


Школа сприяння здоров’ю – Школа сприяння здоров’ю – 
Школа ефективного розвитку Школа ефективного розвитку 

компетентної творчої особистостікомпетентної творчої особистості

Навчально – виховний комплексНавчально – виховний комплекс

„„Вилківська загальноосвітня Вилківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - ліцей”школа І-ІІІ ступенів - ліцей”

Кілійського району Одеської областіКілійського району Одеської області



Сторінки історії НВК Сторінки історії НВК 

19711971- - засновано школузасновано школу

20012001  – – Школа отримала статус - Школа отримала статус - 
Навчально – виховний  комплекс Навчально – виховний  комплекс 
«Вилківська загальноосвітня школа 1- «Вилківська загальноосвітня школа 1- 
111 ступенів - ліцей»111 ступенів - ліцей»  

                                  

  



Структурні підрозділи НВКСтруктурні підрозділи НВК
Навчання відбуваєтьсяНавчання відбувається

українською таукраїнською та

російською мовамиросійською мовами

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        Вивчаються дві Вивчаються дві 

                                                                                                                                                                                іноземні мови:іноземні мови:

                                                                                                                                                                                            англійська,англійська,

                                                                                                                                                                                          французькафранцузька

Ліцей Ліцей 

Загальноосвітня школаЗагальноосвітня школа

1-111 ступенів1-111 ступенів

Очно-заочна школаОчно-заочна школа  

Центр до вузівської підготовки учнівЦентр до вузівської підготовки учнів

випускних класіввипускних класів



Провідна ідея Школи сприяння здоров’ю – Провідна ідея Школи сприяння здоров’ю –             
Школи ефективного розвитку компетентної Школи ефективного розвитку компетентної 

                                  творчої особистості - це створеннятворчої особистості - це створення::

 позитивного навчально –виховного  та позитивного навчально –виховного  та 
соціокультурного середовища життєтворчості, соціокультурного середовища життєтворчості, 
ефективного розвитку компетентної творчої ефективного розвитку компетентної творчої 
особистості, набуття нею життєвої компетентності, особистості, набуття нею життєвої компетентності, 
збереження здоров’я всіх учасників навчально – збереження здоров’я всіх учасників навчально – 
виховного процесу;виховного процесу;

 унікальної моделі природоохоронного і екологічного унікальної моделі природоохоронного і екологічного 
навчання, виховання (за експериментом).навчання, виховання (за експериментом).



              В.О.Сухомлинський: В.О.Сухомлинський: 

«Школа стає справжнім вогнищем культури лише «Школа стає справжнім вогнищем культури лише 
тоді, коли в ній панують тоді, коли в ній панують чотири культуричотири культури::

          культ Вітчизни,культ Вітчизни,

                                  культ Людини, культ Людини, 

                                                        культ Книги, культ Книги, 

                                                                              культ Рідного   Слова». культ Рідного   Слова». 
  

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%92.%D0%90.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&spsite=www.ukrlit.vn.ua&img_url=www.dt.ua%2Fimg%2Fst_img%2F2001%2F363%2Ffoto-full-32449-3071.jpg&rpt=simage&reqtime=1228462772


«Компетентність як основа успіху  та  «Компетентність як основа успіху  та  
самовдосконалення  учня  самовдосконалення  учня  

та  вчителя»та  вчителя»

              Якісний склад вчителів – 54 Якісний склад вчителів – 54 
 Вища категорія - 21;Вища категорія - 21;
• „„Вчитель-методист” – 13 ;  Вчитель-методист” – 13 ;  
 „„Старший вчитель” – 8;Старший вчитель” – 8;
   Відмінники освіти України – 12.Відмінники освіти України – 12.

Працюють –Працюють –  1111 методичних  методичних 
обоб’’єднань та кафедрєднань та кафедр



НВК -НВК -  Всеукраїнський експериментальний майданчик з Всеукраїнський експериментальний майданчик з 
екологічного вихованняекологічного виховання

-  -  Створена унікальна МОДЕЛЬ співпраці:                                                
„Інформаційно – туристичний центр 

Дунайського  біосферного заповідника – 
дошкільний  навчальний заклад

 „Золота рибка” – НВК „Вилківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей”

 – Молодіжний Дунайський клуб”

- НВК включено до Загальнодержавної 
       програми формування національної 
       екологічної мережі України на 2000–2015 роки
       в міжріччі „Дунай – Південний Буг”.

                                                                                                                                        - Впроваджується      багаторівнева      - Впроваджується      багаторівнева      
        освітньо-виховна модель        освітньо-виховна модель

 „ „Школи екологічного розвитку” Школи екологічного розвитку” 
          ((за експериментомза експериментом).).



Науково-методичне забеспечення НВК

Науково-

методичний 

центр

Методична 

рада НВК

Шкільні 

методичні 

об’єднання та

 предметні кафедри

Творчі групи



Навчальний процес в НВКНавчальний процес в НВК

 Відкриття профільних класівВідкриття профільних класів
 Введено спецкурсиВведено спецкурси
 Шкільні предметні кружкиШкільні предметні кружки
 Індивідуально-групові консультаціїІндивідуально-групові консультації
 Реалізується Комплексна програма підтримки та Реалізується Комплексна програма підтримки та 

розвитку творчої особистостірозвитку творчої особистості
 Застосування інноваційних технологійЗастосування інноваційних технологій



Учні мають змогу брати участьУчні мають змогу брати участь
у: у: 

 Тренінгу – таборі „Здорова молодь – 
здорове майбутнє”;

 Молодіжній еколого – культурологічній експедиції 
„Задунайська січ”;

Загальнонаціональних та Міжнародних 
еколого-освітніх заходах:                      
  День Довкілля, День Землі, «Марш парків», 
Міжнародний День Чорного моря, Міжнародний 
День Дунаю;



ПрограмиПрограми

Програми Програми 

За базовимЗа базовим

  компонентомкомпонентом

Додатковий Додатковий 

компоненткомпонент
Авторські Авторські 

ОБЖОБЖ

Основи Основи 

здоровьяздоровья

Фізична культураФізична культура

Основи психологіїОснови психології

Програми з предметівПрограми з предметів

““Дунай – ПівденнийДунай – Південний

  Буг”Буг”

““Рівний - рівному”Рівний - рівному”

Козацький гартКозацький гарт

Програма з профілактики Програма з профілактики 

певіантної поведінкипевіантної поведінки

““Шкільний автобус”Шкільний автобус”

Робота з обдарованимиРобота з обдарованими
Основи Основи 

психологіїпсихології

Екологічне Екологічне 

вихованнявиховання

““Здоровий Здоровий 

спосіб життя”спосіб життя”

““Дім, в якому Дім, в якому 

ти живеш”ти живеш”



Дитячі об’єднання за інтересами
“Світлячки”

1-4 класи

“Веселка”

5-8 класи

“Червоні вітрила”

9-11 класи



Спортивно-оздоровча робота

12

 спортивних

секцій



Структура учнівського 
самоврядування

Учнівська конференція 

Президент Ради учнівського 

самоврядування 
Дитячі об’єднання за інтересами 

Шкільний парламент:
 Комітет з питань навчання
 Комітет з питань праці
 Комітет спорту, туризму
 Комітет інформації
 Комітет культури і відпочинку
 Комітет дисципліни
 Комітет по роботі з школярами
 Комітет захисту прав дитини

Старостат 



КомпьютерніКомпьютерні

класи (2)класи (2)

КабінетКабінет

  естетичногоестетичного

  вихованнявиховання

ШкільнийШкільний

музеймузей

Бібліотека Бібліотека 

Психолого-Психолого-

соціальнасоціальна Медична Медична 

службаслужба

Спортивні Спортивні 

майданчикимайданчики

(2)(2)

Зали:Зали:

АктоваАктова

ХореографічнаХореографічна

СпортивнаСпортивна  

Спортивні Спортивні 

секціїсекції

(12)(12)

ІндивідуальноІндивідуально

-групові-групові

консультаціїконсультації

Курси Курси 

за виборомза вибором

ПрофільноПрофільно

-предметні -предметні 

гурткигуртки

До послугДо послуг

  учнів НВКучнів НВК



Співпраця з батьками

В НВК працюють:
 класні батьківські комітети;
 Батьківська рада НВК;
 Школа батьків будучих першокласників;
 Рада НВК;
 Рада профілактики;
 Комісія громадського контролю.



Взаємодія НВК з питань збереження і зміцнення 
здоров’я вихованців

НВК “Вилківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей”

Співпраця з 
громадськими 
структурами

Всеукраїнський 
екологічний 
експеримент

Співпраця з 
державними 
установами

Дитячі об’єднання 
за інтересами

Шкільні 
спецкурси

Співробітництво
Вищими 
навчальними 
закладами

Співпраця з державними та 
громадськими структурами 
м. Вилкове

Участь у 
конкурсах

Районна 
станція юних 
техників

Профільно-предметні 
 гуртки за інтересами



Результативність діяльності Школи сприяння здоровРезультативність діяльності Школи сприяння здоров’’ю – Школи ю – Школи 
ефективного розвитку компетентної творчої особистості ефективного розвитку компетентної творчої особистості 

 Розроблена модель професійної 
компетентності учителя та класного 
керівника

 Модель особистості випускника НВК
 Вчителі НВК неодноразові переможці у 

конкурсах ”Шукаймо молоді 
педагогічні  таланти”, “Класний 
керівник року” , “Учитель року”, 
“Особистісно орієнтований урок”, 
“Ярмарок педагогічних ідей”, у 
спортивних змаганнях різного напрямку

 Учні НВК – учасники та переможці 
районних і обласних олімпіад з 
предметів, спортивних змагань, 
інтелектуальних змагань, конкурсів, 
Малої академії наук, переможці 
Європейського національного конкурсу 
“Творец Дуная”

 Учні НВК активні учасники 
природоохоронних Акцій



Результативність діяльності Школи сприяння здоровРезультативність діяльності Школи сприяння здоров’’ю – ю – 
Школи ефективного розвитку компетентної творчої Школи ефективного розвитку компетентної творчої 

особистості особистості 
 Всеукраїнський експериментальний майданчикВсеукраїнський експериментальний майданчик за проблемою „ за проблемою „Використання Використання 

еколого – біологічних і природоохоронних технологій у впровадженні еколого – біологічних і природоохоронних технологій у впровадженні 
профільного навчання та орієнтації учнів на вибір подальшого навчанняпрофільного навчання та орієнтації учнів на вибір подальшого навчання” (2008 ” (2008 
рік);рік);

 Опорна база проведення Опорна база проведення літнього табору – тренінгулітнього табору – тренінгу для підлітків міста та  для підлітків міста та 
учасників екологічних акцій області та України, який проводиться спільно з учасників екологічних акцій області та України, який проводиться спільно з 
Національною академією наук УкраїниНаціональною академією наук України (з 2007 року); (з 2007 року);

 Обласний опорний навчальний закладОбласний опорний навчальний заклад кафедри методики викладання  кафедри методики викладання 
природничо – математичних дисциплін природничо – математичних дисциплін Одеського обласного інституту Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів удосконалення вчителів за проблемою за проблемою „„Екологічне виховання на базі Екологічне виховання на базі 
Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України”Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України”   (з    (з 
2002 року);2002 року);

 Районний опорний навчальний закладРайонний опорний навчальний заклад кафедри початкових класів за  кафедри початкових класів за 
проблемою „проблемою „Екологічне виховання в початковій школіЕкологічне виховання в початковій школі”;”;

   Опорний навчальний заклад щодо реалізації Опорний навчальний заклад щодо реалізації проблем екологічного виховання проблем екологічного виховання в в 
районі, області, Україні;районі, області, Україні;

 Районний опорний навчальний закладРайонний опорний навчальний заклад роботи  роботи районної Школи передового районної Школи передового 
педагогічного досвіду педагогічного досвіду для практичних психологів, вчителів початкової школи, для практичних психологів, вчителів початкової школи, 
біології, іноземної мови, математики;біології, іноземної мови, математики;

 Центр пропагандиЦентр пропаганди зорового способу життя та профілактики шкідливих звичок  зорового способу життя та профілактики шкідливих звичок 
серед дітей та дорослихсеред дітей та дорослих м. Вилкове.  м. Вилкове. 
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