16 - 18 жовтня 2012 року
пройшла IV Національна виставка-презентація
«Інноватика в сучасній освіті».
Організатори виставки:
- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
- Національна академія педагогічних наук України;
- Компанія «Виставковий світ».
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У роботі виставки взяли участь:
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;
навчальні заклади Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю – переможці Всеукраїнського
конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» (2012).

За поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України на ВИСТАВЦІ було презентовано досвід навчальних закладів
Одеської області – переможців Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального
закладу «Школа сприяння здоров'ю», а саме:

досвід Авторської М. П. Гузика експериментальної спеціалізованої І-ІІІ ступенів
школи-комплексу м. Южного Одеської області (директор Гузик Микола Петрович,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, удостоєний
звання «Народний вчитель України», кандидат педагогічних наук) презентовано
на виставковому стенді «Всеукраїнський методичний центр Європейської мережі
шкіл сприяння здоров’ю»;
досвід Одеського спеціального дошкільного навчального закладу «Ясла –
садок» №193 компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області (завідувач
Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського) презентовано на виставковому
стенді «Школа сприяння здоров’ю «Виховуємо гармонійно розвинену особистість»»,
досвід внесено до «Офіційного каталогу виставки».

«Всеукраїнський методичний центр
Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю»

Школа сприяння здоров’ю
«Виховуємо гармонійно розвинену особистість»

Біля виставкових стендів

Бережна Таміла Іванівна, завідувачка

сектору науково-дослідної та експериментальної роботи
відділу інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
та делегація учасників науково-практичної конференції

від Одеської області

Всеукраїнська
Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у рамках
виставки – презентації 16 жовтня 2012 року була проведена Всеукраїнська науково-практична
конференція «Школи сприяння здоров’ю в Україні» за підсумками Всеукраїнського конкурсу –
захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».
У роботі конференції брали участь науковці Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти, Інституту проблем виховання НАПН України, керівники загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних навчальних закладів – переможці Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», регіональні координатори Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю. За запрошенням Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОНМС України у конференції брала участь делегація від Одеської області.
Головуючі:
- Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук;
- Оржеховська Валентина Михайлівна, завідувачка лабораторії превентивного виховання
Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор
педагогічних наук, професор;
- Кириленко Світлана Володимирівна, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук.

Учасники конференції відзначили, що надзвичайно важливим завданням освіти в Україні
є сприяння розвитку молодого покоління, формування освіченої, творчої особистості, становлення
її фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я. У виступах презентовано кращий
досвід роботи навчальних закладів щодо здоров’язбереження, продуктивної спільної діяльності
науковців, педагогічних та медичних працівників, представників різних гілок влади та громади,
відзначили наявність недоліків та проблем у забезпеченні оздоровчої функції освіти.

В Україні створена Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю за результатами першого
Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю
(2003 р.). Нагальним завданням щодо подолання проблем збереження здоров’я дітей є:
- визначення стратегічних напрямів діяльності із розвитку та розширення мережі
навчальних закладів шкіл сприяння здоров’ю;
- впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання в
практику роботи навчальних закладів;
- забезпечення тривекторної міжсекторальної взаємодії та партнерства щодо розбудови
здоров’яформуючого середовища, сприятливих умов для виховання здорового молодого
покоління, збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я, соціального захисту.
Учасники конференції окреслили перспективи подальшого розвитку Шкіл сприяння здоров’ю
в Україні.

Були відзначені навчальні заклади – переможці Всеукраїнського конкурсу – захисту
сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» та вручені СЕРТИФІКАТИ,
у тому числі навчальним закладам Одеської області:

«СЕРТИФІКАТ» «Освітньо-інформаційного центру з розвитку
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю»:
1. Одеській гімназії №8 Одеської міської ради Одеської області;
2. Авторській М. П. Гузика експериментальній спеціалізованій І-ІІІ ступенів школікомплексу м. Южного Одеської області;
3. Навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
с. Кам’янка Ізмаїльського району Одеської області;
4. Вилківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Кілійського району Одеської
області;
5. Навчально-виховному комплексу «Вилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей» Кілійського району Одеської області;
6. Шабській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Білгород-Дністровського району
Одеської області;
7. Гімназії №1 Іллічівської міської ради Одеської області.

«СЕРТИФІКАТ» переможцю Всеу
країнського конкурсу - захисту
сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» 2012 року
у номінації «Загальноосвітній навчальний заклад»:
8. Затоківському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа I-III ступенів» м. Білгорода – Дністровського Одеської області;
9. Липецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Котовського району Одеської області;
10. Навчально-виховному комплексу «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
інтенсивної педагогічної корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого
типу» Іллічівської міської ради Одеської області.

«СЕРТИФІКАТ» переможцю Всеукраїнського конкурсу - захисту
сучасної моделі навчального закладу
«Школа сприяння здоров’ю» 2012 року
у номінації «Дошкільний навчальний заклад»:
11. Одеському спеціальному дошкільному навчальному закладу «Ясла-садок» №193
компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області;
12. Одеському дошкільному навчальному закладу «Ясла-садок» №295 Одеської міської
ради Одеської області.

Учасники прийняли РЕЗОЛЮЦІЮ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школи
сприяння здоров’ю в Україні».

