
З 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року в ліцеї проведені осінні канікули. 
 

 Відпочиваємо гостинно 
 

21 жовтня в Інституті «Фінансова академія» Університету митної справи та 
фінансів відбулася посвята в ліцеїсти учнів нового набору. У дружному колі 
викладачів академії та ліцею, батьків та випускників восьмикласники 
презентували свої новостворені учнівські колективи, власні досягнення та 
голосно заявили про бажання називатися справжніми ліцеїстами. 

 Отримавши залікові книжки, привітання від директора ліцею, керівників 
факультетів академії, студентського товариства, учні груп 8-1 та 8-2, а також 
збірна 9-10-х класів дали клятву на вірність богині Економіки та заспівали 
гімн ліцею. 

 Новачки, вам дуже пасує звання «Ліцеїст», будьте його варті! 

 

 

25 жовтня на базі водно-інформаційного центру ліцею відбулася зустріч з 
професором Kansas State University College of  Engineering Biological and 
Agricultural Engineering Stacy L. Hutchinson. 

Професор Стейсі перебуває в Україні з нагоди обміну досвідом з 
Національною гірничою академією, де в теперішній час читає українським 
студентам курс лекцій. Своє життя вона присвятила вивченню питань з 
охорони навколишнього середовища, зокрема водних ресурсів, тому робота 
водно-інформаційного центру, з якою вона заздалегідь познайомилася через 
сайт ліцею, викликала у неї велике зацікавлення. 

Директор ліцею Дарія Анатоліївна розповіла про впровадження 
експериментальної роботи зі сталого розвитку, однією із складових якої є 
екологічне виховання. Керівник водного центру Олена Василівна 
презентувала теоретичний та експериментальний блоки експозиції, водний 
фестиваль, розповіла про творчий проект «Амурські перлини», завданням 
якого є дослідження стану озер Амур-Нижньодніпровського району. 

Учениця групи 10-1 Міщенко Дар’я презентувала роботу на заключному 
етапі проекту, надавши характеристику екологічного стану озера Одинківка. 
Учениця групи 11-2 Коврова Вікторія поділилася розробкою альтернативних 
коагулянтів на основі шунгіту для очистки питної води та промислових 
стічних вод. Члени гуртка «Aqva» провели екскурсію по музею та 
поспілкувалися з пані Стейсі у неформальній обстановці. 

Адміністрація ліцею домовилась про подальше міжнародне 
співробітництво та співпрацю з начальним закладом Канзасу, який проводить 
дослідницьку роботу з охорони навколишнього середовища. 



Сподіваємось, що робота водно-інформаційного центру дійсно вразила 
професора Стейсі, бо перший запис у візітаційній книзі був: «WOW!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відпочиваємо патріотично  

 
27.10.2016 р. група 8-1 відвідала дві експозиції в Дніпропетровському 

національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького.  
Нова виставка просто неба «Громадянський подвиг дніпропетровців» 

(події АТО), яка знаходиться біля музею, справила на учнів велике враження.  
Виставка «Льодовиковий період: ровесники початку», яку презентувала 

гід Оксана Володимирівна, надала безцінні знання з історії, біології, географії. 
Діти власноруч досліджували кістки давніх тварин і намагалися встановити, 
якому звіру вони належали, познайомилися з основними принципами 
археологічних розкопок безпосередньо в музейній залі.  

 

Ліцеїсти групи 9-1 на класній годині, яка відбулася 25 жовтня, мали 
велику нагоду ще раз згадати і низько вклонитися тим, хто форсував Дніпро 
восени сорок третього, хто віддав своє життя задля миру і щастя поколінь. 

Учні говорили про тяжкий шлях до перемоги, про внесок армії і міського 
підпілля у перемогу, схилили голову, щоб вшанувати пам’ять тих, хто не 
повернувся з війни. 

 

 
 



Відпочиваємо спортивно 
 

Канікули – пора розваг! Як здорово пограти з друзями в боулінг, 
з’ясувати, хто ж найспритніше кидає шари, хто виб’є контрал страйк? Хтось 
прийшов вперше, a хтось – вже досвідчений гравець. Гарні кидки 
чередувалися з невдачами, час пролетів непомітно. І ось, фінал! Новачкам 
знову пощастило! Найбільше очок набрав Гладкий Олександр та й ще й 
зробив три контрал страйки! Задоволені всі, нові змагання попереду!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 жовтня збірна ліцею з тенісу взяла участь у зональних змаганнях з 

тенісу у Васильківській ЗОШ Солонянського району та виборола І місце. 

27 жовтня в обласних змаганнях, які проходили в м.Нікополь, збірна ліцею 

посіла ІІ місце, поступившись команді Кривого рогу. 

Ліцеїсти-переможці: 

- Пономаренко Данііл (11-1); 

- Маринкевич Ілля (10-1); 

- Гордіюк Денис (9-2); 

- Злосчастьєва Діана (10-2); 

- Бондаренко Катерина (9-2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Відпочиваємо змістовно 
 

26-30 жовтня  для вихованців групи 8-2 фінансово-економічного ліцею, 
членів гуртка  КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради», було організовано навчально-
дослідницьку експедицію до  м.Тернопіль та Тернопільської області. 

 Основною метою експедиції стало дослідження Тернопільської області 
як національно-культурного та освітньо-наукового осередка країни; вивчення 
історичних пам’яток, зокрема, замків Вишнівець, Збараж, Бучач, Язловець, 
Підзамочок, Нирків; виявлення історико-культурних особливостей Почаєва. 

Кілька днів навчально-дослідницької експедиції пройшли у напруженому 
графіку. За цей час її учасники відвідали міста Почаїв, Кременець, Бугач, 
Язловець,  Русилів,  Тернопіль.  

Найбільше юних дослідників вразив  архітектурний комплекс 
Почаївської Лаври, учні звернули увагу на той історичний факт, що  Т. Г. 
Шевченко, перебуваючи у Почаєві в 1846 р. та  вражений красою лаврського 
комплексу, виконав декілька акварелей загального вигляду ансамблю та 
інтер'єру собору. Вразили своєю величною архітектурою Свято-Успенський 
собор, Троїцький собор, Архієрейський дім  та Печерна церква Іова 
Почаївського.  

У Кременці учасники експедиції дослідили руїни замка XIV-XVII ст., а 
також ознайомилися з Миколаївським собором (XVII-XVIII ст.), житловим 
будинком «Близнюки» (XVII-XVIII ст.), ансамблем ліцею (у минулому - Вища 
Волинська гімназія 1731-1743). 

У Тернополі привернули увагу дослідників сакральні пам’ятки міста кін. 
XVI-XVII століть, домініканський костел св. Віцентія з Феррари та зацікавив 
своїми експозиціями Тернопільський обласний краєзнавчий музей.  

Крім науково-пошукової діяльності, учні під час експедиції мали змогу 
добре відпочити, знайти нових друзів і отримати нові, безперечно приємні 
враження та емоції. Цьому сприяли краса природного світу, історична та 
духовна атмосфера місць, які відвідали учні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


