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патріотів нашої 

держави. Їх 

мудрість і ве-
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залишається з 

вихованцями 

на все життя.   
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Мітинг з нагоди відкриття пам’ятної дошки 

 1 вересня 2018 р. відбув-

ся  Мітинг з нагоди відкриття 

пам'ятної дошки. Цей день для 

усіх нас був водночас урочис-

тий та радісний, але разом з 

тим скорботний та сумний ... 

Кожного дня на Сході країни, 

ми втрачаємо наших воїнів. За-

гибель бійця – трагедія для всі-

єї країни. Лише вшанувавши 

пам'ять, ми можемо виразити 

свою повагу. Під час урочистої 

лінійки на ганку ліцею була 

відкрита  дошка пошани загиб-

лому в АТО бувшому учню ліцею 

Сівко Олександру.  



Семінар-практикум за технологіями Knauf  

 КНАУФ - найбільший в світі виробник будівельних матеріалів для внутрішнього 

та зовнішнього оздоблення, ізоляційних матеріалів, а також - в галузі виробництва 

обладнання для механізованого оштукатурювання. Сміливі та рішучі дії співвласників 

фірми КНАУФ у втіленні нових ідей, залучення наявних матеріальних ресурсів та до-

ведена практикою працьовитість привели до того, що група надійно утримує провідні 

позиції у виробництві будівельних матеріалів по 

всьому світу. На базі нашого ліцею пройшов семі-

нар-практикум, де учні опановували інноваційні те-

хнології в будівництві. КНАУФ – успішна компанія. 

Цей успіх передається учням  і викладачам нашого 

ліцею. Центр КНАУФ продовжує свій розвиток, тур-

бується про молоде покоління і готовий до нових досягнень.  



Ярмарка професій 
 в Ірпінському центрі зайнятості 

 24 вересня Ірпінським міським центром зайнятості організовано та про-

ведено масовий профорієнтаційний захід для старшокласників та випускників 

загальноосвітніх закладів – Ярмарок професій.  

 Ярмарок професій – це найкраща нагода отримати інформацію з пер-

ших уст. Вибір професії та навчального закладу відіграє чи не найважливішу 

роль у житті кожної молодої людини, а тим більше сьогодні, коли вимоги до 

працівників швидко змінюються. Зустріч проведена з поєднанням поінформо-

ваності про попит на ринку праці та презентацією навчальних закладів про 

напрямки професійного навчання. Насиченістю різноманітними професіями, 

презентаціями, та міні співбесідами з представниками всебічно різних затре-

буваних професій, спеціальностей на ринку праці. Задати молоді вірне про-

фесійне спрямування, орієнтація на правильний вибір своєї майбутньої про-

фесії, із врахуванням ситуації на ринку праці регіону, – головне завдання за-

ходу. 

 Діти це наше майбутнє і тому спільними зусиллями й плідною працею 

будується майбутнє України, добробут і гідне життя нашого майбутнього по-

коління. 



Виховний захід 
"Бабин Яр: без права на забуття" 

 Братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. З 

1941 року до кінця вересня 1943-го він був місцем регулярних розстрілів і за-

хоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи 

СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали 

євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти 

київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи, яких 

окупанти вважали ворогами або ж "просто зайвими". Бабин Яр – це некрополь 

для більше ніж 100 000 цивільних громадян та військовополонених. «Дорога 

смерті», якою пройшли десятки тисяч євреїв, пролягала від Лук’янівської 

площі по вул. Мельникова до перших воріт Єврейського кладовища. Біля 

входу до Братського кладовища у євреїв відбирали гроші, коштовності, доку-

менти, а також наказували залишати речі й верхній одяг. Людей змушували 

роздягатися  та спускатися до яру, де клали долілиць, шар за шаром, а 

вздовж рядів ішли німецькі поліцейські й вбивали їх пострілами в потилицю.  

 Викладачами Озімовською Л.П. та Долінською І.П. в бібліотеці нашого 

навчального закладу був проведений  захід з вшанування пам'яті  жертв Баби-

ного яру на тему "Бабин Яр: без права на забуття". 



  
 

  

 Кар'єрний форум – 2018  
"Живи та працюй в Україні"  

 Державна служба зайнятості приділяє велику увагу професійній 

орієнтації, не тільки безробітних, але й молоді. Профорієнтація є важ-

ливим інструментом, саме тому такі форуми призначені для того, щоб 

ознайомлювати молодь і батьків із сучасним ринком праці. Форум 

складається з двох частин.  

 Перша частина - це панель «Професійна орієнтація молоді. Ви-

клики сьогодення», куди були  запрошені  15 спікерів і близько 200 

учасників. Друга панель - це «Ярмарок професій майбутнього», тут 

представлено 15 навчальних закладів, проведено понад 30 майстер-

класів, близько 300 учнів взяли участь у цьому ярмарку професій». 



  
 

  

Бесіда "Зупинимо булінг разом!"  

 Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильс-

тва, здійснюваного самими дітьми одне до одного. 

 Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як 

шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, 

однак вона ще й досі не вивчена. Перші публікації в Україні з’явилися 2005 р. 

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) ви-

значається як утиск, дискримі-

нація, цькування. Цей термін 

означає тривалий процес сві-

домого жорстокого ставлення 

(фізичного і психічного) з бо-

ку дитини або групи до іншої 

дитини або інших дітей. 

 Бесіду в навчальному 

закладі провели представни-

ки міністерства юстиції.  



  
 

  

День фізичної культури і спорту  

 Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в 

другу суботу вересня. Офіційно засновано в 1994 році. Це свято здо-

рового спо-

собу життя і 

радості, що 

виникає при 

використан-

ні корисної 

фізичної ді-

яльності. 

Європейські 

види спор-

ту, такі як 

футбол і бо-

ротьба по-

чали поши-

рюватися в 

Україні з кі-

нця XIX ст. Всій Європі було відоме ім’я українського борця греко-

римського стилю Івана Піддубного. 

 Багато перемог здобули українські спортсмени, виступаючи в 

різних видах спорту у складі збірних команд. Легендами українського 

спорту є стрибун Сергій Бубка (35 світових рекордів), футболісти 

Олег Блохін та Ігор Бєланов, відзначені «золотим м’ячем» як найкра-

щі футболісти Європи. 

 Визнана в світі і українська школа художньої гімнастики. Зірками 

цього виду спорту свого часу були Ірина Дерюгіна і Лариса Латині-

на, яка завоювала 18 олімпійських медалей 

(9 золотих, 5 срібних та 4 бронзові) - це най-

більше досягнення в історії олімпіад. Всього 

українськими спортсменами було завойовано 

більше чотирьохсот олімпійських медалей. 

Свято фізичної культури і спорту відзначаєть-

ся в Україні повсюду.  



Виховна година  
"Євроатлантична інтеграція України"  

   23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про відмову 

України від здійснення політики позаблоковості, яка виявилася неефективною у 

контексті убезпечення держави від зовнішнього тиску та агресії. 

 Відновлено політичний курс на інтеграцію до євроатлантичного безпеко-

вого простору, а основними напрямами державної політики з питань національ-

ної безпеки та основними засадами зовнішньої політики України визначено пог-

либлення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з 

метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації. 

 Розвиток та дальше поглиблення відносин особливого партнерства Украї-

ни з НАТО відбувається з дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про 

особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаній 9 липня 1997 року, 

Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, а також на виконання рі-

шень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна – НАТО на рівні глав 

держав та урядів. 



  
 

  

День захисника України 

 День захисника  України – це день, присвячений пошані до ми-

нулих і нинішніх військових героїв України, які боролися за її свобо-

ду. Причина, з якої було обрано саме 14 жовтня, полягає в тому, що 

це також дата святої Покрови, і за традицією в цей день вшановують-

ся українські солдати. Це той самий день, коли Українська Повстан-

ська Армія (УПА) пішла проти 

радянської армії під час Другої 

світової війни.  

Воїне, лицарю славний, 

Ти зброю тримаєш в руках, 

Щоб на нашу країну-державу 

Злий не зазіхав ворог. 

Будь мужній і будь достойний 

Ти слави своїх батьків, 

Відважний вкраїнський воїне, 

Нащадку славних козаків! 

 

 

 

 

 

 

 

 На честь цього 

свята в ліцеї пройшли 

військово-спортивні 

змагання. Команди про-

явили силу духу та гар-

ну фізичну підготовку. 

Вітаємо переможців! 
 



  
 

  

Виховний захід «Я маю право» 

 Кожна людина від наро-

дження має права. Всі вони 

закріплені в Декларації Гене-

ральної Асамблеї ООН про 

права людини. 

 Про права дітей ідеться 

в іншому документі – Конвен-

ції про права дитини. 20 лис-

топада 1989 р. цей документ 

був схвалений ООН і саме в 

ньому проголошується, що людство зобов’язане дати дітям усе най-

краще, надійно забезпечити дитинство. Україна ратифікувала Конвен-

цію у 1991 р. 

 За висновками всеукраїнського соціологічного опитування 8% 

підлітків не знає жодного з прав, декларованих Конвенцією про права 

дитини. А життя іноді подає нам такі уроки, що ми хоч-не-хоч почи-

наємо відстоювати свої права. Тому так важливо сьогодні знати кож-

ному хоча б ази правової абетки.  Кожен із нас має сам стежити, чи не 

порушуються його права та свободи. І головне – пам’ятати, що крім 

прав, у кожної людини є ще й обов’язки. А права інших потрібно по-

важати не менше, ніж власні. Ці питання були освітлені на ліцейному 

виховному заході « Я маю право». 



  


