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Скорботна свічка пам’яті святої 
27 січня у світі відзначено Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту. В групі Пк-25 було 

проведено урок-конференцію, присвячений цій 

події. 

 
Учні отримали цікаву інформацію про історію 

Голокосту, про вшанування пам’яті жертв цих 

трагічних подій в Україні та світі. Із змістовними 

рефератами виступили: Зарва Едуард, Радченко 

Дар’я, Ківшар Мілана, Шип Станіслав. 

До уваги учнів представлено документальний 

фільм про найбільші місця страти євреїв в Україні 

 

«Бабин Яр» та «Дробицький Яр». Зворушені 

побаченим, учні не могли стримати емоцій, коли 

слухали розповідь про злодіяння фашистів у 

концентраційних таборах. 

На завершенні уроку учні ознайомились із 

Резолюцією Генеральної асамблеї ООН, у якій 

говориться що «Голокост, який привів до 

знищення однієї третини євреїв і незліченної 

кількості представників інших національностей, 

буде завжди слугувати всім людям пересторогою 

про небезпеки, які приховують у собі ненависть, 

фанатизм, расизм та упередження…». 
                                                 Наталя НЕЧВОЛОД, 

                                                     викладач історії  

 

“Онлайн-синергія для 

найкращого інтернету” 

 
Спільно з Міністерством цифрової трансформації 

України, громадською організацією ―Центр 

демократичних реформ і меді‖, Академією 

цифрового розвитку, компанією Google Україна 

10 лютого до Дня Безпечного Інтернету було 

проведено Всеукраїнський онлайн-урок ―Онлайн-

синергія для найкращого інтернету‖. 

У заході взяли участь учні груп Ст-37 та Пм-15 

разом з викладачами Ковальовою Я. А. та 

Кузніченком А. О. 



 
Учасники онлайн-уроку спільно виконали вправи у 

віртуальних кімнатах, розглянули ключові принципи 

мережевого етикету й безпечної поведінки, 

отримали рекомендації щодо обережності і 

відповідальності під час роботи в інтернеті. За 

підсумками онлайн-синергії отримали цифровий 

бейдж. 
Олена КОРЯКІНА, 

заст. директора 

Сором – хилитися і долі коритися! 
16 лютого 2021 р у групі Пм-13 була проведена 

виховна година до 150-річчя з дня народження Лесі 

Українки під гаслом «Сором – хилитися і долі 

коритися!». 

 
Учні разом з керівниками групи здійснили 

віртуальну подорож до міста Новоград-Волинський  

 
міста, в якому народилася Леся Українка, послухали 

розповіді про життя та творчий шлях великої 

поетеси. Учні читали доповіді, декламували вірші… 

 

Як висновок – почуття гордості за велику силу 

волі Лесі, яка попри важку хворобу, ніколи не 

нарікала на свою долю, боролася і не втратила 

жаги до життя. 
Людмила ІВАНОВА, 

заст. директора 

Безсмертна донька мудрого народу 
…Ні! Я жива! 

Я буду вічно жити! 

Я в серці маю те, 

Що не вмирає… 
Леся Українка 

 
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач – Квітка) 

— одна з найвизначніших постатей в історії 

української літератури. По собі вона залишила 

великий літературний доробок – вражаючі поеми, 

прозові твори, вірші, публіцистичні статті, 

переклади світової класики. 

 
Саме із цією творчою спадщиною ви маєте 

можливість познайомитися, відвідавши книжкову 

виставку в читальній залі нашої бібліотеки. Вона 

присвячена 150 – річчю від дня народження Лесі 

Українки – поетеси, драматурга і громадської 

діячки, класика української літератури. 
Завідувач бібліотеки 

Лариса ХАУСТОВА 
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