
Косівський НВК  

« Загальноосвітня  

школа І ступеня- 

гімназія-інтернат » 





 

“Герої не вмирають” 

 



  Вовчак Дзвенислава – голова учнівського 

самоврядування, учениця 6(10) класу 

Керівник: 
Аксюк Наталія Михайлівна -  педагог-

організатор. 



          

         Ця боротьба не обмежувалась територією Майдану. Ця боротьба велась у серці, 

у свідомості кожного українця. Ця боротьба не була за чи проти політичних сил. 

Ця боротьба велась за гідність людини і проти тих, хто цюгідність топтав… 

         Я добре пам’ятаю Майдан. Пам’ятаю, як він зібрав у зимові морози небайдужих, 

тих, чиї імені нині увіковічнюють меморіальні плити, тих, що не сиділи склавши 

руки,поки творилася наша історія. Пам’ятаю ніч, коли побили студентів, 

пам’ятаю репортерів, які кожного дня транслювали останні події, кривавий 

лютий,  ганебні втечі політиків, перших жертв і ялинку, загорнуту в плакати. 

Мене не було там, але  в моїй душі наче відбувся якийсь переворот, ніби посилилося 

шосте відчуття – безмежної любові до моєї Батьківщини. 





У гімназії учні не забувають про жертв Небесної 
Сотні. 

Цій темі ми приурочили чимало урочистих лінійок, 
загальношкільних заходів, панахид, пам'ятних 
уроків,зустрічей з очевидцями подій. У такий 
нелегкий час у стінах нашої школи навчаються 
діти-переселенці, учні, батьки  яких захищають 
нашу землю на Сході . Учнівське самоврядування 
реалізовує проект для того, щоб імена тих,  що 
загинули за нашу свободу, пам'ятав кожен учень, 
які в майбутньому стануть громадянами-
патріотами нашої держави. 

 Ще один важливий аспект реалізації нашого 
проекту –благодійність, яка стала своєрідною 
традицією для гімназистів. Ми допомагаємо 
учасникам АТО, збираючи гуманітарну та грошову 
допомогу , а також підтримуємо  дух солдатів за 
допомогою листів. Майдан не залишився в 
минулому, наші сьогоднішні дії є прикладом того, 
що боротьба не була даремною. 

Наша активна позиція 



 розширити знання учнів про події 2013-

2014 років; 

 формувати патріотичні ідеали в учнів; 

 сприяти вихованню активної 

життєвої позиції громадянина; 

  виховувати прагнення жити разом у 

дусі миру. 



 формувати відповідальність за свої 

вчинки й поведінку в суспільстві; 

 поглибити знання учнів  з історії 

української державності та 

громадянства; 

 виховувати  патріотичні та 

громадянські якості.  



   Я очікую, що цей проект допоможе   

розвиватися учням нашої школи,виховуватиме 

їх у дусі патріотизму, сприятиме досягненню 

успіхів та допоможе набути певного досвіду 

щодо проведення різноманітних виховних 

заходів. Отже, організовувати  тематичні 

вечори, свята й конкурси надзвичайно важливо в 

плані згуртування всіх школярів. 



 творчий; 

 довготривалий; 

 колективний. 



День 
гідності та 

свободи 

Горить свіча, 
а може, то 
душа … ? 

Свято 
захисника 
Вітчизни 

Посвята в 
козачата 

Молодь 
молиться за 

мир 

А сотню вже 
зустріли 
небеса … 

І наша нація 
жива 

Зустріч з 
учасниками 

АТО 

Благодійні 
ярмарки 

 



Додатки 



З молитвою в серці ми починаємо навчання 



Горить свіча, а може, то душа…? 



Випускники гімназії –  

учасники АТО 



Зустріч із снайпером  

батальйону  

«Айдар» – Сусак А. 



Зустріч з  

наводчиком  

ГРЗ – 

 Ємець М. 



Урочиста  лінійка  до  Дня гідності  і 
свободи 

21 листопада 















Зустріч  

з працівниками 

 поліції 



Тиждень захисника Вітчизни 



Молодь  

молиться 

 за мир 



Герої не 

вмирають… 



Отже, школа – це життєвий простір 
дитини, де вона не просто готується 
до майбутнього, а живе. Тому виховна 
робота в нашій гімназії спланована 
так, щоб сприяти становленню 
особистості як творця і 
проектувальника життя, гармонізації 
та гуманізації стосунків між учнями 
та педагогами, школою та родиною, 
керуючись ідеями демократичного 
діалогу між поколіннями. 

Висновок 




