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Зустріч з міським головою В.П.Удовиченко  

В рамках Європейського тижня місцевої демократії, голов-

ною метою якого є розповсюдження інформації про досяг-

нення функціонування місцевої демократії в Україні та в Єв-

ропі, сприяння обізнаності населення щодо можливостей ви-

рішення питань місцевого значення та залученню громадян 

до прийняття управлінських рішень, учні 21, 41 груп зустрі-

лись з міським головою В.Удовиченко у залі засідань вико-

навчого комітету Славутицької міської ради. 

Бойко Т.О. провела екскурсію по міськвиконкому. Учні мали 

можливість ознайомитися з роботою виконавчої влади 

м.Славутича.  

У рамках зустрічі міський голова зупинився на Європейських 

пріоритетах у розвитку демократичних процесів в Україні. 

Ліцеїсти охоче відповідали на запитання мера, показали свої 

знання та ерудицію з питань демократії. Міський голова по-

дякував за співпрацю, найактивніші ліцеїсти отримали 

«Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефекти-

вного управління Славутицької територіальної громади». 



Вперше день учителя відбувся 

5 жовтня 1994. Щороку по-

над  ста країн світу відзначають 

це свято.  Цього дня вітання 

приймають усі працівники сфе-

ри освіти. Робота вчителя до-

сить складна, бо виховання 

школярів – праця важлива та 

відповідальна. І тут важливе 

все: посмішка, доброзичливий 

тон, мистецтво спілкування, 

почуття гумору. Як учитель 

ставиться до учнів, так і діти 

ставитимуться до його предме-

ту. Як казав  Г.О. Пулін: 

«Учитель – бджілка, знання уч-

нів—мед».                                  

4 жовтня День учителя відзна-

чали у всіх навчальних закла-

дах України.  Вчителі отримали 

подарунки, слова вдячності, а 

також відвідали різноманітні 

заходи.  

Цього дня в Славутицькому 

ліцеї відбувся святковий кон-

церт. Ліцеїстами були  пригото-

вані різні номери. Вчителі поді-

лились своїми враженнями: 

«Мені сподобався концерт, я 

дуже люблю дивитись, як ви-

ступають діти. Було дуже сміш-

но, коли учні виступали з паро-

діями на вчителів, використову-

ючи їхні улюблені фрази», 

«Відбувся цікавий захід. Дуже 

сподобалось, як моїм колегам 

дають різні звання  Але, на жаль, 

на концерт прийшли не всі вчи-

телі».  

За результатів опитування, про-

ведених славутицькою молодіж-

ною радою,  найактивнішим 

вчителем став С.М.Жема, найви-

могливішим - Ю.О.Живець, най-

стильнішим- І.В.Артем'єва, най-

позитивнішим– В.А.Зінченко, 

н а й с п о к і й н і ш и м и —

Л.В.Бондаренко і О.Г.Рудик. 

Концерт, присвячений до Дня 

учителя, був неперевешений.  

Дорогі вчителі, щиро вітаємо 

Вас з професійним святом! Ви-

словлюємо Вам сердечну вдяч-

ність за невтомну працю татер-

піння. Нехай Ваше джерело на-

тхнення не згасає та продовжує 

запалювати дитячі серця. Тож 

залишайтеся завжди такими ве-

селими, добрими та вічно моло-

дими!!! 

Валерія Черняк 

День учителя 
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Дорогі ветерани! 

Я від всього серця 
дякую Вам за те, що 
зараз я можу жити 
на цій землі., за те, 
що я можу просто 
бачити цей світ у 
всіх його барвах. 
Коли мені розпові-
дають про Велику 
Вітчизняну війну, то 
її наслідки я просто 
не уявляю, як би я 
відчувала себе на 
Вашому місці.  Це 
така відповідаль-
ність захищати свою 
Батьківщину, міль-
йони дітей та дорос-
лих. Але ви бороли-

ся до кінця, не звер-
таючи уваги на свій 
страх. І кожен раз, 
коли я Вас бачу, пе-
реконуюсь, що для 
Вас не найголовні-
ше медалі та слава, 
для вас головне, 
щоб люди цінили  
своє існування на 
цій землі, щоб знали 
та пам'ятали, що 
зробили для нас Ви. 
Я сподіваюсь, що 
діти та дорослі  ін-
ших поколінь будуть 
знати,  як ветерани 
Великої Вітчизняної 
війни та навіть підлі-
тки, які йшли захи-
щати наші землі, 

врятували нас і зро-
били щасливими.  
Ви зробили для нас 
все, щоб тільки ми 
жили.  

А зараз дозвольте 
подякувати Вам за 
наше життя. Я дуже 
ціную те, що ви зро-
били і обов'язково, 
коли виросту розпо-
вім своїм дітям про 
Вас! 

 Поплигіна  Вероніка  

12 група 

Вибір майбутньої професії – це серйозний крок, який випускники 
роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних дже-
рел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних при-
родних здібностей. Усвідомлений вибір професії впливає на по-
дальше життя, визначає успішність самореалізації, соціалізації, 
кар'єрного і професійного зростання. Необхідність організації 
ефективного професійного консультування, спрямованого на до-
помогу підліткові в цьому, відповідає суспільним і особистісним 
вимогам, робить цю проблему надзвичайно актуальною. 

З метою організації ефективної профорієнтаційної роботи учнів 9-
11 класів ліцеїсти відвідали  міський «Ярмарок професій», до 
участі в якому були запрошені професійно-технічні навчальні за-
клади та вищі навчальні заклади м. Чернігова та м. Києва.  Учні 
мали можливість ознайомитися з вимогами вступу до цих нав-
чальних закладів, умовами навчання та проживання, з особливо-
стями організації навчально-виховного процесу та організації 
вільного часу студентів (наявність гуртків, секцій, команд КВК то-
що).  

Лист ветерану 

Правильний вибір – запорука успіху… 
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Осінь очима ліцеїстів 
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