
 День знань – особливе свято! Завжди яскравий, насиче-

ний емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить 

урочиста музика, звідусіль лунають теплі вітання і кожне люд-

ське серце, хвилюючись, відгукнеться на заклик першого дзві-

нка! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кож-

ного, хто обрав професію та наш навчальний заклад. 
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Батьківські збори  

 Доброю традицією в нашому ліцеї стало  проведення 

батьківських зборів  вступників  1 курсу. Батьківські збо-

ри є найважливішою формою взаємодії сім'ї та ліцею, за-

собом підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. Щоб батьки були з самого початку гарними помі-

чниками класному керівнику та майстру виробничого на-

вчання. Їх треба активно залучати до вирішення актуаль-

них питань та до виконання з учнями спільних завдань. 

Батьківський комітет, обраний на батьківських зборах, - 

надійна опора класного керівника та майстра. 



МІЖНАРОДНИЙ   ДЕНЬ  
ГРАМОТНОСТІ 

 Міжнародний день грамотності — один 

із міжнародних днів, що відзначають-

ся в системі Організації Об'єднаних 

Націй. Цей день щорічно святкується  

8 вересня. Мета Міжнародного дня 

грамотності — відзначити, що бу-

ти грамотним важливо для кож-

ної людини та суспільства в цілому. 

Він підкреслює важливість грамотнос-

ті та базової освіти, як незамінний інструмент для побу-



  
 

  

День 

фізичної  культури та спорту 

 Стало доброю традицією щорічно проводити в ліцеї 

спортивне свято для команд учнів першого курсу. 
З великим задоволенням учні приймають участь в 
спортивних естафетах, перетягуванні канату та 
отримують перші нагороди. Вони вірять, що справжнє 
життя починається тоді, коли дружиш з кращими, 
тренуєшся з найсильнішими і не здаєшся тоді, коли 
здається, що нічого вже не можна виправити.  



Міська методична секція  
"Гарячої обробки металів"  

На секції розглядались наступні питання: 

- Роль навчально-практичного центру у підготовці конкурентосп-
роможних кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник 

ручного зварювання»; 

- Упровадження новітніх виробничих технологій у професійне на-

вчання; 

- Професійне спрямування на уроках української мови з професії 

«Електрозварник ручного зварювання»; 

- Участь учнів у конкурсах фахової майстерності - шлях до профе-

сійного зростання; 

- Проведено Майстер-клас «Використання малоамперних трена-

жерів на уроках теоретичного та виробничого навчання»; 

- Круглий стіл: «Співпраця закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з соціальними партнерами щодо впровадження 
сучасних виробничих технологій та підготовки 

висококваліфікованих робітничих 



Виховна година на тему: 
«День фізичної культури та спорту» 

 11.09.2019. в ліцеї проходила виховна година присвячена 

дню фізичної культури і спорту.  
 Викладачі фізичного виховання розповіли учням багато ціка-

вого про те, як корисно займатися фізичною культурою та спортом 
і підтримувати в здоровому тілі здоровий дух. 

Гордістю нашого ліцею є випускники — брати Боришпольці 
Максим та Андрій, які нині є Майстрами спорту і членами збірної 

України з боксу. Саме про них розповідали наші викладачі під час 
проведення виховного заходу. 



Виховна година на тему: 
«Міжнародний День миру» 

 Сьогодні ООН закликає всі країни світу зупинити військові дії 

та припинити проливати кров. Цей день для того, аби спонукати 
окремих людей, групи та громади на всій планеті до осмислення 

проблем миру, обміну інформацією та практичним досвідом його 
досягнення.  



Виховна година на тему: 

«Запобігання торгівлі людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В Україні зростає проблема внутрішньої торгівлі лю-
дьми. За даними дослідження, проведеного на замовлен-
ня МОМ, понад 230 000 українців постраждали від торгів-
лі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основ-
них країн походження постраждалих від сучасного рабст-
ва в Європі. 

 Програма протидії торгівлі людьми МОМ в Україні ро-
зпочала свою роботу в 1998 році з метою допомогти Уря-
ду України та громадськості у зусиллях із протидії торгівлі 
людьми та забезпечення доступу постраждалих до допо-
моги та правосуддя. МОМ застосовує системний підхід до 
вирішення проблеми торгівлі людьми.  



14 жовтня відзначають одразу три свята, 

тісно пов'язані між собою: День захисника України, 

Покрови Пресвятої Богородиці 

та День Українського козацтва 

Це свято є особливо важливим, 
адже сьогодні українські воїни, ризикуючи своїм життям, відс-

тоюють незалежність та суверенітет України у війні з російсь-

ким агресором, аби ми жили в мирі і безпеці. 

 

З нагоди свята вітаємо усіх, хто 

носить високе звання захисни-
ка України, та бажаємо успіху 

тим, у кого іспит на нього ще 

попереду. Шлемо щирі вітання 
ветеранам, учасникам війни, 

військовослужбовцям, воїнам 

запасу, батькам та матерям сол-
датів та зичимо здоров'я, добра, 

щастя, злагоди Вам та Вашим 

родинам.  

https://24tv.ua/den_zahisnika_ukrayini_tag5341/


Справжніми козаками та козачками 

були в цей день наші першокурсники 

З великим задоволенням юнаки та дівчата 

приймали участь у військово-спортивних змаган-

нях демонструючи свою кмітливість та силу. 



Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини 
Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнів-
ської та студентської молоді до вивчення української 
мови і літератури. 

Основними завданнями 
конкурсу є: 
- виявлення творчо об-
дарованої молоді та роз-
виток її потенціалу; 
- виховання у молодого 
покоління поваги до мо-
ви і традицій свого на-
роду. 

 

Літературно-мовний конкурс 

імені Т. Шевченка 



Історія – наші корені. Без них не можливе 
життя сьогодні і в майбутньому. 

        М. Амосов© 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Минуле вчить сьогодення не повторювати 

помилок у майбутньому. 
        Л. Леонов© 

 

Олімпіада 

з історії 



День працівника освіти 

В цей святковий день відбувся цікавий захід, 

який підготували учасники та керівники гуртків: 

“Вокальний” та “Художнього слова” 

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм, 

Легкої праці Вам бажаєм. 
Щоб гарний настрій був у Вас 

Навіть у дуже скрутний час. 

Щоб все в житті було гладенько, 

І йшло щоб все завжди рівненько. 
Щоб всі Вас учні поважали, 

Приємні спогади лишали 



Ікебани та стінгазети 

присвячені Дню працівника освіти 

І місце група №41 

“Портрет незнайомої”                             “Королева професій” 

ІІ місце група №25    ІІ місце група №1 

 “Барви осені”                          “Солодке диво” 

                                             “Ангел який оберігає всіх 

ІІІ місце група №3 

            “Серце” 

Вітаємо переможців! 



  Щирими словами, гарними 

малюнками та аплікаціями ві-
тали в цей день учні співро-

бітників ліцею! 



Алея першокурсників 

В день працівника освіти в нашому ліцеї 
першокурсники започаткували дуже гарну 
традицію - висаджувати на подвір’ї навчального 

закладу дерева.  

Ми посадим ялинки та клени, буде наше 
місто зелене. 
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