
 
Інформаційно-мет одичне видання Комунального закладу загальної  

 середньої освіт и «Ліцей №142 імені П’єра де Куберт ена» Дніпровської 
міської ради  

 (виходить щоквартально) 

 Зустрічай нас, рідна школо! «Ліцею, vivat!» 

 Тренінг «Міжособистісні взаємини: від спілкування до взаємодії» 

 Міська серпнева нарада з біології 

 Загальні збори колективу 

 Олімпійський тиждень 

 Святкуємо День міста 

 Про подяку міського голови директору ліцею Хмеленко Л.В. 

 Ліцей - переможець конкурсу кращих моделей закладів освіти! 

 « Школа і поліція» 

 

 Всеукраїнський спортивно- масовий захід Cool Games- 2018 

 Обласний Олімпійський урок 

 Педрада з теми «Нова українська школа – виклики та перспективи 

освітньої реформи» 

 Перше засідання психолого-медико-педагогічого консиліуму 

 Засідання Євроклубу: « Народовладдя – це міф чи реальність?» 

 

 Свято з нагоди присвоєння ліцею імені П’єра де Кубертена 

 Тиждень предметів художньо-естетичного циклу 

 Шкільна олімпіада з української мови та літератури серед учнів 

  5-х - 11-х класів 

 Гарбузове свято 

 Хеллоуїн 

 Бесіди з правил безпечної поведінки на осінніх канікулах 



Зустрічай нас, рідна школо! 

«Ліцею, vivat!» 

   Свято Першого дзвоника  пройшло під гаслом 

«Ліцею, віват!». Першокласників до своєї родини 

гостинно приймали учні, вчителі та адміністрація 

навчального закладу. 

   Під час святкових урочистостей першокласники читали вірші про те, 

як вони готувалися до свого першого дня в школі. Голосно звучала 

урочиста музика, звідусіль лунали теплі слова, і кожне дитяче серце, 

хвилюючись, відгукувалося на заклик першого дзвінка. 



   Свято продовжилося у мальовничому заказнику "Лівобережний". У дружній 

та веселій компанії учні раділи наданню навчальному закладу статусу ліцею 

імені П'єра де Кубертена, вони пригадали основні олімпійські цінності, які  

зобов'язалися наслідувати. Після бесід ліцеїсти відпочивали, граючи у різні 

ігри: інтелектуальні, спортивні. Всі весело та цікаво провели час! 



Міська серпнева нарада  

   На серпневій нараді вчителів біології 

учитель  Лоянова З.М. представила досвід 

роботи з теми «Сучасний урок в розрізі вимог 

сьогодення». 

 Тренінг «Міжособистісні взаємини: від 

спілкування до взаємодії» провела учитель  

біології Лоянова З.М. для учнів 5-х -11-х класів. 

Учасники тренінгу розвивали вміння працювати у 

команді. Пригадали, що таке міжособистісне 

спілкування, з цікавістю дізналися, що думають 

про них інші, як почувають себе поруч із ними. 

Тому що пізнати себе краще допомагають саме 

відгуки інших людей. Разом з вчителем діти 

створили своєрідну «скарбничку мудрості» і 

переконалися, що якщо шукаєш погане, то 

обов'язково його знайдеш і ніколи не помітиш 

нічого доброго. Висновок: необхідно вчитись 

працювати в команді і в усьому намагатися бачити 

позитив! 

Загальні збори колективу 

   В атмосфері співдружності, співпраці, доброзичливості присутні обговорили 

питання щодо основних принципів роботи закладу в статусі ліцею, 

познайомилися з положеннями Меморандуму, зміст якого закладає основи для 

подальшої ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. 



Олімпійський тиждень 

   Урочисті заходи з нагоди відкриття Олімпійського тижня в 

ліцеї імені П’єра де Кубертена розпочалися 11 вересня 

традиційною естафетою Олімпійського вогню. 

Вітаємо переможців у багатоскоках:  

7-А, 8-А, 9-Б та 11-Б класи!!! 

Вітаємо переможців у перетягуванні 

канату: І місце – 11-Б, ІІ місце – 10-А, 

ІІІ місце – 9-Г!!! 

   Учні 4-х класів відтворили Олімпійські 

кільця шикуванням на футбольному 

майданчику.  Продовжили святкування 

спортивні змагання у багатоскоках та 

перетягуванні канату. 

 Хіт цієї осені – перетягування канату серед дівчат! 

Переможниці – збірна команда дівчат 9-х класів!!! Вітаємо! 



   12 вересня ліцеїсти взяли участь у виставці креативної творчості:  

створили колекцію Олімпійських кілець із вторинних матеріалів. 

Немає меж для фантазії наших вихованців!!! 

Дякуємо всім за активну участь!!! 

Найменші ліцеїсти створили власну виставку малюнків з теми «Я і 

спорт».  А учні 6-х та 8-х класів ранок п’ятниці прикрасили  постерами 

«Підведись з дивану!» 

   13 вересня Олімпійський урок для учнів 7-х та 9-х класів провели діти - 

учасники Міжнародного молодіжного форуму  ім. П’єра де Кубертена! 

Аудиторія була підібрана невипадково, тому що учні 9-х класів є 

потенційними претендентами на участь у наступному Форумі, що 

відбудеться у 2021 році на Кіпрі.   



День міста 

   Вчителі та учні ліцею взяли участь у карнавальній ході  

"I Love Dnipro".   З Днем народження, рідне місто! 

   За сумлінну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, 

відданість справі, вагомий особистий внесок в ефективну організацію та 

проведення заходів з нагоди святкування Дня міста було нагороджено  

Людмилу Вікторівну! Вітаємо!!!! 

Подяка міського голови директору нашого ліцею Хмеленко Л.В. 



  Ліцей - переможець  конкурсу кращих 

моделей закладів сприяння сталому 

розвитку та інтегрованого розвивального 

освітнього середовища випереджаючої 

освіти для сталого розвитку: «Освітній 

простір для стійких життєвих звичок» в 

номінації № 1 «Управлінська модель 

школи сприяння сталому розвитку» з теми 

«Інтегрування еколого-економічної освіти 

в освітній процес». 

 

Школа і поліція 

 В нашому ліцеї продовжує діяти програма «Школа і поліція», мета якої -  

сприяти створенню безпечного середовища, зменшенню злочинності у 

навчальному закладі, партнерству між школою і поліцією, формуванню 

позитивного сприйняття поліції громадою, захисту вразливої категорії учнів. 



Всеукраїнський спортивно – 

масовий захід  

   На цьому чудовому святі наші учні - 

учасники Всеукраїнського фіналу Cool 

Games -2018 провели майстер-клас для 

гостей! Всі охочі мали можливість 

позмагатися у естафетах «Коти- 

горошку», «Великі складності», 

«Класики», «Дід Мазай та зайці» , «Біг 

джамп»! А ще наші ліцеїсти встигли 

випробувати свої сили на спортивних 

локаціях, а дехто виграв призи у лотереї 

учасників! 

 

Обласний Олімпійський урок 

   Маємо за честь вже вдруге представляти власну локацію на Обласному 

Олімпійському уроці!  Всі охочі мали можливість зустрітися з Олімпійськими 

чемпіонами України, випробувати свої сили у різних видах спорту! Неймовірна, 

сповнена позитивних емоцій атмосфера Олімпійського уроку надихає на 

подальше удосконалення! 

 



Педрада 

У новому для нашого ліцею форматі відбулася педрада з теми «Нова 

українська школа – виклики та перспективи освітньої реформи». 

   На початку педради перед колективом 

виступила директор ліцею Хмеленко Л.В., 

яка ознайомила колектив з планами 

роботи на  навчальний рік, зупинилася на 

принципах роботи нашого закладу в 

новому статусі. Наступною виступаючою 

була вчитель інформатики Полішко О.М., 

саме вона ознайомила присутніх з 

результатами ЗНО та ДПА 2019 року. 

  

 Продовжилася робота педради за 

локаціями: «Інноваційна діяльність 

закладу нового типу», «Якісна освіта – 

основа розвитку інноваційної 

особистості»,  «Про створення 

сучасного освітнього середовища 

заради гідності дитини: комфортні 

умови, інклюзія»», «Школа  —  без 

булінгу, сім’я  —  без насилля». 



Перше засідання психолого-

медико-педагогічого консиліуму 

   Одним із головних питань було 

затвердження індивідуальних 

програм розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються 

у 2-х та 4-х класах.  

   Пріоритетними напрямками роботи з  

учнями, які прийшли до першого класу , 

визначили такі: вивчення їх анамнезу, 

спостереження, рекомендації щодо 

написання індивідуальних програм 

розвитку.  

   В теплій, невимушеній атмосфері були 

намічені шляхи співпраці всіх учасників 

освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

Круглий стіл 

    В Інститутi модернізації змісту освіти 

заступник директора з НВР Данюшина Л.М. 

була учасницею Круглого столу за темою 

―Обговорення Концепції та навчальних 

планів для учнів 10-х та 11-х класів‖.   

   В рамках Євроклуб ліцею "Євроюніори" провів своє засідання на тему 

"Народовладдя — міф чи реальність?"європейськогоТижня місцевої демократії  

Євроклубівці згадали про основні європейські цінності та порівняли їх із 

цінностями, які пропагуються в нашій країні. Засідання було плідним на 

інформацію, думки та ідеї. 

 



Свято з нагоди присвоєння ліцею 

імені П’єра де Кубертена 

 В гості до ліцею завітали віце-президент Міжнародного Комітету П’єра де 

Кубертена Інес Ніколаус (Німеччина, Директор Олімпійської академії України 

Валентина Єрмолова (Київ), Олімпійські чемпіони України, почесні гості міста. 

області. 

   До свята приєдналися Олімпійські чемпіони України Юрій Зайцев, Діна 

Міфтахутдинова та Анастасія Коженкова. 

Святковий настрій ліцеїстам допомагали створювати наші надійні добрі друзі – 

спортивний клуб «Штурм» та СДЮШОР з кульової стрільби, які запросили всіх 

охочих до спільної дії. 



Наші учні були активними учасниками спортивних заходів. Спортсмени брали 

участь в параді чемпіонів та залюбки розповідали про свої нагороди, досягнення 

в спорті. Брали участь в різноманітних локаціях. Серед ліцеїстів стало ще 

більше бажаючих вести здоровий спосіб життя! Саме це і стало великою 

перемогою СПОРТУ! 

 



Тиждень предметів художньо-

естетичного циклу 

Урок трудового навчання  «Осінні фантазії» 

Екскурсія до осіннього саду «Золота красуня» 

 

 

Урок-конкурс "Колір та декор у багатоплановій композиції. Україна-моя 

Батьківщина" 

   Золота осінь дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім 

золотом. А ми їй за це влаштовуємо цілий тиждень цікавих та креативних 

подарунків. 



Екскурсія  «Осінь вже прийшла» 

Екскурсія ―Вчимося знаходити красу у природі‖ 

Конкурс віршів та пісень «Тобі, моя 

Україно!» 

Виставка малюнків «Барви осені» 

 



Шкільна олімпіада з української 

мови та літератури серед учнів 

 5-x -11-х класів 

   Учні, які мають хист до українського слова, які полюбляють рідну мову, взяли 

участь у випробовуванні: вчителі підготували для них цікаві, але непрості 

завдання. Тож побажаємо їм успіхів! Хай переможе найсильніший, 

найкреативніший та найдосвідченіший! 

Гарбузове свято 

   У святі  брали участь діти з особливими освітніми потребами та їх вихователі. 

Під час свята учні вчилися навичкам соціально-побутового орієнтування та 

спілкування один з одним. Свято подарувало дітям чудовий позитивний настрій. 

 



Хеллоуїн 

В Україні Хеллоуїн святкуватимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, а наші учні 

вирішили не чекати так довго і  вже «зустріли Хеллоуїн». Гарний настрій, позитивні 

емоції, сценічні образи на будь-який смак, бажання спілкуватися з однокласниками 

– і так свято відбулося. Щасливі та веселі діти пішли додому. 



Бесіди з правил безпечної 

поведінки 

   В переддень осінніх канікул для всіх учнів   було проведено бесіди з правил 

безпечної поведінки. Вони  пригадали правила дорожнього руху, правила 

поведінки на вулиці, з незнайомими людьми, правилами поводження з 

електричними та газовими приладами. Вчителі зробили все можливе для 

безпечного відпочинку дітей. 

Бажаємо нашим ліцеїстам безпечних і гарних канікул!  
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