
Одеський навчально-виховний комплекс: «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області  
 

Мельник Світлана Василівна – зак інчила  О ДУ  ім. І.І. Мечникова за спеціальністю 

«українська мова та література». Працювала старшою піонервожатою, учителем української мови та 

літератури, організатором позакласної роботи, інспектором шкіл Суворовського РВНО, методистом 

РМК Суворовського РВО. В 1989 році очолила школу-новобудову № 42, яка в 1993 році 

реорганізована в українську гімназію №7, а згодом – в Одеський НВК «Гімназія №7». З 1990р. по 

1998р. – депутат ХХІ, ХХІІ скликань Суворовської районної ради м. Одеси. З 2002р. по 2006р. – 

депутат ХХІV скликання Одеської міської ради. Делегат І та II з'їздів працівників освіти України, 

голова Одеського відділення ГО «Союзу українок».  

Автор експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Розробка та реалізація моделі школи 

сприяння здоров’ю в умовах навчально-виховного комплексу». Координатор національної мережі шкіл 

сприяння здоров’ю в Одеському регіоні, автор та організатор постійнодіючих семінарів-практикумів, масштабних 

конференцій, майстер-класів та тренінгів для освітян Одещини на базі гімназії №7 з впровадження технологій формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя серед учнівської молоді через діяльність учителя, де впродовж 15 років 

понад 10000 працівників освіти області та міста навчені технологіям формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя серед учнівської молоді. Підготовлені вчителями гімназії пілотні групи вчителів кожної із шкіл м. Одеси оволоділи на 

тренінгах у гімназії навичками здоров’язбереження для розбудови в своїх закладах «шкіл здоров’я», що за умови 

використання отриманих знань дало б можливість суттєво розширити регіональну мережу «Шкіл сприяння здоров’ю», 

об’єднати навчальні заклади міста в єдиний освітній простір, реально позитивно вплинути на здоров’я кожного учня. 

Світлана Василівна отримала нагрудний знак «Відмінник освіти України», почесні звання «Заслужений працівник 

освіти України», "Жінка десятиріччя" в номінації "Освіта", відзнаку Одеського міського голови «Знак пошани». 

Неодноразово відзначена подяками, дипломами, грамотами: Міністерства освіти і науки України, НАПН України, 

Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна», Почесними відзнаками голови Одеської 

обласної державної адміністрації та Одеського міського голови за особистий творчий внесок і плідну організаторську 

діяльність з інноваційного розвитку національної освіти, за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну участь у 

впровадженні педагогічних інновацій в освітню практику. 

Експериментальна діяльність «Гімназії №7»: 1994-1998р.р. – Українсько-Канадський експеримент Всеукраїнського 

рівня «Школи здоров'я. Партнери в освіті»; 1998-2008р.р. – всеукраїнський експеримент «Розробка моделі Школи сприяння 

здоров'ю в умовах навчально-виховного комплексу»; 2007-2012р.р. – всеукраїнський експеримент «Психолого-педагогічне 

проектування розвитку особистості дитини»; 2015-2020 – всеукраїнський експеримент «Громадянсько-патріотичне 

виховання суб’єктів громадянського суспільства України в умовах навчально-виховного комплексу»; 2015-2017 – 

всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті»; 2017-2021 – всеукраїнський експеримент «Теоретико-методологічні 

засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України; Міжнародний 

проект «Упровадження програми “Комп’ютерна психолого-педагогічна діагностика та проектування соціального 

розвитку особистості учнів навчальних закладів»; всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України»; 

всеукраїнський педагогічний експеримент «Розумники» (Smart Kids) - упровадження цифрових освітніх технологій в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

«Гімназія № 7» – переможець Всеукраїнських конкурсів-захистів «Школа сприяння здоров’ю» та «Школа 

майбутнього», «Молодь обирає здоров’я» (2014-2011), «Краща модель учнівського самоврядування» (2012,2011), «Юні 

інспектори руху» (2011), «Екологічна просвіта» (2013,2012). “Щоденник гімназиста” – переможець Всеукраїнського 

конкурсу «100 кращих товарів України», «Одеська якість -2006». Нагороджена Золотими медалями Міжнародних виставок 

«Сучасні заклади освіти» (2017-2013), дипломами І ступеня Міжнародних форумів «Інноватика в сучасній освіті» (2016-

2013) та Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011», Срібною медаллю виставки «Сучасна освіта України-

2007». Дійсний член Всеукраїнських асоціацій «Школа майбутнього», «Відроджені гімназії України». Ініціатор створення 

Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

вул. Ростовська, 4а, м.Одеса, 65069, 

Україна 

Тел/факс (048)751-00-49, 751-00-73 

E-mail: g7svmelnyk@ukr.net 
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