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Положення  

Наукова діяльність: 

створення концепції ЗСД (здоров’яспрямованої діяльності) 

 вивчення та узагальнення досвіду педагогів, закладів освіти 

визначення умов розвитку ПК вчителів основ здоров’я, ефективної ЗСД 

 наукові дослідження для обґрунтування та розробки змісту, форм  і методів  
 
розробка педагогічних критеріїв ЗСД в закладах освіти 

 
розробка власних комплексних програм ЗСД в закладах освіти 
 

Методична діяльність: 

психолого-педагогічний супровід інновацій ЗСД, розробка посібників, рекомендацій 

координація методичної роботи методичних кабінетів, МО вчителів основ здоров’я  
 
проведення обласних методичних заходів з проблем  

здоров’язбереження  координація, керівництво, наукове консультування  творчих груп 

методична і консультативна підтримка НЗ  

 розробка програм  з тематики ЗСЖ  

 організація та проведення конкурсів з проблеми здійснення ЗСД 

 рецензування доробок та методичних рекомендацій, вказівок педагогів  

Організаційна діяльність: 

нормативно-правове забезпечення ЗДД  

 
створення банку ЗО, які впроваджують ЗСД та здоров’язбережувальні технології 

координація всеукраїнських проектів шкіл сприяння здоров’ю та шкіл, дружніх до дитини 

розвиток мережі шкіл сприяння здоров’ю 

аналіз кадрового забезпечення з питань ЗСД в закладах освіти 

участь педагогів у всеукраїнських, обласних програмах та проектах з проблем ЗСД 

розвиток зв’язків і співробітництва в Україні та за її межами 

організація і проведення наукових, методичних заходів 

Навчальна діяльність: 

створення навчально-методичних комплексів (ресурсів) для  

проведення ЗСД у закладах освіти 

підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я за очно-дистанційною формою 

курсів 

підготовка вчителів основ здоров’я на експрес-курсах за методикою розвитку життєвих 

навичок 

підготовка педагогів ЗЗСО, ПТЗО за проектами «Захисти себе від ВІЛ», 

«Репродуктивне здоров’я» 

підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти на курсах за вибором з 

питань профілактики ВІЛ/СНІДу, формування ЗСЖ, впровадження 

здоров’язбережувальних технологій  

  

Зміст 

Мета: забезпечення професійної підготовки педагогів до 
здійснення в освітніх закладах здоров’яспрямованої діяльності, яка 
включає просвітницьку та превентивну роботу зі здоров’я-
збереження та формування навичок ЗСЖ; розроблення наукового, 
методичного та організаційного супроводу здоров’яспрямованої 
діяльності в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-
технічної, післядипломної педагогічної освіти 

Лабораторія здоров’яспрямованої освіти 

КЗ СОІППО 
Концепція Планування 

Схема-концепт лабораторії здоров’яспрямованої освіти КЗ СОІППО 

Форми роботи 

Курси підвищення кваліфікації 

Очна форма 

 Очно-дистанційна форма 

 Експрес курси 

 

Конкурси 

Круглі столи 

Семінари 

Конференції 

Всеукраїнські проекти 
здоров’язбереження 

Творчі групи 

Тренінги 

Майстер-класи 

Професійне портфоліо вчителя 

Рефреш-семінари 

Школа молодого вчителя  

Школа педагогічної майстерності 

Школа ППД 

Публікації 

Школа здоров’я (НЗ) 

Центр здоров’я (НЗ) 

Структура 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

Навчально-методичний відділ координації 

освітньої діяльності та професійного розвитку  

Методист з основ здоров’я  

Методисти-предметники 
 

Методист з виховної роботи 

Районні, міські, ОТГ методичні об’єднання з 
основ здоров’я 

Керівники МО  

 Учителі основ здоров’я  
 

Районні, міські, ОТГ методичні кабінети 

Методисти основ здоров’я та 
здоров’яспрямованої діяльності  

Практичні психологи 
 

Методисти виховної роботи 

 

Школи (Центри) здоров’я в закладах освіти  

Кафедра психології 

Кафедра професійної освіти та менеджменту 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

Кафедра освітніх та інформаційних 

технологій 
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