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Конкурсний проект «HealthySchools: заради здорових і радісних школярів» 

змістовно відповідає пріоритетним напрямкам виховної роботи Запорізького НВК №19 та 

меті діяльності Шкільного Медіахолдингу «ВМ-НФ». Для колективу школи важливо 

знаходитися у тренді конкурсного проекту «Здорових шкіл», знайомитися з досвідом 

активних шкіл України, показувати на національному рівні наші власні досягнення.  

Конкурсний проект «HealthySchools: заради здорових і радісних школярів» - це 

можливість систематизувати, удосконалити та зусиллями шкільних засобів масової 

інформації презентувати роботу навчального закладу у напрямку покращення умов для 

здорового освітнього простору та розвитку здоров’язберігаючого світогляду усіх 

зацікавлених сторін (учнів, батьків, вчителів).  
 

Актуальний стан роботи з підтримки здорового способу життя, харчування та 

фізичної активності (як проходить робота в напрямку покращення здоров'я серед дітей у 

закладі, які основні проблемні питання зі здоров'ям доводиться вирішувати).  

 

Зусиллями керівництва та усіх підрозділів за роки існування «Республіки Мрія» 

здійснювалися багаточисельні проектні лінії, метою яких є покращення умов для 

забезпечення безпечного для здоров’я середовища для учнів школи, та формування 

навичок та компетенцій здорового способу життя.  

 

Про що повідомляють шкільні медіа Запорізького НВК №19 

 

Вже п'ятий рік поспіль ДЮЕГО «Республіка Мрія» Запорізького НВК №19 в 

рамках Всесвітнього Тижня екологічного споживача проводять інформаційно-

просвітницькі заходи, акції на центральних площах міста і біля магазинів, в яких 

реалізуються органічні продукти. Команди волонтерів здійснюють комунікації з 

продавцями та відвідувачами магазинів органічного харчування, проводять 

роз'яснювальну роботу і поширюють ліфлети ВЕГО «МАМА-86». Тиждень екологічного 

споживача  кожного року у перший тиждень жовтня одночасно відбувається в 25 країнах 

світу. В рамках Тижня зусиллями підрозділів Шкільного Медіахолдингу «ВМ-НФ» ми 

пропагуємо здорове харчування, відповідальне споживання, органічне вирощування та 

виробництво продуктів харчування, та знання з розпізнавання безпечних для здоров’я 

органічних продуктів.   

 

На базі ЗНВК №19 завдяки мережевому проектові "Забезпечення рівного права на 

воду і санітарію" ВЕГО "МАМА-86" за підтримки Шведського агентства з міжнародного 

розвитку та співробітництва (SIDA) реалізований Пілот з виконання першочергових 

заходів Плану забезпечення безпеки води (ПЗБВ, інструменту Європейського бюро 

Всесвітньої організації охорони природи) та встановлено водоочисне обладнання, яке 

дозволяє значно покращити якість питної води та мінімізувати ризики по здоров’ю для 

учнів та працівниківнавчального закладу. У школі за підтримки SIDA проводився 

незалежний громадський моніторинг якості питної води та складався перший у регіоні 
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План забезпечення безпеки питної води за методикою ВООЗ. Створено два центра 

безпечної води. 

 

Дитячі садки Запорізького НВК №19, починаючи з 2016 року, отримали статус 

пілотних у проекті «Хімічна безпека в дитячих садках». Пілот здійснюється в рамках 

виконання проектів ВЕГО «МАМА-86» «Вільне від токсікантів довкілля для майбутніх 

поколінь в Україні» ( «Toxic-FreeLivingEnvironmentfortheFutureGenerationinUkraine») за 

підтримки Шведського товариства охорони природи (SSNC) та «Дослідження свинцю у 

фарбах в Україні, як частина Глобальної кампании IPEN з ліквідації свинцево фарб 

»(«LeadPaintStudyinUkraine, aspartofIPEN'sLeadPaintEliminationCampaign») за підтримки 

IPEN. Проведені опитування серед батьків з відповідних питань, регіональний тренінг для 

співробітників дитячих садочків, тематичні лекції та бесіди з батьками, просвітницькі та 

виховні заходи з дітьми тощо. Більш детально на сайті проекту: 

http://vestnikm.wixsite.com/security 

 

Кожний рік Запорізький НВК №19 бере активну участь у Міжнародному Тижні дій 

щодо запобігання отруєнням свинцем. Педагоги дошкільних підрозділів складають плани 

дій. Проводять просвітницькі бесіди з батьками задля забезпечення без-свинцевого 

простору в приміщеннях дитячого садка і на дворових територіях. Батьки дошкільнят 

школи-комплексу дізнаються від вихователів про сенс «Тижня запобігання». Голови 

робочих груп проекту «Хімічна безпеки в ДС» розповідають про те, що кожного року, як 

повідомляє ВООЗ, від впливу свинцю гине сотні тисяч людей. Свинець входить в десятку 

найнебезпечніших хімічних речовин. Причому, не існує будь-якого відомого рівня впливу 

свинцю, який вважається безпечним. 

 

Освітній Медіахолдинг «ВМ-НФ» Запорізького НВК №19 є організатором 

Міжнародного конкурсу есе і рецензій на заданий фільм «По той бік екрану». В цьому 

конкурсі важливою номінацією є номінація "Екологічні документальні фільми". 

Учасники, переглядаючи ці фільми,  мають можливість ознайомитися з проблемами 

сучасності, які мають безпосереднє відношення до питань здоров’я. У минулому році в 

конкурсі брали участь 150 учасників з Вірменії, Білорусі, України, Криму.Побачили світло 

№56, №57, №58 і №59 журналу "Вісник Мрії" (періодичне видання ЗНВК№19), до яких 

увійшли твори учасників. Наприклад, у 2017 році пропонувалися для перегляду і 

написання конкурсних робіт фільми "Край електронного сміття" і "Історія речей", у 2018 – 

документальні фільми «Зроблено з вторсировини» та «Подорож часу». Учні ЗНВК №19 

кожного року стають переможцями та отримують Дипломи і Сертифікати Міжнародного 

конкурсу.  

 

Традиціями ЗНВК №19 є проведення щорічного Екологічного Марафону «Планета 

Земля – територія Мрії», заходів до Дня здоров’я, Всесвітнього Дня води, До 

міжнародного Дня без пестицидів, Всесвітнього Дня туалету (санітарія і гігієна), 

Міжнародного Дня миття рук (санітарія та гігієна).  

 

Вся інформація про активності Запорізького НВК №19 в рамках 

Національного проекту з посиланнями на новинні публікації ШМХ «ВМ-НФ» 

міститься в збірнику звітів (75 сторінок) http://zps19.at.ua/2018-2019/zbirnik_zvitiv-1-12.pdf  
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