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За останніми оцінками ВООЗ, близько 20 млн. дітей до 8 років 
мають проблеми із зайвою вагою. А в Україні – це близько 10-
11%. 

 

За даними українських вчених, 36.4% учнів загальноосвітніх 
шкіл мають низький рівень фізичного здоров'я.  

 

За даними МОЗ України, лише 1% фінансування спрямовано 
безпосередньо на профілактику захворювань, решта 99% 
коштів та уваги – на лікування громадян. 



Задля вирішення цих та інших проблем Центр “Розвиток 
корпоративної соціальної відповідальності” спільно з 
Mondelēz International Foundation реалізовують програму 
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».  

Програма має на меті сприяти розвитку здорового 
харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення 
школярів до власного здоров’я.  

Протягом 2018-2019 навчального року буде залучено більше 
ніж 17 500 дітей у понад 500 школах по всій Україні.  
Наша Програма є частиною багаторічного зобов’язання Фонду 
на 50 мільйонів доларів, спрямованого на популяризацію 
здорового способу життя та профілактику ожиріння.  



У фіналі Програми ми оберемо п’ять найбільш 
активних шкіл, які отримають гранти на суму від 25 до 
130 тис. грн на закупівлю STEM-обладнання: 
1 місце – 130 тис. грн 

2 місце – 90 тис. грн  

3 місце – 40 тис. грн 

Приз глядацьких симпатій – 25 тис. грн 

Спеціальних приз для найактивнішої сільської школи – 25 тис. грн 

  
*STEM: S-science, T-technology,  

E-engineering, M-mathematics 



Три напрямки активностей: 

Фізична активність (сприяння активному дозвіллю учнів, 
розвиток спортивних секцій, проведення рухових 
активностей під час навчального процесу); 

 
Здорове харчування (перегляд раціону учнів, просвітницька 
робота, сприяння у споживанні фруктів, овочів та інших 
продуктів для збалансованості раціону школярів тощо); 

 

Організація простору (створення безпечних та комфортних 
умов, інформаційні стенди, спортивні куточки та зони 
психологічного розвантаження тощо).  

 



Сезонні активності від організаторів 
Програми:  
1. Проведення конкурсу відеороликів "Запроси спортсмена у 

школу» (листопад 2018) 

2. Зустрічі зі спортсменами у кількох школах (грудень 2018) 

3. Уроки зі здорового харчування, а також тренінги для 
вчителів з цієї тематики (лютий 2019) 

3. Проведення конкурсу на кращий кулінарний майстер-клас 
      (лютий 2019)  

4.   Майстер-класи від архітекторів, дизайнерів, мейкерів у 
школах. Відзначення кращих (березень 2019) 

 



Перші кроки  

1. Розпочніть втілювати план здорових активностей 
2. Повідомте школярів, батьків, колектив начального закладу та 

громаду про участь у Програмі у зручний для вас спосіб. 
Залучайте їх до ваших активностей.  

3. Будьте активними у соціальних мережах (використовуйте 
#HealthySchools_UA та вказуйте організаторів @Healthy 
Schools: заради здорових і радісних школярів). 

4. Проведіть вхідне опитування.  
5. Використовуйте напрацювання із розділу Корисні матеріали 

на сайті healthy-schools.org.ua, а також пропонуйте свої.  
 







Анкетування школярів  

1. Анкетування учнів - найпростіший метод показати результати 
вашої роботи та впливу проведених активностей (один із ключових 
критеріїв перемоги).  

2. Принципи проведення: добровільність, чесність і прозорість, 
відсутність тиску, вхідне та вихідне опитування має охоплювати 
одних і тих же учнів. Нам не потрібні гарні результати, для нас 
важливий реальний стан речей.  

3. Терміни:  
Вхідне - до 30.10 (додайте результати до першого звіту, зокрема 
опрацьовану статистику). 
Вихідне – до 20 квітня.  
4.   Незалежне опитування за підтримки друзів Програми (20    
листопада) 





Звітування: 

1. Важливо подавати кожні два тижні. У Фінал Програми 
пройдуть лише ті заклади освіти, які систематично подавали 
звітні матеріали. 

2. Навчальні заклади, що дійшли до кінця Програми, подають 
Фінальний  звіт (окремий вебінар).  

3. Звіти подаються виключно на офіційному сайті у розділі 
«Подати звіт». 

4. Якщо вашої школи немає у переліку навчальних закладів 
або ваша тека відсутня, радимо звернутись до організаторів, 
надіславши листа на електронну скриньку 
healthy.schools.ua@gmail.com.  
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За 
бажанням  

Додамо поле 
для вхідного 
опитування 



1. Перевірити, чи завантажились 
файли  

2. Переглянути текст, розміщений в 
заповнених полях 

3. Переконатись, що назви меді-
файлів містять дату звітного 
періоду 

 



Критерії перемоги та вимоги до 
активностей  

 
У Фіналі Програми журі оцінюватиме заклади освіти за такими 
критеріями:  
 
1) Кількість і якість проведених активностей, а також залучення 
спільноти та поширення інформації. 
Вітається максимальне охоплення та залучення учнів, їх батьків, 
вчителів, жителів громади, а також поширення інформації про 
активності у ЗМІ, соціальних мережах (використовуйте хештеги 
Програми -  #HS_UA, #HealthySchools_UA та Організаторів - 
#ЦентрКСВ #Mondelez). Цим ви покажете гарний приклад та 
заохотите спільноту долучатись до підтримки ваших ідей. 
 



Критерії перемоги та вимоги до 
активностей  

 
2) Відповідність тематиці. 
Ваші активності повинні відповідати основним напрямкам 
Програми, тобто стосуватись раціонального харчування, фізичного 
розвитку та організації простору.  
 
3) Креативність та інноваційність. 
Рекомендуємо вам не обмежуватись лише традиційним переліком 
заходів та тими ідеями, які ми пропонували як зразки. Будьте 
креативними та створюйте інноваційні проекти, щоб зацікавити 
школярів дотримуватись здорового способу життя.  
 



Критерії перемоги та вимоги до 
активностей  

 
4) Системність подання звітної інформації. 
Звіти про ваші активності в рамках програми потрібно подавати 
кожні два тижні, заповнивши форму на сайті healthy-schools.org.ua 
Для нас важлива системність та регулярність роботи навчального 
закладу.  
 
5) Візуальна складова.  
Протягом періоду Програми та на фінальній презентації ваших 
досягнень ми звертатимемо увагу на наявність фото- та 
відеоматеріалів. Вони якнайкраще демонструватимуть вашу 
активність.  
 
 



Критерії перемоги та вимоги до 
активностей  

 
6) Вимірювання впливу проведених активностей на здоров’я 
школярів. 
До нього ми можемо віднести такі показники: 
% школярів, які  покращили свої знання про раціональне харчування 
та здоровий спосіб життя;  
% школярів, які повідомляють, що вони фізично активні або 
беруть участь у іграх 30 хвилин або навіть більше щодня;  
% школярів, збільшили споживання овочів, фруктів та свіжих 
продуктів харчування.  
 
Примітка: щоб показати вплив ваших активностей на здоров’я учнів, рекомендуємо 
провести анкетування на початку та наприкінці Програми.  

 
 






