
Фотозвіт  
виховної роботи  

в Кобилецько-Полянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
за 2021-2022 н.р. 

Виховання є мистецтвом, застосування якого повинні 

вдосконалювати всі подальші покоління. 

 

Іммануїл Кант 

 



Проблемне  питання класних керівників  

«Використання інтерактивних технологій в процесі 

формування системи цінностей громадянина-патріота» 



     Вміння знаходити  

обдарованих та здібних дітей 
– талант ,  

вміння їх вирощувати – 
мистецтво.  

Але найважливішим є любов 
до дитини! 



1 – А клас 
Девіз. Хай у кожному серці,  

наче сонячна мрія, заспіває веселка  

на добро і надію! 

День Єдності. 

«У єдності сила!» 
День Соборності України. 

«Разом – ми сила! Зв’яжемо стрічку єдності.» 
Міжнародний День миру. 

«Ми за мир!» 

«Єдині, незалежні, 

щасливі!» 

Година спілкування 

«Тварини – наші друзі» 
Акція «Годівничка для 

синички» 



Класний керівник  
Андрусяк Марія Юріївна 

День Вишиванки. 

«А над світом українська 

вишивка цвіте» 

День захисту дітей. 

« Мріємо про мирне небо та щасливе дитинство» 

«Як Великдень на дворі,  

то й писанка на столі» 

«Небесна Сотня білих ангелів,  

Душа яких летить під небесами» 







2 – А клас. 

Девіз.  
Ми діти козацького 

роду, 

Землі української 

цвіт. 
Міжнародний День миру 

«Мир – це життя» 
Акція 

«Годівничка для синички» 

Щедрий вечір 

«Щедрівка» 

День Соборності України 

«Одна єдина Соборна 

Україна» 
З Днем Єднання 

«Як один Бог на небі, так одна 

Україна на землі!». 

Акція  

«Подаруй дитині свято» 



З Днем захисту дітей  

«Діти України хочуть жити під 

мирним небом!» 

Великодня писанка 

«Доки ми пишемо писанки, доти 

живе наш світ» 

Класний керівник 
Ольховська Станіслава Богданівна 

З Днем захисту дітей  

«Мріємо про мирне небо та щасливе 

дитинство!» 

День Вишиванки 

«Вишиванка – код української нації» 





Класний керівник Олефір Яна Юріївна 



3 – А клас 
Девіз.   ЗА ВОЛЮ, ЗА ВІРУ, ЗА ЧЕСТЬ УКРАЇНИ  

                Я БУДУ НЕВТОМНО СТОЯТЬ ДО ЗАГИНУ. 

                НЕХАЙ НЕБЕЗПЕКА ЧАТУЄ НАВКОЛО 

                ТА ДРУЗІВ СВОЇХ Я НЕ ЗРАДЖУ НУКОЛИ! 

 

 

День знань 

1 червня – День 
захисту дітей 

 

Конкурс «Годівничка 
для синички» 



День писемності 

День вишиванки 
Година спілкування 

 «День єднання»  

Конкурс «Воскресни, писанко!» 

Свято Миколая 

Класний керівник Багрічук Інна Олексіївна 

2021-2022 н.р. 



3 – Б клас.  

Девіз. Щоб щасливо й добре 

жити, треба всім добро робити. 

 

День знань 

День миру 

День Соборності 

України 

Свято Нового 

року 

Акція «Влаштуй 

свято іншому» 
Година спілкування 

«Доісторична Земля» 
Свято Миколая 



Конкурс «Воскресни 

писанко!» 

День вишиванки 

День пам’яті героїв 

Небесної Сотні 

Класний керівник 

Варцаба Юлія Томашівна 

2021-2022 н.р. 

Конкурс «Годівничка 

для синички» 



3 – В клас. 

Девіз.  
Ми ті, хто творить Україну 
В роботі, творчості й житті! 

День вишиванки 

Конкурс «Воскресни писанко» 



Година спілкування «День Єднання»  

1 червня –  
День захисту дітей Свято Миколая 

Класний керівник  
Кушнірюк Надія Дмитрівна   







Девіз. Ми хочемо завжди світити, 

щоб краще було жити! 

Посвята в козачата 

Новорічне свято День Соборності 

України 

Тиждень дорожнього руху 

День захисту дітей 

День знань 



Класний керівник  

Кондрої Галина Володимирівна 

Конкурс «Воскресни, 

писанко!» 

День вишиванки 

Конкурс 

«Годівничка для 

синички» 

 ДЕНЬ ЄДНАННЯ 

Г.с. «Мій рідний 

край» 



Девіз. Не треба нам сваритися.  

Не треба слів лихих.  

Давайте в дружбі вчитися  

Вона єднає всіх!  
День знань 

Осіння ярмарка 

Виховна година 

«Похмура безодня» 

Конкурс Ватра 

Гуцульська коляда 

Година спілкування 

«Ми діти козацького 

роду» 



 2021-2022 н.р. 

Конкурс «Годівничка 

для синички 

Онлайн виховна година до 

ДНЯ ЄДНАННЯ 

День вишиванки 

Класний керівник:  
Попович Олеся Іванівна  

Конкурс «Воскресни, 

писанко!» 



Девіз.  
Разом ми непереможні.   

Це повинен знати кожний. 

День знань 

Осіння ярмарка 

Гуцульська коляда 

День  Соборності 
України 

День Єдності 

Осінній  ярмарок 

День Знань 

Виховна година ”Трагедія  
Бабиного яру” Різдвяна коляда 

Година спілкування «Що я 
знаю про українське козацтво » 



 2021-2022 н.р. 

Виховна година 

"Небесна сотня: герої, які змінили 

хід історії" Конкурс «Годівничка 

для синички 

День Миру 

Дзвони  Чорнобиля 

Класний керівник  
Олефір Ганна Томашівна 

Мовознавчі ігри 



 
 

6-А клас  
Девіз. 

    Коли поставив ціль собі – 
Не відступайся і в біді 

  За Україну кров'ю й потом, 
  Борімося - ми патріоти! 

 

 Конкурс «Свято коляди»  
Осінній ярмарок Г.с.”Небесна сотня:герої не вмирають” 

Конкурс «Ватра»  Виховна година «Трагедія  
Бабиного Яру»  



  

Вікторина «Правила дорожнього руху 
знай 

-життя й здоров’я зберігай» 

Благодійна акція «Діти -дітям»  
Г.с.» День Соборності України»  

Перший урок «30-річчя  
України незалежної» 

Конкурс «Великоднє диво» Класний керівник Кушнірюк А.В. 







7-А клас.  
Девіз. Ще сильні духом українці, 

І в грудях боротьби вогонь не згас. 
Ми будем боронити рідну землю, 

Ставай в козацьке військо проміж нас. Година спілкування  
«Небесна сотня. Хай вічна пам’ять 
лишається за вами» 

Мистецький конкурс «Ватра» 

Свято осені «Осінній ярмарок» 
Година спілкування 
«Україна моя єдина» 



Фоточелендж до Дня захисту дітей  
«Дитинство. Яскрава і щаслива мить»  

Онлайн-дефіле  
«День вишиванки»  

Відео-привітання  
«З Новим роком!»  

Онлайн-бесіда  
«Єднання-шлях до миру»  

Класний керівник  
Кіснер Діана Василівна  







Виховна година  
до Дня Гідності та Свободи  

Рольова гра «Безпека 
дорожнього руху» 

Виховна година  
«Безпечна країна» 



Година спілкування  
«Одна,єдина, неділима Україна» 

Виготовлення лепбуку  
«Безпечний рух» 

Класна година  
«Бережімо дивовижний світ тварин» 

Година пам’яті «Бабин Яр: 
пам’ять і сучасний світ» 

Осіння ярмарка 

Класний керівник Колач Наталія Іванівна 



8-Б клас  
Любимо ми сильно гори, 

завітати в їх простори, 
наш загін перемагає і всі 

гори підкоряє! 

Осіння ярмарка 

Конкурс «Ватра»  

Виховна година 
 до Дня Гідності та Свободи 

«Україна – єдина!» 

 Участь  у шкільному фестивалі  
"Гуцульська коляда — 2022" 

 

Перший урок «30-річчя  
України незалежної» 



  

Акція  
«Годівничка для синички» 

Класний керівник Попович Михайло Михайлович  2021-2022 н.р. 

Участь у шкільному Флешмоб 
«Світле свято Великодня!» 

Флешмоб  
«Вишиванку одівай- Україну 

прославляй» 

Г.С. «Я -Українець! 
Я- патріот!» 



9-А клас 

Квест-мандрівка  
« З роду до народу слався, 

Україно!» 
 

Світле свято Великодня! 

 

Онлайн-дефіле до «Дня вишиванки» 

Годівничка для синички 

Девіз. 
В нас усіх одна дорога,  

де чекає перемога! 

Осіння ярмарка 



Сучасні екологічні 
проблеми 

Гуцульські коляди 

Афганістан: подвиг, біль… 

Бесіда  
«Права й обов’язки учнів» 

         День знань 

Новорічні вечорниці 

Класний керівник 
Вайс  Вікторія  Степанівна 



Девіз. Ми веселі, креативні, 

Сто відсотків позитивні, 

Витривалі і спортивні, 

А до того ж ми активні! 

Осіння ярмарка 

Конкурс Ватра 
Осіння ярмарка  



День захисту дітей! 

День вишиванки 

Класний керівник  
Горбунова Василина Василівна  

Конкурс «Воскресни, 

писанко!» 



Перший урок « 30 років 
Незалежності України. Україна ,ти 

у мене єдина!» 

 Година спілкування «Бабин 

Яр без права на забуття» 

Конкурс «Ватра» 

Фестиваль «Гуцульська 

 коляда 2022» 

Виховна година   

« Від роду до народу слався, 

Україно!» 

Девіз. Діяти – активно! 

Думати – оперативно! 

Сперечатись – доказово! 

Творочо мислити - обов‘язково! 



Година спілкування 

 «Стоп жорстокість» 

Онлайн виховна година до ДНЯ 

ЄДНАННЯ 

День вишиванки 

Класний керівник    Ясінчак Мар‘яна Василівна  

 

Виховна година «Голодомор мовою 

фактів» 

Година спілкування   

«Чорнобиль- люди- міста- 

солідарність- майбутнє» 



  
  

30 років-30 кроків до Незалежності 

Осінній ярмарок  

Я гордо звусь-українець! 

  

 

10-Б клас. 
Девіз.  

Землі краю від 
біди, 

захищають 
вартові! 

 

Г.С. «Ми відповідальні за 
тих, кого приручили» 



   

 

Рій «Козацька варта» 
Герої не вмирають 

Вишиванка –код нації 

Великоднє диво День захисту дітей 

Фестиваль колядок 

Класний керівник  
Ворохта Марина Василівна 



• 9-11 кл. Осінній ярмарок 

День працівника освіти 
Новорічні щедрування Фестиваль колядок 



Класний керівник  
Штефанюк МартаПетрівна 

Челендж   
«Одягни вишиванку» 

Проектна робота 
«Україна – вишивана» 

Фотоколаж  
«Світле свято Великодня» 

Виставка – конкурс 
«Світле свято Великодня» 



 

День  знань 

День  працівника освіти 

Осіння ярмарка 



 

 2021-2022 н.р. 

Класний керівник  
Зеленчук Наталія Дюлівна  

Фестиваль “Гуцульська коляда” 

ГС “Здоров'я – найвища 
цінність”  

День вишиванки 

Новорічні щедрування 









 

Навчальний рік закінчився! 

Веселих і змістовних канікул!  

Мирного неба, нам усім!  

Діти, ми чекаємо на вас  

1 вересня 2022 року!  

Наша школа - найкраща! 

 

  


