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Керуючись ст.15,16 Закону України «Про загальну середню освіту», 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою 

Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010 №778, листом Міністерства освіти і 

науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального 

року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листом 

Міністерства освіти і науки України від 27.07.17 №1/9-413 «Про деякі питання 

щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному 

році», з 28 жовтня по 05 листопада 2016 організовано проведення змістовного 

дозвілля дітей під час осінніх канікул. 

 

 

29-30  жовтня учні груп 8-1,8-2 та 9-2 побували на екскурсії у місті Одеса.  

      У перший екскурсійний день ми відвідали перлину Одеси – «Аркадія» 

(що у перекладі з грецького  - «ворота Раю»), відомий Французький бульвар, 

вулицю Деребасівську, на якій завжди прекрасна погода, Приморський бульвар, 



пам’ятник Дюку та Потьомкінські сходи, оперний театр, пам’ятник «12 стільців», 

пам’ятник Утьосову, Свято-Преображенський собор.  Місто унчів вразило своєю 

величністю та красою, архітектура його  нагадала рідне місто Дніпро. 

30  жовтня учні побували у катакомбах Одеси. Створені катакомби першими 

одеситами, які  будували нове місто в  степу. Вони добували камінь з піщанику, 

так з’явилися  заплутані підземні лабіринти – одеські катакомби. Вони найдовші у 

світі, згідно легенд, у них заховані великі скарби. Там під час Другої світової 

війни розміщалися партизанські загони, які  боролися за звільнення Одеси та 

України від фашистських загарбників.  

На автобусній екскурсій відвідали Морський порт – музей під відкритим 

небом, у якому збереглися архітектурні та скульптурні пам’ятники історії порту. 

Порт – це міні місто у великому місті, з розвинутою інфраструктурою, вулицями 

набережної, скверами та майданами, бюветами, поліклінікою, навчальним 

центром, спортивним комплексом, автозаправочною станцією і дендропарком. 

Порт з його великим, потужним терміналом та унікальною спеціалізованою 

технікою має важливе міжнародне значення. Порт - це місто професійних 

майстрів моря з своїми традиціями та династіями. 

Всі учні були захоплені змістовними та цікавими розповідями про місто 

«Перлину біля  моря». 

 

30 жовтня учні групи 11 – 2 відвідали Музей монет України в приміщенні 

Радабанку. Де працівниками банку зібрана повна колекція ювілейних та 

пам’ятних монет які випущені на території України за часів її незалежності. 



 

31 жовтня учні групи 9-1 зустрілися за чашкою чаю, щоб поговорити про 

наші народні й релігійні традиційні свята, а особливо про День святих! Адже під 

час канікул багато хто святкував контроверсійне свято – Хеллоуїн. 

Для когось Хеллоуїн – це можливість стати казковим чудернацьким 

створінням і повеселитися з друзями. А хтось вважає, що це – «диявольське 

святкування, яке не повинне з'являтись у лексиконі українців». Що ж, у кожного 

своя думка на цей рахунок. Але яке ж все-таки відношення Хеллоуїн має до 

України? 

У кінці виховного заходу «День усіх святих чи бал демонів?                                

(сторінками народного календаря)» ліцеїсти твердо вирішили, що повинні перш 

за все дотримуватись своїх власних традицій – отож День усіх святих у 2018 

році у православних випадає на 3 червня.  

Але потрібно поважати й інші культури. Інакше нам не стати частиною 

світової спільноти, до якої ми так прагнемо. А коли навчимося адекватно 

сприймати інші культури, зможемо поділитися зі світом і своїми звичаями та 

традиціями.  

Тож ігри, смішні пророцтва, кумедні конкурси допомогли дізнатися більше 

про традиції святкування Хеллоуїна та про День усіх святих. 

А солодкий чай, цукерки, печиво, фрукти за столом сприяли дружньому 

спілкуванню складеної уже сім’ї 9-1 групи! 

http://www.uamodna.com/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/


 

         01 жовтня пройшло творче засідання парламенту ліцею з питань планування 

роботи на ІІ чверть та закінчилося проведенням тренінгу «Як розвинути 

мотиваційну готовність». 

 

В нашому ліцею приділяється велика увага не тільки якісному навчанню, але 

й всебічному розвитку ліцеїстів, зокрема їх естетичному вихованню. 1 жовтня 

учні групи 10-1 відвідали Дніпропетровський художній музей, який є одним з 

найстаріших музеїв у всій Україні. Під час півторагодинної  оглядової екскурсії 

ліцеїсти дізналися, що музей  був відкритий в 1914 році за підтримки членів 

художньої комісії Катерино-славського наукового товариства. Колекція музею 

нараховує близько 8,5 тисяч полотен, а також графіки, скульптури і предметів 

декоративно-прикладного мистецтва від 16 до 21 століття 

        У 8 залах постійної експозиції представлено колекцію російського, 

українського й західноєвропейського мистецтва XVII — початку ХХ ст. (ікони, 



парсуни, народні картини, портрети, краєвиди, жанрові картини), радянського й 

сучасного українського мистецтва.  

        Ліцеїсти з великою цікавістю познайомилися з роботами таких великих 

художників як І. Шишкін, В. Боровиковський, І. Левітан, К. Коровін, І. Рєпін, В. 

Сєров та багатьох інших.  

 

02 листопада Ракша Анастасія, Білик Олександра, Пачура Олеся та 

Бакуленко Катерина в Міському палаці дітей та юнацтва взяли участь в майстер 

класі та відбірковому турі міського конкурсу «Собори наших душ».  

 


