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09.08.2016 №499/18-09 

на №______________від_________ 
 

Керівникам органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних 

територіальних громад 

  

 

Про надання інформації 

 

 

На виконання п.2 наказу директора департаменту  освіти і науки, молоді 

та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації  від 15.08.2013 р.   

№ 444 «Про викладання предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх 

навчальних закладах області, підготовку педагогічних працівників та 

охоплення навчанням  учнівської молоді за програмами розвитку життєвих 

навичок у 2013-2018 роках» просимо надати матеріали про стан роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів за програмами навчання на засадах 

розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя 

(викладання предмета «Основи здоров'я», упровадження превентивних 

проектів),  а саме: 

1. Копію наказу відділу, управління освіти райдержадміністрації, міської 

ради про організацію роботи щодо підготовки педагогічних працівників та 

охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих 

навичок,  організацію роботи щодо викладання в навчальних закладах області 

навчального предмета «Основи здоров’я» й впровадження превентивних 

проектів «Захисти себе від ВІЛ» та  «Шкільна програма з профілактики 

вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» у 2013-2018 роках. 

2. Відомості про базові дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади з 

основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, впровадження превентивного 

проекту «Захисти себе від ВІЛ» та «Шкільна програма з профілактики 

вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» (додаток 1), плани роботи 

на 2016-2017 н.р.  
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3. Відомості про навчання на засадах розвитку життєвих навичок 

учителів, що викладають предмет «Основи здоров'я» у 1-9 класах (додаток 2). 

4. Відомості про навчання на засадах розвитку життєвих навичок 

педагогів-тренерів, які впроваджують превентивний проект «Захисти себе від 

ВІЛ» (додаток 3). 

5. Відомості про загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, у яких  

запроваджено курс «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 класи) як обов'язковий 

(додаток 4).  

6. Відомості про загальноосвітні навчальні заклади, де  запроваджено 

«Шкільну програму з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків 

(ХОУП)» та педагогів-тренерів, що пройшли відповідне навчання (додаток 5). 

7. Відомості про стан роботи загальноосвітніх навчальних закладів з 

питань забезпечення навчання учнів за програмами навчання на засадах 

розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя 

(додаток 6).  

8. Відомості про роботу методичного об’єднання вчителів основ здоров’я 

та педагогів-тренерів, які впроваджують превентивні проекти (додаток 7). 

9. План роботи методичного об’єднання вчителів основ здоров’я та 

педагогів-тренерів, які впроваджують превентивні проекти                                  

на 2016-2017 навчальний рік (додаток 8). 

10. Інформацію про наявність та функціонування кабінетів з основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності, тренінгових кабінетів у навчальних 

закладах (додаток 9). 

 

Підготовлені матеріали надавати відповідальним особам в друкованому та 

електронному варіантах до науково-методичної лабораторії основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці комунального  закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» у період  з 20 по 25 вересня 2016 року. 

 

. 

 

Додатки: на 10 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник директора                                                                    В.Нудний 

 

 

 

 

  

 
Желєзнова Тетяна Петрівна   066-268-22-06; 097-764-67-87 


