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В організаційній та науковій діяльності КЗ СОІППО умовою формування і 

розвитку здоров’язбережувальної компетентності педагогів є функціонування при 

кафедрі теорії і методики змісту освіти лабораторії здоров’яспрямованої освіти 

(керівник – Валентина Успенська, кандидат педагогічних наук). Мета Лабораторії 

– професійна підготовка педагогів до здійснення в закладах освіти 

здоров’яспрямованої діяльності, яка включає просвітницьку та превентивну 

роботу із здоров’язбереження та формування ціннісного ставлення до здоров’я та 

навичок здорового способу життя; розроблення наукового, методичного та 

організаційного супроводу здоров’яспрямованої діяльності в системі дошкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти.  

Наукові заходи в діяльності Лабораторії – конференції, обласні семінари, 

наради, тренінги, майстер-класи вирішують актуальні проблеми 

здоров’яспрямованої діяльності. Щорічні науково-педагогічні конференції 

присвячуються питанням: сучасний стан та перспективи формування в учнів, 

студентів, вихованців компетентності екологічної грамотності та здорового 

життя; реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і сталий 

розвиток» в освітньому процесі закладу освіти: реалізація наскрізної змістової 

лінії «Здоров’я і безпека» в освітньому процесі закладу освіти; створення в 

закладі освіти безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок; перспективи функціонування 

закладу освіти як осередку (Школи / Центру) здоров’я. Конференції провадяться 

за різними форматами та проблемами.  

У 2020 році ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Здоров’я як особистий, освітній і суспільний феномен» була проведена 26 

листопада. Її програма була спрямована на обговорення сучасного стану та 



перспектив упровадження в закладах освіти здоров’язбережувальних технологій, 

формування в учнів, студентів, вихованців безпечного і здорового способу життя, 

екологічної грамотності; проблем організації виховного процесу щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, 

профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання 

наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми; 

обговорення методики викладання основ здоров’я, курсів і факультативів 

здоров’язбережувального змісту, шляхів розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у Новій українській школі, перспектив функціонування 

закладу освіти як осередку (Школи / Центру) здоров’я.  

Учасниками ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Здоров’я як особистий, освітній і суспільний феномен» були 67 педагогів в 

онлайн-форматі, та ще 25 педагогів, які подали наукову статтю до публікації у 

збірнику матеріалів конференції. Серед учасників - учителі основ здоров’я (23 

особи, 25 % усіх учасників) та педагоги інших фахів. Це свідчить, що 

зацікавленість у питаннях, які виносяться на конференцію, виявляють педагоги 

закладів загальної середньої освіти. Серед учасників конференції 34 особи – 

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, що складає 37 % всіх 

учасників.  

Організаційною роботою Лабораторії передбачено узагальнення звітів 

органів управління освітою Сумської області щодо виконання наказу ДОН СОДА 

«Про заходи з розвитку проекту «Європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю» 

в Сумській області на 2016-2020 роки (від 27.09.2016 № 494-ОД)». У звітах 

райони, міста, ОТГ інформують про: 

̶ організаційні заходи зі створення та розвитку районної (міської) / 

обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю;  

̶ створення системи навчально-виховної роботи здоров’язбережувального 

змісту;  

̶ проведення заходів з формування в навчальному закладі позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя та превентивних заходів щодо профілактики 

негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, ВІЛ-інфекції/СНІДу; 



̶ проведення моніторингу та оцінка ефективності діяльності шкіл сприяння 

здоров’ю; 

̶ підготовку педагогічних працівників з курсів та проектів 

здоров’язбереження. 

Серед інших наукових та методичних заходів Лабораторії найбільш 

затребуваним є семінар-тренінг «Репродуктивне здоров’я та відповідальна 

поведінка учнівської молоді», що проводиться за підтримки БФ «Здоров’я жінки і 

планування сім’ї». Мета семінару – забезпечення доступу освітян до 

інформаційних та методичних матеріалів щодо репродуктивного здоров’я та 

репродуктивних прав молоді, а також впровадження інтерактивних методів 

навчання в освітній процес.  

Координація Лабораторією здоров’яспрямованої діяльності в закладах 

освіти спонукає їх до створення спеціальної педагогічної системи, що містить 

взаємопов’язані підсистеми мети; педагогічних факторів і умов; діагностики, 

оцінювання і керування означеним процесом здоров’язбереження та його 

результативністю. Передбачена валеологізація всіх навчальних предметів. 

Важливим є використання можливостей на кожному ступені закладу освіти 

забезпечити систему навчання учнів основам здорового життя. На І ступені – 

засобами предмета «Я досліджую світ», на ІІ ступені – через предмет «Основи 

здоров’я». Учителі цих предметів мають бути здатними до впровадження проекту 

«Вчимося жити разом». На ІІІ ступені закладу загальної середньої освіти, де 

спеціальний предмет навчання здоров’ю відсутній, здоров’яспрямована освіта 

здійснюється введенням спеціальних курсів, факультативів («Захисти себе від 

ВІЛ», «Вчимося жити разом», «Рівний-рівному», «Дорослішай на здоров’я», 

«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді», 

«Маршрут безпеки» тощо).  

У виховній діяльності педагогічна система формування навичок здорового 

способу життя наповнюється створенням в закладі освіти Шкіл (Центрів) 

здоров’я, впровадженням Всеукраїнських проектів «Мережа шкіл сприяння 

здоров’ю», «Мережа шкіл, дружніх до дитини», «Безпечна та дружня до дитини 

школа», «Маршрут безпеки», проведенням різноманітних форм виховної роботи 



здоров’яспрямованого змісту та використанням здоров’язбережувального 

потенціалу всіх інших виховних заходів.  

Умовами навчальної діяльності КЗ СОІППО, які забезпечують процес 

формування і розвитку здоров’язбережувальної компетентності освітян, є різні 

форми й теми курсів підвищення кваліфікації педагогів різних категорій. За 

оновленим форматом підвищення кваліфікації введено курси за вибором 

«Здоров’язбережувальні проекти та технології в закладах освіти», «Здоров'я як 

особистий та освітній феномен», «Методика навчання учнів здоров’ю на основі 

розвитку життєвих навичок», «Вчимося жити разом», «Основи формування 

соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів», «Здоровий спосіб 

життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді в 

освітній діяльності вчителів основ здоров’я».  

Дистанційне навчання у період карантину не завадило виконанню 

навчальних планів підвищення кваліфікації. Освоєння викладачами та 

педагогами, слухачами курсів платформи Microsoft Teams допомогло залученню 

численних Інтернет-застосунків для забезпечення якісного, насиченого, 

інтерактивного освітнього процесу підвищення кваліфікації з проблем 

здоров’яспрямованої освіти. 

 

Організаційний, науково-методичний супровід здоров’яспрямованої 

діяльності в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої 

та післядипломної освіти, розвитку здоров’язбережувальної компетентності  

педагогів, функціонування мережі Шкіл здоров’я в Сумщині здійснюється у 

формах доповідей, виступів на заходах різного рівня. Упродовж 2020 року це 

відбувалось на міжнародних конференціях (4); усеукраїнських семінарах і 

конференціях (3); обласних семінарах та конференціях (2); проведених курсах за 

вибором (5). 

 

 

 



Участь у міжнародних конференціях: 

Науково-практична Іnternet – конференція з міжнародною участю «Сучасні 

тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» (Національний 

фармацевтичний університет, м. Харків, 23-24.04.2020); 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування 

здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи» (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 28-29.04. 2020); 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи» (Запорізький ОІППО, 12-18.05. 2020); 

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи 

удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» 

(Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 28-

29.05.2020). 

 

Участь у всеукраїнських конференціях: 

ІV Всеукраїнська науково-методична практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» (КЗ СОІППО, 

27.02.2020); 

ІV Всеукраїнська науково-практична  інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти» (КЗ СОІППО, 28.05.2020);  

ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Здоров’я як 

особистий, освітній і суспільний феномен» (КЗ СОІППО, 26.11.2020). 

 

Участь в обласних заходах: 

Обласний вебінар «Інтерактивні виховні технології з учнівською молоддю» 

(Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації, 11.02.2020); 

Обласна серпнева конференція педагогічних працівників Сумщини 

«Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління» 

(Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 

26.08.2020). 

 

Питання здоров’язбережувальної компетентності педагогів, 

здоров’яспрямованої діяльності закладів освіти були розкриті у наукових статтях, 

надрукованих у збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних 

конференцій, міжнародних виданнях. Видано два видання для педагогів. 

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних 

наукометричних баз 

Kanosa N, Chaika I, Lytvynova I, Yakovyshyna T, Uspenska VM, Kostiuk D. 

Evaluation of the Application of Training in Higher Education Institutions as a 

Technology of Active Learning. SRP. 2020; 11(10): 199-202. 

doi:10.31838/srp.2020.10.33 

Статті у фахових та закордонних виданнях 



1. Успенська В. Забезпечення здоров’яспрямованої освіти в сучасному 

соціоекологічному середовищі. Improving the Life Quality: View of Scientists. 

Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in 

Opole, 2019. С. 650 – 660. URL: http://www.wszia.opole.pl/oferta-

edukacyjna/pedagogika/ebooki/ (дата звернення 13.01.2020) 

2. Аpplication of the Form of Training as a Technology of Active Learning in 

Higher Education Institutions Nataliia Kanosa, Iana Chaika, Inna Lytvynova, Tetiana 

Yakovyshyna, Valentyna M. Uspenska. Journal of Critical Reviews. 2020; 7(12): 1244-

1247. URL: http://www.jcreview.com/fulltext/197-1593493166.pdf?1608197651 

3. Успенська В. Підготовка педагогів у післядипломній освіті до 

формування в учнів здорового способу життя. Сучасні тенденції спрямовані на 

збереження здоров’я людини: зб. наукових праць. Харків: Національний 

фармацевтичний університет, 2020. Вип. 1. С. 110 – 112. 

 

Статті/тези у збірниках міжнародних конференцій, форумів, семінарів 

1. Успенська В. Підготовка педагогів у післядипломній освіті до 

формування в учнів здорового способу життя. Сучасні тенденції спрямовані на 

збереження здоров’я людини : зб. наукових праць. Харків : Національний 

фармацевтичний університет, 2020. Вип. 1. С. 110 – 112. 

2. Успенська В. Здоров’яспрямований простір закладу загальної середньої 

освіти. Формування здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах 

глобалізації : реалії та перспективи : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 

Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 28-29 квітня 2020 

р. / за наук. ред. Г.В. Бучківської.   Хмельницький : ФОП Колісник С.А., 2020. С. 

190 – 195. 

3. Успенська В. Ставлення педагогів та учнів до предмета «Основи 

здоров’я». Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: VІ 

Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя: Запорізький ОІППО, 

2020. URL: https://ele.zp.ua/conference/ 

 

Статті/тези у збірниках всеукраїнських конференцій, форумів, 

семінарів 

1. Успенська В. Формування і розвиток здоров’язбережувальної 

компетентності педагогів в умовах Cумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-мет. конференції 

(м. Суми, 27 лют. 2020 р.). Суми : НІКО, 2020.  С. 329–334. 

2. Успенська В. Аналіз дефініції понять «компетенція» і «компетентність» в 

педагогічній літературі. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти : зб. наукових статей у 

3-х част. / За заг. ред. О. Зосименко, Г. Єфремова. Суми : КЗ СОІППО, 2020. Ч. 1. 

С. 64 – 70. 

3. Успенська В., Бирченко С. Проєкти та програми здоров’язбереження в 

закладах загальної середньої освіти Сумщини. Здоров’я як особистий, освітній і 

суспільний феномен: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтер-нет-
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Таблиця 1 

Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
 

№
 з

/п
 

Т
ер

м
ін

 

З
м

іс
т
 р

о
б

о
т
и

, 

(ф
о

р
м

а
 п

р
о

в
е
д

ен
н

я
 

за
х

о
д

у
) 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
, 

 

н
а

 п
о

т
р

еб
у

 я
к

о
г
о

 

п
е
р

ев
а

ж
н

о
 

 с
п

р
я

м
о

в
а

н
а

 р
о

б
о

т
а

 

О
ч

ік
у

в
а

н
и

й
 п

р
о

д
у

к
т
 

(н
о

р
м

а
т
и

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
и

й
 

а
к

т
, 

р
ез

о
л

ю
ц

ія
 

р
іш

ен
н

я
, 

п
р

о
г
р

а
м

а
, 

п
ід

р
у

ч
н

и
к

, 
зб

ір
н

и
к

 

т
о

щ
о

) 

О
р

іє
н

т
о

в
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 у
ч

а
сн

и
к

ів
 

М
іс

ц
е
 

п
р

о
в

е
д

ен
н

я
 

В
ід

п
о

в
ід

а
л

ь
н

і 
о

со
б

и
, 

о
р

г
а

н
із

а
т
о

р
и

 

С
п

ів
о

р
г
а

н
із

а
т
о

р
и

 

П
р

о
п

о
зи

ц
ії

 щ
о

д
о

 

ім
ід

ж
ев

о
г
о

 т
а

 і
н

ф
о

р
м

. 

су
п

р
о

в
о

д
у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2020 рік Науково-методичний 

супровід 

здоров’яспрямованої 

діяльності в навчальних 

закладах та закладах 

управління освітою  

Методисти 

здоров’яспрямованої діяльності 

РМК (ММК, ОТГ); керівники 

методичних об’єднань учителів 

основ здоров’я; координатори 

мережі шкіл сприяння 

здоров’ю; шкіл, дружніх до 

дитини районів (міст, ОТГ), 

закладів освіти; координатори 

інших проектів 

здоров’язбереження у районах 

(містах, ОТГ), закладах освіти 

Резолюції ІV 

всеукраїнської науково-

практичної Інтернет- 

конференції (26.11.2020), 

статті у педагогічній 

пресі, наукові статті, 

прес-релізи на сайті КЗ 

СОІППО, методичні 

рекомендації освітянам 

предмета «Основи 

здоров’я» і курсів 

«Вчимося жити разом», 

«Захисти себе від ВІЛ»  

500 Заклади освіти 

Сумської 

області 

Успенська В.М. Методисти 

здоров’я-

спрямованої 

діяльності 

відділів / 

управлінь освіти 

Прес-реліз 

2 2016-

2020 

Керівництво дослідно-

експериментальною 

роботою всеукраїнського 

рівня за темою 

«Формування життєвої 

компетентності  

вихованців у 

позашкільному  

навчальному закладі –  

Школі сприяння 

здоров’ю»  

КЗ Сумської міської ради – 

Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді 

Наказ МОН України про 

результати дослідно-

експериментальної 

роботи 

50 КЗ Сумської 

міської ради – 

Сумський 

міський центр 

еколого-

натуралістичної  

творчості 

учнівської 

молоді 

Успенська 

В.М.,  

Харламова 

Л.М. 

ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

Прес-реліз 



Продовж. таблиці 1 
3 11.02.2020 Доповідь на вебінарі 

навчально-методичного 

центру професійно-

технічної освіти ДОН 

ОДА «Інтерактивні 

виховні технології з 

учнівською молоддю» 

Практичні психологи, 

вихователі закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Рішення вебінару 30 Навчально-

методичний 

центр проф.-

технічної освіти 

ДОН ОДА 

Навчально-

методичний 

центр проф.-

технічної освіти 

ДОН ОДА 

Успенська В.М. Прес-реліз 

 

https://nmcpt

o.sumy.ua/?p

=18430 

 

 

4 18.06.2020 Доповідь «Про 

організаційний, науково-

методичний супровід 

оновлення мережі Шкіл 

здоров’я в Сумщині» на 

науково-методичній раді 

КЗ СОІППО 

Члени  науково-методичної 

ради КЗ СОІППО 

Рішення науково-

методичної ради КЗ 

СОІППО 

12 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

Рішення 

5 26.08.2020 Підготовка локації 

«Школи здоров’я 

Сумшини» до обласної 

серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Сумщини «Освітнє 

середовище – простір 

гармонійного розвитку 

нового покоління» 

Педагогічні працівники 

Сумської області – учасники 

конференції 

200 М. 

Суми 

Успенська В.М. Департамент 

освіти і науки 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 Прес-реліз 

на сайті КЗ 

СОІППО 

http://www.s

oippo.edu.ua

/index.php/3

919-osvitne-

seredovishch

e-prostir-

garmonijnog

o-rozvitku-

novogo-

pokolinnya 

 

6 26.11.2020 Організація і проведення 

ІV Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет-конференції 

«Здоров’я як особистий, 

освітній і суспільний 

феномен» 

Наукові та педагогічні 

працівники України  

Збірник матеріалів 

конференції 

92 КЗ СОІППО Успенська В.М. Науково-

видавничий 

відділ КЗ 

СОІППО 

Збірник 
матеріалів 
конференції; 
резолюція 
https://cutt.ly/
UjDoxp8  
прес-реліз 

http://www.s

oippo.edu.ua/

index.php/40

54-zdorov-

ya-yak-

osobistij-

osvitnij-i-

suspilnij-

fenomen  

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18430
https://nmcpto.sumy.ua/?p=18430
https://nmcpto.sumy.ua/?p=18430
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3919-osvitne-seredovishche-prostir-garmonijnogo-rozvitku-novogo-pokolinnya
https://cutt.ly/UjDoxp8
https://cutt.ly/UjDoxp8
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4054-zdorov-ya-yak-osobistij-osvitnij-i-suspilnij-fenomen


Продовж. таблиці 1 
7 23.12.2020 Доповідь «Шляхи розвитку 

здоров’язбережувальної 

компетентності педагога в 

післядипломній освіті» на 

науково-методичній раді 

КЗ СОІППО 

Члени  науково-методичної 

ради КЗ СОІППО 

Рішення науково-

методичної ради КЗ 

СОІППО 

12 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

Рішення 

8 Протягом 

року 

Контроль за виконанням 

наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської 

ОДА «Про активізацію 

діяльності навчальних 

закладів у міжнародному 

проекті «Європейська 

мережа Шкіл сприяння 

здоров’ю», викладання 

основи здоров’я і 

факультативного курсу 

«Захисти себе від ВІЛ» 

(від 23.06.2016 № 372-ОД) 

Начальники управлінь 

(відділів) освіти (освіти і науки, 

освіти, молоді та спорту) 

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад; методисти 

здоров’яспрямованої діяльності 

відділів освіти; педагоги 

закладів загальної середньої та 

професійної освіти Сумської 

області 

Методичні рекомендації; 

узагальнення інформації 

від РМК (ММК, ОТГ) 

(на 10.05 та 20.10. 

щороку) 

3000 КЗ СОІППО Успенська В.М  Прес-реліз 

9 Протягом 

року 

Контроль за виконанням 

наказу  Департаменту 

освіти і науки Сумської 

ОДА «Про заходи з 

розвитку проекту 

«Європейська мережа 

Шкіл сприяння здоров’ю» 

в Сумській області на 

2016-2020 роки» (від 

27.09.2016 № 494-ОД) 

Начальники управлінь (відділів) 

освіти (освіти і науки, освіти, 

молоді та спорту) міських рад, 

міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад; методисти 

здоров’яспрямованої діяльності 

відділів освіти; педагоги 

закладів освіти Сумської обл. 

Методичні рекомендації; 

узагальнення інформації 

від РМК (ММК, ОТГ) 

(на 20.12.щороку) 

2000 КЗ СОІППО Успенська В.М  Прес-реліз 

10 Протягом 

року 

Контроль виконання 

наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської 

ОДА «Про активізацію 

діяльності закладів освіти 

у міжнародному проекті 

«Європейська мережа 

Шкіл сприяння здоров’ю», 

упровадження предметів, 

проектів, курсів 

здоров’яспрямованого 

змісту в закладах загальної 

середньої освіти» (від 

05.07.2019 № 449-ОД) 

Начальники управлінь 

(відділів) освіти (освіти і науки, 

освіти, молоді та спорту) 

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад; методисти 

здоров’яспрямованої діяльності 

відділів освіти; педагоги 

закладів загальної середньої та 

професійної освіти Сумської 

області 

Методичні рекомендації; 

узагальнення інформації 

від РМК (ММК, ОТГ) 

(на 10.05 та 20.10. 

щороку) 

3000 КЗ СОІППО Успенська В.М  Прес-реліз 



Продовж. таблиці 1 

 
11 Протягом 

року 

Контроль за виконанням 

наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської 

ОДА «Про затвердження 

плану заходів з реалізації 

спільного проекту 

«Вчимося жити разом» у 

Сумській області»» (від 

19.05.2017 № 327-ОД ) 

Начальники управлінь 

(відділів) освіти (освіти і науки, 

освіти, молоді та спорту) 

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад; методисти 

здоров’яспрямованої діяльності 

відділів освіти; педагоги 

закладів загальної середньої 

освіти Сумської області 

Онлайн підготовка та 

введення спеціальних 

курсів для педагогів ЗНЗ 

з методики навчального 

курсу «Вчимося жити 

разом» 

3000 Портал 

превентивної 

освіти (онлайн), 

КЗ СОІППО 

Успенська В.М  Прес-реліз 

 

Таблиця 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ТА ПАРТНЕРСТВА З УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ 

 
№

 

з/

п 

Зміст роботи (форма 

проведення заходу) 

Контингент, на 

потребу якого 

спрямовано 

забезпечення 

Спрямованість на продукт 
Кількість 

учасників 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

Співорганізат

ори 

1 Інформування, 

консультування освітян. 

Науковий, методичний, 

організаційний супровід 

здоров’яспрямованої 

діяльності закладів освіти 

Керівники та 

педагоги закладів 

освіти 

Забезпечення наукового, методичного та 

організаційного супроводу 

здоров’яспрямованої діяльності в закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної, післядипломної педагогічної 

освіти. Сприяння веденню просвітницької та 

превентивної роботи зі здоров’язбереження 

та формування навичок здорового способу 

життя в закладах освіти 

Масове 

охоплення 

закладів  

освіти 

Сумської 

області 

КЗ СОІППО; 

заклади освіти, 

заклади 

управління 

освітою 

Сумської області 

Успенська 

В.М. 

Управління 

(відділи) освіти 

райдержадмі-

ністрацій, 

міських рад 

Сумської 

області 

2 Координація та методична 

підтримка у Сумській 

області регіональної 

мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю 

Заклади освіти 

Сумської області 

Створення у закладах загальної середньої, 

дошкільної, професійно-технічної, 

позашкільної освіти Шкіл (Центрів) 

здоров’я; створення власної концепції та 

моделі Школи сприяння здоров’ю  

Масове 

охоплення 

закладів  

освіти 

Сумської 

області 

КЗ СОІППО; 

заклади освіти, 

заклади управ-

ління освітою 

Сумської області 

Успенська 

В.М. 

Інститут 

модернізації 

змісту освіти 

МОН України 

3 Координація та методична 

підтримка у Сумській 

області обласної мережі 

Шкіл, дружніх до дитини 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

Сумської області 

Залучення ЗЗСО до діяльності у мережі Масове охоп-

лення закладів  

освіти Сумсь-

кої області 

КЗ СОІППО; 

заклади освіти, 

заклади управ-

ління освітою 

Сумської області 

Успенська В.М. Інститут 

проблем 

виховання 

НАПН України 



Продовж. таблиці 2 

4 Координація та методична  

підтримка у Сумській 

області всеукраїнського 

проекту «Захисти себе від 

ВІЛ» 

Методичні 

об’єднання з 

предмета 

«Основи 

здоров’я» 

районів / міст / 

ОТГ області; 

вчителі основ 

здоров’я 

Діяльність у закладах  

освіти, спрямована на  

профілактику ВІЛ/СНІДу,  

соціально-небезпечних хвороб, протидію 

стигмі і дискримінації 

500 Методичні 

кабінети 

управлінь 

(відділів) освіти 

райдержадмін,  

міських рад,  

ОТГ Сумської  

області; ЗЗСО, 

ЗПО  

Успенська В.М. Громадська  

організація  

«Дитячий фонд  

«Здоров’я нації  

через освіту» 

5 Координація та методична 

підтримка в Сумській 

області всеукраїнського 

проекту «Вчимося жити 

разом» 

Методичні 

об’єднання з 

предмета 

«Основи 

здоров’я» 

районів / міст / 

ОТГ області; 

вчителі основ 

здоров’я  

Онлайн навчання педагогів Сумської 

області за проектом «Вчимося жити разом» 

з отриманням сертифікатів 

1000 Методичні  

кабінети  

управлінь  

(відділів) освіти  

райдерж-

адміністрацій,  

міських рад,  

ОТГ, ЗЗСО 

Успенська 

В.М. 

Громадська  

організація  

«Дитячий фонд  

«Здоров’я нації 

через освіту» 

 

6 Координація, методична 

підтримка, наукове 

консультування дослідно-

експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за 

темою 

«Здоров’язбережувальна 

технологія «Навчання в 

русі» в системі оздоровчо-

виховної роботи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

– учасники 

експеримен-

тальної 

діяльності  

Методичні рекомендації,  

статті 

 

6 ЗЗСО ЗЗСО Сумського  

району 

 

Деменков Д.В. 

Успенська В.М. 

 

Інститут  

модернізації  

змісту освіти  

МОН України 

 


