
 
 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

 «04» січня  2022 року                            смт  Новогуйвинське     №  

 

Про підсумки виховної роботи 

за І семестр 2021-2022 навчального року 

 

     Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх 

навчальних закладів України, Стратегії  національно-патріотичного  

виховання на 2020-2025 роки у Новогуйвинській гімназії виховна робота 

спрямована на впровадження в освітній процес науково-методичної теми на 

2019-2023 роки «Вчитель – ключова фігура реалізації освітньої реформи 

НУШ» в рамках реалізації проблемної теми гімназії на 2021-2022 

навчальний рік  «Створення праксеологічної моделі професійної 

компетентності вчителя, спрямованої на досягнення якісних 

результатів професійної діяльності». 
     Педагогічний колектив Новогуйвинської гімназії працює над виховною 

метою на 2021-2022 навчальний рік: «Психологічні, педагогічні умови 

забезпечення зростання професійної компетентності класного керівника: 

ефективні шляхи освіти та самоосвіти», що здійснюється через 

функціонування: 

1. Семінару «Діалог учасників освітнього процесу – основа результативності 

виховної системи гімназії» 

2. Педагогічної ради  «Технологізація діяльності класного керівника у 

досягненні поставлених цілей виховної системи» 

3. ШКК «Психологічні основи побудови виховної системи класних 

колективів».                                                                                                

Творчі проєкти корекційно-виховної роботи з учнівськими колективами 

на І семестр 2021-2022н.р. створені за технологією психолого-педагогічного 

проєктування особистісного розвитку учня на основі діагностично-

проєктуючого комп’ютерного комплексу «Універсал» (автор: Киричук В.О.) 

та інших нормативних документів. 



На  підставі аналітичної довідки про підсумки виховної роботи за І 

семестр 2021-2022 навчального року (Довідка додається) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Проаналізувати   підсумки  виховної роботи гімназії за І семестр 2021-

2022 навчального року  на  засіданні методичного об’єднання 

класоводів 1-4; класних керівників 5-11 класів. 

 

Заступник директора з виховної роботи. 

Січень 2022 року. 

 

2. Контролювати ефективність проведення заходів з виховної роботи 

відповідно до виховного плану  на  ІІ семестр 2021-2022 н.р.  

 

      Заступник директора з виховної  роботи.  

Січень-травень 2022 року. 

 

3. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних 

заходів, розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях 

методичного об’єднання класоводів 1-4; класних керівників 5-11 

класів. 

Заступник директора з виховної  роботи.  

Січень-травень 2022 року. 

 

4. Здійснювати інноваційну освітню діяльність у закладі освіти з 

метою реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020-2025 роки. 

Педагог-організатор. 

Постійно. 

 

5. Сприяти формуванню  громадянської компетентності, розвитку 

соціальної активності вихованців на засадах гімназійної системи 

учнівського самоврядування.  

Педагог-організатор. 

Січень-травень 2022 року. 

 

6. Спільно з працівниками психологічної служби здійснювати 

постійний моніторинг учнівського середовища з метою вчасного 

виявлення та надання необхідної допомоги при захисті інтересів 

неповнолітніх. 

Січень-травень 2022 року. 

 



7. Спланувати виховну роботу в класних колективах на ІІ семестр 

2021-2022  навчального року за технологією психолого-педагогічного 

проєктування особистісного розвитку на основі діагностично-

проєктувального комп’ютерного комплексу «Універсал» (автор: 

Киричук В.О.) 

Класні керівники. 

Січень 2022 року 

 

8. Використовувати різноманітні форми та методи виховної роботи з 

учнями, впроваджувати інноваційні технології з метою сприяння 

всебічному розвитку учнів, їх розумових та фізичних здібностей  

 

Класні керівники. 

Січень - травень 2022 року 

      

9.  Відповідальній за оновлення гімназійного сайту Гаврилюк А.В., 

розмістити цей наказ на сайті гімназії. 

      Директор гімназії                                          Людмила МОЗГОВИХ 

Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про підсумки виховної роботи  у І семестрі 2021-2022 навчального року 

Виховна робота у Новогуйвинській гімназії  здійснюється на засадах 

педагогіки партнерства учнів, їхніх батьків та громадськості. 

Одним із компонентів формули Нової української школи є наскрізний 

процес виховання, це невід’ємна складова всього освітнього процесу з 

орієнтацією на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні та  

соціально-політичні.   

На реалізацію виховних задач закладу освіти в полі зазначеної виховної 

мети впродовж І семестру 2021-2022н.р. здійснені наступні виховні 

тематичні заходи; участь у виховних конкурсах різних етапів, акціях, 

операціях тощо. 

І. Вересень: 

З 01.09 по 03.09.2021 «Олімпійський тиждень»:  

 1-4 кл. Олімпійські уроки; 

 5-11 кл. Естафета «Долина Олімпійського гарту»; 

 8-11кл. Випуск стіннівок «Спортивна Житомирщина»;  

 1-4кл. Клубна година в ГПД: урок спорту «Я і здоров’я» до Дня 

фізкультури і спорту 08.09.2021р.; 

 3-4кл. Клубна година в ГПД: Долина Олімпійського гарту.  

1.1.  З 06.09 по 10.09.2021 Тиждень безпеки руху дітей. Рейд «Увага! 

Дитина на дорозі»: 

 1-4кл. Клубна година в ГПД: Екскурсія «Я і дорога»;  

 2кл. Клубна година в ГПД: практичне заняття «Знай правила 

дорожнього руху»;  

 1кл. Ситуативна-рольова гра «Я – пішохід»; 

 5-6кл. Вікторина «Що я знаю про ПДР?» 

1.2. Бібліотечна тематична виставка «Правила дорожнього руху знай і завжди 

їх пам’ятай» 

1.3. З 20.09 по 24.09.2021 Тиждень миру: 

 1-4 кл. Уроки миру «Щасливе дитинство»;  

 5-7кл. Уроки Миру «Емблема Миру»;  

 8-11 кл. Усний журнал «Історія Міжнародного дня Миру»;  



 Флешмоб «Ми єдині лише в мирі»; 

 1-4кл. Клубна година в ГПД: Арстріт на асфальті «Ми за мир».  

1.4. Районний конкурс – виставка «Осінні фантазії» (І місце – кер. 

Салімонович І.В., І місце - кер. Швець Ю.Ю.).  

1.5. Обласний конкурс відеороликів «Обличчя моєї України» (ІІ місце – кер. 

Тарасюк Д.Г.) 

1.6. Всеукраїнська природоохоронноа акція «Годівничка» (всеукраїнський 

рівень) (ІІ місце - кер. Чемоданова В.М.)  

1.7. Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» (всеукраїнський рівень) (ІІІ 

місце - кер. Чемоданова В.М.) 

1.8. Всеукраїнська благодійна акція «Монетки дітям» 

ІІ. Жовтень:  

2.1. З 01.10.2021 по 24.10.2021р. Місячник морального виховання: 

 1-4кл. Уроки спілкування «Милосердя й доброта душі до рою 

поверта…»;  

 5-7кл. Урок вихованості «Я і гімназійна культура»; 

 5-7 кл. Уроки патріотизму «Ми в Україні єдині»; 

 8-11кл. Тренінг «Ми проти насильства» ; 

 9-11 кл. Правовий клуб «Що треба знати про заходи щодо запобігання 

торгівлею людьми?» 

2.2. З 11.10.2021р. по 16.10.2021р. Тиждень козацької слави: 

 1-4кл. Свято козачат (в межах класного колективу) «Козацькому роду 

нема переводу»;  

 5-7 кл. Уроки патріотизму «Ми в Україні єдині»; 

 8кл. Свято джур «Нащадки славних козаків» ; 

 9-11кл. Усний журнал «Покрова Пресвятої Богородиці – покровителька 

українського козацтва»; 

 1-2кл. Клубна година в ГПД: свято «Український оберіг»;  

 5-7 кл. Майстер-клас «Обереги українського народу» (до Дня 

Українського козацтва та для святої Покрови Пресвятої Богородиці);  

 Святковий вишкіл рою «Дружня сила». 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/07-20-59-01.pdf


2.3. З 18.10.2021 по 22.10.2021р. Тиждень профілактики злочинності: 

 8-11кл. Уроки безпеки:«Неправомірна поведінка підлітка та її 

наслідки»; 

 2-5кл. Виставка учнівських малюнків «Мої права та обов’язки»;  

 6-10кл. Виготовлення пам’яток, постерів «Молоде покоління за 

здоровий спосіб життя; 

 6-7кл. Правова естафета «Твоя правова культура»; 

 5 кл. Година спілкування «Обов’язки та права гімназиста». 

2.4. Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина -

Україна» (районний етап: І місце – кер. Шпаківська В. С., І місце – кер. Трач 

С. А., І місце – кер. Ткачук О. М.; обласний етап: ІІІ місце – кер. Шпаківська 

В. С., ІІІ місце – кер. Трач С. А.).  

2.5. Обласний онлайн-конкурс «Відун» (ІІІ місце – кер. Кравчук Р. О.) 

2.6. Акція «Крила захисту» до Дня захисників та захисниць України 

2.7. Акція «Озеленення планети» у рамках екологічної ініціативи Президента 

України «Зелена країна» 

ІІІ. Листопад: 

Тематична фаза «Вчимося мислити» 

3.1. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» (ІІІ місце - кер. Сидорук Т. В.)  

3.2. Обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста» (І місце - 

кер. Чемоданова В.М.)  

3.3. IV Обласний фестиваль патріотичних дій “Патріот-Fest” (І місце - кер. 

Кравчук Р. О., І місце - кер. Тарасюк Д. Г.) 

3.4. Обласний етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи» (ІІІ місце - кер. Чемоданова В.М.)  

3.5. Обласного челендж «Квітуча моя Україна» (до ЗО-ї річниці Дня 

Незалежності України) (переможець – кер. Тарасюк Д.Г.) 

Районна виставка-конкурс «Паперовий світ» (І місце - кер. Білецька І. С.). 

3.6. Районна виставка-конкурс «Декоративний розмай» (І місце - кер. 

Гаврилюк А.В.). 

3.7. Акція «Годівничка»  

3.8. Акція «Зимовий букет замість ялинки» 



3.9. З 24.11. по 10.12. Щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства». 

 8-А Рольова гра (квест) «Толерантність – основа світу»;  

 5-11 кл. Тренінг: «Моя життєва позиція»;  

 7 кл. Ділова гра «Умій сказати, умій умовчати»; 

 7 кл. Урок гендерної грамотності «Усі ми різні, але права у нас рівні»; 

 8 кл. Диспут «Ти порушуєш закон»; 

 7 кл. Брейн-ринг «Не заблукати на стежках закону»; 

 1-4 кл. Урок патріотизму «Ми – діти вільної держави»; 

 1-4 кл. Клубна година в ГПД: квест «Світ очима дитини»; 

 5-6 кл. Круглий стіл: «Сім’я – простір без насильства»; 

 Флешмоб ««Ми проти насильства. Ми за любов і доброту!» (Ліга 

Лідерів); 

 8-Акл. Відеолекторій (квест, тренінгові вправи) «Протидія торгівлею 

людьми»; 

 5-11 кл. Тренінг: «Моя життєва позиція». 

ІV. Грудень  

4.1. Районна виставка-конкурс «Зимова казка» (І місце - кер. Тарасюк Д.Г., І 

місце - кер. Швець Ю.Ю., ІІ місце - кер. Пасічник М. С. (2 роботи)). 

4.2. З 29.11 по 03.12.2021 р. Тиждень здорового способу життя: 

 7-9 кл. Виставка стіннівок «Охорона дитинства – обов’язок кожного»;  

 6 кл. Урок – застереження «Снід: подумай про майбутнє - обери 

життя»;  

 7-Б кл. Урок доброти «Рука допомоги»;  

10. 7-А,В кл. Відео – лекторій «Світ проти насильства»; 

11. 8-Б кл. Відеолекторій «Скажімо палінню – НІ!»;  

12. 8-А,В, 9-Б, 10 кл. Відеолекторій «Правда про алкоголь, психотропні 

речовини»; 

13. 1-4 кл. Клубна година в ГПД: уроки безпеки «Ми за здоровий спосіб 

життя»; 



14. 1-11кл. Волонтерська робота класних колективів, в яких навчаються 

діти з обмеженими функціональними можливостями та на 

інклюзивному навчанні . 

4.3. З 06.12 по 10.12.2021 р. Всеукраїнський тиждень права: 

 5кл. Уроки права до Всеукраїнського Дня Прав Людини  

 6 кл. Розбір ситуативних ситуацій «Злочин і кара»  

 7 кл. Урок гендерної грамотності «Усі ми різні, але права у нас рівні»  

 8кл. Тренінг «Життя як цінність»  

 9кл. Практикум «Адміністративні правопорушення та підліток»  

 10кл. Практикум «Права та обов’язки громадянина України»  

 11кл. ГС «Твоя громадянська позиція»  

 5-7кл. Квест «Мої права та обов’язки»  

 8-9кл. Єдиний урок права до Міжнародного дня прав людини  

 10-11кл. Круглий стіл «На терезах Феміди» 

4.4. Акція «Допомога» до Дня людей з обмеженими функціональними 

можливостями  

4.5. Туристсько-краєзнавча експедиція «Мій рідний край» - «Чуття єдиної 

родини» (районний етап: І місце – кер. Чос С. Г., І місце – кер. Гаврилюк А. 

В.; обласний етап: ІІ місце – кер. Чос С. Г., ІІІ місце – кер. Гаврилюк А. В.)  

4.6. І етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» (І місце - кер. 

Швець Ю.Ю. (2 роботи), І місце – кер. Литвиненко С. П., І місце – кер. Чос С. 

Г., ІІ місце – кер. Білецька І. С., ІІ місце – кер. Чос С. Г. (2 роботи)  

4.7. Обласний онлайн-конкурс «Впоряд» (Джура) (ІІ місце - кер. Кравчук 

Р.О.) Заочні всеукраїнські конкурси та акції (обласний етап): 

1. «Галерея кімнатних рослин» (переможець - кер. Ярова-Боровик М.Я.) 

2. «До чистих джерел» (переможець - кер. Чемоданова В. М.) 

3. «Плекаємо сад» (переможець - кер. Кравчук Р.О.) 

4. Дослідницький марафон (переможець - кер. Ярова-Боровик М.Я.) 

 

 

 

 

 



Протягом  І семестру 2021-2022 навчального року здобувачі освіти та їх 

керівники взяли участь та отримали призові місця у конкурсах: 

Районних (етапів) конкурсів - 14: 

 1-х місць - 21; 

 2-х місць - 5 

Обласних (етапів) конкурсів - 22: 

 1-х місць - 7; 

 2-х місць - 4; 

 3-х місць - 5 

Всеукраїнських (етапів) конкурсів - 5: 

 2-х місць - 1; 

 3-х місць - 2 

 



Результативність виховної роботи за І семестр 2021-2022 н. р. 

№ Назва конкурсу Учасники Місце № наказу  

1 Обласний конкурс 

відеороликів 

«Обличчя моєї 

України» 

Дзюбенко Юлія Вікторівна  

(кер. Тарасюк Д.Г.) 

ІІ http://www.ztdi

ut.com.ua/2478-

2/?fbclid=IwAR

2liTERNzzo-

ow0fsRpMPuEF

_IevYUAG1RY

fyRpfqxcy3ZYo

VRGoxWEcQ8 

2 Обласного челендж 

«Квітуча моя Україна» 

(до ЗО-ї річниці Дня 

Незалежності 

України) 

Кирик Юлія Володимирівна 

(кер. Тарасюк Д.Г.) 

Перемож

ець 

(дипломом 

Департаменту 

освіти і науки 

Житомирської 

обласної 

державної 

адміністрації) 

№ 96 від 

11.11.2021 

3 Районний конкурс 

«Осінні фантазії» 

 

 

 

 

Обласний «Осінні 

фантазії» 

Панченко Кіріл, 7-Б клас (кер. 

Салімонович І.В.) 

Сафонова Софія, 2-Г клас (кер. 

Швець Ю.Ю.) 

Адамчук Владислав, 5-А (кер. 

Ілінська А.В.) 

Панченко Кіріл, 7-Б клас (кер. 

Салімонович І.В.) 

Сафонова Софія, 2-Г клас (кер. 

Швець Ю.Ю.) 

І місце 

(районни

й етап) 

участь 

 

участь 

 



4 ІІ обласний (заочний) 

етап Всеукраїнського 

конкурсу «За нашу 

свободу» (у розділі 

«Поезія (вірші)») 

Толочик Вікторія, 3-А (кер. 

Костюк О.М.) 

участь  

5 Заочні всеукраїнські 

конкурси та акції 

(обласний етап): 

1. «Галерея 

кімнатних 

рослин» 

 

 

 

2. «До чистих 

джерел» 

 

 

3. «Плекаємо сад» 

 

4. Дослідницький 

марафон 

 

 

Сторчак Олександра, 7-А 

(кер. Ярова-Боровик М.Я.) 

Вихованці гуртка «Основи 

біології» (кер. Чемоданова 

В.М.) 

Кирик Юлія, 8-А 

(кер. Кравчук Р.О.) 

Гетьманець А., 11-А (кер. 

Ярова-Боровик М.Я.) 

 

 

 

І місце 

 

 

 

І місце 

 

 

І місце 

 

І місце 

Наказ № 114 

від 

09.12.2021 

6 IV Обласний 

фестиваль 

патріотичних дій 

“Патріот-Fest”  

1.Хробуст Єгор, 2-Б клас 

Номінація «Я громадянин своєї 

держави» (малюнок) (кер. 

Чос С. Г.) 

2.Гурська Юлія,  

Подяка 

 

 

Наказ № 105 

від 

24.11.2021 



Процюк Катерина, 8-А клас 

Номінація «Патріот 

Житомирщини» (есе) (кер. 

Кравчук Р. О.) 

3.Кирик Юлія,  

 

Плис Марія, 8-А клас 

Номінація «Патріот 

Житомирщини» (есе) (кер. 

Тарасюк Д.Г.) 

 

 

Подяка  

Пере-

можець 

 

 

 

Пере-

можець  

Пере-

можець  

  

   

7 Обласний етап 

Всеукраїнського 

біологічного форуму 

учнівської та 

студентської молоді 

«Дотик природи» 

Багінська Тетяна, 9-А 

(кер. Чемоданова В.М.) 

ІІІ   

8 Всеукраїнська 

природоохоронноа 

акція «Годівничка» 

(всеукраїнський 

Багінська Тетяна, Рудь 

Михайло, Пунда Михайла, 

вихованці гуртка «Основи 

біології» (кер. Чемоданова 

ІІ наказ № 62 

від 

16.08.2021 

року 



рівень) В.М.) 

 

9 Всеукраїнська акція 

«День зустрічі птахів» 

(всеукраїнський 

рівень) 

Багінська Тетяна, Рудь 

Михайло, Пунда Михайла, 

вихованці гуртка «Основи 

біології» (кер. Чемоданова 

В.М.) 

ІІІ наказ № 59 

від 

20.07.2021 

року 

10 Районна виставка-

конкурс 

«Декоративний 

розмай» 

 

 

 

Обласна виставка-

конкурс 

«Декоративний 

розмай» 

Безносюк Софія, 4-Б 

Дишлева Маргарита, 4-Б 

Гуменюк Артем, 4-Б (кер. 

Гаврилюк А.В.) 

 

Гуменюк Артем, 4-Б (кер. 

Гаврилюк А.В.) 

Участь 

Участь 

І місце 

 

 

Участь  

 

11. Районна виставка-

конкурс «Паперовий 

світ» 

 

 

 

Червінська Поліна, 4-А 

(Кер. Білецька І.С.) 

Мельник Андрій, 2-Б (кер. Чос 

С.Г.) 

Дишлева Маргарита, 4-Б 

 (кер. Гаврилюк А.В.) 

І місце 

 

Участь 

 

 

 

Наказ №206-ОД 

від 15.11.2021 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/07-20-59-01.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/07-20-59-01.pdf


 

Обласна виставка-

конкурс «Паперовий 

світ» 

Червінська Поліна, 4-А 

(Кер. Білецька І.С.) 

Участь 

 

12.  Всеукраїнська 

краєзнавча експедиція 

учнівської та 

студентської молоді 

«Моя Батьківщина – 

Україна» (область) 

Шпаківська В. С. 

Трач С. А.  

Ткачук О. М. 

ІІІ 

ІІІ 

лауреат 

 

13.  Обласний онлайн-

конкурс «Відун» 

Рій «Дружня сила» (кер. 

Кравчук Р.О.) 

ІІІ місце Наказ № 81 

від 25.10.21 

14.  Всеукраїнський 

конкурс фото- та 

відеоробіт «Безпечна 

країна» 

Ващук Ірина, 8-А 

(кер. Тарасюк Д.Г.) 

участь  

15.  Обласний фестиваль-

конкурс «Кришталеві 

нотки» 

Дует «Цереус» (кер. Тарасюк 

О.В.) 

участь  

16. Обласний етап 

Всеукраїнської акції 

«День юного 

натураліста» 

Вихованці гуртка «Основи 

біології»               (кер. 

Чемоданова В.М.) 

І місце Наказ № 97 

від11.11.2021 

17. Всеукраїнський 

конкурс на логотип 

державної установи 

«Державний інститут 

Сидорук Т.В.   



сімейної та 

молодіжної політики» 

18 Всеукраїнський 

конкурс творчості 

дітей та учнівської 

молоді «За нашу 

свободу» 

Жидецька Каріна, 8-А 

(кер. Сидорук Т. В.) 

ІІІ місце № 11-07 від 

15.11.12021р.  

http://www.ztdiut.com.ua/w

p-

content/uploads/%D0%9D%

D0%B0%D0%BA%D0%B0

%D0%B7-

%D0%BF%D1%80%D0%B

E-

%D0%BF%D1%96%D0%B

4%D1%81%D1%83%D0%

BC%D0%BA%D0%B8-

2021-%D0%97%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%

88%D1%83-

%D1%81%D0%B2%D0%B

E%D0%B1%D0%BE%D0

%B4%D1%83.pdf 

19  ІІІ обласний 

фестиваль 

екологічного кіно 

«Кіно-ECO-FEST» 

Ващук Ірина, 8-А (кер. Тарасюк 

Д.Г.) 

Рожаєва Вероніка, 5-А (кер. 

Ілінська Г.В.) 

  

20 Районна виставка – 

конкурс «Зимова 

казка» 

 

 

 

 

 

 

 

Ніколайчук Марія, 6-А 

(кер. Тарасюк Д.Г.) 

Войналович Макар, 2-Г 

(кер. Швець Ю.Ю.) 

Свистун Агнія, 1-Г 

(кер. Пасічник М. С.) 

Довбаш Анастасія, 1-Г 

(кер. Пасічник М. С.) 

І місце 

 

І місце 

 

ІІ місце 

 

ІІ місце 

 

№ 220-ОД 

від06.12.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обласна виставка – 

конкурс «Зимова 

казка» 

 

Ніколайчук Марія, 6-А 

(кер. Тарасюк Д.Г.) 

Войналович Макар, 2-Г 

(кер. Швець Ю.Ю.) 

 

 

участь 

 

http://www.ztdiut.com.ua/xi

-

%d0%be%d0%b1%d0%bb

%d0%b0%d1%81%d0%bd

%d0%b0-

%d0%b2%d0%b8%d1%81

%d1%82%d0%b0%d0%b2

%d0%ba%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bd

%d0%ba%d1%83%d1%80

%d1%81-

%d0%b7%d0%b8%d0%bc

%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%b7-

2/ 

21 І етап обласної 

етнолого-краєзнавчої 

експедиції  

«Чуття єдиної 

родини» 

Чос Андрій, 10 клас 

(кер. Чос С.Г.) 

Ващук Ірина, 8-А 

(кер. Гаврилюк А.В.) 

І місце 

 

І місце 

Наказ № 212-

ОД від 

24.11.2021  

22 Обласний тур 

туристсько-

краєзнавчої експедиції 

«Мій рідний край» - 

«Чуття єдиної 

родини» 

Чос Андрій, 10 клас 

(кер. Чос С.Г.) 

Ващук Ірина, 8-А 

(кер. Гаврилюк А.В.) 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

Наказ № 117 

від 

13.12.2021  

23 І етап Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна 

композиція» 

Войналович Макар, 2-Г 

(кер. Швець Ю.Ю.) 

Дорошок Дмитро, 3-Б 

(кер. Литвиненко С. П.) 

Сафонова Софія, 2-Г 

(кер. Швець Ю.Ю.) 

І місце 

 

І місце 

 

І місце 

 

Наказ № 219-

ОД від 

06.12.2021 



Мельник Андрій, 2-Б 

(кер. Чос С. Г.) 

Діюк Серафім, 4-А 

(кер. Білецька І. С.) 

Мохорт Варвара, 2-Б 

(кер. Чос С. Г.) 

Яковлєв-Копєїн Тимофій, 2-Б 

(кер. Чос С. Г.) 

 

І місце 

 

ІІ місце 

 

ІІ місце 

 

ІІ місце 

 

 Обласний онлайн-

конкурс «Впоряд» 

(Джура) 

Рій «Дружня сила» 

Рій «Отамани» 

(керівник:  Кравчук Р.О.) 

 

ІІ місце 

ІІ місце 

 

 

 

Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 


