
Додаток 1 

до наказу управління освіти,  

науки, молоді та спорту ОДА 

16 серпня 2019 року  № 625 - од 

Відомості про базовий заклад загальної середньої освіти з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності  

та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проєктів 

 

№ 

з/п 

Повна назва закладу 

загальної середньої освіти 

Поштова адреса 

закладу 

Контактний 

телефон, 

е - mail 

П.І.П. 

директора 

(завідувача) 

Проблема, 

над якою працює заклад 

      

      

 
Додаток 2 

до наказу управління освіти,  

науки, молоді та спорту ОДА 

16 серпня 2019 року № 625 - од 

Звіт за результатами вивчення рівня освітніх досягнень учнів з предмета «Основи здоров’я»  

і програми навчального курсу для закладів загальної середньої освіти  «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» 

(«Захисти себе від ВІЛ») (8-11 класи) 

 
Кількість  

навчальних  

закладів 

Класи Кількість 

учнів 

за списком 

Кількість 

учнів, які 

виконували 

роботу 

Рівень  навчальних  досягнень  

високий достатній середній початковий 

кількість  % кількість  % кількість  % кількість  % 

Основи здоров’я 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

Усього            

Захисти себе від ВІЛ 8           

 9           

 10           

 11           

Усього            



 
Додаток 4 

до наказу управління освіти,  

науки, молоді та спорту ОДА 

16 серпня 2019 року № 625 - од 

 
Інформація про підготовку педагогічних працівників за програмами розвитку життєвих навичок   

 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу загальної 

середньої освіти  

(як опорного 

закладу, так і 

філії) 

 

Прізвище, 

ім'я 

по батькові 

(повністю) 

вчителя 

основ здоров’я, 

початкових класів 

 

У яких 

класах 

викладає 

(1-11 

класи) 

Освіта за 

фахом 

(назва 

закладу, рік 

закінчення) 

Контактний 

телефон, 

адреса 

електронної 

пошти педагога 

Термін проходження 

навчання на засадах 

розвитку життєвих 

навичок за 40-

годинною програмою 

(дата, номер 

сертифіката) 

Термін 

проходження 

навчання за 

двокомпонентною 

моделлю 

(Основи соціальної 

та здоров’я-

збережувальної 

компетентності за 

105-годинною 

програмою) 

(дата, номер 

сертифіката) 

Термін 

проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів, які 

викладають 

основи здоров’я 

на базі КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту ОДА 

16 серпня 2019 року № 625-од 

 

Інформація щодо організації діяльності закладів загальної середньої освіти з  основ 

здоров’я, безпеки життєдіяльності та впровадження превентивних 

здоров’язбережувальних проєктів 

 
Назва показника Усього У тому числі 

Міська 

місцевість 

Сільська 

місцевість 

А Б В Г 

Кількість закладів загальної середньої освіти    

Кількість 

класів 

1-4    

5-9    

10-11    

Загальна 

кількість учнів 

1-4    

5-9     

10-11    

Кількість учителів, які викладають компонент 

«Соціальна і здоров’язбережна освітня галузь» 

у 1-4  класах 

   

Кількість учителів, які викладають «Основи 

здоров’я» у 1-4 класах 

   

З них є класними керівниками     

Кількість вчителів, що пройшли навчання  за 

двокомпонентною моделлю з методики 

формування соціальної та здоров'язбережної 

компетентності (1-4 класи) 

   

Кількість учителів, що пройшли навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок та мають 

відповідний сертифікат (які викладають 

«Основи здоров’я» у 1-4 класах) 

   

Кількість учителів, які викладають «Основи 

здоров’я» у 5-9 класах 

   

З них за фахом  учителів біології    

учителів хімії    

учителів основ безпеки 

життєдіяльності 

   

учителів трудового навчання    

учителів фізичної культури    

учителів початкових класів    

філологів    

психологів    

соціальних педагогів    

інших    

Кількість учителів, які пройшли навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок (які 

викладають «Основи здоров’я» у 5-9 класах) 

   



2 

Продовження додатка 3 
 

Кількість учителів, які не пройшли навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок та мають 

відповідний сертифікат (викладають «Основи 

здоров’я» у 5-9 класах) 

   

Кількість учителів, які пройшли навчання  за 

двокомпонентною моделлю з методики 

формування соціальної та здоров'язбережної 

компетентності (5-9 класи) 

   

Кількість закладів 

освіти, у яких 

запроваджено  

здоров’язбережувальні 

превентивні  

проєкти  

Вчимося жити 

разом 

   

ХОУП    

Захисти себе від 

ВІЛ 

   

Кількість класів, у яких 

запроваджено 

здоров’язбережувальні 

превентивні  

проєкти  

Вчимося жити 

разом 

   

ХОУП    

Захисти себе від 

ВІЛ 

   

Кількість учнів, які 

проходять навчання за 

здоров’язбережувальним

и превентивними 

проєктами 

Вчимося жити 

разом 

   

ХОУП    

Захисти себе від 

ВІЛ 

   

Кількість педагогів, які 

пройшли навчання з 

упровадження 

здоров’язбережувальних 

превентивних проєктів 

Вчимося жити 

разом 

   

ХОУП    

Захисти себе від 

ВІЛ 

   

Загальна кількість закладів освіти, у яких 

запроваджено здоров’язбережувальні 

превентивні проєкти для учнів  

   

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту ОДА 

16 серпня 2019 року № 625-од 

 
Графік 

здійснення моніторингового дослідження стану організації роботи закладів загальної 

середньої освіти області з питань впровадження здоров’язбережувальних програм та 

охоплення навчанням учнів за програмами розвитку життєвих навичок й організації роботи 

щодо викладання в закладах загальної середньої освіти області навчальних предметів  

«Я досліджую світ»,  «Основи здоров'я» 

 

№ 

п/п 

Район, місто, ОТГ Термін проведення Відповідальні особи 

2019 рік 

Працівники науково-

методичної лабораторії 

основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони 

праці КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 

регіональні координатори     

з питань викладання 

навчального предмета  

«Основи здоров'я» та 

впровадження 

превентивних 

здоров’язбережувальних 

проєктів 

1 Олександрійський, 

Новопразька ОТГ, 

Приютівська ОТГ 

Листопад  

2 Знам`янський,  

Дмитрівська ОТГ 

Грудень 

2020 рік 

3 Новгородківський Лютий 

4 Світловодський, 

Великоандрусівська ОТГ 

Травень 

5 Новоархангельський Червень 

6 Благовіщенський Жовтень 

7 Долинський Листопад  

8 Бобринецький,  

Бобринецька ОТГ 

Грудень 

2021 рік 

9. м. Знам`янка Січень  

10. Новоукраїнська ОТГ  Лютий 

11. Гайворонський Квітень 

12. Новомиргородський Червень 

13 Онуфріївський  Жовтень 

14 Маловисківська ОТГ Листопад 

15 Компаніївська ОТГ Грудень 

2022 рік 

16 м. Кропивницький Лютий 

17 Вільшанський Квітень 

18 Маловисківський, 

Смолінська ОТГ 

Травень 

19 Голованівський Вересень 

20 м. Олександрія Листопад 

2023 рік 

21 Олександрівський Березень 

22 Новоукраїнський, 

Ганнівська ОТГ 

Квітень-травень 

23 Добровеличківський, 

Добровеличківська ОТГ, 

Помічнянська ОТГ, 

Тишківська ОТГ 

Вересень - жовтень 

24 м.Світловодськ Листопад-грудень 



2024 рік 

25 Соколівська ОТГ, 

Великосеверинівська ОТГ, 

Катеринівська ОТГ, 

Первозванівська ОТГ 

Січень-лютий 

26 Устинівський Квітень 

27 Кропивницький Травень 

28 Компаніївський  Вересень-жовтень 

29 Петрівський Листопад 

 

 


