
Звіт з виховної роботи 
2019 – 2020 навчальний рік 

Запорізький навчально-
виховний комплекс № 19 



 «Формування інформаційно-
комунікаційної компетентності 
вихованців та учнів в умовах 

роботи шкільного медіа холдінгу 
«Вісник Мрії – Новий формат» 



Зайнятість учнів  

у позаурочний час 

Позашкілля 

205 учнів 
Шкільні гуртки, 

секції 196 учнів 
Всього 565 

учнів 



Вокальний гурток "Веселі 
нотки" 24 особи 

Хореографічний гурток "Ритм" 
48 осіб 

Гурток образотворчого 
мистецтва "Натхнення" 18 осіб 

Медіакультура 36 осіб 

Гурток з робототехніки 4 особи 

Спортивні секції 66 осіб 

Всього  196 осіб 

Шкільні гуртки, секції 





Творча група вчителів центру виховних інновацій 
 

Болкова З.В.    Єлькін А.В.    Кокоріна О.М.   Лещенко А.М.  Старова І.В.  

Давиденко Т.П.   Єременко В.В. 



Учнівське 
самоврядування 



Вибори лідера учнівського 
самоврядування 

28 лютого 2020 року 

Кандидати на пост Президента  
ДЮГЕО «Республіка Мрія» 

     Гаврик Карина                 Карпенко Марія          Носко Анна            Олійник  Єлизавета  
                 10-А                                     7-А                             7-Б                                   8-А                





ЗНВК № 19  ДЮГЕО «РЕСПУБЛІКА МРІЯ» 

Гаврик Карина 
 

“Сьогодні – мрії, 

 завтра - цікаве шкільне  

                         життя!» 
Обрана на пост Президента 

ДЮГЕО «Республіка Мрія»  

28 лютого 2020 року 
 



Парламент Мрії  
діє 











Квест 



























Квест  
«Нас єднає 

мова» 





Колективні творчі роботи 
«Наша мова калинова» 





Інсценізація казки «Ходить гарбуз по 
городу» в інтерпретації першокласників 





Диктант 
національної 

єдності 





Проект  
«Творчість 
видатних 

українських 
письменників» 





Спортивно-історична 
гра 

«Козацькі розваги» 





Тиждень 
учнівського 

самоврядування 
День дублера 







Квест-
спортивні 
змагання 

«Один день із 
життя 

солдата» 





Квест  
«Моя соборна 

Україна» 







Квест-гра 
«Шлях до Тараса. 
Пізнаємо генія» 





Зустрічі з ветеранами, 
військовослужбовцями 





Мітинг на честь дня 
визволення м. Запоріжжя 



День відкритих 
дверей відділу 

прикордонної служби 
«Запоріжжя» 
Бердянського 

прикордонного загону 







Тренінгові заняття за темою 
«Булінг» проводять інспектори 

зв'язків з громадськістю 
Управління патрульної поліції в 

місті Запоріжжя  





Круглий стіл «Безпечне 
дитинство –  

майбутнє країни» 
(в рамках місячника 

безпеки життєдіяльності) 





Творчі проєкти,  
фото зони, виставки 





Виставка 
«Весняне 

натхнення» 



Новорічні інсценізації 



Старі казки на новий лад 



Персональні виставки 



Рєпіна Анастасія 
5-В клас 



Лебединська Дар‘я 
6-А клас 



Дмитро 
Бондаренко 
6-Б клас 



Поліна 
Давиденко 
7-А клас 



Христина 
Коломоєць 
7-Б клас 



Творчі роботи Анастасії Коломоєць (7-Б клас) 



Учасниця районного 
конкурсу вокальної 

майстерності 
 «Golden Sound» 
Мєзєнцева Софія 





Участь в конкурсах 

Всеукраїнський конкурс 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
"Знай і люби свій край".  

International IT Forum 



Участь в конкурсах 

Міський екологічний 
проєкт «Еко-вектор» 

І місце у конкурсі 
“Екологічні ініціативи” – 

Колесніков Віталій та 
ініціативна група учнів 9-А 

класу (класний керівник 
Старова І.В.) 

 



Участь в конкурсах 

Міський конкурс шкільних газет та сайтів  
«Мediaschool-2020» 

У номінації « Кожне завтра  
починається сьогодні»  

 ІІ місце - Давиденко Поліна (7-А клас); 
ІІІ місце – Мелешко Ілля (7-А клас); 
У номінації “Супер герой мого міста” 
ІІІ місце – Нікулін Орест (7-А клас); 

У номінації “Квіток до успіху” – газета 
“Солярис” (9-А клас) 



Участь в конкурсах 

Міський конкурс відеороликів  
« З любов’ю до рідного краю» 

І місце у номінації “Ecolife”: Скрябін В’ячеслав, Шпиньов 
Микита, Садиленко Ксенія, Колесніков Віталій, Біжко 

Антон (9-А клас); 
ІІІ місце у номінації “Волонтерство як прояв 

громадянської позиції” – редколегія газети “Кристал”  
(7-А клас); 

ІІІ місце у номінації “Медіація – мистецтво перемовин” 
– редколегія газети “Солярис” (9-А клас); 

Створення соціальних відео роликів в рамках програми 
боротьби з булінгом “Медіа зброя” – І місце. 



Шановні батьки! 
Дякуємо вам  
за співпрацю! 


