
20-річчя української гривні 
 
 У сильної держави – надійна грошова одиниця. Разом з державою своє 

становлення пройшла і гривня. Група 9-2 відвідала експозицію історичного 

музею, присвячену 20-річчю гривні, що містить багато цікавих експонатів від 

доісторичних до сучасних. Ми бачили гроші першої української республіки, 

дізналися про художників, що працювали над створенням грошей, побачили 

багату колекцію ювілейних медалей і монет, присвячених визначним 

українцям: гетьманам, вченим, літераторам, незвичайну медаль у стилі 

петриківському розпису. Вражає! 

Приєднуйтесь до групи 9-2, і ви пізнаєте багато цікавого! 

 

 

 

День партизанської слави 
 

 22 вересня в Україні відзначають День 

партизанської слави. Партизанський рух 

завжди відображав прагнення народу до 

свободи. Проведення навчальних екскурсій, 

круглих столів, уроків мужності, зустрічей із 

ветеранами війни, дозволяє доповнити знання, 

отримані з документів, книжок, фільмів, своїми 

власними відчуттями, та мають велике 

значення для прийдешнього покоління. 

Ліцейський парламент підготував тематичну лінійку, яка спрямована на 

формування в молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності 

високих моральних, культурних цінностей, утвердження почуття 

патріотизму й національної свідомості. 
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Біль Бабиного Яру 
 

29 – 30 вересня 2016 року  Україна і світ вшановують жертв злочину, що 
забрав понад 100 тисяч життів. 

Бабин Яр став символом Голокосту в Україні та братською могилою для 
цивільних громадян і військовополонених. З вересня 1941 року до кінця 
вересня 1943-го він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які 
проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із 
військовою та цивільною владою Києва. 

  29 вересня 1941 року  «Дорогою  смерті»  пройшли десятки тисяч євреїв. 
Із середини жовтня у Бабиному Яру та його околицях розстрілюють 
комуністів-підпільників, ромів, душевнохворих, заручників, моряків 
Дніпровської флотилії.  Взимку 1941-1942-го у Бабиному Яру загинули члени 
Організації українських націоналістів. Із кінця зими 1942-го до вересня 1943-
го Бабин Яр заповнюють своїми тілами в основному в'язні Сирецького 
концтабору, здебільшого підпільники – українські націоналісти й радянські 
партизани. 

29 вересня учні групи 10-1 провели тематичну лінійку «Біль Бабиного 
Яру»,  на який  ліцеїсти вшанували пам’ять жертв нацистського окупаційного 
режиму  хвилиною мовчання. 

 

Квест до Дня захисника Вітчизни 
 
 Любов до свого народу, до своєї землі починається зі знання народних 

традицій, обрядів, звичаїв, зі знання багатющої історії українського народу. 
13 жовтня в групі 8-2 відбувся виховний захід-квест, присвячений Дню 

захисника України. 
Учні пригадали, що у минулому українського народу було таке 

неповторне й легендарне явище, як Запорізька Січ. Козацтво України 
вважало своєю покровителькою і заступницею Покрову Пресвятої 
Богородиці. Указом Президента України 14 жовтня – свято Покрови – 
оголошено Днем захисника України. 

На цьому заході були присутні батьки, які підготували для 
хлопчиків  конкурси і випробовування, пов’язані з традиціями українського 
козацтва. Бо для українського народу козаки-запорожці були й залишаються 
уособленням кращих людських якостей і виразником незламного 
національного духу, прикладом для наступних борців за незалежність 
України. 
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Змагання, розваги, гумористичне відео про  ліцейське сьогодення хлопців 
групи закінчилось  споживанням улюблених солодощів та врученням 
іменних подарунків. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
День захисника Вітчизни 

 
Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна! 

 
У всі часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх 

людей, дійсних патріотів своєї країни, святим обов’язком кожного 
громадянина. Тож День захисника Вітчизни – це всенародне свято! 

  Мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і честь – саме ті чесноти, на 
яких базується вся багатовікова історія нашої України. На долю захисників 
усіх поколінь випало багато випробувань, однак вони завжди долали їх з 
гідністю. Захищати Батьківщину, свою землю, свою домівку – це святий 
обов`язок кожної людини. Пам'ятаймо про це! 
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Хто не пам’ятає свого минулого, той не має майбутнього 
 

 «Пам’ятай, ніколи не забувай, дітям і онукам своїм 
переказуй пам’ятати, хто врятував тебе, твою сім’ю, 

Вітчизну, наші духовні цінності, нашу історію від знищення» 
В. О. Сухомлинський 

Наприкінці жовтня ми відзначаємо дві знаменні дати: визволення 
Дніпропетровська і визволення України. 73 роки тому, 25 жовтня 1943 року, 
наше місто було визволено від фашистських загарбників. 

25 серпня 1941 р. стало найчорнішим днем в історії Дніпропетровська: 
почалась фашистська окупація, яка тривала два роки і два місяці. В цей день 
танки з біло-чорними хрестами на баштах увірвалися на вулиці 
правобережної частини Дніпропетровська, а в вересні розгорнулися 
жорстокі бої на лівому березі Дніпра. Закривавлені, вимотані нескінченними 
боями, радянські війська повільно відступали, втрачаючи техніку і людей на 
полях битв. 

І тому немає в історії нашого міста більш святої дати, як день визволення, 
день, який приніс на дніпропетровську землю, политу кров'ю полеглих 
солдатів, омиту слізьми вдів і матерів, довгожданий мир. 

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 память тих, хто не 
повернувся з війни. 

 
 

Благодійна акція «Повертайся живим!» 
 
На виконання Указу Президента України від 12.06.2016 №334 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей і молоді», 

Указу Президента України від 13.10.2015 №580 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та звернення 

волонтерів Центру допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля», за 

ініціативою районного Парламенту лідерів учнівського самоврядування та 
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ліцейського парламенту ліцеїсти взяли активну участь у благодійній акції 

«Повертайся живим!». 

Метою акції є виготовлення власноруч браслетів-фенечок, плетіння, 

оберегів для передачі їх захисникам у зону бойових дій. 

Дякуємо всім ліцеїстам за активну участь в акції. Найактивнішими 

учасниками акції стали учні групи 9-2. 

 
 

День Гідності і Свободи 
 

 21.11.2016  у ліцеї проведено тематичну лінійку «Герої вільного часу», у 
якій взяв участь депутат Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради 
Заіченко Ю.Л. 

Ліцеїсти вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, переглянули 
відео фрагмент на пісню «Пливе кача» та створили живий ланцюг «Героїв 
Небесної Сотні». 
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День пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років 
 

«Великий  Голод  був  найбільшою  катастрофою,  
яку  Україна  пережила – як  щодо  кількості  жертв,  

так  і  щодо  людських  страждань» 
Мілена  Рудницька 

Напередодні   Дня пам’яті жертв Голодомору у фінансово-економічному 

ліцеї  відбулася  учнівська  наукова  конференція  на  тему «Голодомор 1932-

1933 рр. - історичне відлуння в новітній  історії». ЇЇ учасниками  стали  учні 

10-х класів фінансово-економічного ліцею, ЗСШ № 133  і  НВК № 131. 

Ведучі конференції Савченко Катерина та Кисла Альона розпочали 

урочистий захід із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

хвилиною мовчання.  

Учні ліцею у своїх виступах розглянули питання причин і організації 

Голодомору, проаналізували юридичні документи, які стали першоосновою 

для здійснення геноциду в Україні. Також доповідачі торкнулися проблеми 

дослідження а опублікування перших фактів про Голодомор за кордоном. 

Учні ЗОШ № 133 та НВК №131 також підготували доповіді, в  яких 

висвітлили питання організації Голодомору на Дніпропетровщині та 

розповіли про вшанування пам’яті жертв цього страшного злочину 

сталінського тоталітарного режиму в Україні і  світі. 

Учасники конференції переглянули відеоролики, створені у рамках 

проекту «Незламні» телеканалом UA та Українським інститутом 

національної пам’яті. 

Вчитель історії фінансово-економічного ліцею Шаріпова Т.В. підвела 

підсумки конференції, наголосивши на важливості визнання в світі трагедії 

Голодомору в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду, спрямованого на 

знищення українського народу. 

Засвітіть свічку 26 листопада о 16 годині в пам’ять про мільйони вбитих і 

ненароджених, і тих, хто пережив Голодомор 1932-1933 рр. в  Україні. 
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«Хай ангели тебе оберігають» 
 
Протягом останнього тижня листопада ліцеїсти стали учасниками 

обласної акції «Хай ангели тебе оберігають», присвяченої 25-річчю Збройних 
Сил України. 

 Учні 8-11-х класів виготовили 66 ангелів-оберегів для Захисників 
України. Найактивнішими учасниками акції стали учні групи 9-1. 

Представники ліцейського парламенту передали «ангелів» до 
облдержадміністрації для подальшої передачі оберегів воїнам-захисникам 
України. 

 

Підсумки акції «Тепло сердець дітей-амурчан – тобі, захисник України» 
 
 З 16 по 22 грудня в ліцеї пройшла акція «Тепло сердець дітей-амурчан – 

тобі, захисник України» для воїні-учасників АТО військової частини №3036 

Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра. Ліцеїсти та батьківська 

громадськість активно залучилися до проведення акції. 23 грудня фінансово-

економічний ліцей направив 11 привітальних подарунків із солодощами, 

фруктами та вітальними листівками для учасників АТО. 
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До Дня соборності України 
 

20 січня у ліцеї пройшла тематична лінійка, присвячена Дню соборності 

України, яку підготували учні 11-1 групи. 

Під час заходу познайомили ліцеїстів з історією Дня соборності України, з 

повагою звернулись до минулого Батьківщини, виховували почуття любові 

до рідного краю, його історичного минулого й сучасності, почуття гідності 

бути громадянином України. 

 
 

Вшанування пам’яті героїв Крут 
 
27 січня в ліцеї пройшла тематична лінійка, яка була присвячена 

вшануванню пам’яті героїв Крут. Учні групи 10-1 розповіли про подвиг 

українських юнаків, які у 1918 році стали на захист української державності. 

29 січня 1918 року назва невеликої станції Крути, що розташована 

на  Чернігівщині уздовж лінії Бахмач – Київ, ознаменувала відлік нового 

духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним 

символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність.  

Крути ввійшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто 

загинув у цій  битві, назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вони полягли, 

щоб ми сьогодні  жили у вільній і незалежній Українській державі. 
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Вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
Віват усім, хто повернувся з поля брані 

З Єгипту, Сирії, Анголи, Сомалі, 
Хто бачив смерть в крутих горах в Афгані, 

І тим, хто не прийшов до рідної землі, 
Кого не стріла рідна мати на порозі… 

І хай торочать злії язики, 
Залишитесь Ви в пам’яті народу 

Синами рідної Вітчизни навіки! 

  
15 лютого в ліцеї з метою виховання почуття гордості за старше 

покоління було урочисто проведено  тематичну  лінійку «Миротворці» до 
Дня вшанування учасників бойових дій на території  інших держав 
(відповідно до Указу Президента України від 11.02. 2004 р.). 

Учні групи 8-1 повідомили, що сьогодні ми віддаємо шану усім, хто з честю 
та гідністю виконав свій військовий обов’язок у різний час, у різних 
державах. 

Війська Радянського Союзу, а значить, і наші земляки брали участь у 24 
локальних війнах і збройних конфліктах на територіях 16 іноземних держав. 
Особливо болісною раною був і залишається Афганістан. 10-тирічна війна у 
тій далекій країні принесла горе не в одну родину. З 1979 р. до 1989 р. 
близько ста п'ятдесяти тисяч українців пройшли через горнило «афганської 
війни». 

Проте війни і сьогодні не вщухають на планеті. За даними Міністерства 
оборони України, уже в роки Незалежності, починаючи з 1992 року, в 
міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 37 тисяч 
військовослужбовців Збройних сил України. 48 солдат і офіцерів загинули. 
Українські військові та цивільні фахівці надавали допомогу громадянам 
Грузії, Іраку, Югославії, Сьєрра-Леоне, Ефіопії, Лівану. 

Адже якщо в якійсь гарячій точці планети з'являються українські 
миротворці, військові фахівці або добровольці, значить, вони представляють 
українські національні інтереси. І саме наявність цих інтересів, а не будь-які 
інші символи суверенітету, доводять світові, що існує і розвивається держава 
під ім'ям Україна, а не чийсь однойменний протекторат, домініон або 
залежна територія. 

Схиляємо голову перед світлою пам’яттю всіх тих, кому не судилося 
повернутися з «чужої війни». 
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День вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні 
 
20лютогоДень вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. В третю 

річницю подій на Майдані Незалежності в Києві для учнів 8 класів був 
проведений тематичний урок-реквієм «Вони помирали, щоб жила Україна». 
Під час уроку учні дізналися про  події  19-23 лютого 2014 року, вшанувати 
патріотизм і мужність громадян, які в лютому 2014 року боролися за захист 
демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 
національних інтересів України та її європейського вибору.  

 

 

Лінійка до Дня рідної мови 
 

Поки живе мова в устах народу, до того часу живий народ. І нема насильства 
нестерпнішого, як те, що хоче відібрати в народу спадщину, створену незчисленними 

поколіннями його віджилих предків 
К. Ушинський 

  

21 лютого група 9-2 провела в ліцеї тематичну лінійку, присвячену Дню 
рідної мови. 

Українська нація може по праву пишатися своєю напрочуд милозвучною 
мовою, до того ж, зі значною болючою, вистражданою історією. 

Солов’їну, барвінкову, 
колосисту — на віки — 
українську рідну мову 
в дар мені дали батьки. 
Берегти її, плекати 
буду всюди й повсякчас, — 
бо ж єдина — так, як мати, — 
мова в кожного із нас! 

Розмовляймо рідною українською мовою! 
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Великий патріот України 
Навесні, коли тануть сніги 

І на рясті заграє веселка, 
Повні сил і живої снаги 

Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. 
 

Є в українській літературі  імена, що увібрали в себе живу душу народу, 
стали часткою його життя. Таким стало ім’я Тараса Григоровича Шевченка. 
Його поезія ось уже понад сто років викликає в людях почуття гордості і 
захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. 9 березня 2017 року 
виповнюється 203 роки з дня народження генія українського народу, 
великого патріота України, її Пророка Тараса Григоровича Шевченка. 

Урочисто і святково відмітила ліцейська спільнота цей день. Учні групи  8-
2 читали вірші поета, співали пісні на слова Т. Г. Шевченка, рушниками 
вінчали світлу пам'ять борця за волю народу. 

Ніжно і зворушливо торкнувся  дитячих душ чарівною грою на бандурі 
Шапа Микола Миколайович кандидат технічних наук доцент кафедри 
менеджменту проектів Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління. 

Майже через півторастоліття після смерті Шевченка твори, написані 
Великим Кобзарем, хвилюють, навчають,  тривожать душі.  Його слово  живе 
між нами, гнівне і ніжне, полум’яне і міцне. 
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Музей АТО «Шляхами Донбасу» 
 
 Змістовно, цікаво і з задоволенням провели канікулярний час учні групи 

8-2: прогулялись вулицями весняного міста, відвідали музей Дмитра 
Яворницького та перший в Україні вуличний музей АТО «Шляхами Донбасу». 

Музеї завжди були і залишаються центром виховання історичної 
свідомості, національної гідності, відчуття дбайливого відношення до своєї 
історії, загальнолюдських цінностей. 

З цікавістю учні оглянули експозицію «Льодовиковий період», колекцію 
кам'яної пластики — скіфських і половецьких ідолів ,«баб», старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту), козацьких старожитностей. 

Незабутнє враження справила на підлітків експозиція «Дорогами 
Донбасу». Площа виставки склала близько 1 тисячі квадратних метрів: в 
центрі музею під відкритим небом– асфальтована дорога. По обидва боки від 
неї – списана воєнна техніка, яка воювала на Донбасі. Більшість експонатів 
музею — реальні речі, привезені з зони АТО волонтерами. 

Розумом і почуттями учні зрозуміли і змогли торкнутися того, що 
відбувається на сході нашої країни. 
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Дніпровська Діорама 
 
28 березня учні групи 11-1 та 11-2 відвідали експозіційнй  виставку 

присвячену бойовим діям в зоні АТО, яка розміщена у Дніпровської Діорамі. 

Ліцеїсти були вражені побаченим виставочним матеріалом: особисті речі 

загиблих бійців, обстріляні  бойові машини, розстріляні вказівники різних 

міст. Переглянутий документальний фільм, про хід бойових дій, с початку 

2014 року по сьогодні, викликав почуття гідності за наших бійців та жалобу, 

біль за загиблими бійцями, медичним персоналом і мірним населенням. 

 
 

Україна - єдина! Україна непереможна! 
  
Війна в моїй країні! Кривава, жорстока, зовсім поряд. Її відголоски чути і в 

нашому місті. Добровольці, волонтери, медики, мешканці міста, всі 

вболівають за цілісність України! 

Учні групи 9-2 відвідали музей АТО. Фільм знятий одним з волонтерів в 

незвичному форматі заставляє пережити знову і знову трагічні історичні для 

України події. Дніпро став центром реабілітації поранених бійців. Волонтери, 

дорослі і діти підтримують бійців на передовій, хто теплою одежею, хто 

новорічними посилками, хто малюнками і листівками. 

Україна - єдина! Україна непереможна! 
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Симфонія Перемоги 
Народе мій, що ти без пам’яті і віри 

Блукаєш в темряві, в імлі. 
Забувши про святе в житті і світі, 

Чи знайдеш собі щастя на землі? 

  
05.05.17 у фінансово-економічному ліцею традиційно відбулася 

тематична лінійка «Симфонія Перемоги». 

Щороку лінійка розпочинається марафоном «Естафета пам’яті». 

На лінійці був присутній учасник бойових дій в Афганістані, вчитель 

зарубіжної літератури ліцею Родний Олег Володимирович, який подякував 

ліцеїстам, що не забувають ті страшні часи та нагадав про події сьогодення. 

Ліцеїсти вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих. 
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Європа – наш спільний дім 
 

Якщо є світло в душі, 
Буде краса в людини, 

Якщо є краса, 
Буде гармонія в домі, 

Якщо є гармонія, 
Буде порядок у нації, 

Якщо є порядок, 
Буде мир у світі 

Щорічно перед  третьою суботою травня в ліцеї відзначається День 

Європи. Але в цьому році це свято було незвичайне. Група 8-2 нагадала про 

стратегічний курс України на зближення з країнами Європейського Союзу та 

продемонструвала етапи створення цієї організації. Звучав гімн Євросоюзу, 

урочисто виносився прапор Євросоюзу та країн – учасників. 

 Оплесками вітали учні ліцею виступ президента України Петра 

Порошенка про підписання безвізового режиму для нашої країни. 

Ведучі заходу взяли інтерв’ю у кожної групи про особливості країн 

Європи, якими вони славляться. А потім дарували тюльпани з Голландії, 

пригощали круасанами з Франції та шоколадом з Бельгії. Емоційні «італійці» 

співали, запальні «іспанки» танцювали у супроводі гітари та кастаньєт. 

Голуби миру злетіли до неба, символізуючи прагнення  групи 8-2 і всіх 

українців. 
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