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Аналіз виконання програми  
«Здоров’я дітей – наше майбутнє!» 

2004-2010рр 
 

   За шість років існування програми «Здоров’я дітей – наше майбутнє!» 
досягли таких результатів: 

1. За щорічним аналізом захворюваності учнів гімназії визначався рівень 
здоров’я (додається). На початку дії програми 2004-2005рр рівень 
простудних захворювань складав майже 90% і поступово знизився до 
30 - 40%.  

2. На початку та у кінці навчального року учні гімназії проходили 
тестування фізичних якостей за Державними програмами та 
нормативами на швидкість, силу, спритність, гнучкість, витривалість, 
плавальні навички. Рівень показників цих якостей покращився. 

3. Більша частина уроків фізичної культури проводилася свіжому повітрі 
з наданням вправ аеробного характеру оздоровчого бігу, рухливих та 
спортивних ігор. 

4. Учням 5 – 9 класів надавалося 3 уроки плавання на тиждень. Учні 
вивчили три спортивні способи плавання - кроль на грудях, на спині, 
брас, гарно володіють технікою плавання, мають гарні показники. 

5. Для самостійної роботи учням пропонувалося домашнє завдання для 
розвитку основних рухливих здібностей. 

6. Під час уроків фізичної культури і плавання тимчасово звільнені за 
станом здоров’я учні вивчали матеріал з основ здорового способу 
життя та письмовою роботою з цієї теми. 

7. Розроблені методичні посібники та рекомендації учням про здоров’я 
такі як: «Найбільше багатство – здоров’я!», «Вчись бути здоровим!», 
«Формуй поставу!», «Все про плавання!», рекомендації про збереження 
зору, про загартування, тренувальний режим, здорове харчування, інші. 
Учням, 5 класів, які вступають до гімназії надаються такі посібники. 

За період дії програми значно покращився стан здоров’я учнів, зменшилися 
пропуски уроків, виникаючі простудні захворювання переносяться легко і 
без ускладнень. 
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Аналіз стану здоров’я 
учнів 5 – 9 кл. гімназії «Діалог»  

за результатами диспансерного огляду  
2009 та 2010 рр.  

 
   Здоров’я – це найцінніший дар природи, найбільше багатство людини. На 
все життя воно нікому з нас не дано, про здоров’я потрібно дбати щодня.  
   Протягом двох років учні нашої гімназії проходили диспансеризацію. 
Лікарі обстежили дітей і зробили свої висновки. 
   За результатами обстеження показник рівня здоров’я серед учнів 5 – 9 кл. 
гімназії складає : 
 

2009р 
 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 
         539 учні 169 – 31% 370 – 69% 
 

2010р 
 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 
        540 учнів 182 – 35% 362 – 65% 
 
 
За результатами обстеження учнів 5 класів, які вступили до гімназії з 
різних шкіл м.Києва, середній показник рівня здоров’я складає: 
 
 
Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 
2009р                         107  31 – 29% 76 – 71% 
 
\ 
Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 
2010р                         110  38 – 35% 72 – 65% 
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Органи травлення 
 

   За обстеженням лікарів 2009р. на перше місце серед захворювань в учнів 5 
– 9 кл. вийшли захворювання органів травлення в 156 учнів, це 29%. 
  
За обстеженням 2010р. захворювання органів травлення зменшилися на 
5% - 106 учнів, це 24%.  
 
   У 2010р до гімназії вступили 21% учнів 5кл що мають захворювання 
органів травлення.  
 
Ось не повний перелік захворювань органів травлення учнів гімназії: 
дискінезії жовчовивідних шляхів (ДЖВШ), гастродуоденіти, панкреатити, 
хронічні холіцестити, деформація жовчних шляхів, ожиріння, дисбактеріози, 
хронічні гастрити.  
   Встає питання: «Як ці діти набули таких дорослих хронічних хвороб?» І 
чому це питання схвилювало гімназію? А тому що гімназія намагається 
надати хворій дитині якісні знання! А яким чином оці учні мають бігати, 
стрибати, розвивати свої фізичні якості - спритність, швидкість, 
витривалість, силу? Яке навантаження можна дати оцим дітям? Батьки не 
слідкують за тим, щоб дитина вчасно снідала якісною, корисною, 
збалансованою під дитячий шлунок їжею, її потрібно харчувати  перед 
навчанням згідно віку і рекомендаціям лікарів. Діти привчені дома до 
смаженого, жирного, солодкого, кетчупів, майонезів, ковбас, чипсів, 
канцерогенних напоїв та інших шкідливих харчів -  то маємо те що маємо - 
нездорову дитину. Ми намагаємося навчити дітей правильно харчуватися, 
надати інформацію про продукти, які вживати взагалі не можна.  
     
   На кафедрі фізичної культури розроблено методичний посібник для учнів 
«Вчись бути здоровим!», один з підрозділів висвітлює проблеми здорового 
природного харчування. На сайті гімназії за новою програмою буде надана 
повна інформація про здорове харчування. 
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Порушення постави 
 

   У 2009р. захворювання з порушення постави були на другому місці - 139 
учнів - 24%.  
У 2010р це показник знизився до – 18% - 96 учнів. 
 
   Сюди відносяться сколіотичні постави і сколіози, кіфосколіози, кіфотичні 
постави, продольне плоскостопство, інші. 
 
 

Порушення постави  
 

5 – 9 кл. 5 кл. 

2009р 
 

2010р 

127 уч. – 24% 
 

96 уч. – 16% 

36 уч. – 34% 
 

19уч. – 17% 
 
 
 
   Перед адміністрацією гімназії «Діалог», перед кафедрою фізичної культури 
стало питання шукати способи відновлення здоров’я дитини. 
   Розроблені посібники «Вчись бути здоровим!», «Формуй поставу!», «Все 
про плавання!», де надана інформація про захворювання з порушення 
постави, складені комплекси вправ для щоденного виконання. І це дало 
результати, зменшилася кількість таких захворювань учнів. 
  Плаванню у гімназії надається особлива увага. Всі знають, що плавання 
виправляє поставу, розвантажує хребет, тренує м’язи всього тіла, тренує 
дихальну систему, очищує та загартовує організм, плавання щадить росткові 
зони тіл хребців, знімає навантаження з хворої зони. Надзвичайно важлива 
роль плавання у житті дитини тому, що фізичні вправи у воді, плавальні рухи 
укріплюють зв’язки, формують поставу, попереджують сколіози. Хребет у 
дитини м’який, еластичний. У воді він формується правильно. Завдяки 
плаванню попереджається і розвиток плоскостопості. 
.  
   Наша гімназія має басейн. Адміністрація гімназії створила всі умови щодо 
плавання дітей. Це унікальна можливість в учбовому процесі навчити дітей 
гарно плавати та загартовувати організм. Учні, які відвідують басейн без 
пропусків, взагалі не хворіють. На кафедрі фізичного виховання гімназії 
розроблено програму з плавання, викладається спортивне плавання, 
вивчаються спортивні способи плавання, діти отримують достатні фізичні 
навантаження за віком, розроблено методичний посібник «Все про 
плавання!». На сайті гімназії буде викладена повна інформація що до 
відвідування уроків, показників з плавання. 
 



 13

Захворювання органів зору 
 

   Третє місце займають захворювання органів зору. У 2009р - 92 учні мали 
таке захворювання, це складало 18%.  
   До 5 класу у 2009р. вступила 21 дитина з порушеннями зору. Це складає 
20% учнів 5 класів. У посібнику «Вчись бути здоровим!» в розділі про зір 
надані комплекси вправ для відновлення та збереження зору. 
 
 

Органи зору 5 – 9 кл. 5 кл. (107уч) 
2009р                  3 місце 92 уч. – 18% 21 уч. – 20% 
 

Органи зору 5 – 9 кл. 5 кл. (110уч) 
2010р                  3 місце 88 уч. – 16% 16 уч. – 15% 
 
 

Захворювання Лор органів 
 

   Далі 4 місце займають захворювання ЛОР органів, це хронічні тонзиліти, 
хронічні риніти, захворювання верхніх дихальних шляхів. Такі хвороби було 
виявлено у 86 учнів, що складало 16% дітей. У 5 класах 22 учні - 21%. 
  

ЛОР захворювання 5 – 9 кл. 5 кл. 
2009р 

 
               2010р 

76 уч. – 16% 
 

55 уч. -13% 

22 уч. – 21% 
 

14 уч. – 13% 
 
 

Захворювання серцево – судинної системи 
 

мали 32 дитини 5 – 9 кл., зокрема у 5 класах їх було 9 осіб. А у 2010р – 26уч. 
– 6%. 
 

Серц. захворювання 5 – 9 кл. 5 кл. 
2009р 

 
               2010р 

29 уч. – 8% 
 

26 уч. -6% 

9 уч. – 8% 
 

5 уч. – 5% 
 
    Диспансерним обстеженням виявлені учні з захворюванням нирок, 
пієлонефритами, захворюваннями щитовидної залози, зобом 1ст., 
алергічними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом. 
 



 14

 
Споконвічне питання – що робити? 

 
НЕ кидати здоров’я дітей напризволяще, на потім. Здоров’я 

дитини у наших руках! 
 

Рекомендації, які ми надаємо учням: 
 

1. Дитина має розпочати день з ранкової гімнастики, комплексу силових 
вправ, робити віджимання, підтягування, присідання, інше. 

2. Дитина обов’язково має завести загальний зошит та записувати все 
виконане фізичне навантаження на протязі дня, в тому числі плавальне. 

3. Дитина має проводити загартовуючи процедури від простих до 
складних – обтирання, обливання, контрастні душі, поступово, за 
станом здоров’я. 

4. Снідати якісну домашню їжу, з достатньою кількістю визначених за 
віком вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, зокрема рослинних, 
вуглеводів. 

5. Брати з собою у школу якісні харчі. 
6. Обов’язково обідати гарячим дієтичним обідом. 
7. Після уроків прогулянка на свіжому повітрі і збалансована домашня 

їжа, відвідування спортивних секцій. 
8. Приготування уроків вчасно і в провітреній та добре освітленій кімнаті. 
9. Домашня вечеря, але не на ніч, спокійні ігри, сон на твердому матраці з 

відкритою кватиркою. Лягати спати треба вчасно, сон не менше 8 – 9 
годин. 

10. Активний відпочинок на свіжому повітрі у вихідні! 
 

           Батьки за законом України відповідають за здоров’я своїх дітей! 
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Пояснювальна записка 
 
 
 

   Реформування навчального процесу в загальноосвітній школі 
відповідно до Закону України про загальну середню освіту 
ґрунтується на питаннях нового педагогічного мислення.   
Визначальними складовими процесу реформування є оновлення 
змісту освіти, удосконалення форм і методів навчання, 
впровадження в практику шкільного життя нових інноваційних 
технологій. 
   «Першочергове значення для розвитку освіти є впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 
забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного 
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 
покоління до життєдіяльності в інформаційному просторі». 
   Здоров’я дітей – це соціальна проблема розвитку всього 
суспільства. Брахман, засновник учення про здоров’я, стверджував, 
що збереження і відтворення здоров’я прямо залежить від рівня 
культури, яка є мірою усвідомлення й оволодіння людиною свого 
ставлення до самої себе, до суспільства, до природи. Треба 
прагнути, щоб батьки, школа, держава допомагали молодому 
поколінню набувати такі знання й навички щодо здоров’я, які б 
стали буттям, увійшли в їхню історію, культуру, побут, звички.  
   21 століття – це доба, спрямована на особистість. 
   Україна переживає кризу в охороні здоров’я населення, завдяки 
цьому різко збільшилась захворюваність. Сучасні умови 
соціального розвитку негативно впливають на стан здоров’я дітей. 
Близько 90% школярів мають незадовільну фізичну підготовку та 
різноманітні захворювання. 
   Оновлена інноваційна програма кафедри фізичної культури за 
дистанційною формою навчання передбачає надання послідовної 
інформації стосовно здорового способу життя учнів, створення 
принципово нових підходів до навчання здоров’ю і спрямована на 
відновлення здоров’я дітей нашої гімназії. Головною метою 
програми є збереження та зміцнення здоров’я учнів гімназії, 
формування в них розуміння цінності здоров’я, здорового способу 
життя. 



 16

   Свій життєвий шлях кожна людина обирає сама і його напрямок 
багато в чому залежить від того, який спосіб життя веде ця людина.   
Звичайна рухова активність сучасної людини, екологія сьогодення, 
вода, харчування рідко забезпечують здоров’я, навпаки, вбивають 
його. Реалізувати свої можливості на практиці й досягти в житті 
успіху значно краще здоровій людині, яка веде здоровий спосіб 
життя. Фізичні навантаження, правильне харчування, загартування, 
захист від хвороб, догляд за своєю особистістю сповільнює не 
тільки процеси старіння, але є корисними у будь-якому віці. 
Зберегти молодість, психічне, фізичне здоров’я до глибокої 
старості допоможуть як фізичні вправи, так і любов до ближнього, 
позитивний настрій. 
   Все в своєму житті ми створюємо самі, своїм мисленням, своєю 
поведінкою. Кожну мить на людську істоту надходить великий 
потік інформації. Мозок людини, мозок дитини, школяра вибирає 
саме ту інформацію, яку вона розуміє. Це визначає її життя, шлях, 
це її підсвідома програма, її унікальна реальність. Дитина 
створює свій світ в якому вона буде жити. Ми, люди, самі 
складаємо наші хвороби, ситуації в житті, здоров’я, успіх, 
багатство. Людина, це унікальний комп’ютер, вона може сама себе 
програмувати. І ця програма працює через мислення. Завдання 
вчителя фізичної культури гімназії «Діалог» сформувати у дитини 
такі підсвідомі установки, з якими вона буде жити, відповідати за 
своє здоров’я і проживе здорове та довголітнє життя.  
      Ми живемо не ізольовано, а є частиною навколишнього світу. 
Здоров’я - це рівновага між нашим способом існування і 
оточуючим світом, це гармонія. Захворювання виникає при 
порушенні гармонії та рівноваги. Хвороби руйнують не окремий 
орган, а організм в цілому, імунну систему, переходять до 
нащадків. Завдання вчителя знайти модель взаємовідносин з учнем 
для встановлення рівноваги між оточуючим світом та особистим 
здоров’ям, навчити дитину бути здоровою.   
 
   Формувати мислення дитини стосовно здоров’я, формувати 
способи поведінки у такому непростому сьогоденні будуть 
вчителі кафедри фізичного виховання за інноваційною формою 
освіти. 
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   Два роки проводиться диспансерне обстеження учнів. Вивчаючи 
стан здоров’я учнів нашої гімназії за результатами медичного 
огляду за 2009,  2010 роки,  дійшли висновку що в гімназії вчиться 
35%  умовно здорових та 65%  учнів,  які мають ті чи інші 
захворювання. В 2004 році за висновками попередньої програми їх 
було близько 90%.  Кроки назустріч здоров’ю,  які почалися за 
попередньою програмою принесли свої позитивні результати.  
   Інформація про здоровий спосіб життя, яку надали вчителі 
кафедри фізичної культури навчила учнів аналізувати стан свого 
здоров’я та робити висновки на користь останнього, у гімназії 
знизився рівень простудних захворювань на 30% - 40%.  
   На державному рівні була проведена диспансеризація учнів у 
2009-2010рр. Вивчаючи результати цих диспансеризацій, у 2010 
році порівняно з 2009 роком зменшилася захворюваність, зокрема: 
органи травлення на 3%, порушення постави – 7%, Лор 
захворювання 3%, зору 1%, серцево-судинної системи 3%.  
   На першому місці серед всіх хвороб у гімназії займають 
захворювання органів травлення - 24%, 27% було минулого року. 
Звідки ростуть ноги цього захворювання – відомо. Гіпократ сказав: 
«Всякий излишек противен природе».  Їмо не те,  що треба,  діти 
харчуються не так,  як потрібно.  Радує те,  що в своїх роботах з 
аналізу власного здоров’я діти розуміють, що з ними відбувається і 
завдяки чому.  
   Друге місце по захворюваності займає порушення постави, 
показники цього захворювання знизилися з 25% до 18%. 
   Оновлена програма здоров’я за дистанційною формою навчання 
передбачає вдосконалення розпочатої ще у 2004р програми 
«Здоров’я дітей – наше майбутнє!» 
   Щоб сформувати у дитини поняття здорової людини, навчити її 
здоровому способу життя потрібна співпраця вчителя, учня, 
батьків. Інформація про те, яким чином створити і підтримати 
здоров’я для успішного сьогодення та успішного майбутнього учня 
гімназії буде викладена у програмі на сайті гімназії і стане 
доповненням що до існуючої традиційної системи уроків 
фізичної культури. 
 
   Кафедра фізичної культури пропонує програму відтворення 
здоров’я дітей, як нову модель співпраці вчителя і учнів гімназії , 
де дитині відведена не пасивна роль опікуючої сторони, а роль 
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думаючої, творчої особистості. За цією програмою, змінюється 
підхід до здоров’я дітей, виховується нове мислення. 
 
   Дана програма передбачає три блоки-модулі за дистанційною 
формою навчання: 
   Перший блок - створення на сайті гімназії банку інформації. 
Надання повної інформації про складові здорового способу життя, 
що стосуються усіх сфер здоров’я – фізичного, духовного, 
соціального, психічного. 
 
   Другий блок – надання інформації з тренувального режиму. 
 
   Третій блок – домашні завдання. 
 
   Щаслива людина –  це здорова людина,  яка дружить з руховою 
активністю, фізичною культурою, спортом, пізнає навколишній 
світ, стверджує особисте „Я”. Проблема зміцнення здоров’я 
засобами фізичної культури споконвічна. Ще у стародавній Греції 
Горацій застерігав людство: «Якщо не бігаєш, поки здоровий, 
доведеться бігати, коли захворієш». 
 
   Загальновизнано, що фізичні вправи, рухові дії, плавання, 
загартування, раціональне харчування – найкращий шлях до 
оздоровлення. 
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Концептуальні підходи в реалізації  
програми «Здорові діти – наше сьогодення!», 

 щодо розвитку інноваційно-освітньої  
діяльності гімназії за  

дистанційною формою освіти. 
 
 
 

Основні підходи до розв’язання  
навчальних, оздоровчих та виховних завдань: 

 
 

1. Формування знань що до ефективного використання фізичних 
вправ для зміцнення здоров’я, активного здорового способу 
життя. 

2. Набуття ефективних знань з фізичної культури, основ 
здорового способу життя, гігієни, рухового режиму, 
раціонального харчування, загартування, з впливу плавання на 
здоров’я людини. 

3. Формування навичок самостійних занять для розвитку 
основних якостей – швидкості, витривалості, спритності, сили, 
гнучкості, швидкісно-силових якостей.  

4. Виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і 
здоров’я оточуючих. 

5. Виховання інтересу, потреби і звички до щоденних занять 
фізичними вправами для здоров’я. 

6. Формування самооцінки своїх здібностей, впевненості у своїх 
силах, витримки. 
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Форми організації впровадження 
програми  

„Здорові діти – наше сьогодення!”: 
 

1. Пошуково-дослідницька діяльність. 
2. Робота з літературою, з інформативними бюлетенями, що 

створюються через Інтернет, довідникову та поточну пресу. 
3. Спортивно-виховна та оздоровча робота. 
4. Виставки учнівських робіт щодо основ здорового способу 

життя. 
5. Клубна діяльність. Зустрічі з представниками міського Центру 

здоров’я. Створення власного клубу здоров’я. 
6. Гімназійна преса. Випуск газети «Здоров’я гімназиста». 
7. Робота з батьками. 
8. Система домашніх завдань. 
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Програма реалізації інноваційного проекту 
 

« Здорові діти – наше сьогодення!» 
 

1). Актуальність проекту: 
 
   Послідовна реалізація особистісного підходу до здоров’я кожного 
учня, урахування їхніх індивідуальних особливостей в тривалому 
навчанні здоровому способу життя може принести користь учням у 
виборі не тільки майбутньої професії, але і у подальшому житті. 
   Усвідомлене ведення здорового способу життя, здоров’я 
зберігаючи інноваційні технології взаємодіють з економічними 
вимогами ринку праці. Здорова людина має більше шансів до 
продуктивної творчої праці та здорового довголіття. 
   Впровадження основ здорового способу життя у цьому контексті 
розглядається як одна із актуальних проблем. 
   Постає питання не лише навчати учнів певному об’єму знань, що 
визначено стандартом освіти, але й розробляти та впроваджувати в 
освіту інноваційні умови розвивально-виховної роботи на всіх 
етапах шкільного навчання. 
   Побудова кар’єри, конкуренто діяльна здатність до праці вимагає 
міцного здоров’я та постійного ведення здорового способу життя. 
Необхідність поєднання знань про здоровий спосіб життя з 
розвитком в учнів високої відповідальності за своє здоров’я, в 
подальшому вибору шляху в житті і трудовій діяльності стає 
актуальним в наше сьогодення, дає можливість прогнозувати 
успішне майбутнє наших дітей. 
   Пропонований проект розглядається як один з науково-
методичних підходів до модернізації сучасної освіти, зокрема 
організації надання знань кожному учню за дистанційною формою 
навчання в спілкуванні та наданні необхідних знань, рекомендацій 
через Інтернет. 
   У проекті пропонується шляхи вирішення проблеми успішного 
усвідомлення знань, розвитку в учнів мислення, умінь 
використовувати ці знання на практиці та розвивати власне 
здоров’я. 
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2). Мета та завдання проекту: 
 
   Метою проекту є впровадження в навчально-виховний процес 
інноваційної технології що до розвитку власного здоров’я учня, 
ведення здорового способу життя, вибору успішної професії, 
плануванню кар’єри та формуванню соціально значущих життєвих 
компетенцій відповідно до вимог сучасного життя. 
 
   Основне завдання проекту полягає в розробці та реалізації 
програмно-методичної системи та створення технічних 
розвиваючих навчальних умов інтегрованого змісту 
позапрограмного навчання, за допомогою яких учні в гімназії 
набувають життєвої компетенції як особистісного чинника, що 
сприяє покращенню здоров’я та розумінню його цінності. 
 
   Цілі проекту: 
Розвиток в учнів на всіх етапах навчання здорового мислення, 
раціональної поведінки в умовах сьогодення, поняття про шкідливе 
для здоров’я харчування, сучасну екологію навколишнього 
середовища. 
Формування іміджу здорової людини, почуття людської гідності, та 
створення цінності здорового способу життя. 
Організація розвивального середовища на змісті навчальних 
дисциплін фізичної культури, плавання, основ здоров’я, психології 
здорової людини, фізичних та хімічних складових здоров’я 
людини. 
Здійснення на ранньому етапі індивідуальної спрямованості 
здорового способу життя. 
Формувати в учнів розуміння того, що найбільше багатство людини 
– її здоров’я. 
 
   Завдання проекту: 
Забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями та 
навичками що до ведення здорового способу життя становлення та 
збереженню власного здоров’я. 
Сприяти організації інноваційної за змістом пошуково-
дослідницької роботи, пов’язаної із набуттям досвіду та умінь 
встановлювати ділові відносини з людьми, які набули знань і умінь 
та мають великій досвід ведення здорового способу життя. 
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Створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і 
учнів, практичного застосовування нами набутих знань та способів 
впровадження інтерактивних технологій. 
 
3). Зміст, форми і методи проекту: 
 
   Проект сприяє поглибленню розвивальних можливостей діючої 
державної програми, розширенню форм організації навчальної 
діяльності, оновленню викладання основних навчальних дисциплін, 
організації пізнання та самопізнання здоров’я, набуття учнями 
гімназії нового досвіду самореалізації здорової життєдіяльності. 
 
Основні форми організації навчання: 
Дистанційне навчання засобами Інтернету, уроки, гурткова робота, 
семінари, практичні заняття в позаурочний час, змагання, диспути, 
обговорення, система домашніх завдань, ділові клуби, 
консультаційний центр, індивідуальна робота, творча самостійна 
робота, розробка планів індивідуального оздоровлення, туристична 
робота, спортивно-масова робота, ведення щоденників з 
самоаналізу здоров’я та тренувального режиму, робота з батьками, 
класними керівниками, бібліотекою, пошуково-дослідницька 
робота. 
   Організація розвивального навчально-виховного процесу 
базується на спільній діяльності учнів, вчителів, батьків, 
адміністрації, класних керівників, медичних працівників, психолога 
та передбачає право на відкритість в оцінюванні учнів, особисто 
відповідальність за судження, оцінки, рекомендації, вимоги, 
вчинки, необхідно матеріальну та моральну підтримку. 
   Таким чином, формування основ здорового способу життя, та 
набуття знань учнів гімназії є реальною новою формою зв’язку 
школи-гімназії з практикою та вимогою сьогодення в умовах 
ринкової економіки.  
 
4). Кадрове забезпечення та цільові групи: 
 
- директор гімназії та заступники директора, вчителі, психолог, 
педагог-організатор; 
- працівники технічного компьюторного забезпечення; 
- медпрацівники; 
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- батьківський актив. 
   Учасники проекту – учні від 10 до 18 років. 
 
 
 
 
5). Критерії оцінки ефективності проекту: 
 
1. Сформованість основ здорового способу життя в учнів гімназії в 
умовах ринкової економіки: 
- оволодіння необхідними знаннями, уміннями, навичками у 
веденні здорового способу життя та набуття здоров’я; 
- оволодіння інформацією з основ здорового способу життя; 
- усвідомлення, та дотримання здоров’я-зберігаючих технологій у 
реальних життєвих ситуаціях; 
- прийняття рішень що до власного здоров’я та реалізація власних 
задумів; 
- засвоєння необхідних знань та понять, які будуть необхідні в 
подальшому житті; 
- розвинуті інтелектуальні здібності, сформованість самостійності і 
критичності мислення; 
- розуміння об’єктивності критеріїв успіху в пізнанні та розвитку 
здоров’я; 
- сформовані фізичні якості, володіння навичками здорового 
способу життя; 
- наявність стійкого інтересу до здоров’я, постійне прагнення до 
самовдосконалення і саморозвитку. 
2. Рівень професійного розвитку і педагогічної майстерності 
вчителів. 
3. Гармонізація стосунків школи, батьків, налагодження 
конструктивних відносин з ними. 
 
6). Науково-методичне та навчальне забезпечення 
проекту: 
 
-  Розробити та рекомендувати для впровадження в практику 
традиційного навчання інноваційні технології: створення на сайті 
гімназії банку інформації стосовно здорового способу життя. 
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- змоделювати інноваційний педагогічний процес у гімназії, що 
покликаний створити організаційні умови для розвитку і 
саморозвитку здоров’я в учнів як суб’єктів життєтворчості, здатних 
до вірного самостійного самовизначення і самореалізації у 
суспільстві; 
- науково обгрунтувати умови ефективної взаємодії між усіма 
учасниками навчально-виховного процесу – вчителями, учнями, 
батьками на основі психології, толерантності, партнерства, ділового 
спілкування; 
- розробити інноваційну модель психолого-педагогічної освіти, що 
спрямована на засвоєння духовних, фізичних, матеріальних, 
психологічних цінностей українського народу, формувати в учнів 
почуття відповідальності та причетності до становлення 
демократичних реформ в освіті, власної ролі в цьому процесі; 
- створити моделі інноваційних навчальних завдань, що пов’язані із 
впливом на свідомість, почуття, мислення учнів. Їх реалізація 
сприятиме засвоєнню теоретичних і практичних основ формування 
і збереження здоров’я і особистісного відношення до нього, 
розуміння цінності здоров’я; 
- розробити організаційно-управлінські завдання: підготовка учнів 
до оволодіння життєво-орієнтованою діяльністю, погодження 
інноваційної програми з навчальною програмою гімназії, 
організувати тренінги для вчителів, які задіяні в цьому проекті. 
 
7). Очікування результатів впровадження програми: 
 
   Передбачається, що досягнення значних цілей та завдань 
програми забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів: 
- розвивається здатність самостійного осмислення цінності 
здоров’я, формування свого ставлення до нього, власної позиції або 
рішення до дії, що сприяє вибору способу життя і відношення до 
здоров’я; 
- прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно 
ставити питання і аналізувати відповіді, давати рекомендації, брати 
активну участь в обговоренні питань здоров’я); 
- закріплюється система знань і навичок, які забезпечують здорове 
життя та довголіття, володіння основами життєвих компетенцій в 
економічному середовищі. 
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Напрямки роботи 
 
 

 
Напрямки і  
зміст роботи 

 
Термін 

 
Умови і 

виконавці 

Відміт
ка про 
викона

ння 
 
 
 

Впровадження програми 
 

«Здорові діти – наше сьогодення!» 
 

у повсякденне життя учнів 
 

 гімназії: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2011-
2016рр. 

 
-Адміністрація 
гімназії, 
 
-кафедра 
фіз.культури, 
-класні 
керівники, 
-батьки, 
-медпрацівники 
психолог 

 

  
Створити на сайті гімназії  

 
методично-консультаційний центр 

 
 здорового способу життя учня  

 
гімназії «Діалог». 

 

 
 
 
2011р 

-Адміністрація 
гімназії, 
 
-кафедра 
фіз.культури. 
 

 

 
 

1. 

 
 
   За результатами диспансерного 

 
 
2011-

 
 
Кафедра  
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обстеження лікарями учнів гімназії 
зробити аналіз стану здоров’я дітей. 
 

2016рр. 
щорічно, 
вересень 

фізичної 
культури, 
медсестра 
гімназії 

 
 

2. 
 
   Розподілити учнів по групах за 
станом здоров’я з визначенням 
захворювань. 
  

 
Щорічно, 
вересень 

 

 
Медпрацівники 

 

 
 
 

 
3. 

 
   Створити комп’ютерну картотеку 
на кожного учня гімназії, зробити 
індивідуальну картку динаміки 
фізичного розвитку дитини, 
показники фізичних якостей, аналіз 
захворюваності. 
 

 
2011-
2016рр. 
розпочат
и у січні 
2011р, 
надалі з 
вересня 
кожного 
року 
. 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
 

 
   Розмістити на сайті гімназії 
картотеку з наглядним 
відображенням показників 
фізичного розвитку учня, 
виконанням контрольних 
навчальних нормативів і тестових 
завдань. 
 

 
На 
протязі 
року 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

5. 
 

 

 
   На сайті гімназії розмістити 
інформацію стосовно здоров’я учнів, 
рекомендацій для дітей та їх батьків 
про здоровий спосіб життя. 
Створити банк інформації. 
 

 
Вересень 
– травень  

Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 
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6. 

 
   Розробити і внести на сайт гімназії 
методичну  інформацію про 
тренування та розвиток основних 
рухливих якостей дитини: сили, 
швидкості, гнучкості, спритності, 
витривалості; швидкісно-силових 
якостей згідно віку та статі учнів. 

 
2011р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 
 

 

 
7. 

 
   Продовжувати тричі на тиждень 
проводити спортивно-тренувальне 
плавання. Результати навчальних 
досягнень, аналіз відвідування 
вносити систематично на сайт 
гімназії.  
   Запровадити індивідуальний підхід 
до учнів з порушенням постави, до 
хворих дітей,  до учнів, віднесених 
до спеціальної медичної групи. 
 

 
На весь 
період дії 
програми 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
8. 

 
   Запровадити проведення уроків 
фізичної культури на свіжому 
повітрі з наданням вправ аеробного 
характеру (оздоровчий біг), 
рухливих та спортивних ігор, вправ 
на гнучкість, вправ для постави, 
розтягування, силових вправ. 
 

 
На весь 
період дії 
програми 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
9. 

 
   Розробити методичні рекомендації 
для учнів, які мають порушення зору 
та органів травлення. 
 

  
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
10 

 
   Розробити інформацію про 
природне раціональне харчування, 
про шкідливі і якісні продукти, які 
вживає людина. 

 
2011-
2012рр 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
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 класів 
 

 
11 

 
   Внести зміни та доповнення до 
методичного посібника «Вчись бути 
здоровим!» поради учням про 
здоровий спосіб життя. 
 

 
 
2011-
2012рр 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
12 

 

 
   В період епідемії грипу та 
простудних захворювань надати 
рекомендації що до  їх профілактики  
 

 
На весь 

період дії 
програми 

 
Медпрацівники 
вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
13 

 
   Внести на сайт гімназії 
рекомендації стосовно загартування. 
 

 
2011р 

 
Медпрацівники 
вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 
 

 

 

 
14 

 
 

 
   Запровадити «Ігри козачат» до Дня    
українського козацтва» 
 

 
2011-
2016рр 

 
 
 

 
вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

 
15 

 
  Проводити чемпіонати гімназії з 
футболу, баскетболу. Першість з 
легкої атлетики, «Веселі старти», 
змагання з плавання, козацькі ігри. 
 

 
2011-
2016рр. 

 
Класні 
керівники, 
вчителі 
фіз.культури 
 

 

 
16 
 

 
   Запровадити у кінці кожного 
семестру складання аналізу 
захворюваності. 
  

 
Весь 
період 

 
Класні 
керівники, 
вчителі фіз. 
культури, 
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медпрацівники 
 

 
17 

 
   Запровадити у 5 класах гімназії 
визначення рівня фізичної 
працездатності учнів за пробою 
Руф’є. 
 

 
2011-
2016рр. 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 

 

 
18 

 
   Надавати учням гімназії 
інформацію про здоровий спосіб 
життя згідно з віком, розробити 
методичні рекомендації за такою 
тематикою: 
1).Фізична культура і фізичне 
вдосконалення; оптимальний 
руховий режим; 
 
2). Визначення рівня здоров’я; 
 
3).Дозування фізичних навантажень, 
фізіологічні принципи тренування; 
 
4).Впровадження здорового способу 
життя: 
- розпорядок дня; 
- харчування, правила харчування, 
гігієна; 
- оптимальний руховий режим; 
- усвідомлення шкідливих звичок, 
згубний вплив на організм; 
- методика формування правильної 
постави; 
- загартовування; 
- оздоровчі системи; 
 
4).Попередження застудних  
захворювань, засоби попередження 
інфекційних захворювань, імунітет. 
 
5).-Методика формування 

 
2011-
2016рр 

 
 
 
 
 

 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
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правильної постави; 
 
6).- Методика тренування фізичних 
якостей, збільшення фізичного 
навантаження згідно віку та фізичної 
підготовленості при самостійному 
тренуванні фізичних якостей 
дитини. 
 
7).Вимоги безпеки під час виконання 
фізичних вправ, правила 
самоконтролю, прийоми штучного 
дихання, перша допомого 
потерпілому на воді. 
8). Основи організації домашніх 
завдань. 
 

  
Тема, над якою працює методичне 
об’єднання: «Формування основ 
здорового способу життя учнів 
гімназії». Розробити що до цього: 
 
9) Удосконалюй своє тіло. Зайва 
вага - спроби і помилки її 
подолання. Наслідки голодування і 
дієт. Рух та жіночість (комплекси 
вправ для зменшення об’єму талії). 
Шкідливість деякої косметики та 
засобів гігієни на здоров’я. 
 

 
 
 
 
 
 

2012р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
10) Чистий організм - чисте 
харчування. Омолодження 
організму, очисне дихання, дія 
парової лазні, обливання холодною 
водою - за і проти. 
 

 
2012р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
11) Міцна імунна система – міцний 
організм; вплив рухової активності 
на імунну систему. 
 

 
2013р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
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класів 
 

  
12) Лікування без ліків; екскурсія у 
народну медицину. Шкідливість 
хімічних ліків. 
 

 
2013р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
13) Психічне здоров’я людини. 
Стреси, депресії. Як їх не набути, як 
з них вийти. Аутогенне тренування. 
 

 
2012р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
14) Розвиток пам’яті; здатність 
концентрувати пам’ять. 
 

 
2013р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
15) Велика сила кохання – мужність 
і жіночість. 
 

 
2013р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
15) Здоров’я це спосіб життя, якість 
життя. Поведінка людини, 
толерантність, становлення 
особистості. Кодекс людяності. 
 

 
2012р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 

 

 

  
16) Як приборкати свої звички, як 
подовжити життя; профілактика 
хвороб, шкідливі звички – шкода 
здоров’ю. Правила здоров’я. 
Здоров’я – це свобода і цінність 
життя. 
 

 
2013р 

 
Вчителі 
фізичної 
культури 
закріплених 
класів 
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