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

Дитячо-юнацька громадська організація 
«Республіка Мрія» 
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Карпенко Марія, 
Президент  

ДЮГЕО «РМ» 

Вісник Мрії - Новий Формат - Офіс 
Президента РМ (at.ua) 
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•  Свято першого дзвоника та квест для першокласників «Знайомство зі школою» 
• Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Монетки дітям» 
• Оформлення фотозони та проведення тематичних годин до Міжнародного дня 

Миру 
• Проєкт «Шкільні династії» на базі музею гімназії 
• Проєкт «Найкращі вчителі» 
• Проєкти патріотичного спрямування до свят 14 жовтня (виставка макетів 

бойової техніки учня 7-В класу Сашка Бачурського, вікторина «Де козак, там і 
слава») 

• Вшанування пам’яті жертв Голодоморів (виставка літератури, проєкт «Панно 
пам’яті) 

• Щорічний екологічний проєкт «Макулатуринг» 
• Інтерактивна гра «Маршрут безпеки» (до Всесвітнього дня порозуміння з 

хворими на ВІЛ/СНІД) 
• Проєкт «Новий рік на порозі» 
• Співпраця з інспекторами Управління Патрульної Поліції 
• Заходи до Дня Соборності України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свято Першого дзвоника та квест  
«Знайомство зі школою» для першокласників 



Участь у Всеукраїнській благодійній акції 
«Монетки дітям» 



Оформлення 
фото зони та 
проведення 
тематичних 

годин до 
Міжнародного 

дня Миру 



Проєкт «Шкільні династії»  
на базі музею гімназії  



Проєкт  
«Найкращі вчителі» 





Проєкти патріотичного спрямування  
до Дня козацтва, Дня Захисників та Захисниць України 

Виставка творчих робіт 
Сашка Бачурського 
(до Дня Захисників 

 та Захисниць України) 

Вікторина «Де козак, там і 
слава» (до Дня козацтва) 





Експонат виставки на передовій у воїнів ЗСУ 



Виставка літератури у 
бібліотеці гімназії 

Проєкт «Панно пам’яті» 

Вшанування 
пам’яті 

жертв Голодоморів 



Щорічний екологічний проєкт 
«Макулатуринг» 



Інтерактивна гра «Маршрут безпеки» 



Проєкт «Новорічна казка» 
прикрашаємо школу 







Інтерактивна гра 
«Встигни до Нового 

року» 



Новорічна казка для малюків 







Заходи до 
Дня 

Соборності 
України 





Творчий проєкт «Україна єдина» 



Виставка дитячого малюнку  
«Моя країна Україна» 



Квест-гра «Соборна наша 
Україна» 





Велике спасибі вам, 
шановні батьки, 
за співпрацю  
та підтримку  

в такий непростий 
час! 


