
Вчительський флешмоб 
 
        1 вересня після закінчення занять вчителі приєдналися до національно-

патріотичного флешмобу «Не ми в Україні, а Україна в нас і в серці Європи», 

який тривав у навчальному закладі протягом дня. Викладачі сіли за парти та під 

диктовку вчителя-методиста Хоменко Ольги Миколаївни написали диктант з 

української мови про незалежну та суверенну Україну. 

 
 

Фотосесія «Не ми в Україні, а Україна в нас і в серці Європи» 
 
Першого вересня після уроків ліцеїсти взяли участь у національно-

патріотичній фотосесії. Найкращі фотографії кожної групи було направлено на 

міську фотовиставку з національно-патріотичної тематики. 

Вчимося толерантності 
 

07 вересня для учнів 11-х класів ліцею було організовано незвичний урок. 

Перше заняття з нового курсу за вибором «Історія Голокосту» провів директор 

Інституту «Ткума» і Музею Голокосту, автор підручника з всесвітньої історії для 

11-ого класу  д-р І.Я.Щупак. Під час уроку згадували вірменський геноцид, 

Голодомор, депортацію кримських татар, говорили про особливості «остаточного 

вирішення єврейського питання» в Україні, пам’ять про Другу світову війну та 

про необхідність вивчення трагічних сторінок історії задля виховання 

толерантності. 

Дякуючи д-ру Ігорю Щупаку та координатору освітніх програм інституту 

«Ткума»  Ірині Піскарьової,  наші  учні отримали комплект навчально-методичної 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fel2005.dp.ua/i/0000/1296.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1297.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1298.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1330.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1299.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1299.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1330.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1330.jpg


літератури для нового курсу, мультимедійний посібник та нові наукові видання 

Інституту вивчення Голокосту. 

 

 

День міста 
 

09 вересня та 10 вересня ліцеїсти взяли активну участь у святкуванні Дня 

міста. 

09.09.17 учні групи 9-1 взяли участь у святковій ході «I love Dnipro», де 

презентували учнівське самоврядування ліцею, також до святкової ходи були 

залучені вихованці гуртка «Гідробілогія» (учні групи 10-1). 

09.09.17 до фітнес-марафону «Дніпро-Фітнес-Штурм» приєдналися учні групи 

9-2. 

10.09.17 учні групи 10-2 відвідали фестиваль «Самар-Дніпро-Фест» на 

території пам’ятки історії національного значення Новобогородицької фортеці. 
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«У юннатів кордонів немає» 
 

 14 вересня 2017 року на базі  Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних натуралістів» пройшло загальне міське свято «У юннатів 

кордонів немає»  в рамках Всеукраїнської  акції «День юннатів». На святі було 

представлено творчий звіт за 2017 рік роботи гуртка «Основи гідробіології», який 

працює на базі Водно-інформаційного центру ліцею. 

Робота гуртка була високо оцінена у місті та області. В обласному конкурсі 

«Краще еколого-натуралістичне об’єднання» досвід роботи гуртка  посів І місце і 

нагороджений похвальною грамотою. 

Під час проведення свята наші ліцеїсти привітали юних натуралістів, 

допомогли їм скласти  присягу та відпустили голуба миру. 

 

Екологічним бути логічно 
 
14 по 15 вересня в місті Заліщики Тернопільської області проходила друга 

міжнародна науково-практична конференція, присвячена 170-й річниці початку 

ґрунтових палеонтологічних досліджень у цьому регіоні. 

   У роботі конференції приймали участь науковці, викладачі, студенти та учні 

з різних міст України. 

   Вихованцю групи 9-2 нашого ліцею Юсипіву Михайлу пощастило побачити і 

почути багато цікавого, пов’язаного з дослідженнями екосистем каньйонового 

Придністров’я. Михайла зацікавило флористичне та фітоценотичне різноманіття 

природоохоронних територій та проблеми його збереження, зообіота та її 

інвентаризація в національному природному парку «Дністровський каньйон». 

  На засіданні природничого гуртка ліцею «Основи біології» юний дослідник 

розповів про актуальні питання екологічного менеджменту природоохоронних 

територій та оптимізації екомережі. 

  Це поповнить екологічні знання ліцеїстів інформацією про збереження 

природного різноманіття та сталого розвитку в регіоні. 
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21 вересня – Міжнародний День миру 
 

Щорічно 21 вересня ліцеїсти відзначають День миру та стають активними 

учасниками тематичних акцій. Цього року учні 8-9-х класів створювали 

колективний малюнок миру. Кожен учень намалював  послання та додав свій 

штрих до спільного малювання. 

Учні 10-х класів розробили комп’ютерні колажі власного бачення миру. 

 

День партизанської слави 
 

Своїми подвигами прославили нашу Вітчизну різні покоління українського 

народу. На своїх плечах винесли вони тягар найстрашнішої  війни  ХХ століття – 

Другої світової. 

   Щорічно 22 вересня згідно з Указом Президента України від 30 жовтня 2001 

року  в Україні відзначається  День партизанської слави. День партизанської 

слави відзначається як данина всенародної пошани тим, хто в суворий військовий 

час боровся з нацистами в глибокому тилу ворога, не жаліючи крові і самого 

життя.  

 

 

 

 

 

 
 

http://fel2005.dp.ua/i/0000/1366.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1367.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1370.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1371.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1372.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1373.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1374.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1375.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1375.jpg


   Учні  групи 11-1 підготували  тематичну  лінійку, на якій розповіли про 

учасників Амур-Нижньодніпровського молодіжного підпілля, які  під час 

німецької окупації  1941-1942 рр.  чинили опір загарбникам. 

 

 

Сімейна екскурсія до витоків українського козацтва 
 

30 жовтня батьки та учні групи 9-2 відвідали хутір «Галушківка», який був 

заснований запорізькими козаками наприкінці ХVII-го століття та відроджений на 

околиці сучасного села Гречане Петриківського району Дніпропетровської 

області. 

Хутір «Галушківка» - єдиний етнографічний комплекс, який складається з 

трьох садиб XIX-го століття. 

За кілометр від хутора екскурсійний автобус зустрічали вершники в 

українському вбранні та прапорами в руках. А біля садиби на нас чекав господар з 

господинею та хлібом-сіллю. 

Особливий інтерес у учнів та батьків викликав етнографічний музей Хреста та 

сільського побуту. 

А в шинку на нас чекав традиційний козацький обід з кулішом, варениками та 

узваром. 

До самого вечора звучали українські пісні, смажились шашлики, діти 

виступали перед батьками з виставою про кохання, а потім усі разом їздили на 

конях, дивились виступи сучасних козаків. Довгі щедрі столи на подвір’ї садиби 

єднали батьків та дітей, сучасність та історію. 
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Виховуємо толерантне покоління 
 
Протягом 27-29 вересня 2017 р. у Києві  проходив Фінал XIV Міжнародного 

конкурсу творчих робіт школярів, студентів, аспірантів і вчителів «Уроки війни та 

Голокосту – уроки толерантності», організований Українським інститут вивчення 

Голокосту «Ткума»  за  підтримки  Міністерства  освіти  і  науки  України. Цей 

конкурс на основі усвідомлення уроків історії має сприяти поширенню в 

суспільстві ідей гуманізму та толерантності, неприйняття шовіністичної та 

ксенофобської ідеології, проповіді насильства та тоталітарної ідеології. 

Представити  свою  роботу  була  запрошена  і  учениця  групи  11-

1  фінансово-економічного  ліцею  Гужва Надія.  Її  творча  робота  була  створена 

за  мотивами  книги  Джона  Бойна «Хлопчик у смугастій  піжамі» і  присвячена 

пам’яті дітей-жертв Голокосту під час  Другої  світової війни. 

  За  результатами  захисту  Надія  зайняла  ІІ  місце  у    конкурсі  в  номінації 

«Художня  майстерність».  Вітаємо  Надію  та  її  керівника  Шаріпову  Тетяну  Во

лодимирівну  з  перемогою! 

 

 

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» 
 
Протягом вересня ліцеїсти взяли активну участь у Всеукраїнській акції «За 

чисте довкілля». Перед початком навчального року ліцейське подвір’я уквітчали 

хризантеми у кашпо на підвіконнях та крильці будівлі, дбайливо висаджені 

учнями. До Дня вчителя учні десятих класів подарували ліцею зелений подарунок 

із туй та ялівців різних сортів, продовживши традиції випускників ліцею. 
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З подякою від ФЕЛу 
 
«Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму 

як почуття і як базової якості особистості», - зазначено в Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

З метою формування у ліцеїстів національної свідомості, причетності до 

творення сьогодення України, виховання гордості за тих, хто  стоїть на захисті 

незалежності і територіальної цілісності країни, учні групи 10-1 напередодні Дня 

Захисника Вітчизни відвідали 25-у окрему повітрянодесантну бригаду у смт. 

Гвардійське. Під час оглядової екскурсії ліцеїстам розповіли про історію та про 

бойовий шлях з’єднання, продемонстрували бойову техніку. Ліцеїсти мали змогу 

відчути себе десантниками. 

Старшокласники привітали воїнів зі святом, в рамках благодійної акції «Від 

серця до серця» вручили подарунки та вшанували пам'ять тих, хто загинув під час 

виконання бойових завдань. 

 

День Захисника України 
 

 З метою вшанування мужності та героїзму, захисників незалежності і 

територіальної цілісності, військових традицій Українського народу, сприяння 

подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві Президентом України 

встановлено День захисника України (Указ від 14 жовтня 2014 року № 806) – 

свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня. 

Напередодні в ліцеї 12 жовтня пройшли спортивні змагання серед хлопців 8-9-

х класів, хлопці 10-11-х класів змагалися в стройовій підготовці. 

13 жовтня учнями групи 11-2 проведено інформаційну лінійку «Відповідь 

нескореного народу» та огляд-конкурс інсценованої національної пісні. Ліцеїсти 

підійшли до конкурсу творчо, креативно, використали сучасні та традиційні 

національні пісні. 
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Знайомимось з природними дивами України! 
 

14 жовтня учні групи 9-1 відвідали музей-заповідник «Кам’яна Могила»-

науково-дослідницький та культурно-освітній заклад, зібрання пам’яток 

матеріальної та духовної стародавньої культури, пов’язаної з історією України та 

Євразії, який знаходиться поблизу Мелітополя (село Терпіння) у Запорізькій 

області над річкою Молочною. 

Упродовж екскурсії ліцеїсти дізналися, що Кам’яна Могила (або Місце сили, 

як кажуть у народі) давніша за Стоунхедж, єгипетські піраміди й була протягом 

багатьох тисячоліть «Меккою» стародавніх жерців Великого Степу, які залишили 

тут сакральні знаки своєї релігії. На цьому місці у різний час жили стародавні 

мисливці, скотарі, землероби, пізніше по цій землі пройшли кіммерійці, скіфи, 

сармати, гунни, хозари, половці… 

Особливий інтерес у учнів викликав жертовний камінь, що знаходиться в 

західній частині Могил і, за повір’ям, має лікувальну силу й заряджає позитивною 

енергетикою. 
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Ввечері учні грали, співали, дружно спілкувалися в гостинному будинку «У 

Ірини». Мали змогу прогулятися узбережжям Азовського моря. 

15 жовтня, другий день мандрівки, діти провели в біосферному заповіднику 

Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна – унікальному куточку природи, який 

знаходиться на півдні України, в Херсонській області. Заповідник став 

переможцем всеукраїнського конкурсу «Сім природних див України», також він 

належить до сотні найбільш відомих заповідників і парків планети. 

У тутешніх степових екосистемах налічується більше 500 видів вищих рослин і 

понад 3 тисяч видів тварин. Особливо вразили птахи, що гніздяться на території 

Асканії-Нова, або зупиняються тут під час сезонних міграцій: білі і чорні лебеді, 

фламінго, журавлі, дрохви, стрепети, сірі куріпки, степовий орел. 

Окремої уваги заслуговує Асканійський дендрологічний парк, створений в 

кінці ХІХ століття на площі близько 200 га, що восени виглядає особливо чудово. 

Тож вихідні залишили незабутні емоції у серцях дітей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у спортивному пробігу 
 

21 жовтня 2017 р. учні ліцею взяли участь у міському легкоатлетичному 

пробігу «Миля Миру». 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 жовтня 2017 року – 73 річниця визволення України. 
 

На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей, з 22 червня 1941 року 

по 28 жовтня 1944 року. 

Група 10-2 підготувала лінійку до цієї важливої події. 
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Софійкіни нотатки  

(враження після участі в «Агентах змін-2017») 
 

У п'ятницю ввечері повернулися додому після НЕЙМОВІРНОГО тижня! 

Я була на ІІІ етапі #АгентиЗмін-2017. Це було НАДЗВИЧАЙНО. Якщо чесно, 

то навіть не вистачає слів описати ці 5 днів. Дуже насичена програма, цікаві 

лекції, тренінги. 

Цього року я та ще декілька минулорічних агентів були на ІІІ етапі у ролі 

наставників. Приїхавши у Пущу-Водицю, знову відчула звичайну атмосферу, 

домашню теплоту та незвичайну іншу роль, місію: донести новому сезону, що 

життя після проекту Є, та воно триває! 

Презентувала свої проекти і відчувала піднесеність на душі, коли до мене 

підходили, питали про мої заходи та радилися щодо переробки презентацій. Дуже 

класні відчуття. 

Тепер дуже хочу розказати про наш графік: 

 У перший день була вражена та мотивована різноманіттям проектів і їх 

концепцією. Багато підлітків робили проекти по роботі з дітьми, соціальні 

проекти та спрямовані на розвиток, як розумового, так і фізичного здоров'я – 

це  гріло душу. 

 На другий день, після безсонної ночі були представлені оновлені презентації 

проектів. Чесно кажучи, була вражена тим, як були представлені ті ж самі проекти 

наступного дня, але вже у іншій формі. Дуже яскраво та упевнено. 

 На третій день, встали трохи раніше, почали збиратися до Києва, на потужний та 

яскравий день. Після сніданку поїхали на презентації проектів до America House. 

Велика кількість гостів та журналістів не злякали наших учасників. І це круто, 

молодці! 

Після цього швиденько зібрались та поїхали до Міністерства освіти та науки 

України. Там зустрілися з Лілією Гриневич, яка розповіла, що на нас чекає у 

майбутньому. 

І після такого насиченого дня ми поїхали...до Театру опери! 

Вистава, яку ми слухали італійською мовою, називалася «Турандот». Емоції 

переповнювали, було круто! 

Приїхавши у Пущу десь о 23:00, усі завалилися спати. 

- Четвертий день – повний стан спокою. Цікаві майстер-класи та воркшопи. 

Але це ще не все). Потім був Вечір талантів, але що відбувалося там – не передати 

ніяким постом, бо то треба було бачити. Було дуже смішно та весело, бо ми 

проводили КВН-пародію). 

- На останній день, відвідали IT- компанію "V45". Там мені сподобалося. 

Після – момент печальки, яка нахлинула на всіх, бо вже їхали на вокзал. Море 

сліз та обіймів. 

Дякую кожному, з ким я познайомилася, бо такі емоції все одно не передати 

словами. 

За цей робочий тиждень набралась мотивації та нових ідей щодо планів на 

майбутнє. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD2017?source=feed_text&story_id=1989357154645273


Велика вдячність улюбленим організаторам та родині, яка дала змогу 

пережити це все ще раз. Дуже люблю всіх вас. 

ДЯКУЮ Katerina Klyuzko, Olga Budnyk,  Сергій Корнилюк,  Iryna 

Kolotylo, Юлия Денега, Оленка Котляр та новим агентам, бо наразі, в мене 

з'явилося ще більше друзів по всій Україні. 

Дякую! 

 

Засідання парламенту 
 

01 жовтня пройшло творче засідання парламенту ліцею з питань планування 

роботи на ІІ чверть та закінчилося проведенням тренінгу «Як розвинути 

мотиваційну готовність». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відпочиваємо культурно! 
 

 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. 
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https://www.facebook.com/irina.kolotylo?fref=mentions
https://www.facebook.com/irina.kolotylo?fref=mentions
https://www.facebook.com/yulia.denega?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001848676179&fref=mentions


Відбірковий тур «Собори наших душ» 
 
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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подорож до Одеси 
 

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. 

Всі учні були захоплені змістовними та цікавими розповідями про місто 

«Перлину біля  моря». 
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Цвіти і смійся, рідне слово! 
 

9 листопада – День української писемності та мови. Це одне з наймолодших 

державних свят. Його запроваджено 1997 року за ініціативою Всеукраїнського 

товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. Учні групи 10-1 на святковій 

лінійці ще раз наголосили, що мова – це безцінний дар, який треба шанувати як 

батька і матір, родину і батьківщину. Для нас рідна мова – це не тільки дорога 

спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками й сотнями 

поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю 

загальнолюдської культури. Ліцеїсти нагадали вражаючі факти про те, що 270 

років поспіль різні правителі намагалися знищити українську мову, а разом з нею 

й український народ, прагнули, аби він був покірним рабом без мови, без усної 

народної творчості, тобто без коріння роду нашого. Сила слова безмежна. 

Особливо, коли воно живе, іскристе, емоційно виважене. Коли воно сліпуче, "як 

проміння ясне", а могутнє, "як хвилі буйні". На лінійці пролунали поетичні 

перлини про мову, а Софія Туголукова зачарувала всіх славнозвісною 

українською піснею. 

 

 

 

 

Учнівська конференція «Гідність та свобода українського 

народу – вияв європейської ідентичності» 
 

21 листопада представники ліцейського парламенту Білик Олександра та 

Пархомук Аміна взяли участь у міській учнівській конференції «Гідність та 

свобода українського народу – вияв європейської ідентичності». Одним із 

напрямків роботи конференції була тема: «Волонтерська діяльність як вияв 

активної громадської позиції». Ліцеїстам було цікаво дослідити дану тему, тому 

що в ліцеї навчаються творчі та активні учні, які займаються суспільно корисною 

діяльністю заради розвитку світу навкруги себе. 
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 Учениці 10 класу ліцею Туголукова Софія та Брайченко Софія почали свою 

волонтерську діяльність з участі у Школі громадянського патріотичного та 

волонтерського виховання для підлітків «Агенти Змін». При відборі до школи 

дівчата писали есе на тему  «Цінності ХХІ століття»,  і це змусило 

дівчат  подумати над своїми життєвими цінностями, пріоритетами українців, 

нашою ментальністю та діями. У школі дівчата розглядали питання особистої ролі 

у громаді, суспільстві, можливості та розвитку індивідуальності, волонтерської 

участі та навчилися писати та реалізовувати власні проекти, спрямовані на 

покращення суспільства в цілому.  Після випуску вони зрозуміли, що все у наших 

руках, і ми спроможні  змінювати і змінюватись на краще. Тому нам є  чим 

поділитися з учнями міста. 

 

 

 

День Гідності та Свободи 
 

21 листопада – День Гідності та Свободи. Свято запроваджено Указом 

Президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні 

ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх 

поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI 

століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які 

восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних 

інтересів нашої держави та її європейського вибору. 

Учні групи 9-1 на святковій лінійці ще раз наголосили, що Україна – це 

територія гідності й свободи. Такими нас зробили безсмертні подвиги козаків, 

Січових Стрільців, студентів, що полягли під Крутами, і, звісно,  дві революції – 

наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція Гідності 2013 

року. 

Українська земля щедро полита кров’ю її синів. На жаль, і сьогодні на 

території нашої держави немає спокою, після Майдану розпочалися військові дії 

на Сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та 

мирних жителів. 

За зведеними даними Міністерства оборони України на 24 жовтня 2017 року в 

зоні АТО загинуло 432 дніпровці. Серед загиблих і Герой України Яровий 

Микита Олександрович - «Герой України» (посмертно). 

Усіх найкращих дітей України, що поклали життя за волю і гідність рідної 

землі, ліцейське братерство вшанувало хвилиною мовчання.    

 

 

 

http://fel2005.dp.ua/i/0000/1538.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1539.jpg
http://fel2005.dp.ua/i/0000/1540.jpg


 Учні ліцею щорічно беруть участь в акціях «Лист пораненому», «Шкарпетки 

для воїнів», «Хай ангели тебе оберігають», «Від серця до серця» задля підтримки 

солдатів, працюють волонтерами. На лінійці твердо вирішили і 

надалі залишатися небайдужими до своєї Батьківщини! Бути гідними її! 

  

 

«Права людини, права дитини» 
 

Щороку 10 грудня міжнародне співтовариство відзначає День прав людини. 

Саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 

декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав 

людини. 

Згідно із Загальною декларацією прав людини, ці права — громадянські, 

політичні, економічні, соціальні — не даруються державою, а належать кожному 

від народження. Вони є основою людського існування і розвитку, а тому не мають 

кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є 

внутрішньою справою тієї чи іншої країни. 

Права, перераховані в Декларації, прийнято ділити на 2 групи: перша - 

громадянські й політичні права,  друга - економічні, соціальні та культурні права. 

8 грудня пройшов захід на тему: «Права людини, права дитини». 

На передодні учні  групи 8-2 провели опитування наших ліцеїстів та педагогів. 

Вони звернулись з питанням:  «Що для Вас значить права людини?» За 

результатом опитування було створено відео, з яким ознайомили ліцеїстів на 

лінійці. 
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Лектори ознайомили учнів з основними правами людини і дитини. Захід 

закінчився створенням плакату «Дитина має право». 

 

 

«Вони першими ринулись в бій» 

 (до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС) 
 

Минають роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно 

хвилює людей – і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто 

народився далеко від покривдженої землі. 

Учні ліцею зібралися сьогодні на лінійці, щоб вшанувати тих, хто першим 

ринувся в бій з невидимим ворогом – радіацією, тих, кого  ми сьогодні згадуємо, 

як героїв, тих, хто ціною свого здоров’я, а іноді і життя, заступив нас з вами, нашу 

Україну, не допустив ще більшого лиха. 
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