
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради»



Вхідне та вихідне опитування

Кількість опитаних Питання №5 Питання №7 Питання №8

Вхідне
Знай!
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Підпроект «Раціональне харчування»
практичний модуль 

«СПІЛЬНИЙ СНІДАНОК» 

за методом «рівний-рівному»

футквест «РАЗОМ ДО 

ЗДОРОВОГО МАЙБУТНЬОГО» 

за методом «рівний-рівному»

Видів активностей – 17

Кількість учасників – 503 особи

Видів активностей – 19 

Кількість учасників – 591 особа







Фізична активність

Видів активностей – 39

Кількість залучених – 1401 особа



Унікальні активності в рамках діяльності авторської підпрограми

Місто Здоров’я 
«Healthy Town»

Вулиця фізичної активності

Phisical Activity Street

Вулиця здорового 

харчування

Healthy Food Street

Вулиця здоров’я-

зберігаючого простору

Healthy-saning Space Street



Видів активностей – 31 

Кількість залучених – 974 особи

Вулиця здорового харчування

Healthy Food Street



Видів активностей – 44 

Кількість залучених – 1048 осіб

Вулиця фізичної активності

Phisical Activity Street



Видів активностей – 19 

Кількість залучених – 1042 особи

Вулиця здоров’язберігаючого 

простору

Healthy-saning Space Street



Діяльність практично-

теоретичних лабораторій 

(в рамках проекту) 

«Заради життя», 

«Усі здорові люди люблять життя»



Органічне поєднання на уроках

та під час перерв класичної 

Європейської та Східної 

фізичної культури із 

залученням вчителів та батьків 

закладу



Активність в соціальних мережах та ЗМІ

https://school27vmr.wixsite.com/home/proekt-healthy-schools

Відео

Відео

https://school27vmr.wixsite.com/home/proekt-healthy-schools
https://school27vmr.wixsite.com/home/proekt-healthy-schools
https://www.youtube.com/watch?v=9BR1SwJjQDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9BR1SwJjQDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2bSa1jg0as&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2bSa1jg0as&feature=youtu.be
https://school27vmr.wixsite.com/home
https://school27vmr.wixsite.com/home
https://school27vmr.wixsite.com/home/proekt-healthy-schools
https://www.youtube.com/watch?v=E2bSa1jg0as&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9BR1SwJjQDI&feature=youtu.be


Інтерактивний захід «Запроси спортсмена в гості» 
(конкурс «Активність від організаторів»)

Партнер-зустріч кращих спортсменів школи з випускниками закладу, 

майстрами спорту міжнародного класу:

Денис Солоненко (бокс), Світлана Тросюк (сумо), Світлана Огер (стрільба кульова)



Школа №27 має право стати фіналістом Програми:

1. Заклад розробив власні підпроекти в рамках Програми : «Разом до здорового

майбутнього», «Здорове харчування», «Школа - платформа безпечного навчання»

та «Рух = здоров'я», реалізація яких потребує додаткового фінансування.

2. Заклад, згідно з рішенням МОН України, з 2015 року є кращим щодо стану

викладання фізичної культури та розвитку шкільного спорту.

3. Учні школи двічі презентували шкільний спорт на Міжнародному рівні – 2017

рік (Словаччина), 2019 рік (Франція. Париж).

Подальші кроки щодо популяризації ЗСЖ:

Облаштування на пришкільній території школи багатофункціонального та

сезонного «НЕALTHY TOWN» для реалізації трьох основних напрямків Програми.


