


Проблемна тема:

“Розвиток життєвої 
компетентності особистості як 

шлях до успіху та 
самовдосконалення”



Завдання:
➢Формування суспільно активної
особистості дитини шляхом вивчення
індивідуальних особливостей кожного
учня.
➢Вивчення стану здоров'я кожного
учасника навчально-виховного процесу та
виховання потреби до здорового способу
життя.
➢Організація дозвілля учнів в позаурочний
час.
➢Розвиток творчих та організаторських
здібностей учнів через структуру
самоврядування.



Дитячо-юнацька 

екологічна громадська 

організація 

“Республіка Мрія”

У цьому навчальному 

році  ми святкували 

15-річчя
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Свято “Здрастуй, школо!”





Свято спорту



Команда юних інспекторів дорожнього 
руху веде роз’яснювальну роботу



Міжнародний 
день мира.
Учні 3-А 
класу



Свято ювілею ДЮГЕО “Республіка Мріїя”



Слухачі школи Академії української преси
(учні 9-А класу)

проводять майстер-клас
з медіа грамотності для учнів шкіл 

Шевченківського району



Благодійний ярмарок





Зустрічі з воїнами АТО
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Свято “Мова моя калинова”





Проект “Взаємодія патрульної 
поліції і громади”



Засідання школи лідерів 
учнівського самоврядування



Вибухотехніки інформують



Вивчаємо 
історію. 

День Соборності 
України



Фестиваль дружин 
юних рятувальників 
Команда “Вогняні

лицарі”



Театралізована вистава
“Книга чи комп’ютер?”











Творча виставка “Диво Великодня”





Благодійна акція 
“Великодній кошик на передову”



І етап військово-патриотичної гри 
“Сокіл” (“Джура”), ІІІ місце. 

Рій “Нащадки козаків” (10-А клас)







Участь в 
інтелектуальних та 
творчих конкурсах



✓Конкурс знавців української 
мови ім.П.Яцика Кочеткова
Діана, 7-Б клас, ІІІ м. (учитель
✓Обласний фестиваль учнівських 
презентацій “Мультимедійний
Шекспир 2018” Мєзєнцева Софія, 
9-А клас, ІІ м. (учитель Мандзій
Н.Ф.)



✓Районний етап Всеукраїнського 
конкурсу-виставки “Знай і люби 
свій край”;
✓Районний етап Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних 
пожежних Команда 7-А класу, 
керівник Малига Л.П.;
✓Обласний фестиваль писанок 
“Писанковий рай” Учні 5-7 
класів, учитель Лещенко А.М.



✓Районний етап Всеукраїнської 
військово-патриотичної гри 
“Сокіл” (“Джура”) Команда 10-А 
класу, керівник Бей В.І., ІІІ м.;
✓Районний етап обласного 
конкурсу “Космічні фантазії”
Долінний Андрій, 9(Ф) клас, 
керівник Малишенко С.А.;



✓Районний етап Міського конкурсу 
українознавчих та народознавчих 
музеїв керівник Лещенко А.М., 
ІІ м.;
✓Міський фестиваль “Шкільна медіа 
– розвиток громади” переможці 
Стадницька Д., Мельник Д., 
Теслюк А. 9-А кл,(керівник Єлькін
А.В.)
✓Міський конкурс-майстерня 
дитячої творчості “Таланти міста 
Z”;



✓Міський проект “Екологічний
вектор”, конкурс “Екологічгі
ініціативи” Ланкіна Д., Ілова Я., 
Калушко Є., 8 (ф) клас, керівник 
Походєєва С.С.;
✓ІІ Міський фотоконкурс “Життя в 
жовто-блакитних кольорах” . 
Номінація “Мальовничий край”
Переможці Мельник Д. (9-А), 
Фомиченко М. (7-А)



✓Міський конкурс відео роликів “З 
любов’ю до рідного краю”. 
Номінація “Я змінюю Україну”: 
Переможці редколегія газети 
“Кристал” 5-А клас, керівник 
Давиденко Т.П.; 
✓Номінація “Економіка зростання” –
переможець Колесников В.,7-А 
клас (керівник Малига Л.П.)



✓Міський конкурс шкільних газет та 
сайтів “Mediaschool- 2018”
Номінація “Краща газета” “Від
Олександрівська до Запоріжжя” –
редколегія 6-А класу “Промінь
сонця” (керівник Харенко Т.І.)
Номінація “Краще фото. 
Закарбована мить”: Рада 
учнівського самоврядування, І м. 
(керівник Кокоріна О.М.)



✓Міський конкурс шкільних газет та 
сайтів “Mediaschool- 2018”
Номінація “Краще фото. 
Закарбована мить”:
Біжко Антон 7-А клас, І м. 
(керівник Малига Л.П.); 
Тоцька Каміла 5(ф) клас (керівник 
Кожокар Л.Д.);
✓V міська конференція лідерів 
учнівського самоврядування



Більше інформації

➢ на офіційному сайті ЗНВК № 19
school19.zp.ua

➢Порталі шкільної преси
do-school19.ucoz.ua

➢Групі “ЗНВК № 19”
www.facebook.com




