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Про підсумки проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу – захисту
сучасної моделі навчального закладу
„Школа сприяння здоров’ю”
На виконання наказу управління освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації від 18.10.2011 № 447-ОД проведено обласний етап
Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу
„Школа сприяння здоров’ю”.
На обласний етап конкурсу представлені матеріали розробок сучасних
моделей навчального закладу - Школи сприяння здоров’ю 27 навчальних
закладів області.
На підставі протоколу спільного засідання оргкомітету та журі обласного
етапу конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу –
захисту сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю” та
нагородити дипломами за створення та розбудову інноваційних моделей
навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”, вирішенні завдань щодо
виховання здорового покоління педагогічні колективи п’яти навчальних
закладів (додаток 1).
2. Визнати лауреатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу –
захисту сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю” та
нагородити дипломами за значні творчі здобутки у створенні та розбудові
сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”, активну
пропаганду здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі
педагогічні колективи п’яти навчальних закладів (додаток 2).
3. За значні творчі здобутки у створенні та розбудові інноваційної моделі
освітнього округу сприяння здоров’ю, активну пропаганду здорового способу
життя в дитячому та молодіжному середовищі нагородити грамотами:
- Маланюк Валентину Степанівну, директора Липецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Котовського району, навчального закладу – лідера
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю;

- Ісаєву Людмилу Миколаївну, заступника директора з виховної роботи
Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району,
навчального закладу – лідера Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.
4. За значні творчі здобутки у створенні та розбудові інноваційної моделі
навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”, вирішенні завдань щодо
виховання здорового покоління нагородити грамотами:
- Козлову Наталю Ігорівну, директора навчально-виховного комплексу
„Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної
корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу” Іллічівської
міської ради Одеської області;
- Урсакій Світлану Василівну, директора Затоківського навчальновиховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
I-III ступенів” м. Білгорода-Дністровського;
- Маковецьку Тетяну Григорівну, заступника директора з виховної роботи
Затоківського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад
– загальноосвітня школа I-III ступенів” м. Білгорода-Дністровського;
- Топор Тетяну Олександрівну, заступника директора з навчальновиховної роботи Затоківського навчально-виховного комплексу „Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів” м. БілгородаДністровського;
- Півкіну Наталю Григорівну, заступника директора з дошкільного
виховання Затоківського навчально-виховного комплексу „Дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів” м. БілгородаДністровського;
- Нікуліцу Світлану Василівну, практичного психолога Затоківського
навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа I-III ступенів” м. Білгорода-Дністровського;
- Хлівненко Тетяну Вікторівну, соціального педагога Затоківського
навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа I-III ступенів” м. Білгорода-Дністровського;
- Туріву Світлану Іванівну, завідувача Одеського дошкільного
навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради Одеської
області;
- Кулагіну Вероніку Дмитрівну, вихователя-методиста Одеського
дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради
Одеської області;
- Коваль Олену Анатоліївну, інструктора з фізичного виховання
Одеського дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської
міської ради Одеської області;
- Слободянюк Олену Вікторівну, вихователя Одеського дошкільного
навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради Одеської
області;
- Дзинкову Лілію Іванівну, вихователя Одеського дошкільного
навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради Одеської
області;

- Пазіну Ольгу Валеріївну, вихователя Одеського дошкільного
навчального закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради Одеської
області;
- Іванову Ірину Іванівну, вихователя Одеського дошкільного навчального
закладу „Ясла-садок” №295 Одеської міської ради Одеської області;
- Притиковську Світлану Дмитрівну, завідувача Одеського спеціального
дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №193 компенсуючого типу
Одеської міської ради Одеської області;
- Мединську Зінаїду Дмитрівну, вчителя-логопеда Одеського
спеціального дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №193
компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області;
- Панчешенко Людмилу Петрівну, вихователя-методиста Одеського
спеціального дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №193
компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області;
- Пушкіну Лілію Михайлівну, вихователя-методиста Одеського
спеціального дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” №193
компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області.
5. За значні творчі здобутки у створенні та розбудові сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», активну пропаганду
здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі нагородити
грамотами:
- Половняка Юрія Вікторовича, директора Одеської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №68 Одеської міської ради Одеської області;
- Берлін Олену Вікторівну, вчителя Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №68 Одеської міської ради Одеської області;
Богаченко
Любов
Михайлівну,
директора
Мардарівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського району;
- Мокрянську Руслану Анатоліївну, заступника директора з виховної
роботи Мардарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Котовського
району;
- Івасюк Віру Євдокимівну, завідувача Новоселівського дошкільного
навчального закладу „Колосок” Котовського району;
- Іваненко Валентину Іванівну, директора Кілійського навчальновиховного комплексу ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія”
Кілійського району;
- Гарабу Наталю Павлівну, заступника директора з навчально-виховної
роботи Кілійського навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – гімназія” Кілійського району;
- Коваленко Нелю Дмитрівну, заступника директора з навчально-виховної
роботи Кілійського навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – гімназія” Кілійського району;
- Колесникову Валентину Петрівну, заступника директора з виховної
роботи Кілійського навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – гімназія” Кілійського району;

- Степаненко Клавдію Степанівну, заступника директора з виховної
роботи Кілійського навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – гімназія” Кілійського району;
- Нямцу Галину Володимирівну, педагога-організатора Кілійського
навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія” Кілійського району;
- Мітрофанову Людмилу Юріївну, практичного психолога Кілійського
навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія” Кілійського району;
- Шустову Ірину Борисівну, директора Шевченківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 Кілійського району;
- Кару Ольгу Купріянівну, заступника директора з виховної роботи
Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кілійського району;
- Воробйову Людмилу Яківну, заступника директора з навчальновиховної роботи Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Кілійського району;
- Голощак Валентину Вікторівну, соціального педагога Шевченківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Кілійського району.
6. За вагомий особистий внесок в організацію змістовної діяльності
освітньо – інформаційного центру з розвитку обласної мережі Шкіл сприяння
здоров’ю, активну пропаганду здорового способу життя в дитячому та
молодіжному середовищі нагородити грамотами:
- Антонову Лідію Федорівну, директора гімназії №1 Іллічівської міської
ради Одеської області, навчального закладу – лідера Національної мережі шкіл
сприяння здоров’ю;
- Гузика Миколу Петровича, директора Авторської М. П. Гузика
експериментальної спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи-комплексу м. Южного
Одеської області, навчального закладу – лідера Національної мережі шкіл
сприяння здоров’ю, інформаційно-методичного центру Національної мережі
шкіл сприяння здоров’ю;
- Іванову Прасковію Іванівну, директора Вилківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Кілійського району, навчального закладу – лідера
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю;
- Паюл Ларису Миколаївну, директора Одеської гімназії № 8 Одеської
міської ради Одеської області, навчального закладу – лідера Національної мережі
шкіл сприяння здоров’ю;
- Саказли Тамару Андріївну, директора навчально-виховного комплексу
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія” с. Кам’янка Ізмаїльського
району, навчального закладу – лідера Національної мережі шкіл сприяння
здоров’ю;
- Ступкевич Олену Анатоліївну, заступника директора з виховної роботи
Одеської гімназії № 8 Одеської міської ради Одеської області, навчального
закладу – лідера Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю;
- Соловйову Аллу Георгіївну, директора навчально-виховного комплексу
„Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей” Кілійського району,
навчального закладу – лідера Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю;

- Тихоплава Сергія Миколайовича, директора Шабської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Білгород-Дністровського району, навчального закладу –
лідера Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.
7. За вагомий особистий внесок у розвиток районної мережі Шкіл
сприяння здоров’ю нагородити грамотою Лісовську Тетяну Іллівну, методиста з
виховної роботи методичного кабінету районного відділу освіти Котовської
районної державної адміністрації, координатора районної мережі Шкіл
сприяння здоров’ю.
8. За виховання здорового молодого покоління, впровадження
здоров’язберігаючих технологій у практику навчального закладу, активну
пропаганду здорового та безпечного способу життя оголосити подяку
навчальним закладам – учасникам обласного етапу, які визначені переможцями
районних/міських етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту (додаток 3).
9. За активну роботу щодо розширення обласної мережі Шкіл сприяння
здоров’ю оголосити подяку управлінню освіти та науки Одеської міської ради,
відділам освіти Суворовської та Малиновської районних адміністрацій Одеської
міської ради, відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення: м. Білгорода-Дністровського,
м. Іллічівська, м. Котовська, Кілійського, Комінтернівського, Котовського,
Любашівського, Роздільнянського, Татарбунарського, Фрунзівського районів.
10. За науково-педагогічний супровід та науково-методичне забезпечення
впровадження сучасних здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах
Одеської області, розбудову обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю
оголосити подяку Одеському обласному інституту удосконалення вчителів.
11. Включити переможців, лауреатів, учасників обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу – захисту до обласної мережі навчальних закладів –
Шкіл сприяння здоров’ю (додатки 1, 2, 3).
12. Визначити освітньо-інформаційними центрами обласної мережі Шкіл
сприяння здоров’ю навчальні заклади, які є дійсними членами Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю, переможцями обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу – захисту (додаток 4).
13. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення:
13.1. Ознайомити з даним наказом педагогічних працівників.
13.2. Вжити заходів щодо підтримки навчальних закладів, які обрали
пріоритетним напрямком у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров’я
своїх учнів і вихованців, формування культури здоров’я, позитивної мотивації
щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання,
забезпечення умов для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно

свідомої, фізично і психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення
середовища буття дитини.
13.3. Сприяти впровадженню сучасних здоров’язберігаючих технологій;
розвитку районної/міської мережі Шкіл сприяння здоров’ю; висвітленню в
засобах масової інформації досвіду роботи кращих навчальних закладів – Шкіл
сприяння здоров’ю; поширенню досвіду роботи навчальних закладів, які стали
переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної
моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”.
14. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров
В.А.):
14.1. Забезпечити надання науково-методичної допомоги навчальним
закладам, які визначили пріоритетом у змісті своєї діяльності створення
здоров’язберігаючого середовища, впровадження в навчально-виховний процес
цілісної системи збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної
мотивації на здоровий і безпечний спосіб життя.
14.2. За результатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу –
захисту організувати та провести обласний (очний) методичний фестиваль –
презентацію сучасних моделей навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю
переможців, рекомендованих до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю;
сприяти поширенню їх досвіду роботи.
15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління

Т. О. Лазарєва

ВІЗИ:
Начальник відділу загальної середньої,
позашкільної освіти та виховання

Г. І. Червоняк

Начальник відділу дошкільної освіти
та соціального захисту дітей

Т. І. Черепян

Завідуючий сектором
професійно-технічної освіти

С.П. Білоконенко

Директор Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів

В.А. Кавалеров

Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від „_____” ________ 2012 р.
№ _____

Перелік
навчальних закладів, які визначені переможцями
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту
сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”
№
п/п Повна назва навчального закладу

Прізвище,
ім’я,
по батькові
керівника

Напрямок роботи
навчального закладу як
Школи сприяння здоров’ю

Номінація „Дошкільний навчальний заклад”
1

Одеський спеціальний дошкільний
навчальний заклад „Ясла-садок” №193
компенсуючого типу Одеської міської
ради Одеської області

Притиковська
Світлана
Дмитрівна

Школи сприяння здоров'ю
„Виховуємо гармонійно
розвинену особистість”

2

Одеський дошкільний навчальний заклад
„Ясла-садок” № 295 Одеської міської
ради Одеської області

Туріва
Світлана
Іванівна

Школи сприяння здоров'ю
„Золотий ключик
щасливого, здорового
успішного майбутнього”

Номінація „Загальноосвітній навчальний заклад”
3

Липецька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Котовського району

Маланюк
Валентина
Степанівна

Від сільської Школи
сприяння здоров’ю
до освітнього округу
сприяння здоров’ю

4

Затоківський навчально-виховний
комплекс „Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа
I-III ступенів”
м. Білгорода-Дністровського

Урсакій
Світлана
Василівна

Школа сприяння здоров'ю
„Духовність, Здоров’я,
Гармонія - Благодатне
життя”

5

Навчально-виховний комплекс
„Спеціальна загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної
корекції – дошкільний навчальний заклад
компенсуючого типу” Іллічівської
міської ради Одеської області

Козлова
Наталя
Ігорівна

Школа сприяння здоров'ю
„Впевнене майбутнє
дитини з особливими
освітніми потребами”

Начальник управління

Т. О. Лазарєва

Додаток 2
до наказу управління
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від „_____” ________ 2012 р.
№ _____

Перелік
навчальних закладів, які визначені лауреатами
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту
сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”
№
п/п Повна назва навчального закладу

Прізвище,
ім’я,
по батькові
керівника

Напрямок роботи
навчального закладу як
Школи сприяння здоров’ю

Номінація „Дошкільний навчальний заклад”
1

Новоселівський дошкільний навчальний
заклад „Колосок” Котовського району

Івасюк
Модель сільського
Віра
дошкільного навчального
Євдокимівна закладу – Школи сприяння
здоров’ю на основі
національної системи
фізичного виховання „Твоє
здоров’я – у твоїх руках”

Номінація „Загальноосвітній навчальний заклад”
Одеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №68 Одеської міської ради
Одеської області
Мардарівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Котовського району

Половняк
Юрій
Вікторович
Богаченко
Любов
Михайлівна

Школа сприяння здоров'ю
„Твій вибір – твоє життя”

4

Кілійський навчально-виховний комплекс
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія” Кілійського району

Іваненко
Валентина
Іванівна

„Школа сприяння
здоров'ю – здорове,
обдароване та талановите
молоде покоління”

5

Шевченківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 Кілійського району

Шустова
Ірина
Борисівна

Школа сприяння здоров'ю

2

3

Начальник управління

Школа сприяння
здоров’ю – основа
формування культури
здоров’я життєво
компетентної особистості,
здатної до саморозвитку,
самореалізації та
проектування власного
успішного життя

Т. О. Лазарєва

Додаток 3
до наказу управління
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від „_____” ________ 2012 р.
№ _____

Перелік
навчальних закладів – учасників обласного етапу, які визначені
переможцями районних/міських етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту
сучасної моделі навчального закладу „Школа сприяння здоров’ю”
№
п/п Повна назва навчального закладу

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника

Напрямок роботи
навчального закладу як
Школи сприяння здоров’ю

Номінація „Дошкільний навчальний заклад”
1

Дошкільний навчальний заклад
ясла-сад №1 „Сонечко” смт Любашівка
Любашівського району

Кокота
Стефанія
Петрівна

Виховання здорового
підростаючого покоління в
дошкільному закладі та
сім’ї

2

Дошкільний навчальний заклад
ясла-сад №2 „Казка” смт Любашівка
Любашівського району

Олійник
Світлана
Олександрівна

Формування в дошкільнят
позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя

Номінація „Загальноосвітній навчальний заклад”
3

Одеська гімназія №9 Одеської міської
ради Одеської області

Олійник
Іван
Антонович

Концептуальні
засади сучасної
здоров’язберігаючої школи

4

Одеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №44 Одеської міської
ради Одеської області

Буйневич
Олена
Валеріївна

Модель Школи сприяння
здоров'ю „Барвистий світ
твого життя”

5

Одеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №55 Одеської міської
ради Одеської області

Бадюл
Ірина
Миколаївна

Школа – джерело здоров’я

6

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №8
м. Котовська

Платон
Людмила
Алімовна

Школа сприяння здоров'ю

7

Приморська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Кілійського району

Євтюхова
Алла
Ярославівна

8

Дмитрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Кілійського району
Навчально-виховний комплекс
„Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –ліцей” с. Першотравневе

Маркова Лідія
Олександрівна
Козак Тетяна
Василівна

„Сучасна сільська школа –
Школа сприяння
здоров'ю – духовний,
соціокультурний, здоров’язберігаючий центр
села.”
Школа сприяння здоров'ю
„Планета здоров’я”
Школа сприяння здоров’ю

9

10

11

12

Комінтернівського району
Навчально-виховний комплекс
„Загальноосвітня школа І-Ш ступенів –
гімназія” смт Любашівка
Любашівського району
Познанський навчально-виховний
комплекс „Загальноосвітня школа
I-III ступенів - дитячий садок”
Любашівського району
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
с. Яковлівка Роздільнянського району

Коломійченко
Веніамін
Дмитрович
Глізнуца
Павло
Миколайович
Бойченко
Лариса
Олександрівна

Формування потреби в
здоровому способі життя
як однієї з ключових
компетентностей
Формування здорового
способу життя учнів в
умовах школи повного дня
Школа сприяння
здоров’ю – Школа
формування життєвих
навичок
Школа сприяння
здоров’ю - Школа успіху

13

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
с. Степанівка Роздільнянського району

Загребельна
Марія Паліївна

14

Татарбунарський навчально-виховний
комплекс „ Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія”
Татарбунарського району
Нерушайська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Татарбунарського району

Назаренко
Ірина
Володимирівна

Школа сприяння здоров’ю

Драгульська
Світлана
Анатоліївна
Сукманська
Раїса
Євгенівна
Шарабаріна
Валентина
Іванівна

Школа сприяння здоров’ю

15

16

Струмківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Татарбунарського району

17

Навчально-виховний комплекс
„Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад”
смт Затишшя Фрунзівського району

Начальник управління

Школа сприяння здоров’ю
Школа культури здоров’я –
зберігати, розвивати,
відновлювати

Т. О. Лазарєва

Додаток 5
до наказу управління
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від „_____” ________ 2012 р.
№ _____

Перелік
навчальних закладів, які визначені
освітньо-інформаційно центрами обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю
№
п/п Повна назва навчального закладу

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника
Мельник
Світлана
Василівна

Напрямок роботи
навчального закладу як
Школи сприяння здоров’ю
Школа сприяння здоров'ю
„Здоров’я та духовність
через освіту”

1

Одеський навчально-виховний
комплекс „Гімназія №7 –
спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням англійської
мови” Одеської міської ради
Одеської області

2

Одеська гімназія №8 Одеської
міської ради Одеської області

Паюл Лариса
Миколаївна

Школа культури здоров'я Школа розвитку сучасної
компетентної особистості

3

Одеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №44 Одеської міської
ради Одеської області

Буйневич Олена
Валеріївна

Модель Школи сприяння
здоров'ю „Барвистий світ
твого життя”

4

Одеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №68 Одеської міської
ради Одеської області

Половняк
Юрій
Вікторович

Школа сприяння здоров'ю
„Твій вибір – твоє життя”

5

Одеський спеціальний дошкільний
навчальний заклад „Ясла-садок”
№193 компенсуючого типу Одеської
міської ради Одеської області

Притиковська
Світлана
Дмитрівна

Школа сприяння здоров'ю
„Виховуємо гармонійно
розвинену особистість”

6

Одеський дошкільний навчальний
заклад „Ясла-садок” №295 Одеської
міської ради Одеської області

Туріва
Світлана
Іванівна

Школа сприяння здоров'ю
„Золотий ключик
щасливого, здорового і
успішного майбутнього”

7

Білгород-Дністровська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3

Лимаренко
Тетяна Петрівна

Школа сприяння здоров'ю
„Гармонія, Культура,
Творчість”

8

Затоківський навчально-виховний
комплекс „Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа
I-III ступенів”
м. Білгорода – Дністровського

Урсакій
Світлана
Василівна

Школа сприяння здоров'ю
„Духовність, Здоров’я,
Гармонія - Благодатне
життя”

9

Гімназія №1 Іллічівської міської ради
Одеської області

Антонова
Лідія Федорівна

Гімназія №1 – Школа
духовності, сприяння
здоров’ю та соціального

партнерства
Школа сприяння здоров'ю
„Впевнене майбутнє дитини
з особливими освітніми
потребами”

Навчально-виховний комплекс
„Спеціальна загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної
корекції – дошкільний навчальний
заклад компенсуючого типу”
Іллічівської міської ради Одеської
області
Авторська М. П. Гузика
експериментальна спеціалізована
І-ІІІ ступенів школа-комплекс
м. Южного Одеської області

Козлова
Наталя
Ігорівна

Гузик
Микола
Петрович

Авторська школа
М.П. Гузика міста Южного
Одеської області як одна із
продуктивних моделей
навчального закладу Школа сприяння здоров'ю

12

Навчально-виховний комплекс
„Балтська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 – гімназія”
Балтського району

Доні
Лілія
Анатоліївна

Модель Школи сприяння
здоров'ю – складова
реалізації моделі
випускника – гімназиста
адаптованої школи
соціалізації особистості

13

Шабська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Білгород–Дністровського району

Тихоплав
Сергій
Миколайович

Школа сприяння здоров'ю –
Школа гармонійного
розвитку особистості

14

Навчально-виховний комплекс
„Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія” с. Кам’янка
Ізмаїльського району

Саказли
Тамара
Андріївна

Школа культури здоров'я –
школа партнерства

15

Вилківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 Кілійського району

Іванова
Прасковія
Іванівна

16

Навчально-виховний комплекс
„Вилківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – ліцей” Кілійського
району

Соловйова
Алла
Георгіївна

Школа культури здоров’я
„Компетентність+творчість+
партнерство+родинність =
успіху”
Школа сприяння здоров’ю –
Школа ефективного
розвитку компетентної
творчої особистості

17

Липецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Котовського району

Маланюк
Валентина
Степанівна

Від сільської Школи
сприяння здоров’ю
до освітнього округу
сприяння здоров’ю

18

Державний професійно-технічний
навчальний заклад „Одеське вище
професійне училище торгівлі та
технологій харчування”

Висоцька
Людмила
Євгенівна

Школа сприяння здоров’ю
„Здоров’я, Краса, Творчість”

10

11

Начальник управління

Т. О. Лазарєва

