
Підсумки осінніх канікул 2018/2019 н.р. 
 

Україно-Литовська дружба 
 

Учні групи 11-1 стали учасниками івенту у рамках Українсько-Литовського проекту з 
соціального підприємництва, який відбувся у НТУ «Дніпровська політехніка» за участю 
молоді Литви та студентів і старшокласників нашого міста. За  програмою заходу ліцеїсти 
взяли участь у тренінгу «Україно-Литовська дружба», де мали чудову нагоду 
поспілкуватися з молоддю Литви, отримати знання про культуру країни і життя молоді та 
познайомилися з умовами вступу до найпрестижнішого університету Литви – 
Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса. Під час тренінгу «Як покращити 
обізнаність літніх людей в ІТ-технологіях» учні отримали базові знання з соціального 
підприємництва та навички роботи у міжкультурній команді. Крім того ліцеїсти отримали 
можливість вдосконалення навичок спілкування англійською мовою, оскільки мовою 
заходу  була англійська. По завершенню заходу учасники отримали сертифікати та взяли 
участь у флешмобі «Два прапори». 

 

 

 
Книжковий майданчик 

 

Читання – не тільки заняття, яким можна заповнити свій вільний час, розважитися. Під 
впливом розумних, талановитих книг ми змінюємося, читання робить нас розумнішими, 
добрішими, досвідченішими. Читання розвиває наші розум і серце. Ось чому книги завжди 
поруч з нами, потрібні нам, супроводжують нас від раннього дитинства до старості. 

В ліцеї було проведено захід у вигляді книжкового майданчика, де відбувалася 
презентація учнями своїх улюблених книг. 

Гасло презентації – «Прочитай, не пожалкуєш!». 
Дякуємо всім шанувальникам книги за те, що принесли і презентували свої улюблені 

книги. Ви підтвердили, що читаєте багато і продуктивно, не тільки пригодницькі твори та 
«жахіття», але й дуже серйозну ґрунтовну літературу, як «Найкоротша історія часу» 
Стівена Гокінґа, наприклад.  Читаєте не тільки російською й українською мовами, але й 
англійською, як ми побачили. Читаєте не тільки паперові видання, але й електронні 
книги, це ми теж бачили сьогодні. 

Ми довідалися, які ви всі різні, які у вас різні читацькі смаки й інтереси. І кожен з вас – 
особистість. І щоб ця особистість розвивалася, розвивалися душі, розум і серце, ви повинні 
бути уважними, вдумливими, працьовитими читачами. «Читайте! Нехай не буде жодного 
дня, коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки з нової книги!» (К. Паустовський). 

 
 



Психологічний тренінг 
 
30 жовтня в фінансово-економічному ліцеї практичний психолог, Кралька  Світлана 

Василівна провела тренінг «Біософт» як засіб подолання конфліктів» для учнів 8 класів. 
Діти отримали знання та вміння уникати конфліктних ситуацій, вміти домовлятися, 
приймати себе такими, які ми є та ставати кращими. 

 

Учні ФЕЛ святкують День фінансового факультету  
Університету митної справи та фінансів 

 
Учнів ФЕЛ запросили до Університету митної справи та фінансів. Самохатня М., 

Рябініна Д. та Журавель Ю. взяли участь у фінансовій грі «Уолл Стріт», присвяченій Дню 
святкування фінансового факультету 01.11.2018. Учениці були представниками змішаної 
команди «Мікс» учнів фінансово-економічного ліцею та студентів Технологічного 
коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету. А ще у грі взяли 
участь команди студентів на чолі з деканами економічного, юридичного, технічного, 
фінансового та факультету управління. Сюрпризом для учасників стала участь команди 
викладачів фінансового факультету. 

У грі не було переможців і переможених. За умовами гри кожна команда нарощувала 
свій капітал. У фіналі за зароблені гроші команди могли придбавати собі цінні подарунки 
на аукціоні. Тож за виграні кошти команда «Мікс» змогла придбати собі знижку на 
відвідування катка та антикафе «Место», а також сертифікат на отримання студентського 
квитка міжнародного зразка ISIC. Крім того від команди викладачів команда «Мікс» 
отримала подарунок – сертифікати-знижки на відвідування салонів краси. 

На жаль, кожна гра, навіть найбільш захоплива, завжди закінчується. Але залишаються 
прекрасні спогади про святкування 27 років фінансовому факультетові! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мир цікавого та таємничого 
 

1 листопада група 10-1 відвідала Планетарій у м.Дніпрі - один з п’яти, які працюють 
сьогодні в Україні, і це вже робить його унікальним. 

Встановлений в "зоряному" залі апарат фірми "Карл Цейс Йена" створює віртуальну 
картину зоряного неба в будь-яку погоду і будь-який час доби. Це дозволило учням 
потрапити у вражаючий пізнавальний, науковий та романтичний світ під зірками. 

Ліцеїсти їз задоволенням прослухали лекцію «Земля не одинока!» 
Діти дізналися про сенсаційне відкриття потенційно придатних для життя планет. 

Пошуками позасонячних планет астрономи займаються кілька десятиліть. Однак, в 
основному, в поле їх зору потрапляють гігантські об'єкти, абсолютно непридатні для 
життя. Це зрозуміло - їх легше виявити на великих відстанях. Відкрити планету, схожу на 
Землю хоча б за розмірами, це велика рідкість. Тим більш сенсаційним стало відкриття 
відразу семи планет, що потрапляють в зону життя і розташованих порівняно недалеко 
від нас. Як вдалося їх виявити? З чим ми можемо зустрітися в цих світах? Чи є серед семи 
планет населені? Це залишається таємницями. 

Також екскурсовод розповіла про життя зірок. Вони, як люди, народжуються в 
темряві космосу, переживають "дитинство" і "старість", відчувають катастрофічні зміни 
або тихо згасають. Їх життєвий шлях буває часом досить драматичним, зате в кінці цього 
шляху зірка може перетворитися в дивовижний об'єкт: чорну діру, білого карлика або 
пульсар. 

Особливо цікаво було потримати в руках уламок справжнього метеориту! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія до музею АТО 
 
02 листопада 2018 року учні групи 8-1 відвідали музей АТО. Учні відвідали чотири 

експозиції музею з різним змістом,  які занурили учнів до подій на Донбасі. Адміністрація 
музею подарували художні книжки ліцеїстам «У вогняному кільці». 

 

 

 

http://planetarium.dp.ua/afisha/

