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Дата народження:   24 листопада 1958 року 

Місце народження: село Липецьке, Котовський район, Одеська область 

Освіта: вища, Тираспільський педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка в 1983 р. 

Трудова діяльність:  

з 1981р. по 1984 р.– вчитель фізики Липецької неповної середньої школи №1. 

З 1984 р. – вчитель фізики Липецької повної середньої школи №36 (нині 

Липецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

З 2005 року та  по цей час - директор Липецького НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів- ДНЗ». 

 

Опис навчального закладу  

 

Липецький НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступенів –ДНЗ»-  дійсний член Національної 

мережі шкіл сприяння здоров’ю (з 2003 року), переможець Всеукраїнського 

конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння 

здоров’ю» (2003, 2006, 2009, 2012), «Освітньо-інформаційний центр з розвитку 

обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю» (2012), входить до обласної творчої 

групи керівників навчальних закладів «Освітньо-інформаційних центрів з 

розвитку Національної та обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю» з проблеми 

«Сучасні моделі інноваційної діяльності освітнього округу культури здоров’я як 

важливого фактору збереження здоров’я дітей у соціумі».  

Здоров′язбережувальні педагогічні ідеї школи увійшли до: 

 Всеукраїнського банку перспективного педагогічного досвіду «1000 + 1 ідея 

сучасної української школи» (Київ, 2011).   



 Збірки «Каталог педагогічних ідей, реалізованих в закладах освіти Одеської 

області» (Одеса, 2010)  

     На ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасна освіта – 2010» у складі Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів,  навчальних закладів переможців 

Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі «Школи сприяння 

здоров′ю» досвід Липецької школи було продемонстровано на виставці, 

нагороджено Дипломом Міжнародної виставки за високі творчі досягнення в 

інноваційному оновленні національної системи освіти.  

     У 2012 році навчальний заклад брав участь у Міжнародному фестивалі 

«Педагогіка ХХІ століття». За підсумками фестивалю Конкурсне журі 

фестивалю присвоїло «СЕРТИФІКАТ» роботі «Від сільської Школи сприяння 

здоров’ю – до освітнього округу сприяння здоров’ю» (автор Ісаєва Л. М.), 

засвідчуючи, що дані роботи пройшли наукову та громадську експертизу.  

    У 2008 році школа була учасницею Всеукраїнського конкурсу-захисту моделі 

підготовки компетентного випускника малокомплектної сільської школи.  

     У 2009 році у рамках Міжнародної регіональної конференції «План розвитку 

сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка» (м. Одеса) презентовано досвід 

роботи навчального закладу.  

      Інноваційний досвід педагогічного колективу навчального закладу як школи 

сприяння здоров′ю надруковано та висвітлено:  

 У науково-методичних виданнях України: «Наша школа», «Сучасна школа 

України», «Школа», «Завуч», «Сільська школа України», «Управління 

школою»: 

 У науково-методичних збірках:  

 1000 + 1 ідея сучасної української школи / упор. Т. М. Запорожець,                     

О. К. Шатохіна. – К.: Шк. світ. 2011. – 180 с.   

 Школа здоров′я. /Уклад. В.В.Григораш. – Х.; Вид. група «Основа», 2010 

(Бібліотека журналу «Управління школою»).  

 Чешенко О. І. Розвиток обласної мережі Шкіл сприяння здоров′ю 

Одещини. Науково-методична збірка // Одеський обласний інститут 

удосконалення вчителів. – Одеса, 2011. – (Серія «Школи здоров′я 

Одещини»). 

 Чешенко О. І. Кожний навчальний заклад має бути Школою сприяння 

здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них (методичні 

поради учасникам Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»). Науково-методична 

збірка / О І. Чешенко. – Одеський обласний інститут удосконалення 

вчителів. – Одеса. – 2012. – 156 с. – (Серія «Школи здоров’я Одещини»).  

 Крецул Л.І., Тіора А.В., Шитра С.С. Сценарії виховних заходів. – Збірка 

«Пам’ятай Чорнобиль» (матеріали на допомогу педагогам загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо організації заходів, пов’язаних з 25-ми 



роковинами Чорнобильської катастрофи). / Упорядник О. І. Чешенко. – 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів. – Одеса,  – 2011 р., 

С. 40-66.  

 Кіртока Л.М. «Веселята», «Веселкова республіка», «Старшокласник». – 

Діяльності учнівського самоврядування та дитячих організацій навчальних 

закладів Одещини. / С.І. Шеремет. – Одеський обласний інститут 

удосконалення вчителів. – Одеса, 2011. – 94 с. – (Серія «Бібліотечка 

педагога - організатора»). 

 

Фото навчального закладу  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Контактні дані  

 

66352, село Липецьке 

вул. Центральна, 357-б  

Подільський район  

Одеська область 

Телефон: 048 62 96 182 

Е-mail: antoninamirzak@gmail.com  
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