
Віра Дерев’янко, заступник директора з навчально-

виховної роботи опорного закладу «Количівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. Іванівської сільської ради» 

 

«Створення умов для розвитку лідерських 

якостей учительської, учнівської та 

батьківської громад» 

«Ефективні технології в 

системі управління опорним 

закладом загальної середньої 

освіти з розвитку лідерства 

учасників освітнього процесу»  

Обласний вебінар 2021 



Партнерство. Співпраця.  

Обмін досвідом.  

Активна громадянська позиція  



Діємо спільно 





Мовний табір 



Всеукраїнська освітня програма

Школа територія прав

людини  



Виставка «Кожен має право знати  

свої права»



Вивчай та розрізняй: 

інфомедійна грамотність  



Безпечний інтернет 



Інженерний 

тиждень - 2021 



Чернігівський обласний 

молодіжний центр  

Тренінги, семінари 

 



Практичні заняття з правил 

дорожнього руху 



Чернігівський обласний Центр 

науково-технічної творчості  



Чернігівський обласний 

Центр науково-технічної 

творчості  



Чернігівський національний 

технологічний університет 

Ігротека «Сходинки до 

успіху» 



Знаю права і змінюю світ 



Всеукраїнський 

урок доброти 



Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра 

«Джура - Десантник» 



Обласний військово-

патріотичний вишкіл 

«Зимовий рейд» 



Проєкт «Учень року» 



Всеукраїнська програма  

«Healthi Schools»  



АШУ 

 (Асоціація шкільного управління) 

 центр навчання, виховання і творчості (ЦНВТ). 
Він має свою символіку на червоному кольорі, 
оскільки червоний означає енергію. Девіз  
«Розумним і дисциплінованим бути модно!»; 

 центр ідей та ініціатив (ЦІІ). Колір – жовтий, що 
означає свободу. Девіз «Будь енергійним, 
рішучим, сміливим!»; 

 центр  корисних справ, культури, туризму і 
спорту (ЦКСКТС). Колір блакитний, що означає 
безпеку. Девіз «Молодь вміє відпочивати і вона 
за здоровий спосіб життя!»; 

 центр інформації та преси (ЦІП). Колір зелений – 
символ правдивості, впевненості, росту. Девіз «Дій 
вчасно, чесно, оригінально!» 



Мета роботи клубу вивчення

історії Європейського Союзу

країн Європи виховання

учнів у дусі спільних

європейських цінностей



Робота в клубі спланована

за розділами



Європейський союз історія

структура



Країни Європи історія

географія культура



Наш рідний дім Україна



Права людини



Наші друзі з Великобританії та

Данії



Співпраця

з Корпусом Миру США в Україні



Спільні заняття
США очима

американців



Чемпіонат Чернігівського району з 

інтелектуальної гри  

«Що? Де? Коли?» 



Проект Дружимо спортивно



Дякую за увагу

Количівська ЗОШ І ІІІ ст

вул Шкільна а с Количівка

Чернігівського району

Чернігівської області




