
Випуск № 2  
Листопад-грудень 2019 

У цьому випуску: 

• Виховна година на тему: “День  
української писемності і мови”; 
• Міський конкурс майстрів виробничого 

навчання за професією “Електрозварник 
ручного зварювання”;  

• Проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії; 

• І (відбірковий) етап Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
"Worldskills Ukraine" за компетенцією 
"Зварювальні роботи"; 

• Виховна година  на тему: “День пам'яті 
жертв голодомору та політичних репресій”; 

• День Збройних Сил України; 
• Відкритий урок гуртка “Електросвіт”; 
• Профорієнтаційний захід “Вдалий вибір”; 
• Військово-патріотичний конкурс 

“Україна - країна козаків”; 
• Виховна година на тему: “Міжнародний 

День прав людини”; 
• Навчання з пожежної безпеки; 
• Відеолекторій на тему: “Переохолодження, 

наслідки, -  як уберегтися”; 
• Святковий концерт “В ніч під Новий рік”; 
• Колядки та щедрівки. 

 

Розклад 
дзвінків 

1 урок - 9.00 - 9.45 
2 урок - 9.55 - 10.40 
3 урок - 10.50 - 11.35 
4 урок - 11.45 - 12.30 
5 урок - 12.50 - 13.35 
6 урок - 13.40 - 14.25 
7 урок - 14.30 - 15.15 
8 урок - 15.20 - 16.05 



 День української писемності 
та мови – державне свято, яке 
щороку відзначається в Україні 
9 листопада. Встановлене воно було 
9 листопада 1997 року Указом Пре-
зидента № 1241/97 «Про День укра-
їнської писемності та мови» на підт-
римку «ініціативи громадських ор-
ганізацій та з урахуванням важливої 
ролі української мови в консолідації 
українського суспільства».  

 Виховну годину на тему “День 
української писемності і мови” 
підготувала та провела класний 
керівник групи №2 Смолікова Ганна 
Михайлівна. 

Виховна година на тему: 
“День української писемності і мови” 

https://pedpresa.ua/goto/http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1241/97


 На базі нашого ліцею було проведено міський конкурс майстрів виробничого навчання 
за професією“Електрозварник ручного зварювання” 

  
Призові місця посіли: 

 
Кур`язов Рустам Алімбаєвич І – місце (Міжрегіональне вище професійне 
училище автомобільного транспорту та будівельної механізації) 
  
Гуріч Володимир Миколайович ІІ – місце (Київське регіональне вище 
професійне училище будівництва) 
  
Барановський Роман Олександрович ІІІ – місце (Київський професійний ліцей 
будівництва і комунального господарства) 

Вітаємо переможців! 

Міський конкурс майстрів виробничого навчання 
за професією “Електрозварник ручного зварювання” 



21.11.2019 року на базі Київського професійного 
ліцею будівництва і комунального господарства 

проходив ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з історії серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної освіти) міста Києва 

 Історія - це наука про минуле людського суспільства та про його сучасність. Це також 

наука про закономірності розвитку суспільного життя в конкретних формах, в просторово-

часових вимірах. Минуле є активним фактором змін, які відбуваються сьогодні. Змістом історії 

взагалі є історичний процес, який розкривається в подіях життя людини, дані про які збереглися в 

історичних пам'ятниках і джерелах. Події ці надзвичайно різноманітні. Вони стосуються розвитку 

господарства, внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародних стосунків, діяльності 

історичних осіб.  



27.11.2019 року на базі Київського професійного ліцею 
будівництва і комунального господарства відбувся 

І (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності "Worldskills Ukraine" 

за компетенцією "Зварювальні роботи" 

Вітаємо переможців! 

Гавриленко Юрій Миколайович - І місце 
(Будівельна лабораторія “VERUM”) 

 
Іскоростенський Андрій Сергійович - ІІ місце 

(Київський професійний ліцей будівництва і комунального 
господарства) 

 
Галушко Василь Валерійович - ІІІ місце 

(Київське вище професійне училище будівництва і архітектури) 



 Голодомор 1932—1933 років — акт геноциду українського народу, організований 
керівництвом ВКП та урядом СРСР у 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового 
голоду. Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933р., так і в 1932 році. 
Різниця полягає лише в масштабах злочину. Якщо протягом 1932 р. голодом було замордовано 
сотні тисяч людей, то в 1933 р. лік ішов на мільйони. Однак і в 1932, і в 1933 рр. в Україні й на 
Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод 
був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як 
такої. Кількість людей, які загинули від голоду, оцінювалась деякими істориками в 3,941 млн. 
у сільській місцевості на території Української СРР та Кубані, переважну більшість населення 
якої становили українці, та склав 6,122 млн. втрат ненародженими. Голодомор викликаний 
свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського 
Союзу й Української СРР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського 
національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. 
 Щороку ми проводимо виховні заходи згадуючи жертв голодомору та політичних 
репресій. Ніколи українці не забудуть трагічної події 1932—1933 років. Хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять загиблих учні та співробітники ліцею під час виховної години “ День 
пам'яті жертв голодомору та політичних репресій” яку підготувала та провела класний 
керівник групи № 1 Озімовська Лариса Петрівна.   

Виховна година на тему: 

“День пам'яті жертв голодомору 
та політичних репресій”   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 6 грудня 2019 в нашому ліцеї відбулося військово-спортивне 
свято присвячене дню збройних сил України в якому прийняли участь 
команди груп. 

 Учасників  команд вітала художня самодіяльність ліцею. Кожна 
команда мала можливість продемонструвати свою згуртованість, 
кмітливість, силу, вміння, витримку і здібності які знадобляться в 
майбутньому.  



  06.12.2019 р. відбувся відкритий урок гуртка технічної творчості 
"Електросвіт".Гурток Київського державного будинку художньої та технічної 
творчості який другий рік працює на базі Київського професійного ліцею 
будівництва та комунального господарства. Під час заняття майбутні 
електромонтажники під керівництвом Колесніченко Анастасії Сергіївни із 
неабияким захопленням вчились самостійно виконувати монтаж та підключення 
теплового реле захисту.  

Відкритий урок 
гуртка технічної творчості “Електросвіт” 



 11 грудня 2019 року на базі нашого ліцею проводився військово-патріотичний конкурс 
“Україна — країна козаків” за номінаціями “до захисту Української землі готові” та “Козацькі 
забави” з метою конкурсу підняття престижу та популяризації військової служби у Збройних 
силах України та інших державних військових формувань серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти м. Києва, збереження історичної пам'яті у молодого покоління 
про козаків і січових стрільців, їхні звитяги та поразки, традиції, звичаї, формування у 
здобувачів освіти почуття патріотизму, виховання національної гідності, морально-
психологічної та фізичної готовності до захисту Вітчизни. В конкурсі приймали участь 
команди навчальних закладів м. Києва . 
 Учасники змагань мали можливість продемонструвати свої вміння та навички у 
спорядженні магазину; підтягуванні на поперечині; збиранні та розбиранні автомата; стрільбі з 
пневматичної гвинтівки. 

Військово-патріотичний конкурс 
“Україна — країна козаків” 



 Практичний психолог Недлінська Діана Вадимівна та 
майстер виробничого навчання Недільська Майя Валеріївна 
10 грудня завітали до середньої загальноосвітньої школи № 93 
Подільського району міста Києва. З учнями 9-А, 9-Б, 9-В класів 
були проведені тренінгові заняття та майстер-класи. Наші 
співробітники допомогли зорієнтуватись учням 93 школи у 
виборі майбутньої професії.  

Профорієнтаційний захід  
“Вдалий вибір” 



 У 1950 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних 
Націй проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою 
привернути увагу “Людей у всьому світі” до Загальної 
декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей 
і народів. 
 З цієї нагоди в нашому ліцеї проходила виховна година на 
тему “Міжнародний день прав людини”, яку підготувала та 
провела Озімовська Лариса Петрівна. 

Виховна година на тему:  
”Міжнародний день прав людини” 



 20 грудня 2019 року в Київському професійному ліцеї 
будівництва і комунального господарства було проведено навчання з 
пожежної безпеки: 
• загальна навчальна тривога, з оповіщенням; 
• загальні збори учнів та педагогічних працівників в приміщені холу 

навчального закладу; 
• роз’яснення про необхідність таких заходів, 

послідовність виконання дій при виникненні 
справжньої  пожежі  провів  директор  ліцею 
Хоменко Ігор Володимирович. 

Навчання з пожежної безпеки 



 На передодні зимових канікул  з учнями ліцею було проведено 
відеолекторій  на тему “Переохолодження, наслідки, - як уберегтися”. 
 Під час відеолекторію учні прослухали корисну інформацію на 
тему “Переохолодження, наслідки” та переглянули відеоролик на тему 
“Переохолодження, наслідки”, збагативши свої знання новою 
інформацією з профілактики простудних захворювань учні вирішили, 
що краще не хворіти. 

Відеолекторій на тему: 
“Переохолодження, наслідки, 

- як уберегтися” 



Святковий концерт 
“В ніч під Новий рік” 

27 грудня 2019 року відбувся святковий концерт  
“В ніч під Новий рік”. 
Цікаву новорічну програму підготували учасники 
художньої самодіяльності. Після концерту 
відбулося нагородження кращих учнів  
ліцею. 



 В нашому ліцеї є гарна традиція: вітати педагогічний та 
учнівський колектив з новорічними святами. 

 Ось і цього року вокальний гурток під керівництвом  
Завертаної Лариси Василівни завітав до кожного кабінету та 
майстерень виробничого навчання зі своїми колядками, 
щедрівками та засіванням. 

Колядки та щедрівки 
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