
День Соборності України 

Вчора 22.01.2014 в КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - 

дитячий садок"  відзначався День Соборності України. 

У 5 –му класі була проведена вікторина «Що ти знаєш про Україну?» . Діти 

відповідали на питання, пов’язані з історією, географією, народознавством українського 

народу. Проводили цей захід основний вчитель 5-го класу Чередніченко Н. А. та вчитель 

історії Херсонець Н.В. 

 

 



Для учнів 7-8-х класів в актовому залі був продемонстрований документальний 

фільм «Акт Злуки», присвячений подіям 22 січня 1919 р. Показ фільму супроводжувався 

коментарем вчителя історії Херсонець Н. В. 

 



Класну виховну годину «День Соборності – свято єднання українського народу 

заради майбутнього» в 10-му класі провела класний керівник Камінська-Яненська Х. В. 

Учні не лише прослухали історичний матеріал, а й живо його дискутували з даної теми, 

проводячи паралелі з сьогодення.  

  



Міжнародний день рідної мови 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Щорічне відзначення цього дня 

використовується для скерування уваги на меншини з менше ніж 10.000 особами, котрі 

активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному 

поколінню і потрапляють у забуття. 

24 лютого у КНВК «Загальноосвітній вальдорфській школі І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» відбулося свято рідної мови. У ньому прийняли участь учні з 3 по 8 класи. Діти 

читали вірші, співали пісня, слухали інформацію про виникнення свята, про 

розповсюдження української мови по країнах світу, про збереження мови у нашій 

державі, та про її красу та багатство. 

 

  



 

Дитячий заклад відпочинку 

З 02.06 по 16.06 було відкрито Дитячий заклад відпочинку "Сонячна долина" при 

КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

 



 

  



Свято Михаїла 

КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

25.09.2014 в КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий 

садок" відбулося свято Михаїла. 

В святі пиймали участь учні 1-4 класів. 

Учні 1-го класу були посвячені в лицарі 

 



 

  



Виставка "Знай і люби свій край" 
на базі ЦДЮТ "Гармонія" 

26.09.2014 На базі ЦДЮТ "Гармонія" відбулась виставка творчих робіт 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край". 

На цій виставці були представлені роботи учнів КНВК "Загальноосвітньої 

вальдорфської школи І-ІІІ ступенів - дитячий садок" виконані з глини, художня вишивка, 

народна лялька, різблення по дереву. 

Особливу увагу глядачів і членів жюрі привернули картини учня 10 класу Гука 

Даніїла 



 

  



Семінар вальдорфської педагогіки 

з 25.09 - 28.09 на базі КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

пройшов традиційний осінній семінар з вальдорфської педагогіки для вчителів та батьків школи, за 

участю іноземного доцента Вольфганга Засмансхаузена. На семінарі розглядалися такі теми: 

1) Вплив засобів масової інформації на здоровий розвиток дитини 

2) Найактуальніші питання свободи особистості 



 

 

  



День Вчителя 

3-го жовтня 2014 року відбувся святковий концерт з нагоди Дня Вчителя 

В концерті приймали участь учні 1-го - 11-го класів. Відповідальними за проведення концерту 

були учні 8-го класу. 

Зворушливими були виступи наймолодших учнів школи 1-го класу. В програмі концерту, учнями 

було виконано багато музичних та хореографічних номерів. Учениця 5-го класу Германова Беата 

виконала сольний бальний танок. В концерті також брали участь і педагоги вальдорфської школи : 

Волошко О.О., Козак А.Г., Бондаренко-Губаніщева Н.А., Федоренко Т.А., Романюк Г.М. 

Музичний супровід під час концерту здійснювали Волошко О.О., та Бондаренко-Губаніщева Н.А. 

Ведучими концерту були Корнет Марія і Пятков Михайло, учні 8-го класу 



 



 

 

 

  



Похід до озера "Солоне" 

06.10.2014 

Учні 5-11 класу КНВК "Загальноосвітньої вальдорфської школи І-ІІІ ступенів - дитячого садка" 

відправились в похід на озеро "Солоне" на мкр. Східний-1 

Під час подорожі діти спостерігали красу осінньої природи. На березі озера "Солоне" був 

розташований туристичний табір. Навколо табору була прибрана територія від побутового сміття, 

проведені спортивні ігри, туристичні змагання. Діти повернулися щасливі і задовлені до школи. 





 



  



Свято врожаю 
15.10.2014 

В КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

Щедра й багата рідна земля 

Свято врожаю 2014 разом зустрічаємо 

 

Весело співаємо осінні пісні, в хороводі веселому зішлись усі 





 
Немає меж фантазії природи та людини 

  



Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

З 21-22 жовтня 2014 року педагогічні працівники КНВК "Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ 

ступенів - дитячий садок" взяли участь у Міжнародній конференції "Вальдорфьска педагогіка в 

контексті сучасних освітніх викликів" у місті Києві. 

 

 

У рамках даної конференції презентовано діяльність 4-х вальдорфських шкіл України, відбулося 

представлення нової програми для вальдорфських дитячих садків "Стежина", а також відбулася 

презентація міжнародного науково-практичного проекту "Вальдорфська педагогіка в Україні" 

 

 





 

 

 
 

 

 

 


