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Для нашого рою пріоритетними завданнями 

є: 
 Відданість Батьківщині; 

 Дослідження культурної спадщини рідної країни; 

 Заняття військово-прикладними видами спорту: 

Ми займаємося: спортивною боротьбою, стрибками з парашутом, 

футболом, гандболом, легкою атлетикою, краєзнавчим туризмом. 

 Пропагування здорового способу життя; 

 Піклування про екологію рідного краю: 

Ми співпрацюємо з:  Всеукраїнською екологічною лігою, 

Всеукраїнською дитячою спілкою 

«Екологічна варта», 

Національним природним парком 

«Джарилгацький». 

 Організація змістовного дозвілля: 

Проведення інформаційних годин, 

Організація та проведення тематичних вечорів, 

Проведення туристичних походів та походів вихідного дня. 

 Самоврядування. 

 

 

Девіз: 

В своїх помислах прямуємо 

До добра і до краси, 

Щоби бути сильним духом, 

І чистим від роси 

 

Ми любимо сонце і квіти, 

І сонце нам шле свій привіт. 

Ми роду козацького діти, 

Землі української цвіт.. 



 

 

 
 

Особливу увагу вчитель і учні приділили значенню постаті Шевченка Т.Г. 

для української культури, ознайомились з Указом Президента про додаткові 

заходи з підготовки та відзначення 200 річчя Шевченка. 

На дошці - портрет Шевченка, висловлювання про Кобзаря,  виставка його 

творів, 

Учні переглядають відеоінформацію «Мій Шевченко» на Першому 

Українському Національному каналі та висловлюють свої думки про великого 

сина українського народу. 

Всі разом ми подорожуємо віртуальною книжковою виставкою "Слово 

кобзаря - джерело невмирущого духу": 

Розділ 1. ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 

http://www.bl.rk.ua/info/shevchenkorazdel1.html 

Розділ 2. ШЛЯХАМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

http://www.bl.rk.ua/info/shevchenkorazdel2.html 

Розділ 3. ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В ВІКАХ НЕ СТАРІЄ… (ТВОРИ) 

 

 

02.09.2013 

Патріотичне виховання 

http://www.bl.rk.ua/info/shevchenkorazdel1.html
http://www.bl.rk.ua/info/shevchenkorazdel2.html


 

 

 
 

Мета:заходу показати велич непересічних особистостей рідного краю, 

з’ясувати значення поняття «видатна людина», ознайомити учнів з 

особливостями  чотирьох заповідей талановитої людини. Дошку прикрашає 

фотовиставка «Видатні люди Херсонщини». 

Велич кожного краю — в людях, які тут живуть. І особливо в тих людях, 

котрі своїми справами зробили внесок у розвиток науки, культури.  

Як стати видатною людиною?  

Мені здається, щоб стати видатною людиною, треба мати кілька факторів. 

Це передусім талант, любов до свого фаху, постійні тренування і робота над 

собою. І ще - удача. 

Чотири заповіді талановитої людини 

Талановиті люди Херсонщини 

Багато видатних людей, що прославили Херсонщину, народилося і 

виросло в області. Людина стає великою тоді, коли вона ліпше за інших розуміє 

потреби свого часу й намагається докласти максимум зусиль для плідної роботи. 

Але часто ця велич помітна на відстані років, можливо, навіть епох. А 

сучасники, які близько знали цю людину, часом навіть не усвідомлювали цього. 

Учні по черзі презентують видатні особистості свого краю. 

Перегляд фотовиставки. 

 

   
 

02.09.2013 

Патріотичне виховання 



 

 

 

Метою заходу було визначення чинників, які 

згубно впливають на здоров'я. Пропагувати 

здоровий спосіб життя, сприяти розвитку 

критичного мислення, усвідомити позитивні й 

негативні сторони шкідливих звичок; 

підготуватися до відповідального вибору 

способу життя. Поглибити знання учнів про 

здоров’я – найбільше багатство у світі; 

показати, що здоров’я кожної людини 

залежить від неї самої; роль гарного і веселого 

настрою для збереження здоров’я. Виховувати 

бажання берегти своє здоров’я. 

Епіграф: «Головним скарбом життя є не землі, що ти 

завоював, не багатства, що у тебе в скринях... 

Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його 

зберегти, потрібно багато що знати». (Авіцена.) 

Слово вчителя. Третє тисячоліття — це вік наукового й технічного 

прогресу, коли без знань, науки не обійтися жодному з нас. Та й кожен повинен 

досягти своїх вершин у житті, А це не завжди легко й просто, тому що вершин 

досягають, доклавши великих зусиль. Отже, треба мати силу й міцну волю, а це 

доступно лише тим, котрі здорові фізично та духовно. Адже недарма ж кажуть, 

що в здоровому тілі — здоровий дух. 

В процесі виховного заходу учні пройшли тест на схильність до поганих 

звичок, пограли у гру «За і проти», виконали вправи «10 кроків до здорового 

способу життя», «Коло здоров’я» та обговорили легенду «Все в твоїх руках».  

Одноголосно дійшли висновку, що будемо підтримувати і пропагувати 

здоровий спосіб життя. Учні визначили модель подальшого розвитку 

фізкультурно-оздоровчої роботи: 

02.09.2013 

Пропагування здорового 

способу життя 



 

          

 



Олімпійський тиждень 
 

 

У Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Скадовської 

міської ради Херсонської області пройшов Олімпійський тиждень з 09.09. – 

15.09.2013 року, у якому взяли участь учнівські колективи 1-11 класів, вчителі  

школи,  батьки учнів та спеціалісти ДЮСШ. 

10 вересня 2013 року  учні нашої школи (6-11 класи)  брали участь у 

міському велопробізі  присвяченому  Дню фізкультури і спорту, який пройшов 

під гаслом «Ми обираємо здоровий спосіб життя». Команда із двадцяти 

учасників на чолі вчителів фізичного виховання С.Я.Бандури та К.А.Харламова 

здійснила вело маршрут містом, показавши власним прикладом, що даний 

транспорт є екологічно чистим для навколишнього середовища.   

   

 

   

 11 вересня 2013 р.  учні старшої школи  долучилися до славної української 

козачини, згадали запорізькі звичаї, атрибутику, гасла  та помірялися славною 

козацькою силою на спортивно-розважальній грі «Козацькі забави».  Учні 9 

класу робили свій правильний вибір у житті, обираючи спорт, активність та 

09.09. – 15.09.2013 

Пропагування здорового 

способу життя 



здоров’я, говорячи, «Ні палінню, наркоманії та алкоголізму» під час гри-

подорожі «Твоє життя – твій вибір».  

 13 вересня 2013 року у кожному класі був проведений Всеукраїнський 

олімпійський урок, які відвідали спеціалісти з Скадовської РК ДЮСШ, 

показавши своїм прикладом, що «Спорт – це вимога часу». Під час проведення 

уроку 5-11 класами були створені  колажі «Олімпійська висота», «Олімпійські 

види спорту», «Усе про олімпійські ігри», «Сучасний олімпійський рух», в яких 

молоде покоління відобразило свої знання та прагнення. 

 

     

 

Були проведені дружні змагання з футболу. 

 

   

 

Шкільна родина «Школи сприяння здоров’я» підтримує ініціативу поширення 

олімпійського руху, який дає можливість юному поколінню  правильно обрати 

свій самостійний шлях «За здоровий спосіб життя». 



 

 

Навчаємося техніці туризму. 
Щоб бути здоровими та спритними ми вирішили навчитися всі азам 

туристичних вмінь та навичок. Всі разом вчилися в’язати вузли, ставити 

наметове містечко. 

 

      
 

    
 

      
 

 

14.09.2013 

Піклування про довкілля 



   
 

    
 

 



 

День озонового шару. 
У нас в гостях представники Національного природного парку 

«Джарилгацький» 

 
17 вересня на інформаційну годину до 9  (класний керівник – Буланова 

Ірина Михайлівна, координатор шкільного осередку Екологічної варти 

«Дельфін») та 10 (класний керівник – Мітюхіна Наталія Василівна) класів 

завітали представники Національного природного парку «Джарилгацький». 

Спеціалісти Національного парку познайомили учнів з засадами організації 

парку та особливостями острову Джарилгач, показали презентацію про острів. 

Діти отримали буклети та календарики.  

 

    

17.09.2013 

Піклування про довкілля 



 

В цей день відмічали «Міжнародний день охорони озонового шару». Це свято, 

яке звертає увагу всіх людей на одну з найважливіших глобальних проблем 

людства. З'явилося свято в 1994 році завдяки відповідним рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН, яка таким чином увічнила в пам'яті людей підписання в 

Монреалі протоколу, який стосується речовин, що руйнують озоновий шар 

атмосфери. Міжнародний день охорони озонового шару має свій девіз, який 

звучить так: «Збережи небо: захисти себе і озоновий шар». У цих словах 

переданo все те значення озонового шару атмосфери, який має цінувати людина.  

Фахівець з навчально-освітницької  екологічної роботи – Шешина Наталя 

Валеріївна розповіла учням про неоціниме значення озонового шару на життя 

людей та існування навколишнього середовища. Вчені вважають, що озоновий 

шар стрімко зменшується, а це загрожує нашій планеті зникненням всього 

живого. Спеціаліст з рекреації – Бунда Ірина Борисівна довела до дітей 

інформацію про те, що зараз нерідко можна почути про відкриття нових 

«озонових дірок». 

 
 

Зустріч учнів з представниками Національного парку була змістовною, 

цікавою, пізнавальною.  

 



 

 

«З пам’яттю крізь час» 

 

До Дня партизанської слави у школі 19.09.2013 року пройшла акція «З 

пам’яттю крізь час».  

За сприяння адміністрації та учнів 9 класу школи було надано матеріальну 

допомогу ветерану війни Новіковій (закуплена картопля, гречка, чай, макаронні 

вироби).  

 

 

19.09.2013 

Шефська допомога 

ветеранам 



Королева Осінь 
Тематичний вечір 9 клас 

    

 

 

 

 

Осінь... Золота пора... Скільки приємного, таємничого, цікавого вона несе з 

собою. Недарма про неї так багато написано віршів, пісень, оповідань. І, мабуть, 

немає такого художника, який би не оспівав осінь на полотні. 

   20 вересня в актовому залі Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

відбувся тематичний вечір «Королева Осінь». Сценарій вечора підготували та 

провели учні 9 класу разом зі своїм класним керівником – Булановою Іриною 

Михайлівною, координатором шкільного осередку Екологічної варти «Дельфін.  

На вечір були запрошені адміністрація школи та голова районної спілки ВЕЛ 

(осередок) – Бартчук Ірина Дмитрівна.  

Красиві слова про найпривабливішу пору року лунали зі сцени, їм вторила 

музика оркестру Олега Лундстрема, пісні про осінь групи ДДТ та Олександра 

Розенбаума. З чарівною поезією та прозою про осінь нас знайомили  ведучі 

Гореленко Ангеліна та Грець Ілона. 

Найкращими художниками у конкурсі «Художник Осінь» стали учениці 9 

класу – Новікова Наталія та Пятрушаускайте Іоланта (з групою підтримки,  

   
 

Під пісню Олександра Розенбаума «На ковре из желтых листьев» дійсно на 

килимі з осіннього листя і квітів для конкурсу «Осінній букет» учні фантазували 

над дизайном осіннього букету. Переможцем стала учениця 9 класу – Крекотень 

Катерина. 

20.09.2013 

Організація змістовного 

дозвілля 



 

     

У водограй твого волосся 

Я вплету багряну осінь, 

Я вплету осінні квіти 

І прощальне ніжне літо. 

Такими словами почався конкурс «Осінній вінок». За сценарієм шановне 

журі вибрало найкращий вінок. Автором найкращого вінка стала учениця 10 

класу Марія Татусь. Журі і глядачі привітали Королеву  Осені  і запропонували 

їй взяти участь у невеличкій сценці-експромті. І вона разом з учнем 9 класу 

Паламарчуком Романом  (Міністром) експромтом зіграла сценку «Королева 

осені».  

Окрім зазначених конкурсів автори не залишили поза увагою і глядачів у 

залі. Вікторини та гра з залом «Чому я люблю осінь?», «Прислів’я та прикмети», 

«Осіннє яблуко» не залишили нікого байдужим. Свято пройшло весело та 

натхненно.  

 

 



 

День Чорного моря 

 

 

 

25 жовтня в актовому залі Скадовської загальноосвітньої школи №2 був 

проведений тематичний захід присвячений Міжнародному дню Чорного моря. 

Міжнародний день Чорного моря відзначається на згадку про день 1996 року, 

коли шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, 

Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту 

Чорного моря. 

На захід запрошені гості: голова Скадовського районного осередку 

Всеукраїнської екологічної ліги – Бартчук Ірина Дмитрівна, заступник голови 

Скадовського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги – Філенко 

Наталія Миколаївна, представник Національного природного парку 

„Джарилгацький” – Наталія Валеріївна Шешина, голова Скадовської районної 

громадської організації «Жіночий центр «Відродження Нації»» - Пономаренко 

Валентина Василівна. 

  

  

25.10.2013 

Організація змістовного 

дозвілля 



 

 

 

Інформаційна година з НПП «Екологічними 

стежками Джарилгача 

 

 

 

 

14 жовтня в 9 та 10 класах пройшла інформаційна година спільно з 

Національним природним парком "Джарилгацький" "Екологічними стежками 

Джарилгача". 

Вже стала традицією наша співпраця зі спеціалістом НПП "Джарилгацький" 

Наталею Валеріївною Шешеновою.  

   

Національний природний парк  «Джарилгацький» має високий потенціал 

рекреаційних ресурсів для розвитку туризму, пропаганди охорони природи, 

історичного спадку та культури. Для цього екологічні стежки, щоб найближче 

познайомити  людину з природою . 

     Основна функція стежки - — це екологічна освіта і виховання дітей та й 

дорослих в природних умовах. Значення  екологічних стежок у тому, що 

екологічна освіта та виховання любові до природи проходить безпосередньо в 

прямому зв`язку з природою. Контакт з природою дає можливість кожному 

відчути щось більше, ніж простий відпочинок. 

      І сьогодні в школі учням були представлені 3 екологічні стежки: «Заповідна», 

«Маяки», «Слідом за Ахіллесом».. Ці стежки знайомлять з краєвидами острова, 

тваринним та рослинним світом, з видами ,що охороняються,   міфами про 

утворення острова та історичними подіями.   За допомогою  представленої 

працівником Парку фотоекскурсії «Екологічними стежками Джарилгача»,діти 

змогли  поринути в чарівний світ  природи острова.  

14.10.2013 

Піклування про довкілля 



 

Військово-спортивна патріотична гра 

Українського козацтва «Сокіл» «Джура».  
 

 

 

15 жовтня учні 9 класу у складі команди школи Соколи Таврії взяли участь у 

районному змаганні військово-спортивної патріотичної гри Українського 

козацтва «Сокіл» «Джура», де посіли ІІ місце. 

Учні показали стройовий вишкіл, вміння виконувати козацькі пісні, розповідати 

козацькі легенди, взяли участь у вікторині та спортивних змаганнях.  

Одними з кращих були у конкурсній програмі у звіті та «Щоденнику добрих 

справ», у спортивних змаганнях; переможцями у краєзнавчій вікторині "Мій 

рідний край", у вікторині по історії козацтва "Гей, ви, хлопці, славні запорожці".   

  
 

  
 

  

15.10.2013 

Патріотичне виховання 



 

 

Шляхами партизанської слави 

 

 

 

 

 

28 жовтня 2013 року у районі стартувала дослідницька експедиція щодо 

виявлення місць поховань загиблих воїнів під час Великої Вітчизняної війни, 

вивчення історичних фактів, пов’язаних із місцями героїчної слави воїнів-

визволителів «Місцями партизанської слави». Туристична група учнів 

Скадовської загальноосвітньої школи №2 у кількості 10 учасників, 16 листопада 

пройшла місцями бойової слави воїнів підпільного та партизанського рухів 

періоду Великої Вітчизняної війни, які діяли на території Херсонщини. Учні 

вшанували пам’ять героїв земляків, поклавши квіти біля пам’ятників загиблих 

героїв - партизанів поблизу сіл Промінь та Мала Андронівка Скадовського 

району та окультуривши місце поховання. 
 

   

 

   

16.11.2013 

Патріотичне виховання 



 

Конкурс патріотичної пісні 

 

 

 

 

30 листопада в актовій залі Скадовської загальноосвітньої школи 

пройшов районний конкурс Патріотичної пісні.  

І місце у номінації "Вокальні колективи" здобув вокальний колектив 

"Експромт" Скадовської ЗОШ №2 у складі учнів 9 класу - Крекотень Катерини, 

Грець Вікторії, Новікової Наталії, Бересневої Анастасії, Калініченко Владислава, 

учениць 8-Б класу - Дзюби Дарії, Тертичної Наталії, учниці 10 класу - Фесик 

Анни та учнів 11 класу - Осадчого Анатолія, Турчак Лариси, Протопопової Віри 

та Кручкової Катерини - керівники - Яресько Ірина Володимирівна та Корольова 

Тетяна Миколаївна, їм допомагала середня група танцювального колективу 

"Гілея" під керівництвом Уварової Наталії Володимирівни.  

Вітаємо переможців! 

 

   
 

 
 

30.11.2013 

Патріотичне виховання 



 

Афганістан болить в моїй душі 

 

 

 

В цьому році виповнюється 25 років з дня виведення радянських військ з 

Афганістану. 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території 

Афганістану. З цього приводу 12 лютого Скадовський районний історико-

краєзнавчий музей спільно зі Скадовською загальноосвітньою школою №2 

провів тематичну зустріч «Афганістан болить в моїй душі». На зустрічі були 

присутні учні 8-11 класів школи. Разом з екскурсоводом Перкевич Лілією 

Миколаївною та Степановою Євгенією Іванівною учні вітали гостей – Ігора 

Леонідовича Будніка, підполковника запасу, сапера, Віктора Геннадійовича 

Фоменко – майора запасу  та Андрощук Валентину Захарівну – начальника 

відділу культури і туризму. Відповідно до сценарію заходу учні 8 класу – 

Ованесян Євгеній, Дунаєва Марія, Тертична Наталія, 10 класу – Коваленко 

Маргарита, 11 класу – Осадчий Анатолій та Дудко Геннадій декламували вірші 

про Афганістан. Олександр Білий,  фотокореспондент газети «Чорноморець», 

розповів учням цікаві факти з історії початку війни в Афганістані. 

 

   
 

 

12.02.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

Круглий стіл «Вода – запорука 

здоров’я» 

 

 

Воду ми починаємо цінити не раніше того, як висихає останній 

колодязь... 

 

В 9 класі Скадовської ЗОШ №2 спільно з працівником з  екологічної освіти 

Національного природного парку «Джарилгацький»  Шешеною Н.В. та 

координатором шкільного осередку Екологічної варти «Дельфін» Булановою 

І.М. 1 квітня 2014 року було проведено засідання круглого столу з питань 

збереження водних ресурсів на тему «Вода - запорука життя».  

Мета круглого столу - привернути увагу громадськості до проблем 

збереження води, її раціонального використання, обговорення питань 

антропогенних чинників, що вливають на якість води. 

На засіданні круглого столу були присутні «екологи», «гідробіолог», 

«лікарі», «працівники СЕС», «винахідники», «директор підприємства «Очисні 

споруди», в ролі яких виступили учні. А також запрошені на засідання гості – 

голова  осередку ВЕЛ Скадовського району, дитяча спілка «Екологічна варта», 

що діє на базі школи. 

   
 

 

01.04.2014 

Екологічне виховання 



Екологи били на сполох і піднімали актуальні питання забрудненості 

водойм недостатньо очищеними стічними водами, пестицидами та мінеральними 

добривами, а також радіаційним забрудненням річок.   

До них підключилися і працівники СЕС, які наводили дані стану водойм  

України після взятих проб та проведених аналізів, з яких видно,що більшість 

водойм  відповідають ІІІ- VІ класу  забрудненості, тобто брудні води. Учнями 

були проведені аналітичні дослідження річок та зроблені діаграми для 

наглядного аналізу з даного питання. 

    
 

Лікарі приводили дані МОЗ з основних збудників небезпечних хвороб, що 

передаються через воду. Лікар з гігієни ще раз розповіла про значимість води 

для людського організму,та щодо  дотримання правил гігієни. 

Цікавою була доповідь директора комунального підприємства «Очисні 

споруди» про роботу підприємства та способи очистки, що впливають на якість 

води. 

    
 

Присутні були і науковці, гідробіолог розповів як сама природа 

справляється з забрудненням на прикладі основних природних очисників  води. 

Своє слово сказали і винахідники, які плідно працюють по  створенню  та 

впровадженню  інноваційних  екологічних  технологій очищення  водойм від 

забруднення нафтою та різними  технічними мастилами. 

Наприкінці,  ще раз  було наголошено  на актуальності питань що піднімались – 

це забезпечення населення якісною  питною водою, підвищення ефективності  



водокористування,  вплив джерел забруднень на  стан природних вод, 

впровадження інноваційних технологій очищення вод.   Та все ж починати 

потрібно з себе, до такого висновку прийшли як і учасники круглого столу, так і 

гості. На останок всім  було роздано пам`ятку-пораду щодо економного 

використання води. 

 

 
 

 



 

День Цивільної оборони. 

 

 

 

4 квітня 2014 року 9 клас запросив до себе на урок по цивільній обороні 11 та 5 

класи.  

Метою уроку було:  

знайомити учнів з найбільш характерними надзвичайними  ситуаціями та з 

порядком дій у деяких надзвичайних ситуаціях;  

узагальнити знання про стихійні лиха, про сигнали цивільної оборони  та 

оповіщення населення у випадку стихійних лих та аварій;  

розвивати вміння правильно діяти у надзвичайних ситуаціях;  

виховувати навички самодисципліни, організованість, впевненість у  своїх силах 

та прагнення допомогти тим, хто цього потребує.  

Учні прослухали лекцію про надзвичайні ситуації, переглянули презентацію та 

взяли участь у тренінгу першої допомоги при надзвичайних ситуаціях, яку 

провела з ними медична сестра школи.  

  

  

04.04.2014 

Піклування про здоров’я 



 

 

«Моя майбутня професія» 

 

 

15 квітня 2014 року учні 9 класу Скадовської загальноосвітньої школи №2 

відвідали Скадовський центр зайнятості з метою ознайомлення з професіями, які 

вони оберуть у своєму житті. 

 

   

15.04.2014 

Родинне виховання 



 

 

  

  

  



 

 

Година спілкування «Мій рідний край» 

 

 

До дня довкілля у 9 класі (класний керівник  Буланова І.М) в рамках  

екологічної освіти відбулася віртуальна  подорож прекрасними екологічно-

туристичними маршрутами нашого рідного краю – Південної Таврії. 

Земля моя, прекрасна Україно, 

Твоєю піснею я серденько живлю. 

Для мене ти і вічна, і єдина, 

І я тебе всім серденьком люблю!  

Моя найкраща в світі сторона, 

Чарівна, неповторна, Україно! 

Для мене в цілім світі ти — одна 

І рідна, й мила, дорога, єдина.  

 
У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не 

може навіть уявити свого життя. Це рідний батьківський край, де вперше 

дитиною побачила світ, ясне сонечко, дрібні сльозинки дощу на віконному склі, 

ріжок молодого місяця між міріадами зір, чисту зелену травичку і тисячі різних 

квіт, які радували серце своїм розмаїттям. Це та земля, по якій ми зробили свої 

перші кроки, земля наших батьків, дідів і прадідів, і вона найдорожча за все на 

світі. Вона єдина, де ми почуваємо себе вдома, затишно і привітно. Тільки в 

рідному краю людина почуває себе захищеною, стійкою, впевненою, бо вона 

вдома.  

Людина — частина природи. Тож потяг до всього живого закладений у ній від 

народження 

І сьогодні я хочу презентувати вам екологічні стежки рідного краю, краю де я 

живу  

18.04.2014 

Патріотичне виховання 



  
 

Почали  ми подорож зі свого рідного міста – Скадовська.  

Розглянувши карту району поставили позначку на місті Скадовськ. 

   
До цього Дня учні створювали свої презентації та сторінки сайту. 

Учасники віртуальної подорожі частково переглянули відео про наше місто, яке 

встановив на свій сайт Шаманський Віктор. 

http://skadovsk.ucoz.ru/ 

Далі вирушили на острів Джарилгач. (Позначка на карті) 

http://skadovsk.ucoz.ru/ 

Після такого вступу надали слово представнику НПП «Джарилгацький» - 

Шешиній Н.В. («Екологічні стежки Джарилгача)  

В минулому році туристи з ЦДЮТ у складі якої були і наші учні пройшли 

Джарилгач туристичною стежкою. Свої враження про похід розказав нам 

Обертас Антон. 

І знову сайт про острів, який створює Бірюк Федір.  

Закінчується віртуальна подорож презентаціями учнів про природно-

заповідні місця Херсонщини. 

http://skadovsk.ucoz.ru/
http://skadovsk.ucoz.ru/


 

Я люблю своє узбережжя 

 

 

В рамках проекту «Я люблю своє узбережжя», який впроваджує 

Українське товариство охорони птахів за фінансової підтримки Фундації «Кока-

кола», на території НПП «Джарилгацький», в районі «Турецької бухти» та 

«Мар`їної рощі» 25.04.2014 року відбулася акція «Ми за чисте узбережжя». 

Участь в акції взяли працівники Парку, ДП «Скадовське ДЛМГ» та наймолодші 

захисники природи – дитяча спілка «Екологічна варта» «Дельфін» Скадовської 

ЗОШ № 2. 

Впродовж дня учні визначили смітники в районі  «Турецької бухти» та 

«Мар`їної рощі», прибрали та загрузили у кузов грузового автомобіля понад 20 

великих мішка зі сміттям, очистивши тим самим узбіччя дороги, узбережжя 

затоки та прибравши велике сміттєзвалище. 

Участь у акції взяли також вчителі ЗОШ №2 координатор  шкільного 

осередку спілки «Екологічна варта» «Дельфін» - Буланова І.М. та Анфімова І.В. 

Учні 9 класу (керівник Буланова І.М.) намалювали плакати до цього заходу. 

 

 

25.04.2014 

Піклування про довкілля 



   
 

  
 

 

   
 

 

 

 

Дивіться нас за адресою :  

http://skadovsk.org/akciya-mi-za-chiste-uzberezhzhya/ 
http://youtu.be/bNk4s94Keqo  

http://skadovsk.org/akciya-mi-za-chiste-uzberezhzhya/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbNk4s94Keqo


 
 

Свято Першого дзвоника :«Це моя 

найкраща друга школа» 

 

 

Учні 10 класу прийняли активну участь у святкуванні Дня знань – свята 

Першого дзвоника.  

 

  
 

01.09.2014 

Патріотичне виховання 



 
 

Україна – єдина країна 

 

 

Метою цієї виховної години є прагнення  виховувати глибокі патріотичні 

почуття, причетність і відповідальність за все, що  відбувається з країною, 

вдячність тим, хто віддав за неї життя; вчити розумінню поняття «громадянин, 

показати зв’язок  «людина – патріот – Батьківщина». Розвивати навички  

самоаналізу, аналітичного мислення, мовлення. Сприяти утвердженню 

розуміння учнями необхідності в повсякденному житті застосовувати 

відповідальність за утвердження миру, злагоди. 

І тому епіграфами стали такі слова: ”Єднайтесь, люди, в кого ще живе в душі 

любов до рідної країни....” ( Г. Акулов),  

«Ми тут. Ми всі. Ми є. Ми гурт. Єднаймося. Ми є той грунт подій майбутніх     

вирішальних»                                (М. Вінграновський) та  

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції.»  

В. О. Сухомлинський 
 

Вірші, пісні, презентації про визначні місця нашої країни не залишили 

байдужими ні учнів, ані їх батьків, які були присутні на заході..  
 

 

01.09.2014 

Патріотичне виховання 



 
 

Флеш-моб «З Україною в серці» 

 

 

2 жовтня 2014 року у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 

Скадовської міської ради Херсонської області  відбувся флеш - моб «З єдиною 

Україною в серці». Учні, учителі, батьки об’єдналися у дружній шкільній родині 

і створили на подвір’ї школи прапор нашої держави, неподільної, сильної та 

незалежної.  Долоня до долоні склалися у символі нашої держави адже один це 

мало, а родина – це сила, незламна та неподільна. 

 

 

02.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

Великий облік птахів 

 

Рік у рік зростає кількість людей в Україні, які цікавляться птахами і прагнуть їм 

допомогти. В Україні координацію Великого осіннього обліку птахів здійснює 

Українське товариство охорони птахів. Завдяки простоті проведення і незначним 

витратам часу, Великий осінній облік отримав широку підтримку серед дітей і 

дорослих, щороку забезпечуючи Українське товариство охорони птахів 

необхідними даними. В рамках акції «Великий облік птахів «Товариства 

охорони птахів України» 1 жовтня 2014 року фахівцями наукового відділу та 

служби державної охорони природно-заповідного фонду Парку  разом з учнями 

6 та 10 класу Скадовської загальноосвітньої школи №2 на чолі з координатором 

шкільного осередку Екологічної варти «Дельфін» Булановою Іриною 

Михайлівною та фахівцем з екологічної освіти НПП «Джарилгацький» 

Шешиною Наталією Валеріївною проведено облік птахів, мета якого – з’ясувати 

загальну чисельність та кількість видівптахів поряд із містом Скадовськ. З 

даними, отриманими під час переліку, працівники Парку ознайомлять дітей, 

учнівську та студентську молодь під час проведення  еколого-освітніх заходів. 

 

 

01.10.2014 

Піклування про довкілля 



 

Майбутнє за здоровою молоддю! 

 

 

6 вересня у школі відбувся День здоров'я.  До свята були залучені учні 2-11 

класів та всі вчителі. Під час урочистого відкриття  вихованці мали змогу 

презентувати свої соціальні плакати  на тему: «Найбільше багатство - здоров’я», 

а учні старших класів розкрили  погляд на поняття  « Патріотизм - це сила духу». 

На шкільному стадіоні відбувся футбольний матч між 10 та 11 класами. І як 

результат - нагородження активних учасників заходу. 

  

 

06.10.2014 

Пропагування здорового 

способу життя 



 

 

Участь у акції «Діти – дітям» 

 

 

 

 

 

Учні класу долучилися до акції «Діти – дітям». Вони зібрали і відправили 

за допомогою волонтерських організацій 3 посилки з продуктами, солодощами 

та одягом своїм ровесникам у зоні військових дій.  

.  

09.10.2014 

Піклування про  ровесників 



 

 

Партизанськими стежками 

 

 

11 жовтня 2014 року 13учнів 10 класу Скадовської загальноосвітньої 

школи №2 пройшли місцями бойової слави воїнів підпільного та партизанського 

рухів періоду Великої Вітчизняної війни, які діяли на території Херсонщини. 

Керівники групи – Бац Надія Іванівна, керівник туристично-краєзнавчого гуртка 

ЦДЮТ та класний керівник 10 класу – Буланова Ірина Михайлівна провели дітей 

маршрутом «Місцями партизанської слави». Першою зупинкою було місце 

поховання пілотів та пасажирів літака, що віз зброю та провіант партизанам 

загону Ладичука. 

Друга зупинка – «Три дуби» - місце землянки командування 

партизанського загону. Величні дуби свято бережуть пам’ять героїв. 

Третя зупинка - місце загибелі народних месників під селом Мала 

Андронівка, найвища точка Олешківських пісків. Учні вшанували пам’ять героїв 

земляків, поклавши квіти біля пам’ятників загиблих героїв - партизанів поблизу 

сіл Промінь та Мала Андронівка Скадовського району 

Останьою зупинкою походу був пам’ятник Ладичуку та Гірському біля 

села Мала Андронівка. Сподіваюсь, що дітям сподобалась подорож. 
 

    

11.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

Військово-спортивна патріотична гра 

Українського козацтва «Сокіл» «Джура» 2014.   

 

 

 

На військово-патріотичних змаганнях команда «СоТа» представили свій девіз, 

пісню, емблему. Хлопці змагались у піднятті гирі, підтягуванні, перетягуванні 

канату та грі в футбол, дівчата показали свої вміння першої допомоги під час 

нещасних випадків. 

   
 

   
 

   

17.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

Участь у конкурсі «Моя Батьківщина – 

Україна», номінація «З попелу забуття» 

 

 

Учні 10 класу Паламарчук Роман, Сербенко Юлія, Чернявський Володимир 

взяли участь у Всеукраїнській краєзнавчий експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина Україна» в номінації «З попелу забуття». Вони провели пошуково-

дослідницьку роботу, проаналізували матеріали архівів та відобразили це в своїй 

дослідницькій роботі. 

  

19.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

Участь у конкурсі «Моя Батьківщина – 

Україна», номінація «Географія рідного краю». 

«Я люблю своє узбережжя». 
 

 

Учні 10 класу Крекотень Катерина, Конкіна Яна, Морозова Анна та 

Шаманський Вікторіан взяли участь у Всеукраїнській краєзнавчий експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна» в номінації «Географія рідного 

краю». Вже не перший рік  шкільний осередок екологічної варти «Дельфін» 

працює в напрямках по вивченню, збереженню та пропаганді екологічного 

ставлення до природи рідного краю. Учні узагальнили досвід роботи, зібрали та 

висвітлили матеріали екологічної роботи школи у конкурсній збірці. 

  

19.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

О, рідна мово, мова українська  

 

 

Усний журнал, мета якого виховувати  любов  до  Батьківщини та рідної мови, 

прагнення досконало її знати і навчитись говорити  правильною  літературною  

мовою. 

Перша сторінка нашого журналу — «Державна    мова»; друга - «Мамина   

пісня», наступні: українська пісня та поетична. 

   

 

 

21.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

До 70-річчя визволення Скадовщини 

«Згадаймо всіх поіменно» 

 

 

У 10 класі пройшла поглибити знання учнів по героїчне минуле нашого 

народу та нашого міста; виховувати в учнів повагу до героїчних подвигів 

співвітчизників, ушанувати пам'ять тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної 

війни; формувати патріотичні почуття гордості за старше покоління; сприяти 

пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції, 

уболівати за майбутнє країни. 

Історія - це не просто те, що було, 

Історія з нами, в нас. 

Безсмертні дати, як солдати, 

Одна за одною встають... 

Учні читають вірші про ВВВ. Перегортаємо сторінки війни рідного краю: 

Сторінка 1. Хронологія визволення Херсонщини. 

Сторінка 2. Розвідгрупа Кочеткова на острові Джарилгач 

Сторінка 3. Скадовська авіагрупа  (8-ї армії військово-повітряних сил 

Чорноморського флоту).  

Сторінка 4. Партизанські загони. Спогади про походи місцями 

партизанської слави. 

Сторінка 5. Герої Скадовщини. 

Загальна пропозиція: попрацювати над проектом «Пам'ять серця».  Відповідно 

до сторінок формуємо групи, які працюють над проектом.  

28.10.2014 

Патріотичне виховання 



 

Участь у флеш-мобі «Україна єдина , 

соборна та незалежна» 

 

 

Учні 9-11 класів взяли участь у флеш-мобі «Україна єдина, соборна та 

незалежна». Місце проведення – районний будинок культури. Дівчата дарували 

фенечки, які сплели власноруч представникам влади, юстиції, самооборони, 

військовим та всім перехожим. 

   
 

 
 

05.11.2014 

Патріотичне виховання 



 

Права дитини  

 

 

Дитина має знати і вміти користуватися своїми правами. Роль учителя тут – 

ключова. А тим паче  сьогодення вимагає формувати у громадян України, 

здатність жити в правовій державі. З 8 по 12 грудня у нашій школі  в рамках 

проведення тижня права у школі започаткований перфоманс  «Серце віддаю 

Україні» метою якого є творче переосмислення дітьми таких важливих понять 

права дитини, права людини. Під час якого учні з кожного класу розмалювали 

новорічну ялинкову прикрасу написавши про свої права. 

Тиждень правових знань у Скадовській загальноосвітній школі №2  виявився 

інформаційним, змістовим, динамічним. Учні школи отримали багато нових 

знань з питань правової культури, правового захисту, законодавства та набули 

певного досвіду застосування цих знань на практиці в сучасному житті.   

    
 

  

10.12.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

Круглий стіл «Ювенальна юстиція» 

 

 

 

13.12.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

У спогадах болить душа. (Голодомор)  

 

 

До дня вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій у 10 

класі Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  була проведена 

година спілкування 22.11. Педагогічний колектив та учні 10 класу взяли участь у 

міському заході до Дня вшанування жертв голодомору і запалили свої свічки в 

РБК ім.. Т.Г.Шевченка. 

   

26.11. учні 10 класу на чолі з класним керівником Булановою І.М. були 

співведучими та учасниками пам’ятної зустрічі з ветеранами праці Ківікою та 

Золотухіною Надією Феодосіївною, очевидцями голодомору 1932-1933 та 1947 

років. Діти уважно слухали розповідь  літніх людей про страхіття того часу, ці 

розповіді приголомшили їх. Сербенко Юлія довела свої думки про необхідність 

пам’ятати ті страшні роки геноциду, щоб не допустити подібного в нашому з 

вами житті.  В кінці заходу всі сфотографувалися напам’ять. 

   

У спогадах болить душа  

18-26.11.2014 

Патріотичне виховання 



 

 

 

 



 

 

Відкриття майдану слави 

 

 

 

11 жовтня 2014 року 13учнів 10 класу Скадовської загальноосвітньої школи №2 

пройшли місцями бойової слави воїнів підпільного та партизанського  

 

   
 

  

21.11.2014 

Патріотичне виховання 



 

Велична і свята, моя ти Україно… 

 

 

 

Такими віршованими рядками поетеси Ліни Костенко у Скадовському 

краєзнавчому музеї розпочалися тематичні екскурсії, присвячені Дню 

Соборності України. 

З метою виховання глибокої поваги і любові до Батьківщини та рідного міста, за 

сприяння Скадовського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, до 

краєзнавчого музею завітали учні 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

22 січня – цей день увійшов до національного календаря, як велике державне 

свято. З нагоди відзначення Дня Соборності України працівники музею 

підготували тематичну виставку «Україна – соборна держава», на якій діти 

ознайомилися з літературою відповідної тематики, плакатами, статтями із газет, 

копіями документів та фотографіями тих часів. Надзвичайно важливі моменти 

історії – єднання українських земель – висвітлювалися цього дня в музеї. Діти з 

цікавістю слухали розповіді екскурсоводів про велике політичне та історичне 

значення об’єднання українських земель і утворення єдиної соборної української 

держави. Сьогодні ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та 

соборності душ можемо досягти величної мети і значною мірою це залежить від 

молодого покоління громадян України. 

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки – це не тільки 

суспільна потреба, а й моральний обов’язок кожного з нас берегти світлу пам'ять 

незліченних жертв, протягом віків принесених українським народом на вівтар 

незалежності, соборності, державності. 

   

Патріотичне виховання 

22.01.2015 



 

 

 

Бій під Крутами 

 

 

Вони не зрадили - вони співали гімн України. 

 

Виховна година присвячена вшануванню  пам’яті  юнаків, які героїчно загинули 

у бою  під Крутами  29 січня 1918 року. 

Мета заходу: 

• формування в учнів почуття  патріотизму, любові до свого народу, його 

історії та героїчного минулого; 

• формування й розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту 

Вітчизни, на прикладі подвигу однолітків; 

 • формування інтересу до літератури про бій під Крутами. 

29 січня 1918 року біля станції Крути на Чернігівщині, між Ніжином і Бахмачем, 

за 120 км від Києва, відбувся бій, який як мало яка подія, досі зазнає чимало 

спекуляцій. Отже, історичні факти. 

Також до обговорення запропоновано 4 міфи про цей бій. 

Міф перший. “Триста безвусих, недосвідчених і неозброєних студентів” 

Міф другий: Хто був командиром куреня юнацької школи і як розвивалися події 

насправді. 

Міф третій: “різанина”, в якій більшовики добивали беззбройних українських 

“дітей”. Отже, яким був перебіг бою? 

Міф №4 – “зрада офіцерів”. Міф №5 – “поразка”. 

 

03.02.2015 

Патріотичне виховання 



 

 

Живопис у житті Т.Г.Шевченка 

 

 

 

 
«Життя було, як люта хуга, Як ніч, глухої повна мли. 

Та росіяни руку друга Тобі в неволі подали. Найкращі з них! І кріпакові  

всміхнулась воля золота...» 

В. Сосюра 

Інформаційна виховна година ставила за мету: 

 ознайомити учнів із багатогранністю творчості І Шевченка, акцентуючи 

увагу на художньому обдаруванні; 

 розширити знання учнів про життя і творчість Т.Г.Шевченка;  

 сприяти вихованню національної самосвідомості учнів; 

 формувати в учнів уміння працювати в команді; 

  розвивати здатність до взаємодії;  

 формувати громадянську і загальнокультурну компетентності, бажання 

читати твори Т.Шевченка; 

 збагачувати словниковий запас учнів;  

 виховувати почуття гордості за Україну, за її національного генія – Тараса 

Григоровича Шевченка. 

Були використанні копії  картин «Катерина», «Автопортрет»; проектор  для 

мультимедійної презентації «Віртуальна галерея. Мистецтво Т. Шевченка». 

 

10.03.2015 

Патріотичне виховання 



 

 

Участь у обласній конференції 

 

 

 

19 березня 2015 року переможці обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна» в номінації «З попелу 

забуття» Роман Паламарчук та Юлія Сербенко на чолі з Булановою Іриною 

Михайлівною взяли участь у обласній краєзнавчий конференції учнівської 

молоді «Нас надихають подвиги героїв». Вони ознайомилися з роботами інших 

призерів конкурсу, познайомилися з ветераном Великої Вітчизняної війни В.П. 

Казначєєвим, головою Херсонської обласної ради ветеранів війни та праці 

Куценко В.А., писали листа на майстер-класі бійцям АТО. 

 

 
 

19.03.2015 

Патріотичне виховання 



        
 

    
 

 
 



 

 

 

Збірка колективних справ нинішнього 10 класу (класний керівник – Буланова 

І.М.) за 2013-2014, 2014-2015 навчальний рік. 

 

Видавничий редактор, комп’ютерна верстка – Буланової І.М. 
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