
 
УКРАЇНА 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  

ООппооррнниийй   ззааккллаадд   «« ВВиирр іішшааллььнн еенн ссььккаа   ззаагг ааллььнноооо ссввііттнняя   шшккооллаа   ІІ -- ІІ ІІ ІІ   ссттууппеенн іі вв   

ЛЛооххввииццььккоо її   ррааййоонннноо її   ррааддии   ППооллттааввссььккоо її   ооббллаассттіі »»   

вул. Перемоги, буд. 49, с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області,  37263 

Тел. (05356) 93-7-12  E-mail: Vyrpaa@gmail.com   Код ЄДРПОУ 23548781 

 

 

НАКАЗ 

 

04.09.2020           №70 

 

 

Про організацію та проведення 

навчальних циклів з формування 

здорового способу життя «Разом до 

здоров’я» в 2020-2021 навчальному році 

 

 

На виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської облдержадміністрації та Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації від 18.08.2020 №1445-Аг/244 «Про організацію та 

проведення навчальних циклів з формування здорового способу життя «Разом 

до здоров’я» у закладах загальної середньої освіти області в 2020-2021 

навчальному році,  спільного наказу КНП Лохвицька районна лікарня 

Лохвицької районної ради, КНП Лохвицький центр первинної медико-

санітарної допомоги Лохвицької районної ради, відділу освіти Лохвицької 

районної держадміністрації від 20.08.2020 року №276/195/176 та з метою 

підвищення ефективності проведення навчальних циклів «Разом до здоров’я», 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план проведення заходів у рамках циклів медичних і 

гігієнічних знань «Разом до здоров’я» (Додаток). 

2. З метою створення умов щодо ефективного керівництва діяльністю, 

пов’язаною з впровадженням навчальних циклів з формування здорового 

способу життя «Разом до здоров’я» створити робочу групу в такому 

складі: 

1. Козачко Т.А.  – заступник директора з виховної роботи; 

2. Соломаха Л.М.  – медсестра школи; 

3. Клюшник Л.С.  – педагог-організатор; 

4. Коваленко О.О.  – практичний психолог; 

5. Гальченко Ю.В.  – соціальний педагог. 
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3. Організувати та провести навчальні цикли з формування здорового 

способу життя «Разом до здоров’я» відповідну до плану. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Козачко Тетяні Анатоліївні до 

15.05.2021 року подати у відділ освіти звіти про проведену роботу 

відповідно додатка 3 до спільного наказу від 20.08.2020 року 

№276/195/176. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи      О.А. П’ятницький 

 

 
  



 

 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

від 04.09.2020року №70 

«Про організацію та проведення навчальних циклів з формування 

здорового способу життя «Разом до здоров’я» 

 в 2020-2021 навчальному році» 

 

№ 
Назва посади 

працівника 

Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

2 Заступник директора з 

виховної роботи 

Козачко Т.А. 
  

3 Медсестра Соломаха Л.М. 
  

4 Педагог-організатор Клюшник Л.С. 
  

5 Практичний психолог Коваленко О.О. 
  

6 Соціальний педагог Гальченко Ю.В. 
  

 
 

  



                                                                                                            Додаток  

                                                                                                       до наказу по школі 

                                                                                                            від 04.09.2020  №   

 

 

Тематичний план  

з реалізації циклів медичних і гігієнічних знань «Разом до здоров’я»  

в ОЗ «Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

 

Тематика 

заходу 

Учасники Форма проведення Відповідальні за 

організацію та 

проведення 

Залучаються 

до 

проведення 

І. Модуль «Здоров’я як цінність» 

1. Здоров’я – 

основна 

загальнолюдська 

цінність 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Тренінги, рольові ігри, 

учнівські проекти, конкурси 

(арт, фото, літературні), 

тощо (у тому числі в режимі 

онлайн) 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

2. Як вести 

здоровий спосіб 

життя 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Диспути, флешмоби, 

змагання, турніри, учнівські 

проекти, перегляд науково-

популярних фільмів, тощо (у 

тому числі в режимі онлайн) 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

3. Рухова 

активність – 

запорука 

здоров’я 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Практичні вправи, 

інтерактивні ігри, тренінги, 

учнівські проекти,змагання, 

турніри, тощо (у тому числі 

в режимі онлайн) 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

ІІ. Модуль «Гігієна як основа здоров’я» 

1. Гігієна тіла 

(шкіри, волосся, 

одягу) та ротової 

порожнини 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Інтерактивні та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проєкти, 

свята, практичні вправи, 

тощо (у тому числі в режимі 

онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

2. Принципи 

раціонального 

харчування 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Квести та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проєкти, 

свята, практичні вправи, 

тощо (у тому числі в режимі 

онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

3. Гігієна зору, 

слуху  

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Квести та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проєкти, 

свята, практичні вправи, 

тощо (у тому числі в режимі 

онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

4. Профілактика 

порушень. 

постави  

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Квести та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проєкти, 

свята, практичні вправи, 

тощо (у тому числі в режимі 

Медсестра Педагогічні 

працівники 



онлайнє 

ІІІ. Модуль «Знання – зброя проти інфекційних захворювань» 

1. Гепатити (А, 

В, С) 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Круглі столи, конференції, 

інтерактивні та рольові ігри, 

диспути, конкурси 

малюнків, плакатів учнівські 

проєкти, тощо (у тому числі 

в режимі онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

2. Кишкові 

інфекції 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Круглі столи, квести та 

рольові ігри, диспути, 

конкурси малюнків, 

учнівські проєкти, брифінги, 

інформаційні години, тощо 

(у тому числі в режимі  

онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

3. Паразитарні 

захворювання 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Бріфінги, круглі столи, 

інформаційні години, 

інтерактивні вправи (у тому 

числі в режимі онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

 

ІV. Модуль «Поведінка як умова здоров’я» 

1. Як уникнути 

залежностей, що 

руйнують 

здоров’я? 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

єренінги, інтерактивні 

вправи, рольові ігри, 

конкурси малюнків 

(плакатів), перегляд 

науково-популярних 

фільмів, учнівські проекти, 

тощо (у тому числі в режимі 

онлайн) 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

2. Наслідки 

ризикової 

сексуальної 

поведінки, 

профілактика 

інфекцій, що 

передаються 

статевим 

шляхом (далі – 

ІПСШ) 

Учні 8-11 

класів, 

батьки 

Тренінги, інтерактивні ігри, 

перегляд науково-

популярних фільмів, тощо (у 

тому числі в режимі онлайн) 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

Всього – 12 тем     

І. Модуль «Здоров’я як цінність» 

1. Здоров’я – 

основна 

загальнолюдська 

цінність 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Тренінги, рольові ігри, 

учнівські проекти, конкурси 

(арт, фото, літературні), 

тощо 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

2. Як вести 

здоровий спосіб 

життя 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Диспути, флешмоби, 

змагання, турніри, учнівські 

проекти, перегляд науково-

популярних фільмів, тощо  

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

3. Рухова 

активність – 

запорука 

здоров’я 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Практичні вправи, 

інтерактивні ігри, тренінги, 

учнівські проекти,змагання, 

турніри, тощо 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 



ІІ. Модуль «Гігієна як основа здоров’я» 

1. Гігієна тіла 

(шкіри, волосся, 

одягу) та ротової 

порожнини 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Інтерактивні та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проекти, 

свята, практичні вправи, 

тощо 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

2. Принципи 

раціонального 

харчування 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Інтерактивні та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проекти, 

свята, практичні вправи, 

тощо 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

3. Гігієна зору, 

слуху  

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Інтерактивні та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проекти, 

свята, практичні вправи, 

тощо 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

4. Профілактика 

порушень. 

постави  

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Інтерактивні та рольові ігри, 

конкурси малюнків і 

плакатів, учнівські проекти, 

свята, практичні вправи, 

тощо  

Медсестра  Педагогічні 

працівники 

ІІІ. Модуль «Знання – зброя проти інфекційних захворювань» 

1. Гепатити (А, 

В, С) 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Круглі столи, конференції, 

інтерактивні та рольові ігри, 

диспути, конкурси 

малюнків, плакатів учнівські 

проекти, тощо  

Медсестра Педагогічні 

працівники 

2. Кишкові 

інфекції 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Круглі столи, інтерактивні 

та рольові ігри, диспути, 

конкурси малюнків, 

учнівські проекти, брифінги, 

інформаційні години, тощо 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

3. Паразитарні 

захворювання 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Брифінги, круглі столи, 

інформаційні години, 

інтерактивні вправи 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

 

ІV. Модуль «Поведінка як умова здоров’я» 

1. Як уникнути 

залежностей, що 

руйнують 

здоров’я? 

Учні 1-11 

класів, 

батьки 

Тренінги, інтерактивні 

вправи, рольові ігри, 

конкурси малюнків 

(плакатів), перегляд 

науково-популярних 

фільмів, учнівські проекти, 

тощо 

Педагогічні 

працівники 

Медсестра 

 Наслідки 

ризикової 

сексуальної 

поведінки, 

профілактика 

ІПШС  

Учні 8-11 

класів, 

батьки 

Тренінги, інтерактивні ігри, 

перегляд науково-

популярних фільмів, тощо 

Медсестра Педагогічні 

працівники 

Всього – 12 тем     

 

Директор школи       О.А. П’ятницький 


