
Звіт про проведення тижня  «Здорового способу життя» 
у ВПУ №17 

практичним психологом Кульбачко І.А. 
На виконання плану роботи НМЦ ПТО та ВПУ №17, плану роботи психолога на 2017/2018 

навчальний рік та наказу в.о. директора ВПУ №17 Щербини В.А. від __13___листопада 2017 року  

«Про проведення тижня «Здорового способу життя» та з метою формування у учнів свідомого 

ставлення до свого життя та здоров’я, дотримання  здорового способу життя на основі формування 

відповідних життєвих навичок, дотримання принципів здорового харчування, формування у дітей 

дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я, розуміння важливості відповідального 

ставлення щодо збереження особистого здоров’я, навчання учнів методів самооцінки та 

самоконтролю стану здоров’я у ВПУ №17 з 13 по 18 листопада 2017 року був проведений «Тиждень 

здорового способу життя», у якому було задіяно 397 учнів. 

Під час тижня «Здорового способу життя» було проведено наступні заходи: 

1. Практичним психологом Кульбачко І.А.   було складено наказ та графік заходів щодо 

проведення «Здорового способу життя». 

2. Попередньо було повідомлено про участь у заходах всіх задіяних викладачів, майстрів в/н та 

вихователів гуртожитку. 

3. Учням про проведення тижня «Здорового способу життя» було оголошено на ранковій 

лінійці. Також на ранкових лінійках повідомлялось про заплановані заходи на поточний день. 

4. До тижня «Здорового способу життя» було проведено наступні заходи: 

• 13.11.2017 – було проведено ранкову лінійку, присвячену розпочатому тижню «Здорового 

способу життя», та оголошено графік проведення заходів. 

• 13.11.2017 до Всесвітнього дня відмови від паління практичним психологом Кульбачко І.А. з 
учнями, що мешкають у гуртожитку, проведено обговорення-диспут з питання відмови від паління . 
Присутні 15 учнів з 3-х поверхів. Було проаналізовано психологічні причини, з яких учні палять. 
Виявлено причини тютюнопаління, що найчастіше зустрічаються серед підлітків. 
Стійкої психологічної залежності не було виявлено у жодного з присутніх учнів. 
Тобто кожен з них при бажанні може кинути палити без допомоги психотерапевта. 

 



 
 

 
 



5. 14.11.2017  відбулась зустріч-бесіда учнів, що мешкають у гуртожитку, з лікарем Міського 
центру здоров’я . Зустріч організовано практичним психологом Кульбачко І.А. Присутні 15 учнів з 3 та 
5 поверхів. 

Захід був змістовним, наукову інформацію щодо з здорового способу життя та зокрема 
здорового харчування було надано цікаво та зрозуміло для підлітків. 
Найбільший інтерес викликало вирахування індексу своєї ваги. 
Найбільше здивувало те, що харчування та меню, що пропонує їдальня училища, цілком відповідає 
вимогам здорового харчування. 

Найбільше запам’яталося – це рада медичного фахівця щодо раціону харчування в осінньо-
зимовий період з метою уникнення вірусних захворювань. А саме: «Пам’ятайте! На столі повинно 
бути м’ясце, сальце та вітамін С!». 

 
 

 



 
6. 15.11.2017 відбулась лекція-бесіда на тему «ГМО- що про це потрібно знати?». Проведено у 
тренінговому кабінеті викладачем біології Орлик А.Г. для учнів, що мешкають у гуртожитку. Присутні 
15 учнів 3 та 5 поверхів. 

Тема нова, молоді мало відома, хоча слово ГМО чули майже всі. Виникало багато питань. 
Лекція скінчилась оплесками викладачу. 

 
 

 



 
7. 16.11.2017 проведено конкурс «Смачна вечеря». До участі було запрошено учнів 3, 4 та 5 
поверхів. 
 Журі в складі: практичний психолог Кульбачко І.А., заст. Директора з НВР Купріяненко М.О., майстер 
в/н Царьов О.Л. 
Нажаль, 4 поверх не приймав участі. 

Змагались 2 поверхи – 3 та 5. Виявилось, що учні, які здобувають професії електриків та 
зварювальників готують страви не гірше за учнів, що здобувають професії кухарів та офіціантів. 

Учні 3-го поверху приготували суп крем-пюре з грибів, картопляні човники з грибами та 
сиром, фруктову нарізку на шпажках та чай з м’ятою та лимоном. 
Суп крем-пюре та чай було приготовлена за авторськими рецептурами.  

Учні 5-го поверху приготували грибний суп та плов с фруктами. Блюда були дуже смачними. 
Кожна з команд проявила творчість, креативність, вміння працювати в команді. 
Але ж більшу згуртованість, дружність, вміння розподілити обов’язки в команді та порозумітись між 
собою продемонстрували учні 3-го поверху. То ж і перемогу одержала команда учнів 3-го поверху.  
Побажання на майбутнє – задіяти також у командній роботі і учнів груп комп’ютерного напрямку. 
Підсумки проведеного конкурсу оголошено під час ранкової лінійки. 
Захід організовано практичним психологом Кульбачко І.А. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
8. Відомо, що пізнавальна діяльність та вміння з користю проводити час позитивно впливає на 
стан здоров’я, сприяє налагодженню більш дружніх стосунків у колективі, сприяє успішній адаптації 
учнів нового набору та є дуже вдалим методом скритої корекції небажаної поведінки в учнівському 
середовищі. Окрім всього вище зазначеного, відвідування експозиції з полотнами, на яких зображено 
пейзажі та краєвиди рідного краю, сприяє патріотичному вихованню, формуванню любові до рідного 
міста та почуття гордості за талановитих співвідчизників. 
Відвідування Музею Українського живопису стало цікавим та пізнавальним заходом для учнів. В 
музеї представлені роботи художників дніпропетровської школи ХХ століття. На полотні Володимира 
Торбаченка учні впізнають мікрорайон Перемога , бо зображено будівництво всім знайомих двох 28-
поверхівок, на роботах митця Войцеховського – будівництво виробничого цеху 9-ої домни у Кривому 
Розі, найбільш запам’ятались яскраві роботи  художника Федора Павленко з села Сурсько-Литовське. 
Його роботи в техніці пастозного живопису пронизані радістю, оптимізмом, любов’ю до рідного краю 
та є справжньою перлиною експозиції.   
Музей українського живопису відвідали 7 груп: 4 групи машинобудівного підрозділу  
(С17-19/9, Е17-16/9, Е17-31/11, М17-10/9) та 3 групи непромислового підрозділу (К17-12/9, К17-32/9, 
К16-17/9). 
Учні з захопленням згадують про екскурсію до Музею українського живопису. 
Екскурсії організовано практичним психологом Кульбачко І.А.  
Подяка майстрам виробничого навчання за організацію проведення екскурсій. 

 

 

 

 

 

 



Група К17-32/9 

 

Група С17-19/9 

 



 

 



 

 

Група М17-10/9 

 



 

9. Бібліотекарем Макогон І.А. підготовано виставку літератури щодо здорового способу життя. 
Співробітниками бібліотеки організовано ознайомлення учнів з добіркою книжок щодо теми 
«Здорового способу життя». 
Відвідали бібліотеку та ознайомились з виставкою літератури учні груп: С17-19/9, НП17-38/9, М17-
10/9, К17-32/9, НП17-30/9. 

 
 



 

 

10. В рамках тижня «Здорового способу життя» проведено конкурс стіннівок за темою 

«Толерантність в нашому житті». Найкращою обрано стіннівку групи С17-19/9 машинобудівного 

підрозділу. 

 



11. Закінчився тиждень лінійкою, на якій було підведено підсумки тижня «Здорового способу 

життя» та визначено найактивніших учнів, що приймали участь у проведенні тижня. 

ПІДСУМКИ: 

• Заходи, які проведено педагогічним колективом з 13.11.2017 року по 18.11.2017 року, були 

цілеспрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних 

реакцій на різноманітні чинники що несуть загрозу життю та здоров’ю. Всі заходи під час проведення 

тижню пройшли на належному рівні. Кожного дня заходи були цікаві, корисні та різноманітні.  

• Проведена з учнями робота сприяє ефективній пропаганді здорового способу життя, сприяє 

формуванню у учнів мотивації на збереження і поліпшення стану здоров’я, формування та розуміння 

особистої відповідальності за збереження власного фізичного та психічного здоров’я як головної 

життєвої цінності. 

• Аналіз проведеного тижня «Здорового способу життя» буде доведено до педагогічного 

колективу ВПУ №17 на інформаційно-методичній нараді практичним психологом Кульбачко І.А. 


