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План заходів зі здоров’я учнів на період Програми 

Усі схеми є авторськими та розроблено з урахуванням особливостей комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

27 Вінницької міської ради» заступником директора з виховної роботи Михайловою І.В. 

Слід зазначити, що усім заходам передує консультативний етап для педпрацівників та шкільної медсестри, а саме: діяльність та 

планування роботи «Оздоровчо-методичної лабораторії» (схема № 1). Це детальний план роботи за кожним із напрямків проекту та 

надається адресна допомога вчителям. Відповідальним за результативну роботу даної оздоровчо-методичної лабораторії є заступник 

директора з виховної роботи Михайлова І.В., яка забезпечує ефективність роботи школи за кожним із 9 напрямків. 

 

Форми роботи 

Створення сприятливого середовища для розвитку 
здорової дитини 

Методичний супровід заступником директора з виховної 
роботи вчителів та класних керівників 

Методичний дайджест щодо формування навичок здорового 
життя учнівської молоді та реалізації підпроектів «Школа – простір 
без насилля» та «Школа – платформа безпечного навчання» 

Бінарні заняття 

Взаємовідвідування занять гуртків 

Моніторинг якості роботи щодо реалізації проекту 
«Профілактика неінфекційних захворювань» 

Щорічний звіт педагогів психолого-педагогічної служби, медичних 
працівників, працівників їдальні щодо створення умов для реалізації проекту 

Щорічний звіт заступника директора з виховної роботи  
щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей у школі 

Проведення щорічної методично-педагогічної платформи  
для класних керівників 
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Робота щодо реалізації проекту планується за 8 напрямками, відповідно до основних цілей, розділів та модулів. Педагогічна позиція 

школи «Здоров’я дитини – багатство родини, здоров’я родини – багатство країни» (схема № 2). 

 
 
Просвітницько-практичний підпроект «Здорове харчування» містить ряд форм роботи, що зазначені у схемі № 3. Минулого року 

після фестивалю здорової їжі учні 6 класу розмістили на сторінках Facebook  фото фестивалю і викликали на кулінарний двобій фіналістів 

кулінарного шоу на каналі “СТБ” «МастерШеф». Відгукнулись учасники 6-го сезону Маковський Роман, 5-го сезону Лисак Ігор та фіналіст 

6-го сезону Громов Руслан, які вчили дітей готувати капкейки, фреші та смузі виключно з натуральних інгредієнтів. 

Спільні сніданки учнів початкової, основної та старшої школи, футквести «Разом до здорового майбутнього» – це не лише 

презентація здорової їжі, але й створення платформи безпечного навчання у школі. Це дає можливість практично повністю виключити 

Основна позиція школи: «Здоров᾽я дитини 
– багатство родини. Здоров᾽я родини – 

багатство країни» 

Напрямки роботи 

Просвітницько-практичний підпроект «Здорове 
харчування» 

Організація спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої діяльності школи 

Робота психолого-педагогічної лабораторії «Усі 
здорові люди люблять життя» 

Діяльність практичної лабораторії з 
надання першої допомоги  

Впровадження програми « Школа – простір без 
насилля» 

Впровадження програми «Школа – платформа 
безпечного навчання» 

Формування навичок відповідальної поведінки 
щодо власного здоров’я та здоров’я інших 

Впровадження стратегії превентивного 
виховання закладу 
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конфліктні ситуації між учнями різних ступенів школи, набуттю навиків комунікації та демонстрації переваги живого спілкування над 

віртуальним. 

 

 
 
Психолого-педагогічна лабораторія «Усі здорові люди люблять життя» передбачає покрокову діагностику та реалізацію програми. 

Відповідальними (фасилітаторами) за результативну роботу даної лабораторії є соціально-психологічна служба закладу: Раку Н.І.  та 

Решівська Т.Г. Заступником директора Михайловою І.В. як куратором проекту розроблено План роботи даної психолого-педагогічної 

лабораторії. Затверджено План спільних дій  з лікарями на виконання основних завдань щодо формування засад здорового  способу життя, з 

представниками Вінницького наркологічного диспансеру. 

Форми роботи 

Цикл  радіопередач щодо здорового харчування та небажаних  
наслідків у разі недотримання раціонального харчування (ожиріння, 
анорексія)  (Відп. вчителі біології, основ здоров᾽я, медсестра школи) 

Проведення тематичних спільних сніданків (Відп. 
вчителі закладу) 

Проведення майстер-класів щодо приготування 
здорової їжі (Відп. класні керівники) 

Просвітницький патронаж учнями школи ІІ-ІІІ ступеня серед 
учнів школи І ступеня (Відп. вчителі біології, основ здоров᾽я, 
медсестра школи) 

Екскурсії на виробництво (Відп. класні керівники) 

Проведення тематичних квестів, вечорів, 
фестивалів, ярмарків здорової їжі (Відп. класні керівники) 

Ведення рубрики у шкільній газеті «Велика перерва» «А 
мій борщик пахне часником» (Відп. шкільні редактори) 

Взаємні презентації щодо здорового харчування 
(Відп. класні керівники) 
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Робота практичної лабораторії «Заради життя» передбачає набуття вчителями та учнями практичних навичок у долікарській допомозі. 

Ми долучились до Всеукраїнського проекту під патронатом Марини Порошенко «Я можу врятувати життя». 

 
 
 

 

Проте пріоритетним напрямком щодо формування здорового способу життя залишається  «Фізична активність учнів».  

Нам вдалось створити дієву та результативну систему організації діяльності школи щодо широко залучення учнів до фізичної 

активності. «Методичні особливості організації та проведення оздоровчих та спортивно-масових форм фізичної активності» зазначено у 

схемі № 4 

Форми роботи 

Організація загальношкільних та участь у міських, обласних та 
Всеукраїнських тренінгах  щодо надання домедичної допомоги (для учнів 

закладу) 

Заняття-практикуми для вчителів закладу з домедичної допомоги 

Розробка карток «Алгоритм дій під час  надання домедичної допомоги» 

Розробка інструкцій щодо особистої безпеки учнів та вчителів закаду 

Співпраця з медичними закладами міста 
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Заходи щодо реалізації проекту 

№ з/п Форма та зміст заходу Дата 

проведення 

Цільова аудиторія Відповідальний  

1.  Гімнастика до занять Постійно Учні1-11-х класів Педагогічний колектив закладу 

2.  Фізкультхвилинки під час уроків Постійно Учні1-11-х класів Педагогічний колектив закладу 

Методичні особливості 
організації та проведення 
оздоровчих форм фізичної 

культури з учасниками 
навчально-виховного 

процесу 

Організація і запровадження 
медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів  

Щорічний  медичний огляд  учнів 

Ведення  індивідуальних та класних щоденників 
здоров᾽я  

Медичний контроль під час уроків фізичної 
культури та  спортивно-масових заходів 

Щоквартальний моніторинг  стану здоров᾽я учнів  

Оздоровча фізична культура як 
складова частина системи 

фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи 

Уроки фізичної культури 

Фізкультурно-оздоровчі технології  під час 
навчально-виховного процесу 

Сила особистого прикладу вчителів у вихованні 

Впровадження спортивного руху “КРОК  ДО  
ОЛІМПУ” 

Спортивно-масові  форми роботи 

Спортивно-педагогічний всеобуч батьків 

Організація роботи фізкультурно-
спортивних клубів та гуртків 

Організація роботи спортивних гуртків  закладу 

Організація роботи спортивних шкіл та клубів на 
базі школи 

Проведення зустрічей-презентацій з представниками  
позашкільних закладів освіти та спорту 
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3.  Динамічні перерви (ігрові, танцювальні, змагальні) Постійно 

(після 4-го 

уроку) 

Учні1-6-х класів Лідери учнівського 

самоврядування 

4.  Робота гуртків та секцій закладу Постійно Учні1-11-х класів Заступник директора з виховної 

роботи 

5.  Провітрювання класних кімнат Постійно Учні1-11-х класів Педагогічний колектив закладу 

6.  Загартовування Постійно Учні1-11-х класів Педагогічний колектив закладу 

7.  Проведення екологічних акцій Постійно Учні1-11-х класів Педагоги-організатори закладу 

8.  Контроль за повноцінним харчуванням учнів закладу Постійно Учні1-11-х класів Заступник директора з виховної 

роботи, шкільна медсестра 

9.  Забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних 

меблів 

Постійно Учні1-11-х класів Заступник директора з 

господарської роботи 

10.  Дотримання гігієнічних вимог щодо поліграфічної продукції 

для учнів 

Постійно Учні1-11-х класів Шкільні біблотекарі 

11.  Контроль за дотриманням правил особистої гігієни учнями 

закладу 

Постійно Учні1-11-х класів Класні керівники 

1-11-х класів 

12.  Ранкова гімнастика на вулиці Жовтень, 

квітень – 

травень  

Учні1-11-х класів Вчителі фізичної культури 

13.  Уроки «Школи під відкритим небом» (природничого та 

естетичного циклу) 

Жовтень, 

квітень – 

травень  

Учні1-11-х класів Педагогічний колектив закладу 

14.  Уроки плавання Жовтень – 

травень   

Учні1-5-х класів Інструктор з плавання  

15.  
Година спілкування «Мій щоденний раціон харчування» 

22-26.10. 

2018 

Учні 1-11-х класів  

 

Класні керівники 1-11-х 

класів 

16.  Моніторинг якості організації раціонального харчування в 

закладі 

Листопад   Комісія у складі заступника 

директора з виховної роботи, 

шкільної медсестри, лідерів 

учнівського самоврядування, 

батьків закладу 
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17.  
Декадник щодо формування культури харчування  

«Організація раціонального харчування – запорука 

повноцінного, фізичного та психологічного розвитку дитини»  

12-23.11 Учні1-11-х класів 

Заступника директора з 

виховної роботи, шкільна 

медсестра, фасилітатори 

проекту 

18.  Конкурс соціальної реклами «Ми – те, що ми їмо» (в рамках 

педагогічної майстерності класних керівників 5-х класів) 

13-24.11 
Учні1-11-х класів 

Класні керівники 5-х класів 

19.  
Флеш-моб «Як жуєш, так і живеш» 

 

18.12.2018 
Учні 1-7-х класів  

Педагог-організатор, класні 

керівники 1-7-х класів 

20.  Виставка натюрмортів «Наші харчові речовини повинні бути 

лікувальним засобом, а наші лікувальні засоби повинні бути 

харчовими речовинами» (Гіппократ) 

21-25.01. 

2019 
Учні 1-4-х класів  

Педагог-організатор, класні 

керівники 1-4-х класів 

21.  Круглий стіл за участю дитячого гастролога для членів 

батьківського комітету «Живемо не заради того, щоб їсти, а 

їмо, для того, щоб жити» 

15.02.2019 
Батьки учнів  

1-11-х класів  

Шкільний лікар, класні 

керівники 1-11-х класів 

22.  
Фудквест  «Їсти і пити потрібно стільки, щоб наші сили цим 

відновлювалися, а не придушувалися» (Марк Тулий Цицерон) 
20.03.2019 

 

Учні 5-7-х класів  

 

Вчитель основ здоров’я  

 

23.  Виставка публіцистичної літератури «Раціональне харчування 

– запорука повноцінного фізичного та психологічного 

розвитку дитини» 

08-12.04. 

2019 

Учні 1-11-х класів  

 
Шкільні бібліотекарі  

 

План спільних заходів з лікарями щодо формування здорового способу життя 

№ з/п Форма роботи Дата 

проведення 

Цільова група Відповідальні 

 

1. 

Батьківський всеобуч, з метою реалізації освітньо-оздоровчої 

позиції  школи «Здоров’я дитини – багатство родини. Здоров’я 

родини – багатство країни» з теми «Батько здоров’я – хребет, 

мати – серцево-судинна система» Гіппократ 

11.09.2018 Учні 3-4-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники  

3-х класів, лікар-хірург, 

офтальмолог (актова зала) 
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4. 
Панельна дискусія для дівчат 5-6-х класів 
Гігієна дівчаток (період статевого дозрівання). 

10 порад щодо особистої гігієни дівчат «Як змінюються 

дівчатка», в рамках реалізації компоненту «Школа – простір 

формування здоров’я через набуття та розвиток життєвих 

навиків»  

26.09.2018 
Дівчата 5-6-х 

класів 

Михайлова І.В.,  

Супрун О.Б., 

класні керівники 5-6-х класів, 

лікар-гінеколог Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

 

5. 

Панельна дискусія Профілактика шкідливих звичок. 

10 причин чому варто сказати шкідливим звичкам «НІ». 

Як сказати «НІ» в умовах психологічного тиску, в рамках 

реалізації компоненту «Школа – простір формування здоров’я 

через набуття та розвиток життєвих навиків» 

10.10.2018 Учні 7-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 7-х класів, лікар-

нарколог, психолог 

Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія» , Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

 

6. 

Панельна дискусія для учнів 10-11-х класів (дівчата) 

Статеве виховання дівчат, засоби контрацепції, в рамках 

реалізації компоненту «Школа – простір формування 

здоров’я через набуття та розвиток життєвих навиків»  

Поради підліткам, якщо ви стали жертвою сексуального 

злочину. Рання вагітність підлітків – наслідки та дії. 

(формування ціннісного ставлення до себе та людей) 

17.10.2018 Учні  

10-11-х класів 

(дівчата) 

Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 10-11-х класів, лікар-

гінеколог, психолог Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

 

7. 

Панельна дискусія для  учнів 8-9-х класів (дівчата) 

Статеве виховання дівчат, засоби контрацепції, в рамках 

реалізації компоненту «Школа – простір формування 

здоров’я через набуття та розвиток життєвих навиків»  

Поради підліткам, якщо ви стали жертвою сексуального 

злочину. Рання вагітність підлітків – наслідки та дії. 

(формування ціннісного ставлення до себе та людей) 

17.10.2018 Учні  

8-9-х класів 

(дівчата) 

Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 8-9-х класів, лікар-

гінеколог, психолог Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

 Засідання «Батьківського університету», з метою реалізації 12.11.2018 Батьки учнів Заступник директора з виховної 
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освітньо-оздоровчої позиції  школи «Здоров’я дитини – 

багатство родини. Здоров’я родини – багатство країни» з 

теми «Як навчити дитину бути здоровою» 

 6-7-х класів роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 6-7-х класів, лікар-

гінеколог Центру психологічної 

та медичної допомоги «Клініка, 

дружня до молоді», 

 нарколог, дієтолог, психолог 

Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія» 

1.  

8. 

Профілактика захворювань органів зору в школярів. 

Формування правильної постави. 

10 порад щодо особистої гігієни очей та навиків формування 

правильної постави, в рамках реалізації компоненту «Школа – 

простір формування здоров’я через набуття та розвиток 

життєвих навиків» 

14.11.2018 Учні 1-2-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники  

1-2-х класів, лікар-хірург, 

офтальмолог 

2. 11. Батьківський всеобуч, з метою реалізації освітньо-

оздоровчої позиції  школи «Здоров’я дитини – багатство 

родини. Здоров’я родини – багатство країни» з тем «Як 

навчити дитину бути здоровою», 

«Поради батькам, якщо ваша дитина стала жертвою 

сексуального злочину. Рання вагітність підлітків – 

проблема усієї родини» 

15.11.2018 Батьки учнів 

 10-11-х класів 

Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 10-11-х класів, лікар-

гінеколог, нарколог, психолог 

Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія», Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

3.  

12. 

Панельна дискусія 

Профілактика гастроентерологічних захворювань у школярів. 

Ожиріння та анорексія. Формування культури їжі у підлітків за 

темою «Ми – те, що ми їмо», з метою реалізації підпроекту 

«Здорове харчування» 

 

12.12.2018 Учні 8-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 8-х класів, лікар-

гастролог, дієтолог, алегро-

імунолог, психолог Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 
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молоді» 

4.  Панельна дискусія 

Профілактика гастроентерологічних захворювань у школярів. 

Формування культури їжі у підлітків за темою «Ми – те, що ми 

їмо», з метою реалізації під проекту «Здорове харчування» 

 

06.02.2019 Учні 5-6-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 5-6-х класів, лікар-

гастролог, дієтолог, алегро-

імунолог, психолог Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

5.  Батьківський всеобуч, з метою реалізації освітньо-

оздоровчої позиції  школи «Здоров’я дитини – багатство 

родини. Здоров’я родини – багатство країни» з тем «Як 

навчити дитину бути здоровою», 

«Поради батькам, якщо ваша дитина стала жертвою 

сексуального злочину. Рання вагітність підлітків – 

проблема усієї родини» 

07.02.2019 Батьки учнів 

 8-9-х класів 

Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 10-11-х класів, лікар-

гінеколог, нарколог, психолог 

Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія», Центру 

психологічної та медичної 

допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

6.  

15. 

Панельна дискусія 

За темою «Шкіра – дзеркало здоров’я організму». 

10 порад як доглядати за шкірою в період статевого дозрівання 

 

13.03.2019 Учні 7-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 7-х класів, лікар-

гастролог, дерматолог, 

косметолог 

7.  

16. 

Панельна дискусія Профілактика шкідливих звичок. 

10 причин чому варто сказати шкідливим звичкам «НІ». 

Як сказати «НІ» в умовах психологічного тиску, в рамках 

реалізації компоненту «Школа – простір формування здоров’я 

через набуття та розвиток життєвих навиків» 

10.04.2019 Учні 8-9-х класів Заступник директора з виховної 

роботи Михайлова І.В., класні 

керівники 8-9-х класів, лікар-

нарколог, психолог 

Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія» , Центру 

психологічної та медичної 
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допомоги «Клініка, дружня до 

молоді» 

8.  

17. 

Засідання «Батьківського університету». Батьківський 

всеобуч, з метою реалізації під проекту «Здорове 

харчування» та організації фізкультурно-оздоровчої 

діяльності  дитини з теми «Як навчити дитину бути 

здоровою» 

16.04.2019 Батьки учнів 

 1-2-х класів 

Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 1-2-х 

класів, лікар-гастролог, 

дієтолог, алегро-імунолог 

(актова зала) 

 

План спільних дій на виконання основних завдань проекту з Вінницькою обласною організацією 

Товариства Червоного Хреста України 
№ 

з/п 

Форма роботи Дата 

проведення 

Цільова група Відповідальні 

1. Практичне заняття лабораторії надання долікарської допомоги 26.09.2018 Учні 7-х класів Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 7-х 

класів, представники 

Вінницької обласної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України  

2. Практичне заняття лабораторії надання долікарської допомоги 23.11.2018 Учні 8-х класів Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 8-х 

класів, представники 

Вінницької обласної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України  

3. Практичне заняття лабораторії надання долікарської допомоги 20.12.2018 Учні 9-х класів Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 9-х 
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класів, представники 

Вінницької обласної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України  

4. Практичне заняття лабораторії надання долікарської допомоги 20.02.2019 Учні 11-х класів Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 11-х 

класів, представники 

Вінницької обласної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України  

5. Практичне заняття лабораторії надання долікарської допомоги 20.03.2019 Учні 10-х класів Заступник директора з 

виховної роботи Михайлова 

І.В., класні керівники 10-х 

класів, представники 

Вінницької обласної 

організації Товариства 

Червоного Хреста України  

 

План роботи щодо реалізації просвітницько-практичного під проекту  

«Здорове харчування» 

№ з/п Форма роботи Дата 

проведення 

Цільова група Відповідальні 

9. 1. Практичний модуль «Спільний сніданок» 28.09.2018 Учні 9-А, 1-А 

класів 

Конюхова Ю.В., Паламарчук 

М.В. 

10. 2. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 28.09.2018 Учні 9-А, 1-А 

класів 

Конюхова Ю.В., Паламарчук 

М.В. 

11. 3. Практичний модуль «Спільний сніданок» 05.10.2018 Учні 9-Б, 1-Б 

класів 

Довгалюк Є.П., Зеленянська 

О.І. 
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12. 4. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 05.10.2018 Учні 9-Б, 1-Б 

класів 

Довгалюк Є.П., Зеленянська 

О.І. 

13. 5. Практичний модуль «Спільний сніданок» 12.10.2018 Учні 9-В, 1-В 

класів 

Добранська Л.І., Кирийчук 

Л.Г. 

14. 6. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 12.10.2018 Учні 9-В, 1-В 

класів 

Добранська Л.І., Кирийчук 

Л.Г. 

15. 7. Практичний модуль «Спільний сніданок» 19.10.2018 Учні 9-Г, 1-Г 

класів 

Сухань Л.В., Олексієнко Т.В. 

16. 8. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 19.10.2018 Учні 9-Г, 1-Г 

класів 

Сухань Л.В., Олексієнко Т.В. 

17. 9. Практичний модуль «Спільний сніданок» 26.10.2018 Учні 10, 1-Д класів Поступайло Н.А., 

Пилипчак Т.В. 

18. 10. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 26.10.2018 Учні 10, 1-Д класів Поступайло Н.А., 

Пилипчак Т.В. 

19. 11. Практичний модуль «Спільний сніданок» 09.11.2018 Учні 10, 1-Е класів Злотник Н.В.  

20. 12. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 09.11.2018 Учні 10, 1-Е класів Злотник Н.В.  

21. 13. Практичний модуль «Спільний сніданок» 16.11.2018 Учні 8-Д, 1-Є 

класів 

Бугайчук Л.В. 

22. 14. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 16.11.2018 Учні 8-Д, 1-Є 

класів 

Бугайчук Л.В. 

23. 15. Практичний модуль «Спільний сніданок» 23.11.2018 Учні 8-Г, 1-Ж 

класів 

Семенова Н.М. 

24. 16. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 23.11.2018 Учні 8-Г, 1-Ж 

класів 

Семенова Н.М. 

25. 17. Практичний модуль «Спільний сніданок» 30.11.2018 Учні 8-А, 2-А 

класів 

Гурська Т.В., 

Козенюк Н.С. 

26. 18. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 30.11.2018 Учні 8-А, 2-А 

класів 

Гурська Т.В., 

Козенюк Н.С. 

27. 19. Практичний модуль «Спільний сніданок» 07.12.2018 Учні 7-Б, 2-Б 

класів 

Левчук Л.М., 

Хошаба О.П. 

28. 20. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 07.12.2018 Учні 7-Б, 2-Б Левчук Л.М., 
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класів Хошаба О.П. 

29. 21. Практичний модуль «Спільний сніданок» 14.12.2018 Учні 8-Б, 2-В 

класів 

Шевчук О.А., Олійник Л.П.. 

30. 22. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 14.12.2018 Учні 8-Б, 2-В 

класів 

Шевчук О.А., Олійник Л.П.. 

31. 23. Практичний модуль «Спільний сніданок» 21.12.2018 Учні 5-Г, 2-Г 

класів 

Іскра І.В,  

Твердохліб М.Г. 

 

32. 24. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 21.12.2018 Учні 5-Г, 2-Г 

класів 

Іскра І.В,  

Твердохліб М.Г. 

 

33. 25. Практичний модуль «Спільний сніданок» 28.12.2018 Учні 7-Д, 2-Д 

класів 

Мазур Л.Ф., 

Бондарчук О.М. 

34. 26. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 28.12.2018 Учні 7-Д, 2-Д 

класів 

Мазур Л.Ф., 

Бондарчук О.М. 

35. 27. Практичний модуль «Спільний сніданок» 01.02.2019 Учні 6-Д, 2-Е 

класів 

Хохлюк Л.А., 

Бевза І.С. 

36. 28. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 01.02.2019 Учні 6-Д, 2-Е 

класів 

Хохлюк Л.А., 

Бевза І.С. 

37. 29. Практичний модуль «Спільний сніданок» 08.02.2019 Учні 5-А, 3-А 

класів 

Фалейтор Л.Г., 

Лялюк С.П. 

38. 30. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 08.02.2019 Учні 5-А, 3-А 

класів 

Фалейтор Л.Г., 

Лялюк С.П. 

39. 31. Практичний модуль «Спільний сніданок» 15.02.2019 Учні 5-Б, 3-Б 

класів 

Попович В.В., 

Семенчук В.М.  

40. 32. Футквест «Разом до здорового майбутнього 15.02.2019 Учні 5-Б, 3-Б 

класів 

Попович В.В., 

Семенчук В.М.  

41. 33. Практичний модуль «Спільний сніданок» 22.02.2019 Учні 5-В, 3-В 

класів 

Луцька В.В., 

 Білоконь І.П. 

42. 34. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 22.02.2019 Учні 5-В, 3-В 

класів 

Луцька В.В., 

 Білоконь І.П. 
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43. 35. Практичний модуль «Спільний сніданок» 01.03.2019 Учні 5-Д, 3-Г 

класів 

Токар К.О., 

 Поліщук Ю.А. 

44. 36. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 01.03.2019 Учні 5-Д, 3-Г 

класів 

Токар К.О., 

 Поліщук Ю.А. 

45. 37. Практичний модуль «Спільний сніданок» 05.03.2019 Учні 7-Г, 3-Д 

класів 

Савіцька Н.А., 

Турлюк Л.І. 

46. 38. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 05.03.2019 Учні 7-Г, 3-Д 

класів 

Савіцька Н.А., 

Турлюк Л.І. 

47. 39. Практичний модуль «Спільний сніданок» 15.03.2019 Учні 6-Б, 3-Е 

класів 

Садова І.Г., 

Москалик І.В. 

48. 40. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 15.03.2019 Учні 6-Б, 3-Е 

класів 

Садова І.Г., 

Москалик І.В. 

49. 41. Практичний модуль «Спільний сніданок» 22.03.2019 Учні 6-В, 4-А 

класів 

Бадьорна О.В., Орловська 

М.Є. 

50. 42. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 22.03.2019 Учні 6-В, 4-А 

класів 

Бадьорна О.В., Орловська 

М.Є. 

51. 43. Практичний модуль «Спільний сніданок» 05.04.2019 Учні 6-Г, 4-Б 

класів 

Решівська Т.Г., Войтович 

Л.В. 

52. 44. Футквест «Разом до здорового майбутнього» 05.04.2019 Учні 6-Г, 4-Б 

класів 

Решівська Т.Г., Войтович 

Л.В. 

53. 45 Практичний модуль «Спільний сніданок» 12.04.2019 Учні 7-А, 4-В 

класів 

Костогриз Л.П., Тягун Н.Л. 

54. 46 Футквест «Разом до здорового майбутнього» 12.04.2019 Учні 7-А, 4-В 

класів 

Костогриз Л.П, Тягун Н.Л. 

55. 47 Практичний модуль «Спільний сніданок» 19.04.2019 Учні 7-В, 4-Г 

класів 

Раку Н.І., 

Рева Л.Ф. 

56. 48 Футквест «Разом до здорового майбутнього» 19.04.2019 Учні 7-В, 4-Г 

класів 

Раку Н.І., 

Рева Л.Ф. 

57. 49 Практичний модуль «Спільний сніданок» 26.04.2019 Учні 6-А, 4-Д 

класів 

Розвадівська Т.А., 

Зінченко Л.М. 

58. 50 Футквест «Разом до здорового майбутнього» 26.04.2019 Учні 6-А, 4-Д Розвадівська Т.А., 
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класів Зінченко Л.М. 

59. 51 Практичний модуль «Спільний сніданок» 17.05.2019 Учні 8-В, 4-Е 

класів 

Пальчук І.О., Олійник Л.Ф. 

60. 52 Футквест «Разом до здорового майбутнього» 17.05.2019 Учні 8-В, 4-Е 

класів 

Пальчук І.О., Олійник Л.Ф. 

 


