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Виховний захід: 

    "День української мови та писемності" 

 9 листопада наша країна святкує День української писемності та мови. 

Це свято було започатковано Указом президента України № 1241/97 від 6 лис-

топада 1997-го.  За православним календарем 9 листопада вшанову-

ють пам’ять Преподобного Нестора-Літописця - послідовника Кири-

ла і Мефодія. Вважається, що Нестор Літописець став прабатьком ук-

раїнської писемної мови. Існують версії, що раніше на території Украї-

ни застосовували кілька видів писемності, деякі з них використовува-

ли грецьку абетку або латиницю. Сучасний алфавіт української мови 

здебільшого складається з аналогів грецьких літер і декількох слов’-

янських знаків, однак раніше, крім кирилиці, використовувалася так 

звана глаголиця.  



Написання Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності 

   Всеукраїнський радіодиктанат національної єдності - це унікальна ідея, яку 

втілюють у життя на Українському радіо. 

Його проводять до Дня української писе-

мності та мови, що відзначається 9 лис-

топада. Долучились до цієї акції учні  та 

викладачі нашого ліцею. Учні не лише 

перевірили свої знання з української мо-

ви, вони об'єдналися з усіма, хто любить 

і шанує рідне слово, хто хоче, щоб украї-

нці говорили українською мовою і збере-

гли її для нащадків.  



Участь у літературному вечорі: 
"Шляхами класики"  

 Тема «Кайдашевої сім'ї» — це змалювання побуту й психології 

українських селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва. У  

творі художньо відтворено, як каже сам автор, «темні плями народно-

го життя». Повість вийшла друком майже через два десятиріччя після 

реформи 1861 р. й висвітлювала злободенні для того часу проблеми: 

злиденне життя хліборобів, руйнування патріархального устрою села, 

темноту й забитість селян. Разом із тим І. Нечуй-Левицький порушив 

одвічні проблеми: добра і зла; кохання; сімейних стосунків; взаємин 

батьків і дітей; людської гідності та свободи; взаємин батьків з невіст-

ками; віри в Бога й моралі. Учні нашого ліцею приймали участь у 

літературному вечорі. Де майстерно виступили та показали  уривок із 

повісті І.С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". 

 



Участь у Всеукраїнському конкурсі професійної 
майстерності “WorldSkills Ukraine”  

 WorldSkills International - це міжнародний некомерційний 

рух, метою якого є підвищення престижу робітничих професій і 

розвиток професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і 

професійних стандартів у всьому світі шляхом проведення конкур-

сів професійної майстерності, як у кожній окремій країні, так і в 

усьому світі в цілому. 

 Конкурс WorldSkills - це своєрідні олімпійські ігри для учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, молодих ква-

ліфікованих робітників і фахівців. У діяльності організації беруть 

участь 72 країни. На сьогоднішній день це найбільше змагання з 

подібних в світі. Змагання проводяться у формі конкурсу профе-

сійної майстерності, де учасник повинен продемонструвати всі свої 

навички за певну кількість часу, та виконати ряд практичних за-

вдань. 



  
 

  

 II етап спартакіади допризовної  
молоді  

 На базі нашого ліцею відбувся 

ІІ етап  спартакіади серед допризов-

ної молоді, яка проходить під егідою 

Генерального штабу Збройних Сил 

України, Міністерства молоді та спор-

ту України, Міністерства освіти і науки 

України та Всеукраїнської федерації 

військово-спортивних багатоборств. 

Прагнення захищати  свою країну є у 

кожного справжнього чоловіка від на-

родження. І це прагнення стає більш свідомим в учнях нашого ліцею. 

Завдяки патріотичному вихованню. 



  
 

  

Відкриття навчально-практичного центру за професією 
«Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на ав-
томатичних та напівавтоматичних зварювальних машинах». 

  

 18 грудня 2018 року в нашому 

ліцеї відкрито навчально-

практичний центр за професією 

«Електрозварник ручного зварюван-

ня. Електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних зварювальних 

машинах. Зварник». На модерніза-

цію та оновлення матеріально-

технічної бази ліцею для створення 

навчально-практичного центру було 

виділено 2,3 млн. гривень із коштів 

субвенцій з державного бюджету мі-

сцевим бюджетам.  Центр забезпе-

чено зварювальними апаратами, 

апаратом плазмового різання, дуго-

вим тренажером зварника, придбано 

первинний робочий інструмент, об-

ладнано 15 робочих місць. 

Відкриття центру забезпечить реалі-

зацію завдань щодо вдосконалення 

практичної підготовки учнів ліцею, 

слухачів професійних (професійно-

технічних) навчальних закладів, кур-

сову підготовку (перепідготовку), 

підвищення кваліфікації та стажуван-

ня педагогічних працівників, впрова-

дження в навчальний процес новітніх 

виробничих технологій із застосу-

ванням сучасного обладнання, інстру-

ментів і матеріалів, здійснення шля-

хом співробітництва й взаємодії пос-

тійного зв'язку між підприємствами 

та іншими професійними (професійно-технічними) навчальними закладами з ме-

тою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації 

щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання. 



  
 

  

ІІІ етап спартакіади допризовної молоді  
"Захист рефератів"; музичний конкурс  

"З піснею в серці"  

 19 грудня 2018 

року відбувся ІІІ етап 

спартакіади допризив-

ної молоді в будинку 

ТСО України. На цьому 

етапі учасники захища-

ли честь своїх навчаль-

них закладів та висту-

пали з рефератами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учень нашого ліцею Москаленко І. виступив з рефератом 

«Історія українського війська».  Нікого не залишив  байдужим 

музичний конкурс «З піснею в серці».  


