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Тема: 95-років Новопокровському НВК 

 

Мета: Розширювати знання про школу, дати уявлення про історію створення 

школи. Сприяти розвитку зв'язного мовлення, пам'яті, довільної уваги, наочно-

образного мислення. Сприяти вихованню почуття гордості за свою школу. 

 

Завдання: 

 виховання поваги і любові до школи - малої Батьківщині;  

 збереження та розвиток шкільних традицій;  

 згуртування шкільного співтовариства: вчителів, учнів, батьків.  

 виховання в учнів гордості за приналежність до рідної школи, до смт. 

Новопокровка Чугуївського району.  

Обладнання: наочний матеріал (презентація, ілюстрації). 

 

Хід: 

І. Організаційний момент 

Епіграф 

95 - це мало чи багато, 

95 – це самий світанок. 

За плечима славні дороги 

І сьогодні чимало перемог. 

ІІ Актуалізація опорних знать. 

Бесіда: Що ви знаєте про історію Новопокровського НВК? Які традиції існують в 

нашій школі. 

ІІІ. Мотивація. 

Бесіда: Навіщо нам потрібно знати історію рідної школи? 

 



ІV. Виховний етап. 

Розповідь вчителя. Перегляд презентації. 

В 1920 році в селищі Новопокровка було відкрито початкову школу, що 

містилася в одній з хат розкуркулених мешканців. До школи ходило 55 учнів. 

Класні кімнати були маленькі, класи – прохідні. Перше приміщення школи 

було розташовано на вулиці Тельмана, друге – на вулиці Леніна, три будинки 

школи – на вулиці Гагаріна.  

1923 – введення чотирирічного навчання. 

У 1936 році школа стала семирічною (1939 – перший випуск семирічки). 

У жовтні 1941 року Нова Покровка була окупована німцями. Але й у цей 

важкий, тривожний час школа працювала, учні і вчителі робили одну велику 

справу – вчили і вчилися, наближаючи довгоочікувану перемогу. 

У серпні 1943 року селище було звільнено і вересні 1943 року, в школі були 

відновлені заняття. 

А у 1969 році восьмирічною. У 1971 році до старого шкільного будинку була 

зроблена прибудова, і з’явилася можливість відкрити середню школу.  

1 вересня 1985 року відкрита нова триповерхова школа. Світлі і великі класи, 

нові меблі. Є актовий зал і великий спортивний зал.  

2001 – школа стає абсолютним переможцем конкурсу з підготовки до нового 

навчального року 

2005 – школа - переможець обласного конкурсу «Школа року-2005» в 

номінації «Оновлена сільська школа» 

2011- школа реорганізована в навчально-виховний комплекс 

2013 - Новопокровский НВК стає переможцем конкурсу комп'ютерных 

технологій "Відкритий світ" і входить до числа 2000 кращих шкіл України, для 

яких виділено новітнє мультимедійне обладнання. 

2016 – 95-річниця НВК 

 

V. Підведення підсумків. 

Завдання: скласти 3-6 запитань про історію школи. 

Творче завдання: намалювати власний Герб Новопокровського НВК. 



 

ГЕРБ НОВОПОКРОВСЬКОГО НВК  
 



 

Гімн Новопокровського навчально-

виховного комплексу 
Музыка Александры Пахмутовой  

«Команда молодости нашей» 
 

I куплет 

Пусть будет славен дом с названьем «школа» 

Родней ее сегодня нет для нас. 

Нам здесь живется хорошо, как дома, 

Все вместе мы большой и дружный класс. 
 

ПРИПЕВ: 

Нас научила здесь любить, 

Нас научила здесь дружить, 

Новопокровской нашей школы 

Команда, без которой нам не жить 
 

II куплет 

В стенах любимой всеми нашей школы 

Всегда услышишь детства голосок. 

Из года в год встречаемся мы снова, 

И в школу нас зовет опять звонок. 
ПРИПЕВ (тот же) 

 

III куплет 

Пусть мчатся годы, школу не забудем 

И в памяти навеки сохраним. 

Своих учителей достойны будем, 

Тепло своей души им отдадим. 
ПРИПЕВ (тот же) 


