
«Популяризація здорового способу життя задля сприяння здоров’я нації» 
Освітній проєкт 

 

Напрямок реалізації проєкту (освітні галузі): 

Фізична культура та виховання, превентивне та військово-патріотичне виховання, позашкільна освіта. 

 

Мета проєкту: 

Створення єдиного інформаційного середовища для популяризації здорового способу життя, розвитку національного та 

військово-патріотичного виховання, спонукання до застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного 

здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку, підвищення якості знань здобувачів освіти та розвиток фахових 

компетентностей педагогічних працівників. 

 

Завдання проєкту: 

✓ формування здоров’язбережувальної компетентності;  

✓ розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна 

розв’язувати із застосуванням здоров’язбережувальних компетентностей, а також здатності робити усвідомлений вибір; 

✓ формування компетентностей в галузях фізичної культури, військово-патріотичного виховання, інших ключових 

компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності й розвитку здібностей; 

✓ формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної поведінки 

здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку; 

✓ розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 

✓ практичне застосування здоров’язбережувальних компетентностей на теренах громад. 

 

Актуальність проєкту: 

Увага до питання здоров'я школярів останнім часом суттєво зросла. Турботу викликає значне зменшення кількості 

абсолютно здорових дітей, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання дитячої смертності, пасивність, 

апатія та навіть агресивне ставлення до навчання. А отже, актуальність проєкту тісно переплітається із метою сучасної 

школи, саме збереження духовного, фізичного, психічного здоров'я учнів, формування в них відповідального ставлення до власного 

життя. Виникає необхідність у формуванні здоров’язбережувальної компетентності здобувачів освіти та використанні освітніх 

технологій, що полегшують формування нових знань, зберігаючи при цьому здоров'я здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

Іншою складовою проєкту є військово-патріотичне виховання, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, 

готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-

патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист 



Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також 

вивчав ти бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил. 

Головним результатом виховних зусиль має стати готовність молодої людини до військово-патріотичної діяльності як 

внутрішнього системного утворення, що передбачає п'ять основних компонентів — освітній, фізичний, психологічний, соціальний 

і духовний. 

 

Цільова аудиторія (учасники) проєкту: 

Вчителі фізкультури, основ здоров’я, «Захисту України», керівники гуртків та секцій спортивного, військово-патріотичного 

та туристсько-краєзнавчого напрямків, здобувачі освіти закладів освіти Новоселицької, Боянської та Мамалигівської 

територіальних громад. 

 

 Тривалість проєкту: 

2021/2022 навчальний рік. 

 

 Шляхи реалізації проєкту: 

Що? Коли? Хто? 
Індикатори 

успішної реалізації 

Створення єдиного інформаційного середовища для педагогічних 

працівників з метою налагодження активної співпраці та обміну 

досвідом 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

мережа Viber-

спільнот, форум на 

сайті КУ «ЦПРПП» 

Створення онлайн-бази педагогічних знахідок вчителів громад з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 
база ППД на сайті 

КУ «ЦПРПП» 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти 

шляхом проведення наукових, інструктивно-методичних, 

консультативних заходів 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах відділу освіти 

та КУ «ЦПРПП» 

Визначення проблем населених пунктів шляхом спостереження та 

опитування, під час проведення навчальних занять та практичних 

робіт, екскурсій, навчальної практики 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Започаткування та реалізація шкільних/класних 

здоров’язбережувальних проєктів, спрямованих на вирішення 

визначених проблем населених пунктів 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 



Активна участь педагогів та здобувачів освіти в 

загальнонаціональній програмі Президента України «Здорова 

Україна» 

протягом 

навчального року 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Проведення в закладах освіти тижнів/декад з навчальних 

предметів здоров’язбережувальної галузі  

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Залучення здобувачів освіти до участі в різноманітних конкурсах, 

змаганнях та фестивалях 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення різноманітних спортивних та 

туристсько-краєзнавчих змагань 

березень-травень 

2022 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Активізація діяльності системи військово-патріотичного 

виховання «Сокіл» («Джура») 

протягом 

навчального року 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

 

Очікувані результати проєкту: 

Критерії Індикатори 

Підвищення рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

предметів здоров’язбережувальної галузі 

Покращення результативності здобувачів освіти під час 

змагань та конкурсів 

Вдосконалення фахових компетентностей педагогічних 

працівників закладів освіти 

Успішна атестація педагогів, активізація науково-

методичної роботи вчителів 

 


