. Вчителі використовують різноманітні ігри: 
сюжетно-рольові, режисерські, театралізовані, ігри – пантоніми, аутогенне 
тренування. У школі діє учнівський комітет. Згідно плану комісії “Здоров’я” 
постійно проводяться лекції, бесіди, диспути, зустрічі за круглим столом, спор-
тивні змагання, конкурси. З 1 по 11 клас введено Паспорти здоров’я. З 3 класу – 
Листки здоров’я. Впроваджено факультативний курс з основ здоров’я “Захисти 
себе від ВІЛ” ( 10–11 кл.)

Громадська активність школи
У навчальному закладі проведено науково-практичні конференції “Здо-

ров’я як ресурс, який забезпечує здатність дитини до розвитку”, “Роль учасників 
освітнього процесу у формуванні культури здоров’я”, семінар “Використання 
здоров’язберігаючих технологій у школі”, семінар-тренінг “Використання інте-
рактивних методів у навчанні”, виховні години “Мораль і здоров’я”, батьківські 
збори: “Здорова дитина, що для цього потрібно?”, “Увага! Підліток”, цикл лек-
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цій з метою оволодіння батьками культурою здорового способу життя. Школа 
співпрацює з районним відділом молоді, службою у справах дітей Буської РДА, 
з відділом дитячої міліції, організацією Червоного Хреста, сільрадою, церквою.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Дільничний лікар здійснює постійний моніторинг стану здоров’я учнів. 

Психолог проводить моніторинг психологічного здоров’я. У школі створений 
банк даних про школяра – на кожного учня заведена психологічна картка, кар-
та фізичного розвитку і здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення
У школі є спортивний, актовий зал, їдальня, дві навчальні майстерні, спор-

тивний майданчик. Всі діти з 1-го по 11-ий клас харчуються у шкільній їдальні. 
У рамках проекту ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у школі 
замінено всі вікна і вхідні двері на енергозберігаючі. 

Досягнення
Показники проведеного у 2013 році моніторингу стану здоров’я засвідчи-

ли: кількість дітей, віднесених до диспансерної групи зменшилась на 20%.

Модель діяльності навчального закладу як школи сприяння здоров’ю
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БЕРЕЗЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Театральна, 169-В, с. Березець, 81570.
Телефони: 03231 27 741.
Електронна пошта: berezec31@rambler.ru

Директор – Олексій Іванович Примак.
У навчальному закладі навчається 102 дитини , працює 24 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2013 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: формування духовно багатої, морально чистої, фізично здорової 

особистості.
Завдання: 
• інтелектуальна культура: удосконалення навичок розумової праці, 

розвиток власного інтелекту, творчих здібностей;
• духовна культура: засвоєння норм моралі, духовності – того, що відо-

бражає соціальну сутність людини;
• фізична культура: керування власним тілом, рухова активність, розу-

міння шкідливості гіподинамії;
• психологічна культура: навчання керування власними почуттями, 

прагненнями, розуміння власного внутрішнього стану та внутрішньо-
го стану інших людей. 

Очікувані результати: випускник школи буде шанувати духовні та мо-
ральні цінності суспільства, знати інтелектуальні та фізичні можливості свого 
організму, толерантним до оточуючого соціуму, стримувати свої емоції, берег-
ти навколишнє середовище, володіти навичками надання першої медичної до-
помоги.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Медико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, психолого-педагогічні: психо-

лого-педагогічне супроводження, паспорт здоров’я.
Громадська активність школи

Проведено науково-практичну конференцію “Здоровий спосіб життя – за-
порука здоров’я”; тренінг для педагогів “Здоров’я школяра”, Олімпійський урок 
(зустріч з призерами Олімпійських ігор 2012 р.), районні та обласні змагання з 
настільного тенісу на базі школи (традиційно до дня УПА та свята Миколая), 
шкільну Спартакіада для учнів 9–11 класів, “Веселі старти” для учнів 5–7 кла-
сів, конкурси: “Кращий спортсмен школи” та “Кращий тенісист школи”. Шко-
лярі взяли участь в районній Спартакіаді та обласних змаганнях з настільного 
тенісу. 
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Проведення періодичних медичних оглядів учнів ФАПом та районною по-

ліклінікою; тестування щодо стану здоров’я (фізичного та психічного) класни-
ми керівниками та практичним психологом. Аналіз та корекція навчально-ви-
ховного процесу.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявні: спортивний зал,літні ігрові майданчики; школа забезпечена необ-

хідним спортивним інвентарем. Оформлено Зал спортивної слави школи.
Досягнення

Срібні призери районної Спартакіади серед ЗОШ І–ІІІ ступенів 2008 та 
2010 рр., 4-е місце у 2009 та 2011 рр., 7-е місце у 2012 р. Підготовлено кандидата 
у майстри спорту з настільного тенісу. Школа здобула статус спортивної.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
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ПЕРЕМОЖНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Шевченка, 3, с. Переможне, 81561
Телефони: 0231 25 367, 067 3999263
Електронна пошта: durektorperemojne@ukr.net

Директор – Любов Петрівна Костюк.
У навчальному закладі навчається 262 дітей, працює 33 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 1999 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування в учнів необхідних знань, вмінь і навичок здорово-

го способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; 
розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової осо-
бистості. 

Завдання: просвітницька робота щодо формування здорового способу 
життя та розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особи-
стості з стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий 
спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів, під-
готовка їх до суспільного значущого самоутвердження, самодостатності та са-
мореалізації в дорослому житті.

Очікувані результати: учні отримають знання та навички, необхідні для 
здорового способу життя; сприятливі умови для навчання дитини позитивно 
впливатимуть на розумові здібності, підвищать успішність учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Активну участь у здоров’язбереженні бере учнівське самоврядування 

(слідкує за чистотою в школі, обговорює питання за круглим столом з про-
блеми здоров’я, проводить ранкову зарядку з учнями школи, проектні техно-
логії та роздуми з елементами дослідження здорового способу життя, випуск 
санітарно-гігієнічного бюлетня). Класними керівниками проводяться виховні 
години , спрямовані на розвиток життєвих цінностей, моральних якостей, на-
вичок комунікації та долання стресу. Реалізується превентивна програма “Рів-
ний-рівному” для учнів 10–11 класів ” та факультативний курс з основ здоров’я 
“Захисти себе від ВІЛ” для учнів 9 класу.

Громадська активність школи
У навчальному закладі проведено районний семінар директорів з пробле-

ми здорового способу життя, регулярно організовується свято Героїв, Сурми 
звитяги, спортивні змагання, акція “Незабудки пам’яті. Засвіти свічку”, День 
довкілля тощо.

За участі Городоцької соціальної служби проводяться семінари з проблеми 
здорового способу життя. До бесід та семінарів із батьками залучаються дитя-
чий лікар Комарнівської поліклініки, психолог і соціальний педагог школи. Для 
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учнів щорічно організовуються екскурсії по визначних місцях України, зокре-
ма у літні місяці – поїздки у гори.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
До обстежень учнів залучені практичний психолог і соціальний педагог, 

шкільна медсестра та дитячий лікар Комарнівської поліклініки. У навчальному 
закладі ведуться паспорти здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі є спортивний та гімнастичні зали. Налагоджено безкоштовне 

харчування учнів початкових класів, а також усіх бажаючих учнів середньої та 
старшої школи. 

Досягнення
Школа займає призові місця на спортивних змаганнях. Обладнана кімната 

психологічного розвантаження та відпочинку. Оформлено кабінети “Основи 
здоров’я” та “Народознавство” і гімнастичну залу. Розширено розміри спор-
тивного майданчика для занять на свіжому повітрі.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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РИХТИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Шкільна, 1, с. Рихтичі, 82151.
Телефон: 03244 91 285

Директор школи – Галина Андріївна Андрійчик.
У навчальному закладі навчається 373 учні, працює 48 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2006 року.

Програма розвитку школи як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створення науково-освітньої системи, в якій нерозривно поєдну-

ються високодуховне виховання з фізичним удосконаленням, яка забезпечує 
умови для особистісно орієнтованого навчання, формування особистості, яка 
ставиться до життя і здоров’я як до найвищих цінностей, даних людині Богом.

Завдання: створення і забезпечення умов і можливостей для збереження 
і зміцнення здоров’я; забезпечення тісної співпраці батьків, вчителів, медиків, 
церкви, громадськості.

Очікувані результати: забезпечення фізичного та психічного здоров’я 
підростаючого покоління, виховання людини – патріота держави України; 
озброєння учасників навчально-виховного процесу усіма необхідними знання-
ми, які сприяють збереженню здоров’я, працездатності і довголіття, створення 
системи попередження травматизму; сформована мотивація до збереження та 
зміцнення здоров’я; поліпшення стану здоров’я усіх учасників навчально-ви-
ховного процесу як результат дотримання принципів здоров’яформуючої та 
здоров’язбережної поведінки.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
На базі навчального закладу проведено навчання юних туристів з шкіл ос-

вітнього округу, серед учнів організовано просвітницьку акції щодо небезпеки 
формування залежності від комп’ютерних ігор, проведено тренінгові заняття 
“Шкідливі звички та їх викорінення”, “Профілактика та захист від туберкульо-
зу”. 

Діє учнівське самоврядування, яке у своїй структурі має Шкільне мініс-
терство спорту, охорони життя та здоров’я дітей, Пост чистоти і бережливості, 
Раду фізкультури, тренінгову групу “Здоровий спосіб життя”, спортивно-оздо-
ровчий клуб “Сокіл”. Учнівська рада організовує заходи по пропаганді здоро-
вого способу життя, спортивні змагання, здійснює санітарно-освітню роботу 
серед учнів, залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оз-
доровчої роботи, контролює санітарний стан у класах, допомагає в організації 
чергування у шкільній їдальні, випускає санбюлетень, запрошує спеціалістів 
різних служб для проведення бесід, вечорів запитань і відповідей з питань ЗСЖ
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Громадська активність школи
Навчальний заклад співпрацює із Дрогобицьким педагогічним універси-

тетом, медичними працівниками районної лікарні, службою сім’ї, молоді та 
спорту Дрогобицької РДА, спортивно-просвітницьким товариством “Сокіл”, з 
організацією “Українська Молодь – Христові”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Повний огляд здоров’я дітей забезпечують медпрацівники лікарні № 2 с. 

Рихтичі та Дрогобицька районна медична поліклініка. Ведуться паспорти здо-
ров’я. В школі навчається 6 дітей-інвалідів, для яких створені всі умови для 
індивідуального навчання. До моніторингу психологічного здоров’я школя-
рів залучений психолог школи. Навчальний заклад залучений до моніторингу 
“Якість та спосіб життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Школа володіє спортивним комплексом, що складається із спортплощад-

ки, бігових доріжок, функціонує спортивний зал із спортобладнанням (трена-
жери). Учні 1–4 класів забезпечені гарячим харчуванням. 

Досягнення
Школа взяла участь у Всеукраїнському проекті “Питна вода” , ведуться 

роботи по встановленні установки доочистки води. Школа спільно з батьків-
ською громадою та громадою села взяла участь у проекті Європейського Союзу 
та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
та отримала фінансування на здоров’язберігаючі та енергозберігаючі заходи. 
Навчальний заклад функціонує як Школа Олімпійської освіти.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЯСЕНИЦЕ–СІЛЬНЯНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Т. Шевченка ,12а, с. Ясениця-Сільна, 82183
Телефон: 03244 78 224.

Директор – Леся Іванівна Попель.
У навчальному закладі навчається 120 дітей, працює 25 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2009 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: збереження та покращення стану здоров’я дітей.
Завдання:
1. контроль освітнього процесу і стану здоров’я дітей у НВК;
2. підвищення кваліфікації учасників програми;
3. налагодження співпраці зі службами та закладами району, що займа-

ються питаннями збереження та зміцнення здоров’я;
4. розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини.
Очікувані результати: зменшення кількості шкільних захворювань до 

рівня 2007 року; контроль поведінкових ризиків, що створюють загрозу для 
життя; зменшення кількості учнів, що вживають тютюн, алкоголь; інформацій-
но-аналітичне забезпечення управлінських рішень на рівні НВК; забезпечення 
статистичного обліку, контролю і аналізу фізичного стану та розвитку школя-
рів; забезпечення умов для практичної реалізації індивідуального підходу в 
навчанні і вихованні.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено факультативний курс “Захисти себе від ВІЛ”(.9 кл.) Про-

водились тренінг “Твоє здоров’я у твоїх руках”, круглий стіл “Жодного шан-
су курінню”, прес-конференція “Режим харчування”, виховна година “ЗСЖ – 
важливий чинник виховання особистості”.Видано інформаційно–методичний 
збірник на допомогу вчителям початкових класів з питань використання здо-
ров’язберігаючих технологій “Навчаючи збережи здоров’я дитини”. 

Громадська активність школи
На базі НВК проходив районний семінар заступників директорів шкіл 

“Робота педагогічного колективу з формування здорового способу життя, як 
ознаки компетентної особистості”. Учні школи брали участь у Всеукраїнській 
еколого-валеологічній конференції “Вибір XXI століття”, яка проходила на базі 
Дрогобицького державного педагогічного університету. У НВК діє актив учнів-
ського товариства “Юнь” він складається з п’яти комісій: “Шкільна мудрість”, 
“Дисципліна і порядок”, “Здоров’я і спорт”, “Права і інформації”, “Господарство 
і милосердя”.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Щорічно проводиться моніторинг за участю медичних працівників, сис-

тематично ведеться паспорт здоров’я учнів.Навчальний заклад залучений до 
моніторингового дослідження “Якість та спосіб життя школярів Львівської 
області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Спортивний зал з устаткуванням для гри у волейбол, баскетбол, міні-фут-

бол; легкоатлетичний майданчик із біговою доріжкою, ямою для стрибків у 
довжину; майданчик для спортивних ігор, гімнастичний майданчик, кабінет 
основ здоров’я, дві медичні кімнати.Процес організації харчування дітей у 
НВК здійснюється з відпрацюванням режиму і графіка харчування.

Досягнення
Довірливі відкриті стосунки між дорослими і дітьми, шкільні традиції із 

формування навичок ЗСЖ, розвиток позитивних особистісних якостей в уч-
нівському, учительському та батьківському колективах.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЖИДАЧІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. № 2

Адреса: вул. Грушевського,38, м. Жидачів, 81700.
Телефон: 096 2180456.
Електронна пошта: omalceva@gmail.com
Сайт: zhidachivschool.at.ua

Директор – Оксана Тадеївна Мальцева.
У навчальному закладі навчається 433 учнів, працює 56 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2012 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, оволодіння 

основами здорового способу життя та здоров’язберігаючими технологіями. 
Завдання:
1. діагностика стану здоров’я і середовища життєдіяльності дитини;
2. профілактика шкідливих звичок, формування відповідальності за 

власне здоров’я;
3. розробка і впровадження інноваційних здоров’язберігаючих техноло-

гій у навчально-виховний процес;
4. залучення громадських організацій, органів місцевого самоврядуван-

ня, батьківської громадськості до активної співпраці з метою форму-
вання позитивної мотивації на ЗСЖ.

Очікувані результати: створення системи комплексного моніторингу 
стану здоров’я дітей, зниження кількості найбільш поширених в шкільному 
віці захворювань, збільшення кількості дітей, що ведуть ЗСЖ; створення ком-
фортного соціально-психологічного середовища; об’єднання зусиль педаго-
гічного колективу, медичних працівників, психологічної служби, батьків, гро-
мадськості для реалізації завдань формування культури здоров’я, позитивної 
мотивації на ЗСЖ.

Упрoвадження здоров’язбережувальних технологій
Упроваджено превентивні програми сприяння просвітницькій роботі 

“Рівний-рівному”, “Молодь на роздоріжжі”, факультативні курси “Захисти себе 
від ВІЛ”, “Безпека харчування” (9- 10 кл.), “Основи споживчих знань” –7–8 кл. 
Шкільна республіка МОДЕРН та волонтерський рух організовують міні-тре-
нінги для учнів різних вікових категорій “ЗСЖ – це твій вибір”, беруть участь 
у Днях здоров’я, Тижнях екологічних знань та безпеки життєдіяльності, Днях 
цивільного захисту, тощо.

Громадська активність школи
Школа активно співпрацює із районним центром Суспільної служби Укра-

їни, Жидачівською центральною районною лікарнею, Службою у справах дітей 
Жидачівської РДА, обласним відділенням УМВС, громадською організацією 
“Цунамі”, Всеукраїнською благодійною організацією “АСЕТ”, Благодійним фон-
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дом САЛЮС, Корпусом миру США в Україні, Жидачівським центром творчос-
ті дітей та юнацтва, органами місцевого самоврядування. Проведено конфе-
ренцію “Здоров’я – найдорожчий скарб”, семінари-тренінги для вчителів. Учні 
школи брали активну участь у конкурсах і проектах – “Молодь за майбутнє 
без СНІДу та шкідливих звичок”, “На кращу соціальну антиалкогольну рекламу 
тощо.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Створена система динамічного нагляду за станом здоров’я на основі комп-

лексних психологічних (тестування), соціальних (анкетування, опитування), 
медичних обстежень дітей із залученням медичних працівників та психоло-
гічної служби “Довіра”. Школа бере участь у моніторинговому дослідженні 
“Якість та спосіб життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
На території школи розміщені ігрові майданчики з футболу, баскетболу, 

волейболу, два спортивних зали, танцювальний зал, кабінет основ здоров’я, 
шкільна їдальня; обладнано ігрові зони і рекреації для учнів, створено куточок 
духовності.

Досягнення
Переможці обласного етапу V Всеукраїнського конкурсу “Молодь тестує 

якість”, шкільна команда “Бумеранг” зайняла ІІ місце у VІ етапі Всеукраїн-
ського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”. Активізувалась про-
філактична робота із дітьми групи ризику, робота міністерства охорони здо-
ров’я та спорту учнівського парламенту, створено школу волонтерів та лідера, 
поліпшилася співпраця між педагогами і медичними працівниками з питань 
допомоги дітям з особливими освітніми потребами, покращилась співпраця 
із батьками, громадськістю з питань реалізації завдань формування культури 
здоров’я школяра.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЖИДАЧІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”

Адреса: вул. Шкільна, 8, м. Жидачів, 81700.
Телефон: 03239 31 451
Електронна пошта: idnvk1@gmail.com
Сайт: www.zhydachiv-nvk.lviv.ua

Директор – Леся Ярославівна Цан.
У навчальному закладі навчається 604 учні, працює 66 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування в учасників навчально-виховного процесу усвідомле-

ного ставлення до власного здоров’я та реалізація соціально-ініціатив, спрямо-
ваних на зміцнення і відновлення здоров’я.

Завдання: активізувати позицію учнівської молоді щодо формування 
здорового способу життя, виховувати свідоме та дбайливе ставлення до свого 
здоров’я.

Очікувані результати: підвищення зацікавленості учасників навчаль-
но-виховного процесу до власного здоров’я, зниження рівня найбільш поши-
рених у шкільному віці захворювань та поведінкових ризиків, що становлять 
загрозу для здоров’я.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі для учнів 7–11 класів впроваджено “Твій вибір”, 

“Молодь на роздоріжжі”, факультативний курс “Захисти себе від ВІЛ” та інфор-
маційно-освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова”.

Проводиться валеологічне навчання вчителів та учнів, дотримано гігіє-
нічних норм до уроку. Працюють психолого-педагогічні семінари для вчите-
лів, психологічний консультаційний пункт для дітей, батьків. Організовується 
батьківський всеобуч з питань формування мотивації до ЗСЖ. Учнівський 
парламент – ініціатор та організатор позакласних заходів спортивно-оздоро-
вчого характеру, активного і здорового відпочинку (походи, екскурсії), благо-
дійних акцій, переглядів відеофільмів з питань профілактики шкідливих зви-
чок, вечорів запитань і відповідей, різноманітних екологічних акцій.

Громадська активність школи
У НВК проводяться районні семінари з питань просвітницької роботи 

щодо ЗСЖ для керівників шкіл району, вчителів, активістів учнівських пар-
ламентів району. Навчальний заклад співпрацює із сектором з питань молоді 
і спорту Жидачівської РДА, молодіжною громадською організацією “Цунамі”, 
благодійним фондом “САЛЮС”, Всеукраїнською благодійною організацією 
АСЕТ, із районною громадською організацією “Еко-дозвілля”.Учні школи роз-
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робили проекти: “Бути здоровим – це модно”, “Молодь каже наркотикам – ні!”, 
“Твоє життя – твій вибір”. Провадяться круглі столи для старшокласників за 
участю медиків районної лікарні тощо.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів.
У НВК з 2004 року ведеться моніторинг стану здоров’я учнів 1–11 класів на 

основі щорічних медичних оглядів, опитувань психолога школи. Аналіз стану 
здоров’я дітей дає право стверджувати, що він покращився. Навчальний за-
клад залучений до моніторингового дослідження “Якість та спосіб життя шко-
лярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Для забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи у НВК є два спортив-

них зали, тренажерний зал, спортивні площадки з волейболу, баскетболу, фут-
болу. Плануються роботи по облаштуванню тенісного корту та футбольного 
поля з штучним покриттям.

Досягнення
У навчальному закладі створено комфортне здоров’язбережне середови-

ще, підвищився рівень культури поведінки учасників навчально-виховного 
процесу щодо власного здоров’я та здоров’я оточуючих.Зменшилася кількість 
дітей із різними нозологіями (з 58% у 2004 р. до 36% у 2012 р.) та на 15% змен-
шилася кількість школярів, віднесених до диспансерної групи.

Модель діяльності навчального закладу як школи сприяння здоров’ю



5656

ДЕВ’ЯТНИКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ. ЖИДАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. І.Франка 5, с. Дев’ятники, 81711.
Телефони: 23962 495, 23962 493.
Електронна пошта: Devschool@ukr.net

Директор школи – Ігор Ярославович Щербатий.
У навчальному закладі навчається 93 учня, працює 23 педагоги.
Навчальний заклад функціонує, як ШСЗ із 2011 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створити умови, в яких учень зможе втілити в життя свої зацікав-

лення і захоплення; виховання особистості, яка зможе протистояти різнома-
нітним труднощам; створення цілісної системи формування позитивної моти-
вації на здоровий спосіб життя.

Завдання:
1. забезпечення доступу до якісної та ефективної освіти;
2. підвищення якості та ефективності освітньої системи;
3. утвердження моделі методичного і психологічного забезпечення про-

грами розвитку;
4. зміцнення матеріально-технічної бази;
5. підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічної ком-

фортності та соціального добробуту школярів. 
Очікувані результат: випускник нашої школи буде: амбітним, спраглим 

до знань, відповідальним, товариським, комунікабельним, турботливим, толе-
рантним, винахідливим, самостійним, реалістом, знатиме і використовуватиме 
систему універсальних цінностей. 

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено такі превентивні програми: “Здоро-

ва дитина – майбутнє нашої країни” – для учнів 1–11 класів, факультативний 
курс з основ здоров’я для учнів 11 класу “Захисти себе від ВІЛ”.За участю пе-
дагогічного колективу, батьківського комітету та медичних працівників про-
ведено круглий стіл “Здорова сім’я – здорова нація”, семінар-тренінг “Ми – за 
здоровий спосіб життя”, тренінг “Здоров’я школяра”, учнівську конференцію 
“Молодь проти СНІДу”. Школярі беруть активну участь у районних спортив-
но-оздоровчих змаганнях “Сокіл”. Проводять виховні заходи превентивного 
характеру. У школі діє учнівський комітет, підрозділом якого є сектор здоров’я 
та спорту.

Громадська активність школи
Школа співпрацює із Лікарською амбулаторією сімейної медицини с. 

Дев’ятники, Ходорівською поліклінікою, Жидачівським центром зайнятості. 
Із працівниками Служби у справах дітей та молоді і Центру соціальних служб 
Жидачівської РДА проводяться спільні огляди соціально-побутових умов про-
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живання учнів, бесіди з батьками та неповнолітніми, які схильні до правопо-
рушень та бродяжництва. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У школі створено базу даних про стан здоров’я учнів учнів, проводиться 

анкетування дітей та батьків. За результатами медичних оглядів оформлюють-
ся паспорти та щоденники здоров’я, створена спецмедгрупа.Навчальний за-
клад залучений до моніторингу “Якість та спосіб життя школярів Львівської 
області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
В школі наявна оздоровча площадка, спортивний зал, організовано харчу-

вання для учнів 1–4 класів і дітей із соціально-захищених сімей, проводиться 
оздоровлення дітей медом, функціонує тренажерний зал.

Досягнення
Зменшилась захворюваність дітей.Учні беруть активну участь у шкіль-

них і районних спортивно-оздоровчих змаганнях. Школярі стали переможця-
ми обласного конкурсу “Здорова сім’я – здорова нація” в номінації “Кращий 
плакат” та “Краща міні-композиція”.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЗОЗУЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТ. –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Підбір, 32, с. Зозулі, 80717.
Телефон: 03265 55 922.
Електронна пошта: zozuli@i.ua

Директор – Віктор Васильович Німців.
У навчальному закладі навчається 153 дітей, працює 28 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2013 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: навчання учнів усвідомленню того, що людина, яка дотримується 

здорового способу життя, спроможна реалізувати свої задатки і здібності, до-
сягти своєї мети. 

Завдання: формувати у школярів навички, необхідні для здорового спо-
собу життя, навчати принципам безпечної життєдіяльності, враховувати у на-
вчально-виховному процесі вікові особливості розвитку підлітків, соціальні 
чинники, які впливають на здоров’я.

Очікувані результати: набуті знання допоможуть учням орієнтуватися 
у житті – розпізнати й уникати ситуацій, які можуть мати негативні наслідки; 
школярі будуть уміти виявляти співчуття і надавати підтримку людям.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я для учнів 9 класу “Захисти себе від ВІЛ”. Впродовж навчального року 
практичний психолог проводить профілактичні бесіди з дітьми та батьками 
про фізичне і психічне здоров’я, аналізується спосіб життя сім’ї, взаємини між 
батьками та їх участь у вихованні дітей, ставлення до шкідливих звичок, орга-
нізація вільного часу дитини тощо.

Громадська активність школи
Навчальний заклад співпрацює із провідним фахівцем із соціальної робо-

ти Єлиховицької сільської ради, який залучає педагогів та учнів до тренінгів, 
вікторин, презентацій на тему “Формування здорового способу життя”, “Звич-
ки, які змінюють здоров’я”, “Уміння сказати НІ в екстремальних ситуаціях”. 
Отець Ярослав організував зустріч учнів 7–11 класів з членами Комісії тверезо-
сті Львівської митрополії присвячену шкідливості алкоголізму. Провідний спе-
ціаліст Золочівського районного управління юстиції провів у школі круглий 
стіл “Психологічне насилля в сім’ї”. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спіль-

на робота школи з медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно про-
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водять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів. У кожному класному 
журналі оформлені Листки здоров’я, рекомендації щодо фізичної групи для 
кожного учня. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на дис-
пансерному обліку. Перевіряється раціон шкільної їдальні.Психологом школи 
проводиться просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з 
метою раннього виявлення учнів схильних до вживання алкоголю, наркотич-
них речовин. 

Матеріально-технічне забезпечення школи
На території НВК є спортивний стадіон та майданчик для гри у волейбол, 

укомплектована спортивна зала. У навчальному закладі організовано харчу-
вання школярів, зокрема безкоштовне для учнів 1–4 класів та дітей із малоза-
безпечених сімей. Щороку на базі НВК в таборі відпочинку з денним перебу-
ванням та одноразовим харчуванням оздоровлюються 100–120 учнів із 1–10 
класів.

Досягнення
Створено комфортні умови перебування дитини у школі. Об’єднано зу-

силля педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації 
права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров’я як най-
вищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови 
праці та навчання.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЗОЛОЧІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №4
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Академіка Павлова, 68, м. Золочів, 80700.
Телефон: 03265 420 41.
Електронна пошта: ol_pavlishin@ukr.net
Сайт: www.zolochivschool-4.net

Директор – Олена Петрівна Павлишин.
У навчальному закладі навчається 280 дітей, працює 41 педагог.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2004 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: виховати  кожного учня школи як здорову особистість, готову до 

життя у сучасному світі.
Завдання:
1. формувати освітнє середовище, сприятливе для збереження здоров’я;
2. популяризувати здоровий спосіб життя;
3. запропонувати учням альтернативи шкідливим звичкам.
Очікувані результати:
1. створення у школі середовища, яке б зберігало та зміцнювало духов-

но-моральне, фізичне та психічне здоров’я кожного учасника навчаль-
но-виховного процесу;

2. створення умов для рухової активності школярів (рекреаційні куточ-
ки);

3. систематичне проведення просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/ 
СНІДу;

4. запровадження контрольованого питного режиму для учнів середньої 
та старшої ланки.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі впроваджено превентивні програми “Здорова осо-

бистість”, “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді 
України щодо здорового способу життя”, проекти “Добро починається з тебе” 
та “Вільний Удар”, факультативний курс з основ здоров’я “Захисти себе від ВІЛ”. 

У навчальному закладі впроваджено обов’язкові фізкультхвилинки на 
уроках, активний відпочинок під час перерв, під час уроків, а також у виховній 
і позаурочній виховній роботі впроваджуються тренінгові форми роботи. У 
школі реалізовуються просвітницькі проекти.

Громадська активність школи
Провели за останній рік: семінар з учителями району “Здорова дитина – 

здорова нація”; проект “Вільний Удар” (профілактика ВІЛ/ СНІДу, співпраця з 
Корпусом Миру США); майстер-клас з учителями школи з проведення уроків 
основ здоров’я у початкових класах.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Щорічні медичні огляди учнів школи лікарями центральної районної лі-

карні та складення листка здоров’я на кожного учня. Щорічні огляди усіх учнів 
школи шкільним стоматологом та складення карти-аналізу. Систематично із 
учнями працює практичний психолог.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі наявний спортивний зал, спортивна кімната для першокласників, 

клас ритміки. Організовано рекреаційні куточки для активного відпочинку 
(тенісні столи). На пришкільній території розташовані: гімнастичне містечко, 
футбольне поле, спортивний майданчик із штучним покриттям, волейбольна 
площадка.

Організовано стопроцентне гаряче харчування для учнів 1–4 класів та ді-
тей із малозабезпечених сімей. Наявна їдальня на 90 посадочних місць. Функ-
ціонує шкільний буфет. 

Досягнення
Школярі проводять волонтерську роботу з пропаганди здорового спосо-

бу життя. Учні-лідери пройшли тренінги у м. Києві із здоров’язбережувальних 
технологій та провели аналогічні тренінги з учнями школи та району. У школі 
проведений масштабний Проект у співпраці з Корпусом Миру “Вільний Удар”.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЗОШ І-ІІІ СТ. № 1 ІМ. ІВАНА ФРАНКА М. КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА

Адреса: вул. Незалежності, 66, м. Кам’янка-Бузька, 80400.
Телефони: 03254 51147.
Електронна пошта: kbschool1@gmail.com 

Директор – Тарас Михайлович Пилипчук.
У навчальному закладі навчається 650 дітей, працює 50 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: залучення громадськості, учнівського самоврядування, батьків-

ського комітету, громадських організацій, медичних працівників до превен-
тивної роботи в учнівському середовищі, формування в учнів поняття про 
здоровий спосіб життя.

Завдання:
1. сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї по-

чуття громадської свідомості та патріотизму;
2. створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здо-

ров’я, фізичному і духовному розвитку;
3. виховання правил збереження здоров’я;
4. зміцнення здоров’я учнівської молоді засобами виховання фізичної 

культури;
5. організація здорового дозвілля.
Очікувані результати:
1. дотримання всіма учасниками навчального процесу довготривалих 

принципів здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої поведінки;
2. підвищення рівня знань, поінформованості школярів про здоров’я лю-

дини, її спосіб життя;
3. поступове покращення стану здоров’я всіх учасників навчально-ви-

ховного процесу;
4. практичне виховання навичок здорового способу життя.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій 
У навчальному закладі впроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ” та гурток естетичного виховання учнів.
В школі проводяться щорічні тижні здоров’я, духовності, правових знань, 

семінари, круглі столи, брейн-ринги, змагання та естафети. 
У навчальному закладі функціонує учнівське самоврядування.

Громадська активність школи
За попередній навчальний рік проблеми здорового способу життя двічі 

розглядалися на загальношкільних батьківських зборах: у листопаді було за-
прошено головного дитячого лікаря району з бесідою про необхідність щоріч-
ного медогляду школярів та в березні про харчування учнів у шкільній їдальні. 
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Налагоджена тісна співпраця з кримінальною міліцією у справах дітей, відді-
лом сім’ї та молоді РДА, центром творчості дітей та юнацтва, церквою, міською 
радою, відділом освіти, батьківським комітетом.

Щорічно у навчальному закладі проводиться Тиждень духовності, на який 
запрошуються священики усіх конфесій міста.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів.
В школі проводиться постійний нагляд за станом здоров’я школярів на ос-

нові щорічних медичних оглядів та поточної роботи медичної сестри школи, 
медиків районної медичної поліклініки. Психолог школи працює над адаптаці-
єю школярів п’ятих класів до основної школи, першокласників та їх батьків до 
школи, дев’яти- та одинадцятикласників до самостійного життя. 

Матеріально технічне забезпечення школи
В школі є два спортивні зали, тренажерний зал, футбольне поле, гандболь-

не поле, спортивний майданчик, кімната християнської етики, кабінет психо-
лога, актовий зал, медичний пункт. В шкільній їдальні безкоштовно харчують-
ся школярі 1–4 класів та діти пільгових категорій.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №2 ІМ. Г. ТЮТЮННИКА
М. КАМ’ЯНКА-БУЗЬКА

Адреса: вул. Шевченка, 45, м. Кам’янка-Бузька, 80400
Телефон: 032545 16 96
Сайт: http://kambuzka-zosh2.edukit.lviv.ua

Директор – Богдан Федорович Дарнопук.
У навчальному закладі навчається 652 дітей, працює 51 педагог.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2008 року

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: ціннісне ставлення до свого психологічного та фізичного “Я”.
Завдання:
1. формувати потребу в здоровому способі життя, виховувати стійке не-

гативне ставлення до шкідливих звичок;
2. забезпечити фізичний розвиток та формування здорового способу 

життя.
Очікувані результати: покращити стан здоров’я учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізується превентивна програма “Сприяння 

просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України”, щодо здо-
рового способу життя – для учнів 9–11 класів, проект “Бути щасливим. Я це 
можу” – для учнів 7–11 класів, програма боротьби із СНІДом “Зупинимо хво-
робу разом” – для 7–11 класів, курс лекцій на тему боротьби із різними видами 
насильства “Скажи насильству НІ” – для школярів 5–11 класів.

У навчальному закладі проводяться тренінги на тему пропаганди здоро-
вого способу життя із залученням вчителів, соціальних працівників та лікарів. 

В межах учнівського самоврядування функціонує Рада Здоров’я та Спорту
Громадська активність школи

У навчальному закладі проводився Олімпійський тиждень, тренінги на 
тему “Насильству-Ні”, “Бути щасливим. Я це можу”. З метою профілактики ВІЛ/ 
СНІДу було проведено тренінг за участю представника Корпусу Миру.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Щорічно проводиться поглиблений медичний огляд учнів і учителів лі-

карями районної лікарні. Медсестрою школи проводиться санітарно-просвіт-
ницька робота (випускаються медичні бюлетні, проводяться бесіди із шко-
лярами) Навчальний заклад співпрацює із представниками соціальної служби. 
Активну участь у моніторингу бере практичний психолог.

Навчальний заклад залучений до моніторингового дослідження “Якість та 
спосіб життя школярів Львівської області”.
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Матеріально-технічне забезпечення школи
Дві спортивні зали, штучне футбольне поле, футбольний стадіон, ганд-

больна площадка. Їдальня на 120 місць, організовано безкоштовне харчування 
учнів 1–4 класів, а також малозабезпечених дітей.

Досягнення
Численні перемоги у спортивних змаганнях, співпраця із волонтером між-

народної організації Корпусу Миру не лише в освітньому напрямку, але у на-
прямку пропаганди здорового способу життя.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ЖОВТАНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ СТ. – ДОШКІЛЬ-

НИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Загаївська, 143, с. Жовтанці, 80431.
Телефони: 032254 332 55.
Електронна пошта: nvk.zagai@gmail.com

Директор – Наталія Михайлівна Медвідь.
У навчальному закладі навчається 117 учнів 1–9 класів, 25 дошкільнят,
працює 21 педагог.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: сформувати в учнів ціннісне ставлення до власного здоров’я й здо-

рового способу життя шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медич-
них та соціальних завдань. 

Завдання:
1. формувати в учнів дбайливе ставлення до власного здоров’я;
2. сприяти духовному та фізичному розвитку школярів;
3. підвищувати рівень кваліфікації вчителів у питаннях збереження здо-

ров’я дитини;
4. підвищувати рівень знань батьків з проблеми збереження і зміцнення 

здоров’я дитини;
5. покращити матеріально-технічні умови для задоволення потреб кож-

ного учня у збереженні та зміцненні здоров’я.
Очікувані результати:
1. створення системи оздоровчої роботи;
2. поліпшення фізичного здоров’я учнів;
3. сформоване відповідальне ставлення у дітей до власного здоров’я 

та здоров’я інших людей як важливої умови повноцінного життя та 
успішного навчання.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізується превентивна програма “За здоровий 

спосіб життя” та факультативний курс з основ здоров’я “Захисти себе від ВІЛ” 
для учнів 9 класу.

У межах навчального процесу проводяться уроки з основ здоров’я, фізич-
ної культури та хореографії. Як виховна робота класними керівниками про-
водяться години спілкування, конкурси, анкетування, бесіди з превентивного 
виховання згідно таких “Здорова дитина” (1–4 класи), “Здорова молодь” (5–6 
класи), “Здорова родина” (7–8 класи), “Здорова нація” (9 клас). У кожному класі 
облаштовано “Куточок здоров’я”. Школярі беруть активну участь у районних 
обласних спортивно-масових заходах, щороку у школі проводяться “Тиждень 
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туризму”, “Тиждень правових знань”, “Тиждень здоров’я і спорту”. Організова-
но роботу пришкільного оздоровчого табору.

Громадська активність школи
У навчальному закладі проведено районний семінар вчителів основ здо-

ров’я, спільно із працівниками Жовтанецької сільської ради організовано 
тренінги для учнів 8–9 класів “ВІЛ/ СНІД – це стосується кожного”, “Попере-
дження жорстокого поводження з дітьми”, “Профілактика шкідливих звичок в 
учнівському середовищі”. Педагогічні працівники підвищують рівень валеоло-
гічних знань батьків, шляхом проведення курсу лекцій, анкетувань, практич-
них та тренінгових занять. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я
Здійснюється щорічний медичний огляд дітей працівниками охорони 

здоров’я, проводиться поглиблений медичний огляд юнаків та дівчат 9 класу. 
До спостережень за станом здоров’я залучені педагогічні працівники, зокрема 
психолог школи. На уроках фізичної культури здійснюється медико-педагогіч-
ний контроль.

Матеріально-технічне забезпечення НВК
У НВК наявний спортивний зал, обладнано ігровий майданчик для дітей 

дошкільного віку. Організовано гаряче харчування для усіх учнів школи.
Досягнення

Підвищення внутрішньої мотивації та знань учнів і батьків з питання 
збереження і зміцнення здоров’я; створення у школі системи оздоровчої ро-
боти; поліпшення навчально-методичного забезпечення; обладнання ігрового 
майданчику для дітей. НВК є переможцем у конкурсі мікропроектів “Спри-
яння розвитку соціальної інфраструктури” Українського Фонду Соціальних 
Інвестицій. У 2014 р. буде здійснено енергозберігаючі заходи (заміна вікон та 
зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення) та придбано спортивний 
інвентар. 

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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КИЇВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Шкільна, 5, с. Київець, 81646.
Телефон: 03241 67 431.
Електронна пошта: mwmk@ukr.net

Директор – Володимир Михайлович Матвіїшин.
У навчальному закладі навчається 159 дітей, працює 25 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2003 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: навчання та виховання підростаючого покоління на засадах збере-

ження та зміцнення фізичного, психічного та інтелектуального здоров’я.
Завдання:
1. створення координаційної ради школи з питань реалізації програми 

“Школа сприяння здоров’ю”;
2. здійснення пропаганди здорового способу життя, залучення учнів-

ського колективу до цього виду діяльності;
3. організація інформаційного супроводу;
4. сприяння співпраці школи зі службами та закладами району, що за-

ймаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я;
5. розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини.
Очікувані результати:
1. створення комфортних умов перебування дитини у школі, раціональ-

на організація навчальної діяльності, що забезпечить збереження й 
зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

2. перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх 
його учасників і громадськості, спрямування на досягнення фізичного, 
духовного та соціального благополуччя;

3. підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних ме-
ханізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації, готовність 
до самостійного здорового способу життя;

4. об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, 
батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнен-
ня фізичного здоров’я як найвищої соціальної цінності та права грома-
дян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я для учнів 10 класу “Захисти себе від ВІЛ”.З 2003 року в школі працює 
творча група “За здоровий спосіб життя”, а також учнівське самоврядування 
Республіка ТЕМП, однією з ланок якого є агітбригада “Молодь обирає здо-
ров’я”.З 2008 року у навчальному закладі реалізовується проект “Збереження 
здоров’я дитини в умовах школи”.
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Громадська активність школи
В 2013“році на базі школи було проведено районний семінар для заступ-

ників директорів “Школа сприяння здоров’ю – всі за і проти”, тематичні бать-
ківські збори “Здоров’я – це ще не все, та все без здоров’я – це ніщо”, спільно 
з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності проведено 
семінар для директорів шкіл району.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Діагностування захворювань та моніторингові дослідження стану здо-

ров’я учнів проводиться щорічно амбулаторією сімейного типу с. Київець, 
практичним психологом школи.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У навчальному закладі є спортивний зал, фітнес-зал, спортивний майдан-

чик з тренажерним обладнанням. Гарячим харчуванням охоплено 158 учнів (з 
них 61 учнів – безкоштовним), 25 вчителів та 14 техпрацівників.

Досягнення
Навчальний заклад є переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту сучасної мо-

делі навчального закладу у 2009 році. Школа зайняла І місце в районному кон-
курсі “Молодь обирає здоров’я”.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ТУЖАНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТ.
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Наддністрянська, 23, с. Тужанівці, 81657.
Телефон: 03261 22 621.
Електронна пошта: tuzhanivtsi@gmail.com
Сайт: http://tyzhanivtsizosh.ucoz.ua/

Директор – Іванна Михайлівна Мельник.
У навчальному закладі навчається 98 дітей, працює 19 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2007 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування мотива-

ції на здоровий спосіб життя, підвищення культури здоров’я, створення без-
печного освітнього середовища.

Завдання: зниження рівня тривожності; підтримання належного санітар-
но-гігієнічного режиму у школі; залучення дітей до дослідницької роботи.

Очікувані результати: Підвищиться імунна реактивність і знизиться за-
хворюваність учнів, зокрема на ГРЗ; в результаті профілактичних і корекцій-
них заходів значно зменшиться кількість дітей з порушенням постави.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Корисні на-

вички” (для учнів 8 класу), факультативні курси з основ здоров’я “Формування 
здорового способу життя” (для школярів 6 класу), “Захисти себе від ВІЛ” (для 
учнів 9 класу).

У школі працює учнівське самоврядування “Лідер”. Одним із напрямків 
його роботи є здоров’язбереження. Члени учнівського самоврядування орга-
нізовують та ведуть роботу клубів “Нехворійко”, “Дівоча світлиця” (передачі 
по радіовузлі школи), поновлюють інформацію на стенді “На хвилі здоров’я”, 
долучаються до планування та проведення заходів Школи сприяння здоров’ю, 
проводять благодійні та оздоровчі акції, малі олімпійські ігри, долучаються до 
організації та проведення виступів танцювального колективу “Оберіг”, екскур-
сій та походів.

Громадська активність школи
У навчальному закладі проведено семінар-тренінг “Страх у житті дитини”, 

тренінги “Джерела допомоги для молоді”, “Підтримка ВІЛ-інфікованих”, “Без-
пека дітей у Інтернеті”. Школа взяла участь у заходах, організованих Микола-
ївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей а молоді: інтерак-
тивне заняття “Молодь проти насильства”, відеолекторій “Правда про куріння”, 
лекції “Профілактика туберкульозу”, “Профілактика ВІЛ/ СНІДу”, тренінгові 
заняття “Я маю право”, круглий стіл “Допоможемо дітям з вадами слуху бути 
щасливим”, екскурсію з елементами бесіди у Манявський Скит “Здоровий спо-
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сіб життя”. У навчальному закладі відбулася зустріч з членами громадської ор-
ганізації “Тавор” на тему “Інвалідність – це проблема сьогодення”.

У школі налагоджена робота батьківського лекторію “Здорова родина – 
здорова дитина”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У школі здійснюється аналіз показників стану здоров’я учнів. На кожного 

учня заведений паспорт здоров’я. До участі у моніторингу залучаються медичні 
працівники, соціальний педагог, класні керівники. Навчальний заклад залуче-
ний до моніторингового дослідження “Якість та спосіб життя школярів Львів-
ської області”.

Матеріально технічне забезпечення школи
У школі працює шкільна їдальня, буфет. Для учнів організовано гаряче 

харчування, зокрема для школярів 1–4 класів – безкоштовне. У вільному до-
ступі знаходиться кулер з питною водою “Аляска”. Із оздоровчою метою облад-
нані волейбольний майданчик, майданчик для міні-футболу, футбольне поле, 
майданчик із штучним покриттям, спортивний зал.

Досягнення
Проведення декад Здоров’я, семінар для батьків “Гарна постава – запорука 

здоров’я”, ведення моніторингу здоров’я учнів і педагогів, створення відеотеки 
по формуванню здорового способу життя.

Модель діяльності навчального закладу як школи сприяння здоров’ю
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УСТЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТ.
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. Шевченка,7, с. Устя, 81633.
Телефони: 03241 67 733, 097 3730705.
Електронна пошта: ustya-school@i.ua

Директор – Віталій Євгенович Бахорський.
У навчальному закладі навчається 106 дітей, працює 19 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2009 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування в учнів необхідних знань, вмінь і навичок здорового 

способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я; розвиток 
висококультурної, фізично здорової особистості.

Завдання: створення сприятливих умов навчання в школі та оптимальна 
організація навчального процесу; формування уявлень про здоров’я як цін-
ність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення 
відповідальності за особисте здоров’я; вироблення навичок здорового способу 
життя, профілактика травматизму.

Очікувані результати: в учнів буде високий рівень знань та будуть сфор-
мовані необхідні навички здорового способу життя; як результат сприятливих 
для навчання умов підвищиться успішність; поліпшиться здоров’я учнів.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій.
У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я для учнів 9 класу “Захисти себе від ВІЛ”.
У навчальному закладі використовуються технології кооперативного нав-

чання (робота в групах), ситуативного моделювання (імітаційні, стимуляційні 
та сюжетно-рольові ігри) та технології опрацювання дискусійних питань на 
уроках основ здоров’я та в позаурочний час сприяють здоров’язбереженню ді-
тей у навчальному закладі. У школі діє учнівське самоврядування. Спортивна 
комісія разом з вчителем фізкультури організувала і провела спортивні зма-
гання до Всесвітнього дня здоров’я, Дня туризму та Дня фізкультури і спорту, 
екскурсійні поїздки на гірськолижну базу “Поляна”. Комісія дозвілля разом з 
педагогом-організатором і вчителем основ здоров’я провела ток-шоу “Здоро-
вий спосіб життя” конкурс плакатів “Ми обираємо здоров’я”, фотовиставку 
“Відпочивай активно!”.

Громадська активність школи
На базі школи проведений семінар – практикум вчителів основ здоров’я 

“Школа проти СНІДу”. Учні школи взяли участь в одноразовій районній акції 
“Ні СНІДу”, районному конкурсі “,,Будьмо разом! Будьмо людьми!”, районному 
фестивалі “Молодь обирає здоров’я”.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів.
Моніторинг проводиться працівниками районної поліклініки та педаго-

гічним колективом школи.
За результатами проведеного медогляду учнів 96% учнів займаються в 

основній групі на уроках фізкультури, 3% – у спецгрупі. У кожному класному 
журналі оформлені “Листки здоров’я”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі є спортивний зал, спортмайданчик зі штучним покриттям, тре-

нажери. Оформлено кабінет християнської етики. Організовано гаряче харчу-
вання учнів 5–9 класів, зокрема безкоштовне – для школярів 1–4 класів.

Досягнення
Зменшилася кількість випадків ГРЗ. Отримано ІІ місце у районних зма-

ганнях “Олімпійське лелеченя”, І місце у районних змаганнях “Шкіряний м’яч”, 
ІІІ місце у районному конкурсі “Будьмо разом! Будьмо людьми!” у 2012 році, 
ІІІ місце у легкоатлетичній естафеті присвяченій Дню фізкультурника та року 
Івана Боберського у 2013 році.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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МОСТИСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 І-ІІІ СТ.

Адреса: вул. Шевченка, 2, м. Мостиська, 81300.
Телефон: 0323 443 653.
Електронна пошта: sh2-most@ukr.net

Директор – Петро Павлович Пшоняк.
У навчальному закладі навчається 566 учнів, працює 58 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не 

погіршував фізичний стан учнів, укріплював їх сили та можливості.
Завдання: 
1. скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спря-

мувати їх на збереження та розвиток здоров`я учнів;
2. забезпечити розвиток талантів учнів;
3. сприяти повноцінному фізичному розвитку учнів, охороні та зміцнен-

ню їх здоров’я;
4. виховувати свідоме ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цін-

ності;
5. організувати належні санітарні умови та відповідний режим навчаль-

ної діяльності і харчування;
6. проводити заходи, спрямовані на просвіту з питань здоров’язбережен-

ня для батьків, учителів та технічного персоналу школи.
Очікувані результати: високий рівень знань учнів з валеології; вихов-

на система орієнтована на формування позитивної мотивації щодо здорового 
способу життя; активізація спортивно-оздоровчої роботи; зменшення кілько-
сті осіб із шкідливими звичками; поліпшення соціально-психологічної ситуації 
в школі; збереження здоров`я учнів та учителів, всього колективу та батьків.

Упровадження здоров`я збережувальних технологій
Розробка, апробація корекційних програм з профілактики наркоманії, ал-

коголізму, тютюнопаління, впровадження цільової програми розвитку “Шкіль-
на парта”, ознайомлення учнів та батьків з методикою із питань здоров`я.

Громадська активність школи
Проведена учнівська конференція “Молодь України за здоровий спосіб 

життя”, диспут для старшокласників “Заглянь у майбутнє”, тренінг для підліт-
ків “Дорогу у майбутнє ти обираєш самостійно”. Школярі брали участь у кон-
курсі “Молодь обирає здоров’я”. 

Організована робота з батьками у вигляді батьківського лекторію, на які 
запрошуються лікарі, працівники молодіжних організацій.
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Комплексний моніторинг стану здоров`я учнів
Проводяться комплексні психологічні, соціальні , медичні обстеження ді-

тей практичним психологом школи, медичною сестрою школи, лікарями ра-
йонної поліклініки, що дає можливість виявити захворювання на ранній стадії 
та проводити профілактичні, корекційні та санітарно-просвітницькі заходи.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Обладнана шкільна оздоровча спортивна площадка, спортивний зал. Для 

належної організації харчування учнів функціонує шкільна їдальня на сто по-
садочних місць, шкільний буфет. Для постійного спостереження за здоров`ям 
учнів та для  профілактики захворювань у школі працює медичний кабінет, ло-
гопедичний пункт.

Досягнення
Доступність професіональної психолого-педагогічної допомоги, наяв-

ність позаурочної виховної системи, направленої на зміцнення і поліпшення 
здоров’я, формування учнів навичок здорового способу життя та свідомого 
ставлення до власного здоров`я.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
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БІБРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
ІМЕНІ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Уляни Кравченко, 2, м. Бібрка, 81220.
Телефони: 03263 431 15, 03263 432 06.
Електронна пошта: bibrkazsh@gmail.com
Сайт: bibrka-school.org.ua

Директор – Галина Михайлівна Островерха.
У навчальному закладі навчається 643 дітей, працює 63 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2005 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створення ефективної організаційно-педагогічної відкритої систе-

ми, здатної виробити в дитини відповідальне ставлення до здоров’я – власного 
і оточуючих, а також потребу у збереженні здорового довкілля; формування 
розумної системи потреб, серед них пріоритетну  потребу –ЗСЖ.

Завдання: зробити школу найкращою – це школа, яку б закінчували здо-
рові діти, усвідомлюючи свої таланти і здібності, свій інтелектуальний рівень, 
що допоможе їм стати тим, ким вони тільки запрагнуть.

Очікувані результати: створення новітньої моделі виховної роботи з 
орієнтацією на психічно, емоційно, духовно, фізично здорову дитину; нор-
малізація соціально-психологічного клімату шкільної громади; активізація 
фізкультурно-оздоровчої роботи та процесу духовно-етичного оздоровлення 
колектив, створення якісної системи моніторингу здоров’я.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивні програми “Майбутнє 

починається сьогодні”, “Ти – не один: куди звернутися за допомогою, підтрим-
кою, порадою”, “Молодь проти ВІЛ/ СНІДу”, “Зупинимо туберкульоз”. Робота 
педагогічних працівників спрямована на формування у дітей життєвих на-
вичок, використовується технологія розвивального навчання; проектна тех-
нологія, технологія розвитку творчих здібностей. Учнівське самоврядування 
проводить пропагандистські заходи; прикладні здоров’язберігаючі проекти; 
відзначення пам’ятних дат у сфері охорони здоров’я (Всесвітній день проти-
дії туберкульозу, Всесвітній день здоров’я, День пам’яті потерпілих від Чорно-
бильської катастрофи, Всесвітній день протидії ВІЛ/ СНІДу), організовує нау-
ково-практичні конференції, тижні здоров’я.

Громадська активність школи
У школі проводили конференцію “Спектр проблем здоров’я дітей і підліт-

ків України та сучасні технології здоров’я” у співпраці з Львівським обласним 
центром здоров’я, обласний семінар методистів райметодкабінетів “Форму-
вання здоров’язберігаючих компетентностей засобами освіти”, круглий стіл 
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“Використання сучасних освітніх і оздоровчих технологій в практиці роботи 
школи” за участі заступників директорів шкіл району, розширене засідання пе-
дагогічної ради “Формування в школі системи валеоаналізу уроків” за участі 
методистів районного відділу освіти, тренінг за участі лікарів Бібрської район-
ної лікарні №2, служби у справах дітей та правоохоронних структур району, 
круглий стіл “Орієнтири духовного здоров’я” за участі представників батьків-
ської громадськості та духовенства, загальношкільну конференцію “Здорова 
дитина – здорова родина – здорова Україна”, тренінги для батьків “Дитина в 
кризовому соціумі”. Навчальний заклад співпрацює із ВГО “Міжнародний 
шкільний проект”, Департаментом охорони здоров’я Львівської ОДА, Львів-
ським обласним центром здоров’я.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів:
Навчальний заклад брав участь у моніторингу ЛОІППО “Якість та спосіб 

життя Львівської області”. У школі вивчається психо-емоційний та фізичний 
стан учнів протягом навчального року, семестру, місяця, тижня, робочого дня, 
аналізується індивідуальний рівень адаптації дитини до умов навчання.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі обладнаний медичний кабінет, стоматологічний кабінет, є духов-

ний центр (капличка), спортивний зал, гімнастичний зал, басейн, актовий зал, 
бібліотека та читальний зал, приміщення для роботи гуртків, харчоблок, спор-
тивна та ігрова площадки.

Досягнення
Запровадження пріоритету здоров’я у всіх аспектах діяльності школи; 

формування позитивної мотивації на збереження і покращення здоров’я усіх 
суб’єктів ШСЗ.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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МУРОВАНСЬКА ЗОШ І–ІІІ СТ. ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Січових Стрільців 43, с. Муроване, 81121.
Телефони: 229 49 87, 067 590 77 00.
Електронна пошта: Mur.zosh@mail.ua
Сайт: http://smurovane.blogspot.com

Директор – Андрій Романович Юзич.
У навчальному закладі навчається 495 учнів, працює 42 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: сформувати в учнів ставлення та громадську відповідальність за 

власне здоров’я.
Завдання: створити умови для навчання, формування фізично та мораль-

но загартованої особистості; розробити систему раціонального харчування 
дітей; впровадити в практику школи моніторинг діагностики і корекції стану 
здоров’я дітей; поглибити увагу до викладання дисциплін: біології, фізичного 
виховання, основи здоров’я, ДПЮ, етики християнської моралі; забезпечити 
високий рівень викладання шкільних дисциплін відповідно до сучасних вимог; 
пропагувати здоровий спосіб життя у системі позакласної роботи; удосконали-
ти форми і методи формування здорового способу життя; сформувати у дітей і 
молоді негативне ставлення до шкідливих звичок. 

Очікувані результати:
1. позитивна мотивація учнів на здоровий спосіб життя;
2. становлення людини, яка ні за яких обставин не загине – ані морально, 

ані фізично та зможе реалізовувати себе у житті.
Упровадження здоров’язбережувальних технологій

У навчальному закладі реалізовується превентивні програми “Старшо-
класники за здоровий спосіб життя”, “Моніторинг фізичного розвитку наймо-
лодших школярів”, “Якість життя та здоров’я підлітка” та факультативний курс 
з психології.

У школі є учнівське самоврядування, яке очолює педагог-організатор і 
Рада учнівської палати. РУП складається із Центру здорового способу життя, 
Центр дисципліни і порядку, Інтелектуальний центр, Центр молодіжного до-
звілля, Інформаційний центр.

Громадська активність школи
Організація конференцій (“Я – творець свого здоров’я”, “Рецепти здо-

ров’я – традиції і сучасність”), семінарів (для заступників з навчально-вихов-
ної роботи загальноосвітніх шкіл району “Професійна компетентність педаго-
га – важливий фактор ефективної діяльності навчально-виховного закладу”), 
семінарів-тренінгів, методоб’єднань (“Арт-терапія в умовах Школи сприяння 
здоров’ю” для практичних психологів, “Раціональне харчування підлітка” для 
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вчителів з основ здоров’я), комплексні об’єктові тренування для директорів 
шкіл (“Дбаймо про здоров’я дітей – дбаймо про майбутнє України”), загально-
шкільні батьківські збори (“Профілактика шкідливих звичок серед учнівської 
молоді. Робота Школи сприяння здоров’я”). У пропаганді здорового способу 
життя беруть участь працівники сільської ради і Пустомитівської райдержад-
міністрації (лекції (“СНІДу – ні!”, “Наркотикам – ні!”). Спільно з спільно з со-
ціальним педагогом сільської ради проведені виховні години на тему “Здоров’я 
дорожче золота”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Моніторинг за станом здоров’я учнів 1–11 класів відповідно до щорічного 

медичного огляду, а також на основі медичних обстежень учнів віком 14–16 
років. Моніторинг психолога на тему: “Стан фізичного розвитку наймолодших 
школярів”, “Чи готові першокласники до школи”, “Ми – за здоровий спосіб 
життя”, здійснюється моніторинг “Якість життя і здоров’я підлітка”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявна оздоровча площадка, спортзал, ігрова кімната для молодших шко-

лярів, їдальня на 120 місць з гарячим харчуванням.
Досягнення

Переможці обласного конкурсу “Дотик природи” в номінація “Валеоло-
гія”. Навчальний заклад отримав перше місце в області на Всеукраїнському 
конкурсі Шкіл сприяння здоров’я у 2006 році. Школа включена в Національну 
мережу Шкіл сприяння здоров’я у 2009 році.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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РАДЕХІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Адреса: вул. Паркова, 2, м. Радехів, 80200.
Телефон: 255 213 85
Електронна пошта: spencschool3@mail.ru

Директор – Алла Олександрівна Остапчук.
У навчальному закладі навчається 299 дітей, працює 40 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2008 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування життєвих компетентностей учнів, створення сприят-

ливих умов для навчання і розвитку, виховання особистості з високою культу-
рою здоров’я.

Завдання: створити сприятливі умови для навчання; сформувати в учнів 
навички самостійного оволодіння новими знаннями та інформацією, вироби-
ти потребу в навчанні впродовж всього життя.

Очікувані результати: здорове середовище для виховання здорової осо-
бистості.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі впроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ”.
До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/ СНІДом учнями 7–9 класів випуска-

ється шкільну стінгазету “Правда про СНІД”. Серед учнів 5–7 класів проведено 
семінари-тренінги “Шкідливим звичкам скажемо – НІ!”. У квітні серед учнів 
8–9 класів була проведена практична конференція “Формування і розвиток 
шкідливих звичок у підлітків”. У навчальному закладі проведений семінар для 
вчителів “Чи потрібен предмет основи здоров’я?”, Тиждень основ здоров’я.

Громадська активність школи
Школа багато років тісно співпрацює із волонтерами Молодіжної просвіт-

ницької організації “Цунамі”. Волонтери організували тренінг для учнів 7–11 
класів “Здоров’я – наш скарб”. Лікар-венеролог Радехівської РЦЛ провела бесі-
ду з учнями 9–11 класів на тему “СНІД – час бити тривогу”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Моніторинг проводиться за участі адміністрації школи, класних керів-

ників 1–11 класів, працівників медичної галузі, психолога школи. Ведуться 
Щоденники та Паспорти здоров’я. Класні керівники спільно з практичним 
психологом аналізують психологічне здоров’я школярів, підсумки роботи роз-
глядаються на загальношкільних батьківських зборах та педагогічній раді.

Матеріально-технічне забезпечення школи
На території школи є дві оздоровчі площадки (для учнів молодших та стар-

ших класів), великий спортивний зал для учнів старших класів. У приміщенні 
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школи знаходиться тренажерний зал і малий спортзал для школярів молодших 
класів. У закладі організовано одноразове гаряче вітамінізоване харчування 
учнів 1–11 класів згідно меню, яке погоджено із головним державним санітар-
ним лікарем району. Для вихованців груп подовженого дня є підвечірок.

Досягнення
Команда школи “Нова генерація” багато років бере участь у Всеукраїн-

ському конкурсі-фестивалі “Молодь обирає здоров’я”. У травні 2013 р. команда 
отримала ІІІ місце в обласному турі цього фестивалю.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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БИШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ.
РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Гостинна, 57, с. Бишів, 80210.
Телефон: 03255 95 001
Електронна пошта: bushiv@ukr.net

Директор – Іван Іванович Черній.
У навчальному закладі навчається 150 дітей, працює 24 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2002 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування свідомої мотивації до здорового способу життя.
Завдання: створення умов у школі для формування та виховання фізично 

та духовно здорової особистості; виховання у дітей негативного ставлення до 
шкідливих звичок; запровадження у діяльність школи здоров’язбережуваль-
них технологій.

Очікувані результати: сформовані стійкі навички та уміння учнів, щодо 
підтримки та зміцнення свого здоров’я.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізовуються факультативні курси з основ здо-

ров’я “Я – моє здоров’я, моє життя” (для учнів 8 класів), “Навчання оздоров-
чих систем” (для школярів 9–11 класів).Проводиться анкетування учнів, круглі 
столи, турніри допитливих, спортивні конкурси та розваги, семінари-тренінги, 
бесіди на тему “ВІЛ/ СНІД”, конкурси валеолистівок, випускається санбюле-
тень “Здоров’я в твоїх руках”, організовуються тематичної виставки (“Я обираю 
здоровий спосіб життя”), вікторини (“СНІД – небезпечна хвороба”), зустрічі 
за круглим столом (“Алкоголь, наркоманія і токсикоманія, наслідки їх дій на 
особистість”), виступи агітбригади (“Молодь обирає здоров’я”).

Громадська активність школи
Спільно із Центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді проведено бе-

сіди “ВІЛ/ СНІД: як вберегтися, щоб не захворіти”, “Профілактика правопору-
шень та злочинності серед підлітків”, “Профілактика туберкульозу”, практичну 
роботу “Проти насильства в сім’ї” та анкетування “Профілактика вживання 
алкоголю в учнівському середовищі”.Під час зустрічі із працівниками Радехів-
ського управління юстиції проведено лекції для учнів “Основні засади вихов-
ної політики у державі”, “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, “Сто-
сунки в шкільному середовищі”, “Вплив комп’ютерів, Інтернету на психічний 
стан дитини”, “Мобільний телефон, культура спілкування”, “Вчинок і наслідок. 
Відповідальність. Вміння уникати конфліктів”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Щорічно проводиться обстеження дітей та аналізуються отримані медич-

ні дані. До профілактичних заходів залучені працівники ФАПу.
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Матеріально-технічне забезпечення школи
У навчальному закладі є спортивний комплекс (футбольне поле, волей-

больна  та баскетбольні площадки, гімнастичні снаряди, бігові доріжки, спор-
тивний та тренажерні зали). Забезпечено дітей гарячим харчуванням.

Досягнення
Створено умови для формування та виховання фізично та духовно здоро-

вої особистості, здійснюється постійна пропаганда здорового способу життя, 
проводяться фізкультурно-оздоровчі акції, спрямовані на формування куль-
тури здоров’я, забезпечено науково-методичну підготовку вчителів, санітар-
но-гігієнічну просвіту батьків. Навчальний заклад став переможцем серед шкіл 
сприяння здоров’ю в обласному турі конкурсу у 2012–2013 н. р.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ПИРАТИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТ. – ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: с. Пиратин, 80223.
Телефон: 255 775 13
Електронна пошта: Puratunnvk@ukr.net

Директор – Білик Володимир Богданович.
У навчальному закладі навчається 72 дитини, працює 22 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2005 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і ду-

ховного розвитку дітей, їх соціального захисту та належного виховання; збіль-
шення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оз-
доровлення; проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії 
поширення соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

Завдання: координація діяльності школи та місцевого самоврядування 
для зміцнення здоров’я підростаючого покоління; проведення профілактич-
ної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої діяльності; організація на-
уково-методичного й інформаційного супроводу діяльності Школи сприяння 
здоров’ю; підготовка та проведення медичного, педагогічного моніторингу, що 
сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації здоров’язміцнюючої про-
грами.

Очікувані результати: створення комфортних  умов перебування дітей у 
навчальному закладі; перетворення навчально-виховного процесу у спільну ді-
яльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану 
повного фізичного, духовного та соціального благополуччя людини.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Школа проти СНІДу”,проведено семінар для директорів шкіл району, 
присвячений питанням збереження здоров’я учнів, створенню на базі інших 
навчальних закладів шкіл сприяння здоров’ю. Для керівників освітніх закла-
дів району проведено тренінг “Школа сприяння здоров’ю. З чого починати?”. 
Функціонує Учнівський парламент.Щорічно в школі організовується Олім-
пійський тиждень, спортивно-туристичне свято “Козацькі забави”. В рамках 
Спартакіади відбувається конкурс серед школярів “Суперкозак школи”. Шко-
лярі є учасниками і переможцями усіх спортивних змагань району. 

Громадська активність школи
Взаємодія школи і сім’ї охоплює: педагогічну діагностику сімей, визначен-

ня спільних завдань і шляхів взаємодії батьків і педагогів зі збереження і зміц-
нення здоров’я; організацію різних форм спільної роботи (тренінг для батьків 
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та учнів “Проблеми ВІЛ/ СНІДу і сімейне виховання”, збори-практикум “Підлі-
ток у світі шкідливих звичок, рольова гра “Правила поведінки під час надзви-
чайних ситуацій”).

Взаємини членів учнівського і педагогічного колективів побудовані на 
довірі, взаємоповазі й співробітництві. За ініціативою Шкільного парламенту 
проводяться різноманітні спортивні змагання: “Веселі старти”, “Тато, мама, я – 
дружня, спортивна сім’я”, заходи до Всесвітнього Дня здоров’я, Дня туризму, 
Дня фізичної культури і спорту.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
До медичних оглядів залученні медична сестра та працівники ФАПу. На-

вчальний заклад бере участь у моніторинговому дослідженні “Якість та спосіб 
життя дітей Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У НВК є спортивний майданчик і зал, організовано гаряче харчування для 

всіх учнів навчального закладу.
Досягнення

Призові місця на районних спартакіадах.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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БІСКОВИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Шкільна, 29, с. Бісковичі, 81457
Телефони: 236 42 316
Електронна пошта: biskovychi@ukr.net
Сайт: biskovychi.org.ua

Директор – Галина Михайлівна Домброва.
У навчальному закладі навчається  263 дітей, працює 42 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2005 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створити сприятливе освітньо-виховне середовище на основі де-

мократизації, гуманізації, співробітництва, співтворчості, спрямоване на зміц-
нення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного 
зростання.

Завдання:
1. поліпшення фізичного, інтелектуального, психічного, духовного та со-

ціальне здоров’я дитини;
2. зменшення кількості дітей і молоді з хронічними захворюваннями;
3. виховання людини, яка усвідомлює свою належність до українського 

народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і пер-
спективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у 
світі, який змінюється;

4. створення підґрунтя до оздоровчого навчання та формування здоро-
вого способу життя.

Очікувані результати: 
1. забезпечення здоров’язберігаючої освіти для учасників навчально-ви-

ховного процесу;
2. залучення батьків та громади до забезпечення здорового способу жит-

тя дітей.
Упровадження здоров’язбережувальних технологій

У навчальному закладі впроваджено превентивну програму “Моя щасли-
ва планета. Уроки сталого розвитку” (для учнів 3, 4 та 8 класів) та проект “Здо-
рова дитина – майбутнє нашої країни”.

Учнівським самоврядуванням проводяться заходи у напрямі збережен-
ня здоров’я. Зокрема спортивно-масовою комісією було проведено змагання 
“Осені старти”, “Козацькі забави”, тиждень фізичної культури і спорту. Члени 
комісії “Здоров’я” проводять ігри та забави з молодшими школярами. Учні 
школи – активні учасники клубу “Нехворійко”, гуртка “Здоровичок”.
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Громадська активність школи
У школі проводилися тренінгові заняття “Заохочення і покарання”, “Шкід-

ливий вплив алкоголю, тютюнопаління на організм”, бесіда “Попередження 
ВІЛ/ СНІДу та венеричних захворювань”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У навчальному закладі здійснюється спостереження вчителя за динамікою 

здоров’я дитини. Ведеться щомісячний “Паспорта здоров’я” батьками в 1-му 
класі і класними керівниками у 2–11 класах.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У навчальному закладі є спортивний зал, майданчик зі штучним покрит-

тям, стадіон.
Досягнення

Учні школи щорічно є переможцями районних і обласних спортивних 
змагань.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. – ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Авіації 25, м. Новий Калинів, 81464.
Телефони: 0236 40 210.
Електронна пошта: nov_kalinov@ukr.net.
Сайт: https://sites.google.com/site/shkolakalyniv/

Директор – Орест Михайлович Янушевич.
У навчальному закладі навчається 464 дитини, працює 62 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2008 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування і розвиток фізично, психічно, духовно і соціально здо-

рової особистості із стійкими переконаннями щодо здорового способу життя, 
підготовка школяра до суспільно-значущого самоутвердження та самореаліза-
ції як громадянина України та громадянина єдиної Європи.

Завдання: формувати особистість учня, сприяння високому рівню осві-
ченості й культури при одночасному збереженні та зміцненні здоров’ю; вихо-
вувати свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я як головної умови 
для реалізації потенціалу дитини; розвивати почуття відповідальності за жит-
тя нації.

Очікувані результати: створення умов для зміцнення здоров’я кожного 
учня; сформованість в учнів життєвих навичок та високої мотивації до здоро-
вого способу життя.

Упровадження здоров’язберігаючих технологій
У навчальному закладі упроваджено факультативні курси з основ здо-

ров’я “Репродуктивне здоров’я молоді” (для учнів 10 класу), “Мій вибір – здо-
рове життя” (для учнів 11 класу) та “Захисти себе від ВІЛ” (для 11 класу). Роз-
роблений комплекс гімнастики (гігієнічної, ранкової, дихальної), тренінгів, 
“рухливих перерв”, працює кабінет психологічного розвантаження, ведуться 
щоденники здоров’я, здійснюється аналіз та корекція психологічного стану ді-
тей, щомісячно проводяться Дні здоров’я. Активно працюють спортивні секції, 
проводяться спортивні свята і змагання, сімейні спортивні заходи (“Здорова 
родина – здорова дитина”), турпоходи, функціонує пришкільний оздоровчий 
табір. У школі працює учнівський парламент.

Громадська активність школи
Школа постійно співпрацює із міською соціальною службою, яка займа-

ється проведенням заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу жит-
тя (спільне святкування Дня захисту дітей, Всесвітнього дня здоров’я, Всес-
вітнього дня боротьби з курінням тощо). На базі школи проведено районний 
семінар-практикум для педагогів організаторів, а також тренінг практичних 
психологів з проблем здорового способу життя.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Учні 9–11 класів були залучені до моніторингового дослідженні “Якість 

та спосіб життя школярів Львівської області”. Кожного вересня проводяться 
планові медико-психологічні обстеження дітей до яких залучені шкільний пси-
холог та лікарі.

Матеріально-технічне забезпечення
У школі функціонують два спортивні зали, пришкільна спортивна пло-

щадка, а також їдальня.
Досягнення 

Поліпшення загального рівня здоров’я учнів школи, зменшення захворю-
ваності, зокрема в період епідемії грипу. Хороша фізична підготовка випускни-
ків дозволяє їм навчатись у Харківському військовому університеті повітряних 
сил, Київському національному авіаційному університеті, Криворізькому авіа-
ційному університеті. Суттєво знизився рівень правопорушень.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
“СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ЛІЦЕЙ” С. КОЗЬОВИ

ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. 50-ти річчя Визволення 31, с. Козьова, 82631.
Телефон: 251 38 642.
Електронна пошта: school_of_kozova@e-mail.ua

Директор – Оксана Миколаївна Клепуц.
У навчальному закладі навчається 230 дітей, працює 35 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2002 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: виховати фізично здорову, морально стійку, високо духовну, інте-

лектуально розвинену особистість, здатну працювати на свій розвиток та роз-
виток держави.

Завдання: створити координаційну ради з питань упровадження програ-
ми “Школа сприяння здоров’ю”; здійснювати освітньою діяльністю для педаго-
гічного та батьківського колективів із метою підвищення кваліфікації учасни-
ків реалізації програми; організовувати науково-методичний й інформаційний 
супровід діяльності; сприяти співпраці школи зі службами та закладами села, 
що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я; розвивати жит-
тєві навички дитини; запобігати виникненню психологічних і соціальних про-
блем.

Очікуваний результат: готовність до самостійного здорового способу 
життя.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізовуються превентивні програми “Міжна-

родний шкільний проект” (для учнів 1–4 класів), “Молодь на роздоріжжі” (для 
учнів 9–11 класів), “Твоє життя – твій вибір” (для учнів 7–11 класів), “Рівний 
рівному” (7–11 класів), вчительський проект “Від усмішки кращим стане день”.

Міністерство Здоров’я і Спорту шкільної учнівської республіки “Країна 
Школярія” організовує різноманітні спортивні, туристичні змагання, два рази 
в тиждень проводяться заняття з фітнесу. Найкращий проект учнівського са-
моврядування – щорічні Малі Олімпійські Ігри. Їм передує спортивне театралі-
зоване дійство – урочисте відкриття змагань на якому запалюють олімпійський 
вогонь. У травні проводяться підсумки олімпіади, урочисте закриття та наго-
родження переможців.

Громадська активність школи
Протягом останнього навчального року проведено науково-практичну 

конференцію для директорів і заступників директорів шкіл Козівського ло-
кального освітнього округу “Здоров’язберігаючі технології навчання”, семі-
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нар-тренінг для вчителів початкових класів округу “Здоров’язберігаюча ком-
понента уроку”, проведена презентація проекту учнівського самоврядування 
“Твоє життя – твій вибір” для голів учнівського самоврядування Сколівського 
району. Працює батьківський клуб “Яблуко”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
В НВК проводяться щорічне медичне обстеження учнів та працівників лі-

карями Сколівської центральної районної лікарні.
Матеріально-технічне забезпечення школи

В НВК наявні: їдальня, де організовано якісне гаряче харчування для учнів 
та працівників, спортивна площадка, стадіон, спортивний зал, тренажерний 
зал, медичний пункт.

Досягнення
Призові місця на районних спортивних змаганнях та турнірах.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СЛАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ.
СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: вул. С. Бандери 1, смт. Славсько, 82660.
Телефони: 03251 422 74, 03251 424 85.
Електронна пошта: plaik@i.ua

Директор – Любомир Іванович Кобилінець.
У навчальному закладі навчається 487 дітей, працює 59 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2010 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета: формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідо-

мого ставлення до власного здоров’я, позитивної мотивації до здорового спо-
собу життя.

Завдання: поліпшення організаційно-педагогічних, матеріально-техніч-
них та санітарно-гігієнічних умов здоров’язбереження; впроваджувати в діяль-
ність школи здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі та здоров’язміцнюючі про-
грами, що сприяють гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів.

Очікувані результати: високий рівень знань про здоров’я людини; по-
ліпшення стану здоров’я учасників  навчально-виховного процесу.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі функціонують туристсько-краєзнавчі, турист-

сько-спортивні гуртки (для учнів 6–11 класів), шкільне лісництво (для школя-
рів 9–10 класів).

Пріоритетними напрями є робота туристсько-краєзнавчих та турист-
сько-спортивних гуртів і робота шкільного лісництва. Учні від 6 класу мають 
можливість відвідувати гуртки, отримувати теоретичні знання та практичні 
вміння, розвиватися фізично та привчатися до здорового способу життя. Важ-
ливим елементом є участь в змаганнях, де учні фізично загартовуються, розви-
ваються.

Активно працює учнівське самоврядування, яке тісно співпрацює з адмі-
ністрацією школи і батьківською громадськістю. Взаємини членів учнівського і 
педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві. 
Учні проводять багато цікавих, розвивальних заходів, присвячених здоров’ю, 
допомагають у проведенні Дня здоров’я, місяця здорового способу життя, ор-
ганізовують виступи агітбригади “Вартові здоров’я”, оформлюють усний жур-
нал “Феномен життя і здоров’я людини”, проводять тренінги (“Здоров’я – це 
найбільший скарб”), конкурси плакатів (“Ми обираємо здоров’я!”).

Громадська активність школи
У навчальному закладі проведено науково-практичну конференцію “Твоє 

життя – твій вибір”, тренінг “Стежина здоров’я”, “Ні – шкідливим звичкам!”, 
рольову гру “Суд над ворогами здоров’я” та інші. Відбуваються зустрічі учнів 
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із працівниками міської лікарні, служби у справах сім’ї та молоді, криміналь-
ної міліції у справах неповнолітніх, Міжнародної благодійної організації “На 
службі у дитини”. З метою ранньої профілактики правопорушень, дитячої без-
доглядності, вживання учнями алкогольних напоїв та наркотиків педагогічний 
колектив спільно з представниками батьківського комітету здійснює рейди-пе-
ревірки “Дозвілля учнів у вечірній час”. Велика увага приділяється питанню по-
передження жорстокого поводження з дітьми, та насильства у сім’ї.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд 

учнів та вчителів. У кожному класному журналі оформлені “Листки здоров’я”.
Матеріально-технічне забезпечення школи

Наявна оздоровча площадка, футбольне поле, волейбольний майданчик. 
Організовано гаряче харчування для учнів 1–4 класів та дітей пільгових кате-
горій.

Досягнення
Знизився рівень захворюваності учнів, зменшилася кількість учнів, які 

палять, поліпшилися результати учнів у різноманітних спортивних змаганнях. 
Учні школи є призерами та переможцями змагань з туризму  та спортивного 
туризму.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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“ЛИСОВИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА-ЛІЦЕЙ I-III СТ.” СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Шкільна 17, с. Лисовичі, 82486.
Телефон: 68 322
Електронна пошта: svitlana-kovalevych@i.ua

Директор – Світлана Андріївна Ковалевич.
У навчальному закладі навчається 255 дітей, працює 37 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 1996 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування в учнів вміння самостійно робити вибір на користь 

здорового способу життя.
Завдання: сформувати позитивну мотивацію до здорового способу життя, 

створити оптимальні умов для розвитку фізично і психологічно здорової осо-
бистості, запобігти алкоголізму, наркоманії, насильству та іншим негативним 
соціальним явищам.

Очікувані результати: негативне ставлення до шкідливих звичок; нала-
годжена профілактична, оздоровча та еколого-валеологічна діяльність.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивні програми “Рівний рів-

ному” (для учнів 1–11 класів), “Молодь на роздоріжжі” (для школярів 8–11 кла-
сів), “Сімейна розмова” (для 5–7 класів), факультативний курс “Здоров’я дити-
ни – здоров’я нації” (для учнів 11 класу).

Здоров’язабезпеченню сприяють система тренінгів “Твоє життя – твій ви-
бір”, “Превентивне виховання – основа здоров’я”, “Бути здоровим – престиж-
но”, ситуаційно-рольові ігри “Як сказати “НІ”. Учнівське самоврядування 
проводить загальношкільні лінійки “Молодь обирає здоров’я”, інформаційні 
п’ятихвилинки, семінари з елементами рольової гри, випускає друковане ви-
дання “Незалежна учнівська газета”. Учні беруть участь у районному КВК “Доз-
воль собі бути щасливим”.

Громадська активність школи
У навчальному закладі проводяться науково-практичні конференції для 

батьків та учнів “ВІЛ/ СНІД – що про це я знаю” за участю лікарів Моршин-
ської лікарні, семінар “Дерево роздумів” за участю священників Моршинсько-
го деканату, семінар-тренінг “Куди звертатися зі своєю проблемою”, засідання 
Батьківського лекторію “Статеве виховання підлітків”. Школа співпрацює із 
Стрийською Єпархією “Бібілія і право”, релігійним фондом КАРІТАС, органі-
зовує зустрічі з працівниками кримінальної міліції, головним наркологом ра-
йону, працівниками Стрийського соціального центру для сім’ї і молоді і Мор-
шинського центру зайнятості.
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Комплексний моніторинг стану здоров’я
До спостережень за станом здоров’я школярів залучені заступник дирек-

тора з виховної роботи, класні керівники, психолог, медична сестра.
Проводився моніторинг “Якість та спосіб життя школярів Львівської об-

ласті”, “Здорова сім’я – здорова школа – здорова держава”.
Матеріально-технічне забезпечення школи

Школа працює над створенням комфортних умов навчання. На базі на-
вчального закладу є оздоровчі площадки, спортивний стадіон, спортивний зал, 
згідно вимог обладнана шкільна їдальня на 70 місць. Діти забезпечені гарячим 
харчуванням.

Досягнення
В учнів підвищилася пізнавальна активність, сформована громадянська 

позиція, у дітей та дорослих сформувалася позитивна мотивація до здорового 
способу життя.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СЕМИГИНІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ.
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. І. Франка 73, с. Семигинів, 82471.
Телефон: 032245 38 723.
Електронна пошта: Semyhynivska_school@ukr.net

Директор – Олександр Миколайович Бекетов.
У навчальному закладі навчається 117 дітей, працює 28 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування здорового способу життя школярів; підвищення по-

інформованості школярів з питань здорового способу життя, шкоди тютюну, 
алкоголю, наркотиків тощо; розвиток життєвих навичок, що сприяють здоро-
вому способу життя.

Завдання: впровадити інноваційні та інтерактивні технології; створити 
умови співпраці вчителів та учнів під час освітньої та оздоровчо-виховної ро-
боти.

Очікувані результати: позитивні зміни у знання, уміннях і ставленні уч-
нів до здорового способу життя; формування та розвиток життєвих навичок.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Здорова ди-

тина – майбутнє нашої країни” та факультативний курс з основ здоров’я “За-
хисти себе від ВІЛ”.

У навчальному закладі працює пошта “Довіра”, впроваджені превентивні 
проекти “Молодь за здоров’я” та “Молодь на роздоріжжі”. 

У школі функціонує Рада старшокласників, яка складається із Центру інте-
лекту (надає індивідуальні консультації, бере участь в організації предметних 
тижнів, допомагає невстигаючим), Інформаційний центр (інформує про життя 
школярів, відповідає за випуск шкільної газети “Нове покоління”), Шефський 
центр (піклується про молодших школярів, допомагає ветеранам та одиноким 
людям, проводить акції милосердя), Центр дисципліни і порядку (здійснює 
контроль за відвідуванням учнями школи, за культурою спілкування і зовніш-
нім виглядом школярів), Центр дозвілля (здійснює організацію вечорів відпо-
чинку, свят, екскурсій, походів тощо)

Громадська активність школи
У навчальному закладі проводився відеолекторій “Бути здоровим – 

престижно”, урок-тренінг “Алкоголь – ворог людства”, “Скажемо курінню – ні”, 
семінар-тренінг “Якість та спосіб життя дітей”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я
У навчальному закладі проводиться анкетування щодо визначення рів-

ня обізнаності учнів з питань впливу шкідливих звичок на здоров’я підлітків. 



9797

Створюється психологічна карта школяра, до якої заносяться результати пси-
хологічних обстежень, починаючи з 1 класу. Батьківський комітет спільно із 
психологом спостерігає за розвитком дитини, за потреби здійснює корекцію 
поведінки.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявність спортивного залу, оздоровчої площадки. В школі харчуються 

100 учнів, з них 47 безкоштовно.
Досягнення

Взаємодія школи і громади, налагоджена робота учнівського самовряду-
вання.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СОКАЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. №5

Адреса: вул. Сонячна, 1, м. Сокаль, 80000.
Телефони: 0325 773 285, 0325 773 379.
Електронна пошта: Sgeto@mail.ru
Сайт: school5sokal.klasna.com

Директор – Валентина Іванівна Михайлевич.
У навчальному закладі навчається 305 дітей, працює 30 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2012 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування і розвиток фізично, психічно, соціально і морально 

здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здо-
ров’я та здоровий спосіб життя, створення умов для збереження здоров’я уч-
нів, підготовка їх до суспільно значущого самоутвердження, самоздатності та 
самореалізації у здоровому житті.

Завдання: забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді; охорона та 
зміцнення здоров’я дітей; комплексне формування особистості; виховання по-
треби у регулярних заняттях фізичною культурою; формувати навички, які до-
поможуть правильно поводитися у критичних життєвих ситуаціях та надавати 
необхідну допомогу собі та оточенню; пропаганда здорового способу життя.

Очікувані результати: 
1. створення системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів, 

контроль та аналіз фізичного стану та здоров’я школярів;
2. зниження поведінкового ризику, що створює загрозу для життя;
3. зменшення кількості учнів, що вживають тютюн, алкоголь;
4. створення виховної системи, яка орієнтована на формування позитив-

ної мотивації до здорового способу життя;
5. підвищення зацікавленості працівників освіти у зміцненні здоров’я 

учнів;
6. забезпечення умов для практичної реалізації індивідуального підходу 

в навчанні і вихованні;
7. підвищення рівня соціальної захищеності дитячого населення;
8. покращення соціально-психологічної ситуації в школі;
9. підвищення ефективності психологічної та медичної допомоги дітям.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі реалізовується превентивна програма “Школа без-

пеки” (для учнів 8–10 класів), проводяться факультативні заняття з хореографії 
та основ християнської етики.

Під час уроків та виховних заходів використовуються сучасні інновацій-
ні технології. Спортивний сектор учнівського парламенту проводить шкільну 
спартакіаду, шкільні спортивні змагання та Тижні здоров’я.
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Громадська активність школи
Учні школи є учасниками конкурсів: “Зроби правильний вибір”, “Нарко-

тикам НІ”, “Ми за здоровий спосіб життя”, “Відкритий світ”. В школі проводять-
ся зустрічі з лікарями Сокальської центральної районної лікарні та батьківські 
збори, присвячені здоровому способу життя.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
До досліджень залучені педагогічний колектив навчального закладу, ме-

дичні працівники. Результати медичних оглядів враховуються під час розподі-
лу учнів по групах на уроках фізичної культури.

Матеріально-технічне забезпечення школи
У школі обладнано спортивний зал та оздоровчу площадку для занять 

ігровими видами спорту, медичний кабінет. Функціонує шкільна їдальня. Учні 
1–4 класів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Досягнення
Учні школи є призерами районних, обласних олімпіад та конкурсів, спор-

тивних змагань.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ОСТРІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ. – ДИТЯЧИЙ САДОК”

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Адреса: с. Острів, 80051.
Телефони: 0325752168.
Електронна пошта: ostriv--school@ukr.net
Сайт: ostrivschool.at.ua

Директор – Степан Ярославович Кілик.
У навчальному закладі навчається 202 дітей, працює 32 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2011 року. 

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування здорового способу життя дітей та молоді, стійкої по-

зиції до негативних проявів у молодіжному середовищі; розвиток життєвих 
навичок, що сприяють здоровому способу життя.

Завдання: 
1. валеологічна корекція та оптимізація навчально-виховного процесу;
2. психологічна реабілітація та корекція соціально-психологічного та ду-

ховного здоров’я;
3. забезпечення відповідного рівня фізкультурно-оздоровчої роботи.
Очікувані результати: 
1. створення системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів;
2. зниження захворюваності;
3. зменшення кількості учнів, що вживають алкоголь, наркотики, палять;
4. створення виховної системи, яка орієнтована на формування позитив-

ної мотивації щодо здорового способу життя.
Упровадження здоров’язбережувальних технологій

У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-
ров’я “Захисти себе від ВІЛ” (для учнів 9–11 класів).

Здоров’язбереженню в НВК сприяють такі інтерактивні методи навчання 
та виховання, як робота в групах, мікрофон, рольові ігри. Учнівське самовря-
дування НВК організоване у формі учнівського парламенту на чолі з Президен-
том. До складу парламенту входить Міністерство охорони здоров’я та цікавих 
справ.

Громадська активність школи
Заходи, пов’язані з пропагандою здорового способу життя: семінар-тре-

нінг “Здоров’я школяра”, конкурс “Козацькі забави”.
Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів

Динамічний нагляд за станом здоров’я на основі комплексних психоло-
гічних, соціальних і медичних обстежень дітей НВК здійснюють практичний 
психолог НВК, фельдшери ФАПу с. Острів, соціальний працівник Острівської 
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сільської ради. Навчальний заклад взяв участь моніторинговому дослідженні 
“Якість та спосіб життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення
В НВК учні мають можливість займатися в спортивному залі та на спор-

тивній площадці, на якій є баскетбольний та волейбольний майданчики, гімна-
стичні споруди, бігові доріжки, футбольне поле

Для учнів організоване харчування в шкільній їдальні на 150 місць.
Досягнення

Поліпшився стан здоров’я учнів.Організовано куточок здоров’я.
Налагоджено співпрацю із громадою

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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САВЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ.
СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Шептицького, 28 с. Савчин, 80044.
Телефон: 03257 27 363.
Електронна пошта: savchynmail@gmail.com

Директор – Євген Михайлович Матвіїв.
У навчальному закладі навчається 115 дітей, працює 22 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2009 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю 
Мета:
• активно впроваджувати у навчальний процес здоров’язберігаючі тех-

нології, сприяти розвитку гармонійно обдарованої особистості учнів, 
виховувати у них бережливе ставлення до власного здоров’я та здо-
ров’я оточуючих;

• формувати вміння цінувати навколишнє середовище як одне з джерел 
фізичного здоров’я та розумно використовувати його дари; працювати 
над підвищенням рівня освіченості й культури поведінки; 

• розвивати почуття відповідальності за те середовище, у якому прожи-
ваєш.

Завдання:
• поглиблення наукових знань з біології та екології, що забезпечують від-

повідальне ставлення школярів до навколишнього середовища і влас-
ного життя;

• розширення уявлення про взаємозв’язок організмів з довкіллям;
• екологічне виховання ;
• формування особистості з екологічним мисленням;
• формування культури здоров’я;
• формування мотивації до здоровий спосіб життя. 
Очікувані результати:
• сформованість здоров’язберігаючої компетентності у школярів;
• зменшення випадків девіантної поведінки;
• підвищення успішності школярів з природничих дисциплін;
• охорона довкілля на прилеглих територіях;
• зростання успіхів учнів у предметних олімпіадах та природничих кон-

курсах різного рівня;
• зменшення шкоди, нанесеного навколишній природі.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивні програми “Здоров’я 

дитини – здорове харчування” (5–6 класів), “Основи хімічної екології” (для 11 
класу).
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У школі діє учнівське самоврядування, яке представлене парламент-
сько-президентською республікою. Щороку у школі обирається президент 
школи та парламентські комісії, серед яких є екологічна та спортивно-масова 
комісії. В рамках роботи Школи сприяння здоров’ю, учнівський парламент 
розробив пам’ятку для учасника ШСЗ.

Громадська активність школи
Навчальний заклад співпрацює із дитячою екологічною організацією “Ле-

гіони Землі” (акція “Рухай планету”), благодійним фондом “САЛЮС”, з амбула-
торією сімейного типу с. Савчин.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Система комплексного моніторингу стану здоров’я учнів розпочата у 

2010–2011 навчальному році. У класних журналах створено листок здоров’я. 
Вчителями фізичної культури спільно з класними керівниками та працівни-
ками амбулаторії на кожного учня ведуться паспорти здоров’я, де відзначена 
динаміка стану здоров’я та фізичного розвитку кожного учня.

Матеріально-технічне забезпечення школи
На території школи є спортивний зал з тренажерною кімнатою, спортив-

ний майданчик, який обладнано спортивними спорудами. Організоване безко-
штовне харчування для учнів 1 – 4 класів та дітей із малозабезпечених сімей.

Досягнення
Школа у 2009 році зайняла І місце у конкурсі Шкіл сприяння здоров’ю.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НВК “ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І–ІІІ СТ. –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД О. І. МОГИЛЬНИЦЬКОГО”

С. МІЖЕНЕЦЬ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Миру 6, с. Міженець, 82013. 
Телефон: 238 32 330
Електронна пошта: zhurmyk@list.ru

Директор – Ірина Мирославівна Лапицька.
У навчальному закладі навчається 194 дитини, з них 28 дошкільнят,
працює 36 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2010 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: сформувати особистість, готову до самовизначення, саморозвитку, 

самооцінювання та самовдосконалення.
Завдання: 
1. впровадити педагогічні технології, які позитивно впливають на нав-

чання учнів, підвищують ефективність самостійної роботи, врахову-
ють фізичне здоров’я та можливості його поліпшення;

2. створення максимально сприятливих умови для інтелектуального, ду-
ховного, морально-етичного, естетичного та фізичного розвитку учня.

Очікувані результати: учні будуть знати закони нашої держави, шану-
вати історичну спадщину народу, відповідально ставитися до здоров’я свого 
та оточуючих.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ” для учнів 9–10 класів.Проводяться Дні здоров’я і 
спорту, спортивні змагання, туристичні походи, екскурсії, фізкультхвилинки, 
колектив школи бере участь у тематичних міжнародних проектах.Організова-
но літній оздоровчий табір, налагоджено роботу учнівського самоврядування 
через комісії учнівської ради.

Громадська активність школи
Школи співпрацює з батьками, з громадськими організаціями, сільською 

радою. Проводяться загальношкільні батьківські збори, семінари-тренінги. 
Учні відзначені за участь у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-кон-
курсу “Молодь обирає здоров’я”. Навчальний заклад приймав участь у Міжна-
родному проекті “Польща – Німеччина – Україна”, програмах “Спорт і туризм 
в наших околицях”, “Молодь за здоровий спосіб життя” та “Здоров’я школяра”.

Комплексний моніторинг стану здоров’я
Медичний огляд дітей проводиться у місцевій амбулаторії та Добромиль-

ській лікарні. До моніторингу психологічного та соціального здоров’я дітей за-
лучені класні керівники, психолог і соціальний педагог.
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Матеріально-технічне забезпечення школи
Є спортивний зал, спортивний майданчик, оздоровча площадка для мо-

лодших школярів. Організовано гаряче харчування дошкільнят, учнів молод-
ших класів та пільгових категорій.

Досягнення
Зменшилась кількість викликів медпрацівників у школу та кількість про-

пусків занять через хворобу. Одинадцятикласники завоювали два перші місця 
в районі та в області на олімпіаді з фізичного виховання. Команди навчального 
закладу займають призові місця у районних туристичних та спортивних зма-
ганнях.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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СТРІЛКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТ.
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Вербицького 6, с. Стрілки, 80096.
Телефони: 022 66235, 096 77 49 315.
Електронна пошта: StrilkySchool@gmail.com

Директор – Ігор Васильович Калинович.
У навчальному закладі навчається 220 дітей, працює 42 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ з 2007 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школа сприяння здоров’ю
Мета: побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він не 

тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можли-
вості; скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спря-
мувати їх на збереження та розвиток здоров’я учнів. Формувати та розвивати 
культуру здоров’я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати 
їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

Завдання: створити координаційну раду школи з питань упровадження 
програми “Школа сприяння здоров’ю”; здійснювати освітню діяльність з фахів-
цями для педагогічного та батьківського колективів з метою підвищення ква-
ліфікації учасників реалізації програми; організовувати науково-методичний 
й інформаційний супровід діяльності; сприяти співпраці школи зі службами 
та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здо-
ров’я; розвивати життєві навички дитини; запобігати виникненню психологіч-
них та соціальних проблем.

Очікувані результати: створення комфортних умов перебування дити-
ни у школі; підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних 
організмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого 
середовища, готовність до самостійного здорового способу життя; об’єднання 
зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації 
права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров’я як най-
вищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови 
праці та навчання.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено програму “Розвиток навчального за-

кладу як Школи сприяння здоров’я” та факультативний курс з основ здоров’я 
“Захисти себе від ВІЛ”, функціонує гуртки по туризму і фізичній культурі.

У навчальному закладі проводять години спілкування, тренінги, круглі 
столи, інтелектуальні ігри, функціонують гуртки та клуби за інтересами, кон-
ференції, диспути, дискусії. 
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Громадська активність школи
У навчальному закладі відбувався районний семінар директорів шкіл та 

районний семінар педагогів-організаторів. Школа співпрацює з батьківським 
комітетом, церквою. Організовуються зустрічі із соціальними службами, ліка-
рями, працівниками міліції.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
Здійснюється соціально-педагогічний супровід учнів із девіантною пове-

дінкою, дітей-інвалідів, дітей із соціально дезадаптованих сімей. Учні залуча-
ються до занять у гуртках, профілактичних заходах. Соціально-психологічна 
служба попереджує виникнення проблем розвитку дитини, порушеннь емо-
ційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин в колективі.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Біля школи знаходиться спортивний майданчик, стадіон. У школі є спорт-

зал. Організоване безкоштовне гаряче харчування для учнів 1–4 класів та учнів 
пільгових категорій.

Досягнення
Переможці районного конкурсу “Молодь обирає здоров’я”, учениця шко-

ли здобула 2-ге місце на республіканській олімпіаді.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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БОРИНСЬКИЙ НВК ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. І. Франка, 10, 82547.
Телефон: 03269 341 83.
Електронна пошта: borunskash@rambler.ru

Директор – Лідія Йосипівна Яворська.
У навчальному закладі навчається 162 учні, працює 30 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2007 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: створення умов для комплексного вирішення проблеми збережен-

ня і зміцнення здоров’я учнів, формування в учнів поняття про життя як най-
вищу цінність.

Завдання: сформувати особистість, орієнтовану на досягнення успіху у 
різних сферах діяльності; формування в школярів відповідального ставлення 
до здоров’я власного і оточуючих; зміцнення здоров’я дітей через впроваджен-
ня моделі організації рухової активності учнів.

Очікувані результати: висока мотивація в учнів до збереження та зміц-
нення здоров’я; високий рівень знань учнів з питань здоров’я.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі впроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ” (для учнів 9–10 класів).
Робота учнівського самоврядування спрямована на вихованні свідомого 

ставлення до свого здоров’я. Основними заходами є бесіди, круглі столи, кон-
курс “Молодь обирає здоровий спосіб життя”.

Громадська активність школи
• зустрічі з працівниками медичної сфери з питань профілактики та лі-

кування захворювань та соціально-шкідливих звичок;
• зустрічі з працівниками правоохоронних органів “Здорова – дитина, 

здорова – нація”;
• загальношкільні батьківські збори “Роль сім’ї у формуванні здорового 

способу життя”.
Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів 

До досліджень стану здоров’я школяра залучені: координатор Школи 
сприяння здоров’ю, класні керівники, психолог та медсестра. Навчальний за-
клад активно співпрацює працівниками закладів охорони здоров’я.

Навчальний заклад залучений до моніторингового дослідження “Якість та 
спосіб життя школярів Львівської області”.

Матеріально-технічне забезпечення школи
Наявність оздоровчої площадки, спортивного залу, організація харчуван-

ня (68 дітей).



109109

Досягнення
Результати участі команд шкіл району в ІІ етапі олімпіад з базових дисци-

плін у 2012–2013 н. р.

Сума балів Кількість І місць Кількість ІІ місць Кількість ІІІ місць
56 4 9 9

               

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НВК “СЗШ І-ІІІ СТ. ІМ. ІВАНА СЕВЕРИ – ДНЗ”
С. ВІЖОМЛЯ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Данила Галицького 42, с. Віжомля, 81067.
Телефон: 259 60 410.
Електронна пошта: VizomlyaSW@i.ua

Директор – Ярослав Степенович Пацеляк.
У навчальному закладі навчається 146 учнів, з них 20 дошкільнят,
працює 26 педагогів.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2011 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідо-

мого ставлення до власного здоров’я та його збереження, що передбачає в пер-
шу чергу оволодіння системними знаннями про здоров’я, формування умінь 
та навичок.

Завдання: сформувати в учнів потребу у моральному та фізичному самов-
досконаленні; сприяти дбайливому ставленню до здоров’я власного та оточую-
чих; сформувати потребу займатися фізичною культурою та спортом; ознайо-
мити дітей з негативним впливом шкідливих звичок на здоров’я і тривалість 
життя; впровадити інтерактивні методи роботи.

Очікувані результати: підвищення загального рівня фізичного здоров’я 
учнів, вчителів та батьків; збільшення обсягу рухової активності дітей; ство-
рення умов для реалізації творчого потенціалу учнів.

Упровадження здоров’язберігаючих технологій
У навчальному закладі впроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ” (для учнів 10–11 класів).На уроках і в позаурочний 
час вчителі школи проводять роботу по вихованню у дітей життєвих навичок. 
Під час уроків проводяться фізкультхвилинки,. організовуються різноманітні 
спортивні змагання (“Козацькі забави”, “Веселі старти”), заходи до Всесвітньо-
го Дня здоров’я, Дня туризму, Дня фізкультури і спорту та виступи агітбригади 
“Ми за здоровий спосіб життя”. 

Громадська активність школи
Батьківський комітет та піклувальна рада беруть участь у заходах щодо 

запобігання дитячій безпритульності. Учнівське самоврядування тісно співп-
рацює з адміністрацією школи і батьківською громадськістю. Класними керів-
никами проводяться виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих ціннос-
тей, найкращих моральних якостей, проводяться різні заходи із пропаганди 
ЗСЖ, , конференція “Молодь обирає здоровий спосіб життя”, круглий стіл 
“Шкідливим звичкам – НІ”, КВК “І в мороз, і в спеку дотримуйсь правил безпе-
ки”, виховні заходи “Здоров’я – найбільше благо”, тренінг “Емоційне вигорян-
ня вчителя”. Під гаслом “Здорове тіло – завжди в русі!” у навчальному закладі 
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проходять уроки фізкультури, спортивні змагання. та спортивні зустрічі між 
збірними командами учнів та вчителів школи. Під керівництвом вчителів-біо-
логії проводяться екологічні акції , учні разом з педагогами приймають активну 
участь у прибиранні шкільної та навколишніх територій, в озелененні школи.

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів.
Лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд 

учнів та вчителів. У кожному класному журналі оформлені «Листки здоров’я», 
які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для 
кожного учня.

Матеріально-технічне забезпечення
У школі є оздоровча площадка і великий спортзал. Працює шкільна їдаль-

ня, діти забезпечені гарячим харчуванням, учні 1–4 класів та старшокласники 
із малозабезпечених сімей харчуються за кошти держави. 

Досягнення
Створення сприятливих умов для оздоровлення членів шкільного колек-

тиву, збереження життя і зміцнення здоров’я учнів, підвищення рівня фізичної 
і розумової працездатності учнів.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “СЗШ І–ІІІ СТ. – ДНЗ”
С. ВОРОЦІВ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Миру 10а, с. Вороців, 81067.
Телефон: 03259 38 520.
Електронна пошта: nvkschoolvorotsiv@gmail.com

Директор – Марія Василівна Тизьо.
У навчальному закладі навчається 206 учнів та працює 31 педагог.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2006 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
Мета: формування середовища в центрі якого здоров’я і гармонійний 

розвиток кожної дитини.
Завдання: організація та ефективне функціонування системи діяльності 

учасників навчально-виховного процесу щодо збереження та зміцнення здо-
ров’я кожного учня; формування здорового способу життя на засадах життє-
вих навичок. 

Очікувані результати: здорова дитина – здорова родина. Здорова роди-
на – здорова країна!!!

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі впроваджено факультативний курс з основ здо-

ров’я “Захисти себе від ВІЛ” (для учнів 10–11 класів).
У навчальному закладі обладнано тренінговий кабінет основ здоров’я у 

якому проходять заняття для учнів, батьків, вчителів, організовуються різно-
манітні зустрічі, семінари. 

У напрямі здоров’язбереження діє учнівське самоврядування – шкільний 
парламент, який складається з 7 міністерств. Учасники міністерства охорони 
здоров’я і спорту пропагують здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитю-
тюнова, антинаркотична програма). У шкільному парламенті оформлено по-
стійно діючу виставку буклетів, листівок, плакатів під рубрикою “За здоровий 
спосіб життя”, “СНІД: знати щоб жити”.

Громадська активність школи
У навчальному закладі організовано науково-практичну конференцію 

“Здоров’я учасників навчально-виховного процесу” за участю представників 
Львівської обласної громадської організації “Золота скарбниця здоров’я”, се-
мінар “Формування засад здорового способу життя та навичок культури пове-
дінки» за участю лікарів Новояворівської клініки дружньої для молоді, науко-
во-практичний семінар “Особливості харчування школярів у сучасних умовах” 
(спільно із Українським інститутом екології людини, Львівською обласною 
громадською організацією “Рада з питань захисту здоров’я людини”, Головним 
управлінням освіти і науки ЛОДА), зустріч з чемпіоном світу з параолімпій-
ських ігор з фехтування Антоном Дацко. 
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Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У школі систематично проводиться комплексний моніторинг за станом 

здоров’я учнів. Проводиться діагностика захворювань, ведуться паспорти, 
листки здоров’я учнів 1–11 класів. Укладається соціально-психологічний пор-
трет учня, оцінюється рівень соціальності, самоконтролю, асертивності. За 
участю адміністрації школи та соціально-психологічної служби проводилося 
дослідження – один навчальний день шестикласника.

Матеріально-технічне забезпечення НВК
На території школи є в наявності три дитячі оздоровчі площадки, стадіон, 

спортивна зала. Гарячим харчуванням охоплено всіх школярів комплексу, без-
коштовно харчуються учні 1–4 класів та діти пільгових категорій. Покращено 
питний режим (встановлено бачки фонтанного типу). 

Досягнення:
• 2012 рік – навчальний заклад увійшов у Всеукраїнську мережу Шкіл 

сприяння здоров’ю;
• покращилось ставлення до збереження і зміцнення здоров’я  учасників  

навчально-виховного процесу;
• поліпшилося відвідування учнями школи (останні три роки школа не 

закривалась на карантин);
• шорічні моніторинги показують що динаміка захворюваності учнів 

знижується;
• спортивна зала.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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НВК “СЗШ І-ІІІ СТ. – ДНЗ”
С. ДРОГОМИШЛЬ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Адреса: вул. Молодіжна 3, с. Дрогомишль, 81022.
Телефон: 032 259 63 340.
Електронна пошта: natalataraban@ukr.net

Директор школи – Ірина Степанівна Охота.
У навчальному закладі навчається 144 дитини, працює 32 педагоги.
Навчальний заклад функціонує як ШСЗ із 2008 року.

Програма розвитку навчального закладу як Школи сприяння здоров’я
Мета: формування у школярів мотивації і потреби у здоровому способі 

життя за допомогою здоров’язберігаючих технологій.
Завдання:
1. впровадити інноваційні технології, результати наукових досліджень з 

проблеми формування, відновлення, збереження, зміцнення здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу;

2. створити здорове середовище;
3. формувати національну свідомість і самосвідомість, високу мовну 

культуру;
4. навчати безпечній поведінці у житті і побуті, толерантному ставленню 

до оточуючих.
Очікувані результати: оптимальний фізичний, інтелектуальний, духов-

ний, соціальний розвиток суб’єктів освітнього середовища; підвищення рівня 
здоров’язбережної компетенції керівників, педагогів закладу та батьків; змен-
шення кількості осіб, які вживають тютюн, алкоголь, наркотики.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій
У навчальному закладі упроваджено превентивну програму “Формування 

здорового способу життя та профілактика ВІЛ/ СНІДу”, факультативний курс з 
основ здоров’я “Захисти себе від ВІЛ” для учнів 10 класу.

Під час навчальних занять вчителі проводять фізкультхвилинки, облад-
нано місце для проведення уроків на свіжому повітрі. У шкільній їдальні ство-
рено куточок “Фіточаї”, де можна вживати чаї з ромашки, шипшини, м’яти. У 
кабінеті основ здоров’я проводяться сеанси ароматерапії.

Шкільний психолог проводить індивідуальні бесіди, групові тренінги, 
анкетування, аналізує мікроклімат у класі. В шкільному парламенті активно 
діє центр, який веде пропаганду здорового способу життя серед учнів школи, 
висвітлює актуальні питання на сторінках учнівської газети “Геркулес”. Мініс-
терство здорового способу життя проводить День довкілля, Тиждень безпеки 
руху, місяць “За здоровий спосіб життя”, змагання по футболу між учнями і 
вчителями, Ярмарок домашніх тістечок. Учнівський волонтерський загін “Ми-
лосердя” співпрацює з організацією Червоного Хреста. Учні брали участь в об-
ласному конкурсі фотографій та плакатів “Молодь за здоровий спосіб життя”.



115115

Громадська активність школи
Школа презентувала прийняття власного управлінського рішення “Здо-

ров’я – через освіту“ на районному семінарі-тренінгу для директорів. Діє бать-
ківський лекторій “Здорова родина – здорова дитина“, тематичні вечори запи-
тань та відповідей, на які запрошують працівників правоохоронних органів, 
лікарі. Залучено до співпраці настоятеля місцевої сільської громади. Навчаль-
ний заклад співпрацює з реабілітаційним центром санаторію “Немирів”, Яво-
рівською центральною районною лікарнею, місцевою амбулаторією, Службою 
у справах дітей Яворівської РДА, правоохоронними органами, прикордонною 
заставою с. Грушів. З 2006 року учні школи – учасники міжнародного проекту 
“Партнерство без кордонів”. 

Комплексний моніторинг стану здоров’я учнів
У кожного учня школи є паспорт здоров’я; на основі щорічного медичного 

огляду створюється електронна база. Результати досліджень підсумовуються 
у вигляді графічної діаграми стану здоров’я учнів 1–11 класів. До досліджень 
стану здоров’я учнів залучений психолог школи.

Матеріально технічне забезпечення
У навчальному закладі немає багатої матеріальної бази – спортивних і 

тренажерних залів, басейнів, великих спортивних майданчиків, душових, але 
є вода, повітря, сонце, від яких ми беремо енергію для здоров’я і радості, і є 
велике бажання – бачити дітей здоровими і щасливими.

Досягнення
Між дітьми і дорослими складаються довірливі стосунки; для школярів 

є доступною професійна психолого-педагогічна допомога. Наявна позаурочна 
виховна система, яка включає в себе не лише шкільні, але й позашкільні струк-
тури; учнівське самоврядування бере активну участь у проведенні профілак-
тичної роботи.

Модель діяльності навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю
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ДОДАТКИ
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Додаток А

Анкета для шкільного координатора Європейської 
мережі шкіл сприяння здоров’я, Національної мережі 

шкіл сприяння здоров’ю

1. Повна назва закладу освіти

1.1. Країна, область, місто:

1.2. Назва закладу освіти:

1.3. Адреса, телефон, факс, e-mail, сайт:

1.4. Прізвище, ім’я, по-батькові директора:
 Телефон робочий:
 Телефон мобільний:
 e-mail:

1.5. Якщо координатором проекту не є директор:
 Прізвище, ім’я, по-батькові координатора:
 Посада координатора:
 Телефон робочий:
 Телефон мобільний:
 e-mail:



120120

1.6 Тип закладу:
o дошкільний
o початкова школа
o середня школа
o середня спеціалізована школа
o позашкільний 
o інші варіанти (гімназія, ліцей, колегіум, колеж, НВК, НВО 

та інші):

1.7. Будь ласка, дайте характеристику школи (наприклад, ет-
нічний склад учнів, умови їх проживання, сімейні умови: повна 
чи неповна сім’я, батьки працевлаштовані чи безробітні). Дода-
ток – соціальний паспорт закладу.

1.8 Кількість учнів
 Хлопців:
 Дівчат:

1.9. Склад учнів
 1–4 класи:
 5–7 класи:
 8–9 класи:
 10–11 класи:

1.10. Вкажіть наявну кількість таких працівників
 Педагоги:
 Соціальні педагоги:
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 Вихователі:
 Психологи:
 Керівники гуртків:
 Медичний персонал:
 Адміністрація:
 Допоміжний персонал:

2. Інші європейські програми в яких бере участь
навчальний заклад

2.1. Чи є школа також членом програми:
o “Міста здоров’я”
o “Європа проти раку”
o “Європа проти СНІДу”
o інших програм (вказати які саме):

2.2. Чи працює школа з іншими школами сприяння здоров’ю 
Вашої країни, області, міста:

o Ні
o Так, з якими: 
o Всеукраїнський рівень (якими?):
o Обласний рівень (якими?):
o Міський рівень (якими?):
o Районний рівень (якими?):
Якщо так, будь-ласка вкажіть чи є школа:
o Членом ЄМШСЗ
o Членом 1-го рівня (районна чи міська мережа)
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o Членом 2-го рівня (обласна мережа)
o Членом 3-го рівня (Національна мережа)

2.3 Чим мотивує школа своє приєднання до ЄМШСЗ, Націо-
нальної мережі:

3. Бюджет

Чи виділено школі бюджет по даному проекту?
o Так, уточніть суму __________________  ,

        ким виділено ______________________
o Ні 

4. Організація та методи навчання

4.1 Чи є у школі окремо виділена робоча група за проектом?
o Так
o Ні
якщо так, то з яких фахівців вона складається: 
Кількість членів групи:

4.2 Співпраця з
медичними службами:
o Так
o Ні
психологічними службами:
o Так
o Ні
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соціальними службами:
o Так
o Ні
релігійними організаціями:
o Так
o Ні
громадськими службами та організаціями:
o Так
o Ні
Якщо так, наведіть приклади співпраці:

4.3 Чи зменшили шкільному координатору педнавантажен-
ня для кращої роботи за проектом?

o Так
o Ні

4.4 Проводяться навчання осіб, які беруть участь у проекті?
o Так
o Ні
Якщо так, то вони проводяться для:
o Педагогічних працівників
o Персоналу закладу
o Учнів
o Батьків
o Громади
Дайте коротку характеристику цих заходів (вкажіть дату 

проведення та назву заходу):
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5. Навчальні програми

5.1 Чи є у закладах спеціальні навчальні програми за проек-
том?

o Так
o Ні
Якщо так, коротко опишіть їх зміст:
Які підручники, посібники при цьому використовуються?

6. Вплив проекту

6.1. Як би Ви хотіли, щоб проект вплинув на Ваш заклад?

6.2. Яким чином проект вже вплинув на Ваш заклад?

7. Сфери діяльності

7.1. Заходи проведені минулого року на місцевому рівні сто-
сувалися:

o Учнів
o Педагогічних працівників
o Персоналу
o Батьків
o Місцевої громади
o Інше
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7.2. На національному рівні:
o Зібрання
o Співробітництво між закладами
o Навчально-методичні матеріали
o Інше:

7.3 На міжнародному рівні:
o Співробітництво між закладами: спільна робота над про-

ектом
o Обмін вихованцями, школярами або педагогічними пра-

цівниками
o Обмін навчально-методичними матеріалами
o Інше:

7.4. Опишіть, які заходи минулого року були проведені 
успішно:

7.5. Опишіть, з якими труднощами Ви зіткнулися минулого 
року?

7.6 Дайте перелік заходів, які проведені минулого року в рам-
ках проекту (дата, назва, число учасників):
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Додаток Б

Анкета районного координатора Європейської мережі 
шкіл сприяння здоров’ю, Національної мережі шкіл 

сприяння здоров’ю

1. Дані про відділ освіти/ міський методичний кабінет

1.1. Країна, область, місто:

1.2. Назва закладу:

1.3. Адреса, тел., факс, e-mail, сайт:

1.4. Прізвище, ім’я, по-батькові завідувача: 
Тел. робочий:
e-mail: 

1.5. Якщо координатором проекту не є завідувач:
ПІБ, посада координатора: 
Тел. робочий: 
Тел. моб. :
e-mail:

1.6. Тип закладу:
o Міський відділ освіти
o Районний відділ освіти
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o Департамент освіти
o Науково-методичний центр міський/районний
o Міський методичний кабінет
o Районний методичний кабінет
o Інше 

1.7. Будь ласка, дайте характеристику закладу, його кадрового 
складу: 

1.8. Кількість учнів в районі 
 Хлопців:
 Дівчат:

1.9. Склад учнів
 1–4 класи:
 5–7 класи:
 8–9 класи:
 10–11 класи:

1.10. Вкажіть наявну кількість таких працівників
 Педагоги:
 Вихователі:
 Соціальні педагоги:
 Керівники гуртків:
 Медичний персонал:
 Адміністрація
 Інші спеціалісти:
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2. Інші європейські програми в яких бере участь район/місто

2.1. Чи є навчальні заклади району/міста також членами про-
грами:

o “Міста здоров’я”
o “Європа проти раку”
o “Європа проти СНІДу”
o інших програм (вказати які саме):

2.2. Чи працюють навчальні заклади району/міста з іншими 
Школами сприяння здоров’ю країни, області, міста:

o Ні
o Так, з якими: 
o Всеукраїнський рівень (якими?):
o Обласний рівень (якими?):
o Міський рівень (якими?):
o Районний рівень (якими?):
Вкажіть кількість навчальних закладів, які є:
o Членом ЄМШСЗ
o Членом 1-го рівня (районний чи міський рівень)
o Членом 2-го рівня (обласний)
o Членом 3-го рівня (національний)

2.3. Чим мотивується приєднання навчальних закладів Ва-
шого району/ міста до ЄМШСЗ, Національної мережі:
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3. Бюджет

Чи виділено в районі/ місті бюджет по даному проекту?
o Так, уточніть суму __________________  ,

        ким виділено ______________________
o Ні

4. Організація та методи навчання

4.1. Чи є у місті/ районі окремо виділена робоча група за про-
ектом?

o Так
o Ні
Якщо так, то з яких фахівців вона складається:
Якщо так, то яка кількість членів груп: 

4.2 Співпраця з:
медичними службами:
o Так
o Ні
Якщо так, наведіть приклади співпраці: 

психологічними службами:
o Так
o Ні
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Якщо так, наведіть приклади співпраці: 

соціальними службами:
o Так
o Ні
Якщо так, наведіть приклади співпраці: 

релігійними організаціями:
o Так
o Ні
Якщо так, наведіть приклади співпраці: 

громадськими службами та організаціями:
o Так
o Ні
Якщо так, наведіть приклади співпраці: 
4.3. Чи зменшили районному/міському координатору наван-

таження для кращої роботи за проектом?
o Так
o Ні

4.4. Проводяться навчання осіб, які беруть участь у проекті?
o Так
o Ні
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Якщо так, то вони проводяться для:
o Педагогічних працівників
o Персоналу закладу
o Учнів
o Батьків
o Громади
Дайте коротку характеристику цих заходів (вкажіть дату 

проведення та назву заходу):

5. Навчальні програми

5.1 Чи є у закладах спеціальні навчальні програми за проек-
том?

o Так
o Ні
Якщо так, коротко опишіть їх зміст:
Які підручники, посібники при цьому використовуються?

6. Вплив проекту

6.1. Як би Ви хотіли, щоб проект вплинув на заклади Вашого 
району/міста?

6.2. Яким чином проект вже вплинув на заклади Вашого ра-
йону/міста?
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7. Сфери діяльності

7.1. Заходи проведені минулого року на місцевому рівні сто-
сувалися:

o Учнів
o Педагогічних працівників
o Персоналу
o Батьків
o Місцевої громади

7.2. Заходи проведені минулого року на обласному рівні сто-
сувалися:

o Педагогічних працівників
o Працівників методичної служби 
o Зібрання
o Учнів 
o Співробітництво між закладами
o Обмін навчально-методичними матеріалами
o Інше 

7.3. На національному рівні:
o Зібрання
o Співробітництво між закладами: спільна робота над про-

ектом
o Обмін навчально-методичними матеріалами
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7.4. На міжнародному рівні:
o Зібрання
o Співробітництво між закладами: спільна робота над про-

ектом
o Обмін вихованцями, школярами або педагогічними пра-

цівниками
o Обмін навчально-методичними матеріалами

Опишіть, які заходи за останні два роки були успішно про-
ведені на місцевому рівні (вкажіть дату, назву, число учасників):

Опишіть, які заходи за останні два роки були проведені 
успішно на обласному рівні (вкажіть дату, назву, число учасни-
ків):

Опишіть, які заходи за останні два роки були проведені 
успішно на національному рівні (вкажіть дату, назву, число учас-
ників):

Опишіть, які заходи за останні два роки були проведені 
успішно на міжнародному рівні (вкажіть дату, назву, число учас-
ників):

7.5. Опишіть, з якими труднощами Ви зіткнулися за останні 
два роки?

7.6. Дайте перелік заходів, які проведені минулого навчаль-
ного року в рамках проекту (вказується дата, назва, число учас-
ників):
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Додаток В

МЕРЕЖА ШКІЛ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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