
Вилківський навчальновиховний комплекс  «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенівліцей»  
Школа сприяння здоров’ю – Школа ефективного розвитку компетентної творчої особистості 

   
                                                           Започатковано у 2004 році.

                                                                                                   Навчальний заклад з 2009 року входить до складу
                                                                                           Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

                                                                      Дипломант Міжнародної виставки 
                                                  «Сучасна освіта-2010»

Унікальність Школи сприяння здоров’ю полягає  в  науковому  обґрунтуванні  та  створенні  позитивного педагогічно
доцільного навчально-виховного та соціокультурного середовища через партнерство всіх учасників навчально-виховного
процесу та соціуму з використанням унікальної культури і природної спадщини Дунайської дельти на засадах педагогіки
співробітництва,  толерантності,  технологій  особистісно  орієнтованої  педагогічної  взаємодії,  еколого-біологічних  і
природоохоронних технологій та активному (діяльнісному) підходу.

Реалізуються Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки в
міжріччя «Дунай - Південний Буг», Програми «рівний – рівному», «Школа проти ВІЛ/СНІДу», шкільні Програми: роботи з
обдарованими учнями, превентивного виховання «Твоє життя – твій вибір»,  з профілактики девіантної поведінки учнів,
«Козацький гарт», авторські програми: «Екологічне виховання», «Дім, в якому ти живеш», «Основи психології», «Здоровий
спосіб життя» та інше. 

НВК є Всеукраїнським  експериментальним майданчиком (з  2008  р.) у  розбудові  освітньо-виховної  багаторівневої
моделі  «Школа  екологічного  розвитку»,  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». 

Сьогодні НВК є всеукраїнською опорною базою проведення літнього табору-тренінгу для підлітків міста та учасників
екологічних акцій України, який проводиться спільно з Національною Академією наук України. 

За  підсумками  «Обласного  ярмарку  педагогічних  ідей  та  технологій  –  2009» рішенням експертної  комісії  модель
навчального  закладу  «Школа  сприяння  здоров’ю  –  Школа  ефективного  розвитку  компетентної  творчої  особистості»
визнано авторською («Посвідчення Автора» №53 від 23.05.2009).

НВК  нагороджено  ДИПЛОМОМ Міжнародної  виставки  «Сучасна  освіта  –  2010»  за  високі  творчі  досягнення  в
інноваційному оновленні національної системи освіти (26-28 лютого 2010 року, м. Київ). 

Авторський склад:
  Соловйова  Алла  Георгіївна, директор  Вилківського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Кілійського  району
Одеської області,   вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії, вчитель-методист;
 Сивізіна Ніна Петрівна, заступник директора  з навчально-виховної роботи,   

вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 
вчитель-методист;
Маляренко Тетяна Іванівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель 
музики, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, старший учитель.
Провідна ідея  Школи ефективного розвитку компетентної  творчої особистості - це
створення:

 позитивного навчально –виховного  та соціокультурного середовища;
 унікальної моделі природоохоронного і екологічного навчання і виховання 

(за експериментом).
Педагогічний колектив НВК працює над проблемою „Компетентність як основа успіху та 

самовдосконалення учня та вчителя”, яка спрямована на розвиток компетентної творчої особистості, здатної вийти за 
межі отриманих знань та саморозвитку. 

Партнерство Вилківського НВК  «ООШ І-ІІІ ступенів-ліцей»

Основна мета – виховання і розвиток вільної, життєлюбної, талановитої, здорової особистості, яка життєво компетентна,
працездатна, з високими моральними якостями, суспільно активна, з свідомою позицією, спрямованої на збереження і 
примноження цінностей національної культури і громадського суспільства, здатної до практичного життя.



 

Головні завдання Школи сприяння здоров’ю – Школи ефективного розвитку компетентної  творчої особистості:
 розвиток у учнів творчих здібностей, всебічна підтримка обдарованих дітей;
 збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування культури здорового способу життя дітей та їх батьків;
 підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні навчально-виховного процесу.

Діяльність Школи сприяння здоров’ю ґрунтується на принципах:
 принцип єдності й диференційованості в змісті в змісті освіти;
 принцип розвивального характеру навчання;
 принцип співпраці та співтворчості між учителем, учнем та батьками;
 принцип індивідуалізації та диференціації навчання;
 принцип оптимізації навчально-виховного процесу.

 

Вилківський НВК «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-ліцей” розпочав свою роботу в 2001 році на базі  загальноосвітньої
школи №2 міста Вилкове – однієї з кращих шкіл Кілійського району Одеської області. У навчальний комплекс входять: 

• ліцей технологічного,  біолого – хімічного профілю;

• загальноосвітня школа; 
• очно – заочна школа;
• центр довузівської підготовки учнів випускних класів – філія центру довузівської підготовки Одеської академії

холоду 



Навчання  відбувається українською та російською мовами. Вивчаються дві іноземні мови: англійська мова та
французька.

В НВК  навчаються - 468 учнів. 
Працюють - 56 вчителів. 

 Якісний склад педкадрів за званнями:     
 - „Вчитель-методист” – 13;                                          
 -„Старший вчитель - 8;                                                     
 - Відмінники освіти України – 13;                                 
-„О.А. Захаренко” – 1.    
  -   Вища категорі  – 20 вчитель;                                                                      

 В НВК працюють   11   методичн  их    об’єднан  ь    та кафедр  р  :   
- історії та права;                               
-математики, фізики та інформатики;                            
- іноземних мов;                                 
- природничих дисциплін;
- вчителів художньо – естетичного циклу;  
- фізичного виховання, охорони здоров’я;                    

  - трудового навчання, креслення;                                 
- української мови та літератури;                                   
  - російської мови та літератури;                  
  - початкових класів;                                                       
- класних керівників та класоводів.

 В НВК застосовуються інноваційні технології освіти та виховання:                                                   
- Технології екологічного виховання;                  
 - Технології проектної діяльності;                                             
 - Технології виховної діяльності.

 Вчителі НВК неодноразові переможці  районних та обласних конкурсів   ”Шукаймо молоді педагогічні  
таланти»,
“Класний керівник року” ,   «Педагог-організатор року», «Заступник директора з виховної роботи»,       
“Учитель року”, “Особистісно орієнтований урок”, “Ярмарок педагогічних ідей”,  «Людина року», 
«Профком року», у спортивних змаганнях різного напрямку.

 В журналах «Все для вчителя»  словесности», «Сучасна школа   України  »  , «Школа здоров’я   »   та
інших виданнях друкуються творчі роботи наших учителів: Соловйової
Алли Георгіївни, 
Ошуркової  Онісії Михайлівни,  Сивізіної Ніни Петрівни, Галкіної Євгенії
Петрівни, 
Тукало Олександри Леонідівни, Маляренко Тетяни Іванівни.

Наші досягнення

 


