
Запорізький навчально-виховний комплекс № 19
ЗМР ЗО



«Формування інформаційно-
комунікаційної компетентності 
вихованців та учнів в умовах роботи 
шкільного медіа холдингу «ВМ-НФ»



3-А клас
місто

Вітри змін

3-Б клас 
місто

Дивограй

3-В клас 
місто

Козачата

4-А клас
місто

Мрійники

4-Б клас 
місто

Земляни

5-А клас
місто

Відважне
5-Б клас

місто
220 V

6-А клас
місто

Дружне

6-В клас 
місто

Бригантина

7-А клас
місто

Креатив

7-Б клас 
місто

Фортуна

7-В клас
місто

Алмаз

8-А клас 
місто

Кристал

8-Б клас 
місто

Максимум

9-А клас 
місто 
Зоряне

9-Б клас
Нове 
місто

11-А клас 
місто

Олімпія

Дитячо-юнацька громадська організація 
«Республіка Мрія»

6-Б клас 
місто 

Бджолине

2-А клас 
місто 

Сонячне

2-Б клас
місто 

Веселкове

1-Б клас 
місто  

Щасливе



Лідер учнівського 
самоврядування

КАРПЕНКО МАРІЯ,

учениця 8-А класу,
віце-президент ДЮГЕО 

«Республіка Мрія»





Онлайн медіа проєкти:
 «З Україною в серці» (до Дня соборності 

України);
 «Новорічна ялинка 2021»;
 Поетичний марафон до дня народження Ліни 

Костенко;
 «Шевченківські пакети» 

(до Шевченківських днів);
 «Мирне небо» (до 76-ої річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні);
 Онлайн майстер-клас «Мак миру»;
 «З днем вишиванки» (до Всесвітнього дня 

вишиванки);
 Онлайн класні години, уроки історичної 

пам’яті: «День захисника України», «Пам’яті 
жертв голодоморів», «День соборності 
України», «День пам’яті героїв революції 
гідності», «День пам’яті жертв Голокосту»



Участь у конкурсах.

 Участь в обласному фестивалі писанок 
«Писанковий рай».

 Участь у конкурсі-виставці декоративно-
ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 
люби свій край».

 Обласний творчий конкурс «Обери життя»: 
Щербаченко Валерія (7-В) ІІ місце у номінації 
«Здоровий спосіб життя».



1 вересня. Свято для першокласників



День цивільного захисту. Тренувальна евакуація



Фотозона та учнівська творча виставка до Дня працівників освіти



Оформлення 
фотозон



Участь в онлайн конференції лідерів учнівського 
самоврядування шкіл Шевченківського району за 
ініціативою депутатів Міської Молодіжної Ради





Конкурс плакатів 
до Шевченківських 

днів



Стоп, булінг! 
Ми проти насилля!





Проєкт
“Взаємодія пат рульної поліції і громади”



Онлайн церемонія 
запалювання новорічної ялинки 2021



Проєкт «З любов’ю до захисників»
(спільно з дошкільним підрозділом)



Проєкт «З любов’ю до захисників»
(зворотний зв’язок)



Екологічний марафон 
«Планета Земля – територія Мрії»

Створення мега-плакату



Екологічний марафон 
«Планета Земля – територія Мрії»
Проєкт «Наші домашні улюбленці»



Випускники 
1995 року

(класний керівник 
Рибак Г.М.) 

започатковують 
традицію висадки 

дерев 
випускниками 
на пришкільній 

території



День 
вишиванки



Онлайн майстер-клас «Мак миру» 
(до 76-ої річниці Перемоги 

над фашизмом у Другій світовій війні)



Персональні 
творчі 

виставки



















Більше інформації

 на офіційному сайт і ЗНВК № 19
school19.zp.ua

 на Порт алі шкільної преси
do-school19.ucoz.ua

 у групі “ЗНВК № 19”
www.facebook.com




