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 22 січня Україна святкує День Соборності – сто років 

тому, у 1919 році, було проголошено Акт Злуки Україн-

ської Народної Республіки (УНР) та Західно-Української 

Народної Республіки (ЗУНР). Соборність української дер-

жавності означає, що Україна має свою єдину національну 

державу, яку створює сам народ, як вільну, суверенну, 

демократичну, правову і соціальну. Від часів роздробле-

ності Київської Русі ідея Соборності стала однією з запо-

рук збереження української державності та національного 

самоусвідомлення. Володимир Великий і Ярослав Муд-

рий, Володимир Мономах і Ярослав Осмомисл, Роман 

Мстиславич і Данило Галицький, Богдан Хмельниць-

кий і Іван Виговський, Петро Дорошенко і Іван Мазепа у 

різні часи і за різних історичних обставин намагалися вті-

лювати цю ідею у життя. 

Капеелбешка 



Виховний захід:  

«Профілактика ГРВІ та грипу» 

 Грип — це вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком 

смерті. Епідемічні спалахи припадають на холодну пору року. Збудник – вірус трьох 

типів: А, В, С. Віруси грипу В і С викликають поодинокі захворювання, вірус типу А 

найчастіше стає причиною спалахів хвороби. В останні роки, згідно інформації Укра-

їнського центру грипу, в минулих епідсезонах циркулювали віруси грипу А (Н1N1) 

California, А (Н3N2) та віруси грипу В. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими 

респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є 

набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми 

ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим 

ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може ли-

ше за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева 

недостатність також нерідко розвивається внаслідок 

ускладнень грипу.  



ІV Всеукраїнський семінар з питань розвитку 
професійної освіти  

 25 січня 2019 року на базі Київського 

професійного ліцею будівництва і комуналь-

ного господарства відбувся IV Всеукраїнський 

семінар з питань розвитку професійної освіти 

за програмою U-LEAD. Ця програма, спільно 

фінансується Європейським Союзом та його 

країнами-членами Данією, Естонією, Німеч-

чиною, Польщею та Швецією.  

 На семінарі розглядалися питання, щодо успішної полі-

тики реформ у системі професійно-технічної освіти. Було за-

значено, що необхідно враховувати тісний зв’язок професійної 

освіти з системою праці і зайнятості. Ефективною буде така 

реформа, яка забезпечить тісний зв’язок чинної системи нав-

чання зі структурою зайнятості. 



Виховний захід: 
«До дня пам′яті Героїв Крут» 

 День пам'яті героїв Крут щорічно відзначають 29 січня. Це дуже важли-

ва дата для України, яка досить сильно вплинула на історію нашої країни. 

Кожен українець повинен хоча б трохи знати про цю подію, тому в День па-

м'яті героїв Крут про цю подію розповідають учні ліцею та викладачі історії. 

29 січня 1918 року більшовицька армія Михайла Муравйова вступила в нерів-

ний бій проти студентів, школярів і 20 офіцерів, на озброєнні яких було 16 

кулеметів і лише 1 гармата. За даними Українського інституту національної 

пам'яті, в підкріплення українських частин у Крути направили першу україн-

ську юнацьку школу ім. Б. Хмельницького. Крім цього туди вирушили студе-

нти-добровольці. Всі ці юнаки билися цілий день проти підготовлених і доб-

ре озброєних більшовицьких військових.  Історія свідчить, що тоді учень 7-го 

класу перед самим розстрілом почав співати "Ще не вмерла Україна", а його 

підтримали і інші.  



  
 

  

Нестандартний відкритий урок гуртка 
"ЕлектроСвіт"  у вигляді інтелектуальної гри 

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить пробудити 

у гуртківців інтерес до проблем спілкування, ознайомити з прийомами та ме-

тодами самовиховання; допомогти підлітку побачити себе збоку, розвивати 

загальні інтереси учнів та вдосконалювати знання з професії. 

 Специфіка навчальної програми гуртка є 

створення сприятливих умов для самореалі-

зації підлітків, виховання молоді в дусі широ-

кої комунікабельності. В результаті гурткових 

занять учні  активізуються як творці,  в них 

з’являється  бажання пізнати навколишній світ, 

свої внутрішні можливості, реалізувати їх з ко-

ристю для оточуючих.  



  
 

  

Проведення занять для слухачів Інституту  
післядипломної педагогічної освіти  

Київського університету ім. Бориса Грінченка  

 Програма професійного розвитку дає можливість вдосконалювати знання та 

навички професійних педагогів, сформована за напрямами, що відповідають ос-

новним компетентностям, визначеними Новими напрямками: управлінському, ко-

мунікативному, інформаційно-

цифровому, правовому, громадян-

ському і соціальному, економіко-

фінансовому, загальнокультурно-

му, психологічному та фаховому. 

Слухачі ознайомилися з основни-

ми напрямами навчального закла-

ду, відвідали навчальні майстерні 

та прийняли участь в майстер-

класах. 



  
 

  

Змагання з баскетболу 3х3 (дівчата)  
серед команд закладів професійної освіти м. Києва  

 Дослідники старовини давно запримітили, що людство, в різ-

них кінцях світу та в різні часи, послуговувалося іграми та забавами 

з округлими предметами.  

 Якщо для дітей то була чи не 

єдина забавка, то для дорослих це 

перетворювалося в певний символіч-

ний ритуал. І лише з початків ХХ 

століття людська цивілізація почала 

використовувати ігри як розвагу для 

вдосконалення свого тіла та своєї фі-

зичної форми, а потім це перетвори-

лося у спортивні змагання, як на ама-

торському рівні так і на професійно-

му.  



  
 

  

Міська методична секція педагогічних працівників 
будівельних та деревообробних професій  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

 Проведення міських методичних секцій - це  традиційна форма колектив-

ної роботи, спрямованої на вдосконалення науково - теоретичної й методичної 

підготовки педколективу. Діяльність секцій багатопланова й різноманітна за змі-

стом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та 

аналіз, майстер-класи, ділові ігри, громадські огляди діяльності та звіти викла-

дачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації дос-

відчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і захист про-

грами особистої діяльності з визначеного питання, обговорення результатів  ро-

боти та моніторинг успішності.  



  
 

  

Проведення майстер-класів  
в середній загальноосвітній школі №54 

 Правильний ви-

бір професії зумов-

лює моральне задо-

волення, позитивну 

самооцінку, високу 

продуктивність праці, 

якість продукції. Він є 

точкою, в якій схо-

дяться інтереси осо-

бистості та суспільс-

тва, поєднання осо-

бистих і загальних 

інтересів.  

Проведення майстер-класів  
в школі №222 Святошинського району 

 Завдання профоріє-

нтації полягає в ознайом-

ленні учнів з професіями 

та правилами їх вибору, 

вихованні спрямованості 

на самопізнання як основу 

професійного самовизна-

чення; формування вміння 

зіставляти свої здібності з 

вимогами щодо набуття 

конкретної професії, 

складати на цій основі 

реальний план оволодін-

ня професією, а також за-

безпечення розвитку про-

фесійно важливих якос-

тей особистості. 



  
 

  

Виховна година «Надзвичайні ситуації»  
до Всесвітнього Дня цивільної оборони 

 Щороку в Україні від 

надзвичайних ситуацій 

(стихійних лих, транспорт-

них аварій, аварій на вироб-

ництві, утоплень і отруєнь) 

гине більше 70 тис. осіб. 

За останні роки щороку в 

Україні виникає до 300 над-

звичайних ситуацій приро-

дного походження і до 500 

надзвичайних ситуацій тех-

ногенного походження. 

Найбільше таких надзви-

чайних ситуацій виникає у 

Запорізькій, Донецькій, 

Дніпропетровській, Луган-

ській, Львівській і Одеській 

областях. 

Виховна година  
«Міжнародний день рідної мови»  

 РІДНА МОВА —

 мова, з якою людина 

входить у світ, прилуча-

ється до загальнолюдсь-

ких цінностей у їх націо-

нальній своєрідності. Лю-

дина стає свідомою, ово-

лодіваючи мовою своїх 

батьків. У зверненні до но-

сіїв мови М. Рильський 

писав: «Мова — втілення 

думки. Що багатша думка, 

то багатша мова. Любімо 

її, вивчаймо її, розвивай-

мо її!» 



  
 

  

Виховна година «Герої сьогодення»  
до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 День пам’яті 

Героїв Небесної Со-

тні відзначається 

щорічно 20 лютого 

згідно з Указом 

Президента України 

від 11 лютого 2015 

року № 69/2015 

«Про вшанування 

подвигу учасників 

Революції Гідності 

та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Со-

тні».20 лютого 

2014 загинуло най-

більше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 

2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.   

Виховна година  
«Україна-космічна держава»  

  Україна і космос - нероздільні. 

Україна була i лишається космiчною 

державою. Вона зробила свій внесок у 

скарбницю світової космічної науки. 

Зв'язок міцно встановився на зорі кос-

монавтики, і витравити його зараз 

просто неможливо. В останні роки дія-

льність у цій галузі дещо уповільни-

лась, але, як вважають у Національно-

му космічному агентстві України, зараз 

Україна виходить на новий виток в 

освоєнні космосу. 



  
 

  

Концерт до Дня Святого Валентина 

 14 лютого закохані всього світу святкують День Святого Вален-

тина. Цього дня розкривають одне одному свої почуття, дарують по-

дарунки, готують сюрпризи. У передсвяткові дні ви можете не вагаю-

чись, сміливо освідчуватися в коханні. Нерішучі можуть скористатися 

валентинкою чи іграшкою у вигляді сердечка. 

Міський конкурс авторської поезії  
«Душа поезії –2019» 

Душа людини - загадка природи.  

У ній ростуть двоякі почуття:  

Одні дають добра і честі сходи, 

 А інші - пласти бруду і сміття. 

 Чим більше у душі цвіте любові,  

Чим більше хоче щось вона віддать,  

Тим менше цвяхів у думках і слові,  

Потужніша є Божа благодать.  

Якщо душа -тверда, холодна крига,  

Бере й воліє брати без кінця,  

Тоді вона, мов затонула книга,  

У ній немає духу від Отця. 

 Київський державний будинок художньої та 

технічної творчості за сприяння управління закладів 

професійної освіти Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської місь-

кої ради  проводив Міський конкурс «Душа поезії—

2019» присвячений Дню закоханих. Учні нашого лі-

цею Буланна Марина, Долінська Аліна, Стаховський 

Влас взяли активну участь та отримали грамоти за 

найкращі авторські роботи. Вітаємо!  
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