
 

 

Старшокласники закладу познайомилися із 

історією святкування 14 жовтня. 

 Цього дня слід вшановувати українських  

героїв та героїнь: тих, хто захищав нас,                                       

Україну та її територіальну цілісніть під час  

                                                                                                          кривавих боїв.  

Згадали загиблих на Сході випускників гімназії- 

                                                                                 Ігоря Горбенка, Олексія Шепелюка та Олега      

Бикова, поклали квіти до пам'ятних дошок.  

Наталія Мазун розповіла про 

історичну дату створення УПА. 

Учні 8б класу підготували історичну 

довідку про Козацтво та День 

Покрови. 

Окрасою заходу були українські пісні 

та танці.  

 

 

 

Напередодні свята Дня захисника України для спритних, сміливих, завзятих хлопців 4-А та 

4-В класів Ніжинської гімназії 3 були проведені спортивні змагання.

 

Виховання патріотичних почуттів гімназистів 

Учні 5- Б класу згадали героїв різних епох 

від козаків до воїнів Другої  Світової, 

вшанували пам'ять випускників 

Ніжинської гімназії √3, які загинули від 

зброї російських терористів на Донбасі. 



 

З нагоди видатної події - Дня захисника 

України -здобувачі освіти 8-А кл. 

Ніжинської гімназії 3 (кл. керівник Т. О. 

Біленко) мали можливість 

поспілкуватися з офіцером Збройних 

Сил України ДСНС Петриком Родіоном 

Олександровичем, помічником 

командира повітряного судна 

протипожежної ланки на літаках 

авіаційної ескадрильї спеціального 

призначення.  

 

 

Цікаво мандрувати осіннім Ніжином, а ще цікавіше проводити історичні дослідження 

архітектурних перлин рідного Ніжина, 

знайомитися з героїчним минулим та 

сьогоденням нашого міста. Учні 5-х класів 

знайомилися з історією Ніжина, подвигом 

земляків у ІІ Світовій війні, зокрема і 

випускницею нашої гімназії Люби Губіної, 

дням партизанської слави, трагічним подіям 

Бабиного Яру. Слухали розповіді учителя 

Мазун Н. А. та екскурсоводів з 11 класу 

Шаповала Єгора та Лавренко Софію.  

 

          

 

 

 



            

20.09 для здобувачів освіти 8-А кл. ( кл. керівник Т. О. Біленко) була проведена тематична 

година спілкування "Шляхами подвигу і слави". Із вступним словом до присутніх 

звернулися учасники Всеукраїнської гри Сокіл "Джура" рою "Соколи", переможці І етапу та 

призери ІІ етапу Всеукраїнської юнацької гри Сокіл "Джура".  

Почесним гостем на святі був ветеран ІІ Світової війни, учасник партизанського руху П. А. 

Крапив'янський.  

  
 

Цикл виховних заходів провели класні керівники 1-11класів протягом вересня – жовтня   

          



         
 

 

 

 
 


