
                             

 (виходить щоквартально) 

 Сходинками початківців 
 Акції у початковій школі 
 Тиждень математики 

 

 

Всесвітній День води 

Заключне засідання атестаційної 

 комісії  

Олімпійський брейн – ринг 

Фестиваль олімпійської писанки 

До 100 річчя від дня народження 

 Олеся Гончара 

Міський форум  

Олімпійське лелеченя 

Олімпійський Штурм 

Шкіряний м'яч 

Спортивні зірки школи 

День космонавтики 

Засідання ПДТ 

Географія Олімпійських ігор 

Від шкільної програми - до високих 

технологій 

Тиждень зарубіжної літератури 

Заключне засідання ЛАП 

Позапланова евакуація  

Засідання загальношкільного 

батьківського комітету 

XVI Всеукраїнська конференція 

Засідання шкільного Євроклубу  

Навчально-польові збори 

Тиждень  природознавства 

День цивільного захисту 

Чорнобильська АЕС 

Військово-патріотична гра 

Конкурс з англійської мови  

Батьківські збори для майбутніх 

першокласників 

Педагогічний зорепад 

Олімпійське лелеченя 

Екскурсія до Приватбанку 

Засідання шкільного клубу 

Тиждень іноземної мови 

Бінарний виховний захід 

Екскурсія на конезавод та  

с. Галушківка 

Країна Добриків 

Тематично-екскурсійний проект 

Екскурсія  у м. Харків 

Міські змагання  

Хай зірки не гаснуть! 

Школа своїми руками 

Останній дзвоник 2017-2018 

 
Інформаційно-методичне видання Комунального закладу освіти  

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного 
профілю» Дніпропетровської міської ради  



Всесвітній День води 

Виховні години Виставка малюнків 

    Вчителі та учні початкової школи вирішили підтримати це екологічне свято. В 

рамках роботи дитячого осередку «Добрик» було проведено створений ряд 

заходів, направлених на поглиблення знань учнів про воду, її властивостей.  

Заходи у шкільній бібліотеці Пам'ятки 

Перегляд відеофільмів Фотовиставка 



Заключне засідання атестаційної 

комісії  

    В урочистій атмосфері відбулося заключне засідання атестаційної комісії «Педагог 

– це не професія, а призначення життя». Директор школи Хмеленко Л.В. зачитала 

наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників в 2018 році» та привітала 

вчителів, які пройшли атестацію. Бажаємо нашим колегам подальших творчих 

успіхів, легкої роботи, вдячних учнів та батьків. 

Олімпійський брейн – ринг 

   Учні 8-х кл. у чесній боротьбі 

змагалися за перемогу в 

Олімпійському брейн – рингу. В 

номінації «Нескорені» нагороджена 

команда 8-Г кл., в номінації 

«Допитливі» нагороджена команда 8-Б 

кл., в номінації «Ерудити» 

нагороджена команда 8-В кл. 

Абсолютним переможцем визнана 

команда 8-А кл. 

 Вітаємо переможців та 

номінантів!!!  



Фестиваль олімпійської писанки 

   Вивчаючи художні традиції рідного краю, 

наші учні захопилися створенням 

Великодньої писанки з декором олімпійської 

символіки. В дитячих роботах майстерно 

поєдналися українські орнаменти, 

зображення олімпійських видів спорту та 

олімпійської символіки.  

   Поєднуючи спорт з культурою та освітою, ми створюємо новий 

спосіб життя, який базується на фундаментальних олімпійських 

цінностях – досконалості, дружбі та повазі! Приєднуйтеся до нас! 

Розділяйте разом з нами олімпійські цінності! Грайте чесно! 



До 100 річчя від дня народження Олеся 

Гончара 

   Учні нашої  школи взяли 

участь у міському конкурсі 

читців-декламаторів «А я 

напишу Україні…», 

присвяченого 100-річчю від дня 

народження О. Гончара. 

Конкурс проводився на базі 

бібліотеки-філіалу №10 

ДКМЗК «Централізована 

система публічних бібліотек».  

Міський форум  

   На базі НВК № 57 відбувся міський форум «Школа дитині - друга родина. 

Соціально-психологічний супровід формування психолого-педагогічної культури 

учасників освітнього процесу».  

   Під час форуму соціальний педагог Біла 

Н.В. презентувала шкільну модель 

психолого-педагогічної взаємодії школи та 

родини. В ході практичної частини форуму 

Біла Н.В. провела з учасниками засідання 

батьківського клубу «Як дійти згоди та 

порозумінь без скандалів та покарань».  

   Вчителі нашої школи Ніколаєва К.С. та Фурсова А.М. провели з учасниками 

форуму практичне заняття «Трикутник взаємодії»: «Навчальна та міжособистісна 

взаємодія: конфлікти та шляхи їх вирішення».  



Олімпійське лелеченя 

   У міському фіналі наша команда 

показала найкращі результати в 

Олімпійській вікторині та в Артболі. 

Другий результат в комплексній естафеті. 

В підсумку змагань наша команда 

«Дніпро» виборола І місце!  

Олімпійський Штурм 

   Міжнародний день спорту на благо миру та 

розвитку. Наші учні відзначають в чудовій 

компанії: ДО НАС ЗАВІТАВ «ШТУРМ»!!! 

Показові виступи «Спас» та Тхеквондо, 

майстер-класи та весела динамічна розминка 

від запального тренера «Штурму», все це 

для наших учнів! 

Шкіряний м'яч 

    Вітаємо команду 2007 р.н. з  

ІІ призовим місцем!  Бажаємо 

вдалого виступу у зональних 

обласних змаганнях! 



Спортивні зірки школи 

   Вчителі та учні початкової школи 

оформили фотогалерею світлин 

учнів-спортсменів. Виставка 

присвячена Міжнародному Дню 

спорту на благо миру та розвитку. 

   Учні школи із великою зацікавленістю 

розглядали фото своїх однокласників та 

друзів. Саме такий приклад однолітків 

надихає інших дітей займатися спортом, 

вести здоровий спосіб життя, бути 

рішучим, сміливим, вчитися вигравати 

чесно та з гідністю приймати поразку. 

День космонавтики 

У школі відбулися заходи на відзначення 

Всесвітнього дня авіації та космонавтики. На 

виховних годинах учні познайомились із 

фактами історії розвитку авіації,  робили 

малюнки на тему «Космічна подорож», 

захищали презентації «Україна – космічна 

держава». В ігровій формі пройшла вікторина 

«Підкорюючи космос», на який учні 5-х класів 

поглибили свої знання про видатних 

космонавтів. 



Засідання ПДТ 

   Відбулося засідання шкільного пошуково-дослідницького товариства 

"Ерудит", на якому учні представили свої роботи. Особлива подяка і вчителям, 

які знаходять час для творчої  цікавої роботи з учнями.  

Географія Олімпійських ігор 

   Географічні карти можна вивчати 

весело та граючись! В цьому 

переконалися учні 8-х класів під час 

пізнавального позакласного заходу, який 

підготувала для них учитель географії 

Мирошник Ю.А. Граючись, діти мимоволі 

і географічні карти вивчають, і 

відкривають для себе нові сторінки історії 

олімпізму. 

Від шкільної програми  - до високих технологій 

   На базі Українського Державного хіміко – 

технологічного університету відбувся Ярмарок 

спеціальностей. На ньому учні нашої школи 

ознайомилися з переліком спеціальностей, що 

викладаються в університеті, відвідали зону 

робототехніки, передивилися виступ команди 

КВК «Плем’я помилки Дарвіна», взяли участь в 

різнопрофільних інтерактивних майстер – 

класах.  



З 10 по 13 квітня в рамках Тижня 

зарубіжної літератури для учнів 6-Б кл. 

вчителем Касьяненко Н.В. було проведено 

літературний КВК: діти інсценізували 

казки, малювали, змагалися в 

інтелектуальних конкурсах. Захід виявив 

не тільки команду-переможця, а й відкрив 

нові таланти і «зірочки» в цьому класі.  

Тиждень зарубіжної літератури 

Заключне засідання  

«Лабораторії актуальних проблем» 

   В цьому навчальному році лабораторія 

працювала під керівництвом вчителя 

німецької мови Брижко І.М. над питанням 

«Інтелектуальний розвиток людини». Було 

проведено заключне засідання, де 

обговорювалися питання: штучний 

інтелект, функціональна неграмотність. 

Учні різних класів змогли отримати 

необхідну інформацію з цих питань та 

обговорити їх. Йшлося про важливість 

покращення своїх інтелектуальних 

здібностей не тільки під час навчання, але 

і постійно в процесі самовдосконалення.  



Позапланова евакуація  

19 квітня о 10 годині 40 хвилин було 

проведено позапланову евакуацію 

особового складу школи. Протягом 10 

хвилин були евакуйовані: 1064 учні, 55 

вчителів, 24 технічних працівників. 

Евакуацію здійснювали через 8 

запасних виходів. Перед евакуацією в 

класах вчителі провели бесіди з 

дотримання правил безпеки під час 

заходу. 

Засідання загальношкільного 

батьківського комітету 

   Відбулося чергове засідання загальношкільного батьківського комітету, під час 

якого обговорювались наступні питання:  

1.Про стан організації харчування в навчальному закладі. Доповідач: заступник 

директора з НВР Остроуменко А.О.  

2. Результативність учнів на олімпіадах та конкурсах. Доповідач: заступник 

директора з ВР  

3. Біліченко С.П. Створення безпечних умов діяльності навчального закладу. 

Формування бажання дотримуватися здорового способу життя. Доповідач: 

заступник директора з НВР Галіцька С.П.  

4. Булінг у школі: що це і як протистояти? Доповідач: директор школи Хмеленко 

Л.В.  

5. Громадські слухання щодо присвоєння школі імені П’єра де Кубертена. 

Доповідач: координатор проекту «Школа олімпійської освіти», вчитель 

фізкультури Михайлова В.Д.  

6. Різне. Доповідач: голова загальношкільного батьківського комітету Чумакова 

О.В.  



XVI Всеукраїнська конференція 

   В Національному центрі аерокосмічної освіти 

молоді ім. О.М. Макарова проходила XVI 

Всеукраїнська конференція - конкурс науково - 

дослідних робіт школярів "Зоряний шлях". 

Учениця  9 - Б кл.  Романовська Анастасія з 

роботою "Космічна філософія" посіла І місце і 

отримала диплом переможця в секції "Духовність і 

Космос". Учениця 9 - Б кл. Булієнко Софія з 

роботою "Космічні оранжереї, плантації, 

зоокуточки" посіла ІІІ місце і отримала диплом 

переможця в секції "Космічна медицина та 

біологія". Вітаємо з перемогою наших учениць та 

їхнього наставника, вчителя фізики та астрономії 

Тереб Л.В. 

Засідання шкільного Євроклубу  
   В рамках проведення у школі тижня STEM-

освіти було проведено засідання нашого 

шкільного Євроклубу. Засідання пройшло у 

формі уроку-диспуту "STEM-освіта, що змінює 

долю учнів". Євроклубівці  з'ясували, звідки 

з'явилося поняття STEM-освіти, в чому вона 

полягає та як вона впливає на навчання учнів.  

  

Навчально-польові збори 

   В школі пройшли 3-х денні навчально-

польові збори з юнаками 11-х класів. В 

програмі: 1. Мітинг, присвячений проведенню 

зборам з участю учасника АТО. 2. Тактична 

підготовка. 3. Вогнева підготовка. 4. Фізична 

та медична підготовка. Всі нормативи учні 

відпрацювали.  



Вікторина з природознавства 

Конкурс знавців 

Командні змагання 

Тиждень 

 природознавства 

Відкритий урок 

Вікторина 

Виставка малюнків 

Інтегрований урок 



День цивільного захисту в школі 

   Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не 

губитися у випадку виникнення надзвичайних 

ситуацій, 25 квітня у КЗО ССЗШ №142 відбувся День 

цивільного захисту. Учні та педагогічний колектив 

школи удосконалили свої теоретичні знання і 

практичні навички щодо дій в умовах екстремальних 

ситуацій, перевірили здатність грамотно і чітко діяти, 

щоб захистити своє здоров'я та життя.  

До 32 річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС 

26 квітня  пройшли заходи до 32-річниці з 

дня трагічних подій  на Чорнобильській 

АЕС. Учні прослухали  інформацію на 

тему «Духовний Чорнобиль», 

«Економічний Чорнобиль», «Чорнобиль – 

зона відчудження», читали поетичні твори 

про Чорнобиль. Переглянули та 

обговорили документальний фільм «Не 

повторіть Чорнобиль!».  



Військово-патріотична гра 

   Команда учнів 10-11 класів «Лідер» 

нашої школи була учасником міської 

військово-патріотичної спортивної гри 

«Прорив» («Дніпровська звитяга»). 

Учасники гри отримали багато 

позитивних емоцій. Дякуємо 

організаторам за такий чудовий захід! А 

нашим учням бажаємо перемоги!!! 

 
Конкурс з англійської мови  

   В рамках Тижня іноземних мов пройшов 

конкурс з англійської мови серед учнів 5-х 

класів "English speaking countries in 

questions and puzzles". У конкурсі брали 

участь 3 команди по 6 учнів з 5-Б, 5-В та 

5-Г класів. Перемогу з великим відривом 

одержала команда 5-В класу! Вітаємо 

переможців!!! 

 
Батьківські збори для майбутніх 

першокласників 
   Директор школи Хмеленко Людмила Вікторівна 

розповіла батькам майбутніх першокласників про 

школу, про особливості освітнього процесу та 

справи, якими живе велика шкільна родина. 

Зацікавлення батьків викликала інформація про 

ключову освітню реформу Нової української 

школи (розповідала заступник директора з НВР 

Остроуменко А.О.), про правила поведінки, 

зовнішній вигляд, реєстраційно-аналітичну 

систему «Smarsy»(розповідала педагог-

організатор Бугир Л.М.).  



Педагогічний зорепад 

   Пройшло заключне засідання Школи становлення вчителя під назвою 

"Педагогічний зорепад». На засіданні були присутні як молоді вчителі, так і їх 

наставники,  адміністрація школи. Захід був насичений різноманітними 

завданнями, конкурсами, піснями, сценками. Молоді вчителі представили свої 

хобі. Наставники висловили свої думки та побажання  молодшим колегам.  

Олімпійське лелеченя 

   Наші діти не тільки взяли участь у 

комплексних змаганнях, а й мали можливість 

випробувати свої сили у грі «Флорбол» та 

повчитися грати в баскетбол у справжніх 

професіоналів. Вітаємо команду - переможця та 

всіх учасників змагань з можливістю показати 

свої найкращі вміння чесної спортивної 

боротьби, командної згуртованості та волі до 

перемоги. Твори, вивчай, перемагай! 

Екскурсія до Приватбанку 

   В рамках тижня Stem-освіти  учні  

10-х-11-х кл. відвідали відділення 

Приватбанку. Діти з зацікавленістю 

ознайомилися з роботою банківської 

системи та професіями працівників банку. 

 



Засідання шкільного клубу 

   Відбулось чергове засідання шкільного 

клубу «Дебати» Діти грали на тему: «ЦП 

введе квоти для молоді у парламенті» 

Команда уряду аргументувала свою 

позицію тим, що молодь може принести 

багато нових ідей для втілення реформ у 

державі! 

Тиждень іноземної мови 

Бінарний  

виховний захід 

   Вчителі англійської мови Фурсова А.М. 

та німецької мови Брижко І.М. 

приготували для дітей пізнавальний захід, 

де учні мали змогу повторити цікаві факти 

з біографії видатної людини – засновника 

сучасних Олімпійських ігор П’єра де 

Кубертена та пригадати головні 

олімпійські цінності: досконалість, повага 

та дружба. 



Екскурсія на конезавод та  
с. Галушківка 

   Хлібом-сіллю зустріли дітей господарі. Тут 

наші учні поринули у світ справжнього 

українського козацтва. Зачарував своєю 

колоритною мовою та козацькою статурою пан 

Роман. Він розповів дітям про історію 

українського козацтва, про козацьку зброю, 

звичаї, розваги та традиції.  

Країна Добриків 

За підтримки Ради старшокласників учнів 

перших класів урочисто прийняли до 

«Країни Добриків» 

 

Тематично-екскурсійний проект 

   Учні взяли участь в проекті "Шляхами 

героїв». Саме таких проектів не вистачає 

нам та підростаючому поколінню. А 

подібні заходи виховують справжнього 

патріота. Завдяки цьому проекту можна 

сказати, що в Україні є щасливе майбутнє. 

Слава Україні! 



Екскурсія  у м. Харків 

   Діти побачили основні визначні місця цього 

славетного міста, доторкнулися до сторінок 

історичної спадщини українського народу. Побували 

на площі Конституції та Свободи. Побачили 

університет імені В.Н.Каразіна, будівлю Держпрома, 

яку інакше називають "горизонтальним 

хмарочосом", багато цікавих пам'ятників, один з 

яких"Скрипаль на даху", побували у місці, де 

проходить 50 паралель, і кожен міг загадати своє 

бажання. Доторкнулися до відбитків рук видатних 

кінематографістів на алеї зірок у парку Т.Г. 

Шевченка. На зворотньому шляху заїхали до 

Фельдман екопарку. Там діти мали змогу побачити 

різноманітних тварин. 

Міські змагання  

   Проведено міській тур змагань серед учнів 7-х кл. 

«Старти надій». Команди змагалися у бігу на 60м, 

стрибках у довжину, метанні м’яча, підніманні 

тулуба  та у передачі естафетної палички. Наша 

шкільна команда взяла участь у змаганнях та посіла 

4 місце.  



Хай зірки не гаснуть! 

   Вже стало традицією наприкінці навчального року вшановувати переможців 

міських та обласних предметних олімпіад, конкурсів та їх наставників. 

Збагачується і розширюється наша шкільна талановита родина!  

Школа своїми руками 

    

Дякуємо всім: дітям, батькам та вчителям за неймовірну 
красу у нашій школі!  

Підведені підсумки акції “ Школа своїми руками ”. 

Журі одноголосно визначили переможців акції:  

І місце – 5-Г кл., ІІ місце – 4-Д кл., ІІІ місце –5-В кл. та 1-В кл.  



Останній дзвоник 2017-2018 

Щасти вам, любі випускники! 

Вітаємо із завершенням навчального року! 


