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Вересень2011р. 

    Лише той Учитель, хто живе так, як навчає         Г. Сковорода  

Педагогічний коллектив Кам’янець-Подільського  

ліцею складається з  43 чоловік з них: 
1       –     заслужений вчитель України 

11 -     мають звання вчитель-методист 

8 -     звання старший вчитель 

29 -     спеціалістів вищої категорії 

               Понад 15 років у ліцеї працюють: 
 Бучковська Марія Никифорівна 

 Гордусь Марина Валентинівна 

 Коваль Ярослав Євгенович 

 Ковальська Тамара Григорівна 

 Левицька Галина Олександрівна 

 Московчук Галина Дмитрівна 

 Ніколайчук Валентина Іванівна 

 Паладійчук Наталія Олексаандрівна 

 Піщук Наталія Андрієвна 

 Роляк Мирослава Василівна 

 Пристай Людмила Йосипівна 

 Соболь Валерій Іванович 

 Соболь Олександра В'ячеславівна 

 Стремінська Ірина Дмитрівна 

 Шликова Валентина Василівна 

Ми хочемо вас привітати 

У цей святковий осінній день 

Тепла і сонечка побажати 

І щоб радісно вам було кожен день! 

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, 

Хай вистачить щастя на ціле століття! 

Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї, 

І радість на серці, і хліб на столі. 

Хай сміхом й веселістю повниться хата, 

Родина хай буде здорова й багата! 

І мрій, і бажань, і наснаги творити, 

Щоб серцю хотілося жити й любити! 

Хай учні шанують, повагу дарують, 

Злагода й мир у житті хай панують!  

Президентська рада ліцею 

В цей святковий осінній час 

Прийміть побажання від нас! 

Хай буде здоров"я міцне, мов граніт, 

І з ним Вам прожити не меньше ста літ. 

Хай горе обходить Вас стороною, 

А щастя приходить і ллється  

рікою! 

Хай кожен день до Вас приходить 

 радість, 

І дового десь блукає старість, 

Щоб ніколи не старіли, 

А душею молоділи. 

Випускники ліцею 

Дорогі вчителі! 

У день професійного свята прийміть слова найщирішої вдячності за те 
тепло, ту любов і те неймовірне терпіння, які попри всі життєві буревії Ви 
з безмежною щедрістю даруєте учням, за невтомну працю, за великий 
талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного 
краю. 

Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою 
приємністю. Цими чудовими якостями Ви щедро ділитеся з дітьми. Вам 
вірять, Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючи 
у своїх учнях. 

Бажаємо Вам, дороги вчителі, відчуття повноти і неповторності 
життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя.  Хай 
завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях 
будуть супутниками успіх і удача! 

Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме 

освітяни дають надію людству на подальший розвиток!  

Анастасія  Семенюк, 

День вчителя  –   професійне 

свято всіх працівників сфери 

освіти – був заснований у 1994 

році.  



Ст.2 Лікейський сад 

Дитина –  вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їхні риси –  могутність  і          

Читайте у 

 випуску: 

 

 
Зі святом дорогі вчителі          —    с.1 

1 вересня - День знань -      с.2 

Перший раз в дев’ятий клас   -с. 3 

Інтерв'ю з молодим спеціалістом  с. 4 

Найкращий подарунок для вчителя  с.4 

10 питань президенту    -     с.5 

Ерудитам “Хто придумав ліцей”   - с.6 

Проба пера                               - с.6 

Чи знаєте Ви, що...                   - с.6 

                      ВЕРЕСЕНЬ 

1 вересня  День знань 

 8 вересня  Міжнародний день освіченості  

 9  вересня  Міжнародний день краси  

 10 вересня  День українського кіно 

 10 вересня  День фізкультури і спорту 

 16 вересня  Міжнародний день охорони озонового шару 

 21 вересня  Міжнародний день миру 

 30 вересня  Всеукраїнський день бібліотек 
 

                      ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня - Міжнародний день музики.  

4 жовтня - Міжнародний день захисту тварин  

5 жовтня - Всесвітній день учителів.  

7 жовтня - День працівника освіти.  

14 жовтня - День українського козацтва, День художника.  

1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято!  

 

Цей день завжди яскравий, насичений 

емоційністю та хвилюючою атмосферою, адже саме з 

нього починається цікавий і водночас нелегкий шлях 

до пізнання, до нових звершень, до самостійного 

життя. 

У цей день від всієї душі хочеться побажати 

успіхів у навчальному процесі та щоб новий 

навчальний рік приносив тільки приємні враження! 

Бажаємо усім учням ліцею на цьому шляху 

підкорити нові вершини знань та досягти омріяної 

мети, а дев’ятикласникам ще й зустріти добрих і 

надійних друзів. Переконані, ваші здібності, 

наполегливість стануть запорукою визначних успіхів 

у ліцейському житті. 

А всім  учителям бажаємо міцного здоров’я, 

терпіння, адже їхня  нелегка праця рано чи пізно 

винагороджується успіхами наших учнів. Нехай 

новий навчальний рік буде ще кращим за попередній 

і всі ваші бажання стануть реальністю! 

Отже,  вітаємо всіх з початком навчального 

року. Бажаємо міцного здоров'я, впевненості у 

власних можливостях та відвертого прагнення до 

нових знань, адже вони це сила! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.колегія “Лікейського саду” 



Ст.3                                                                                      Лікейський сад 

                  Ми навчаємося не для школи, а для життя.     Сенека Молодший   

                                                 

         Перше вересня... 

Мабуть, немає в ліцеї 

нинішнього дев'ятикласника, який 

спокійно відреагував на цю пару 

слів... Давайте згадаємо свій вечір 31 

серпня, свої емоції і відчуття. Це 

майже завжди було щось на кшталт: 

"О, завтра вже треба йти до школи..." 

чи "І що я тепер знову щодня 

прокидатимусь о сьомій?", або ж ще, 

як варіант: "Чому так швидко 

промайнуло літо? Знову осінь, знову 

вчитись, ну чому!?" Думки можуть 

бути різними, але відчуття все ж таки 

одні й ті ж самі: апатія, смуток і 

нудьга. Але не цього разу. Не 31 

серпня. 

Тоді в голові було лише 

одне слово: "Ліцей" і все... 

Всього-навсього одне 

слово, яке змушувало 

хвилюватися, нервувати, 

знову і знову пригадувати, 

чи нічого не забув зробити, в деталях 

малювати собі завтрашній день. 

"Ліцей" ... Це те слово, що гнало нас 

до телефонної слухавки чи монітору 

комп'ютера, щоб домовитися про 

ранкову зустріч із майбутніми 

однокласниками. Ми говорили про те, 

щоб побачитися ще там, за декілька 

кварталів до ліцею, та разом 

переступити його поріг. Казали, щоб 

було не так нудно, а відчували, щоб 

не було так страшно... В голові 

крутилися мільярди питань: "Чи 

налагодимо стосунки з новим 

класом?", "Чи сподобаються нам 

учителі?", "Чи знайдемо спільну мову 

з класним керівником?"... І через все 

це, здавалося, руки починають 

нервово смикатися, коліна 

підгинаються, а серце б'ється частіше. 

Нарешті, перше вересня. Майже 

всі ми від хвилювання, що не 

відпустило нас навіть уві сні, 

прокинулися за декілька хвилин до 

дзвінка будильника, подивившись на 

циферблат, упевнилися, що не 

заспали, але все рівно з миттєвою 

швидкістю зіскочили з ліжка й 

побігли приводити себе до ладу. Ось 

уже немає куди й тягнути. І ми, 

набравшись сміливості, вийшли з 

дому. Здавалося, декілька днів тому 

всі ці люди ще спали о такій порі, а 

сьогодні вони вже причепурені, в 

чорно-білому дрес-коді, зі святковими 

букетами в руках спішать назустріч 

першому шкільному дню. Ось уже й 

побачили своїх друзів. Ми 

посміхнулися тим, з ким тепер на три 

роки звів нас ліцей. Коли впевнилися, 

що не єдині хвилюємось, стало ніби 

трішки легше. Тепер вже разом 

квапилися до нової школи, на ходу 

перемовляючись та будуючи версії 

про те, як пройде сьогоднішній день. 

Поріг ліцею... Ніхто з нас ніколи не 

забуде цю мить, коли, глибоко 

вдихнувши, майже за руку з друзями 

перейшли його. Так ми всі потрапили 

в ліцейське життя. Зробивши це, 

оглянулися довкола, знайшли номер 

своєї групи, написаний на доріжці вже 

рідного ліцею. Крок за кроком 

минаючи її, ми долали свій перехід 

від сірого минулого до нового 

яскравого ліцейського майбутнього. 

Клас свій знайшли без проблем. 

Хтось знав його розташування, хтось 

вже на місці поцікавився в товаришів 

чи в дорослих, а комусь допомогла 

звичайна інтуїція. Ще один пам'ятний 

момент: Ми сідаємо за свою нову 

парту й відмічаємо, що тепер це місце 

супроводжуватиме нас три роки. 

Майже одразу зав'язалася розмова з 

найближчими сусідами. Тепла й 

приємна, хоча й з нотками напруги й 

хвилювань. І ще один кадр з фототеки 

нашої пам'яті: в аудиторію заходить 

наш класний керівник. І лише одна 

привітна усмішка на обличчі цієї 

людини розряджає обстановку. Кожен 

із нас одразу відчув, що знайшов у 

ліцеї хорошого порадника, наставника 

та друга. Разом із класним 

керівником, ми пішли у двір ліцею. 

Свято пройшло пишно й урочисто. 

Перші настанови від представників 

міської ради, доречні репліки 

ведучих, хвилюючий момент, коли у 

небо летять сині кульки і всі 

зачаровано спостерігають за тим, як 

вони зникають у глибині небес та, 

звичайно ж, промова директора. Ми 

прислухалися до її порад, відмічали 

про себе неймовірно велику кількість 

нагород ліцею, посміхалися при слові 

«першачки» та задоволено, особливо 

відчутно зрозуміли те, що ліцей чекав 

на нас, що нас готувалися зустріти, 

що тут нам завжди допоможуть. 

І тоді ми щасливо усміхнулись. 

"Ліцей"... Це слово більше не 

викликало страху чи хвилювання. Ні. 

Ми відчули радість, тепло всередині, 

щасливу усмішку. Нарешті побачили 

те, що тут, в ліцеї, нас по-

справжньому приймають у свою 

родину, тут нам раді, тут ми 

відкриємо нове й приємне для себе.  

Далі було ще багато чого. Вітання 

вчителів, ближче знайомство один з 

одним, обговорення вражень. Однак, 

усі ми повернулися додому 

задоволені та щасливі. Вже тоді 

знали, що більше ніколи не 

сумуватимемо через те, що 

закінчуються вихідні й треба йти до 

школи, не нудьгуватимемо на уроках, 

весь час, дивлячись на годинник, не 

відчуватимемо сірої буденності днів. 

Адже ми стали учнями цього закладу, 

де кожен день яскравий, де 

надзвичайно цікаво проходять уроки, 

приємно й плавно тече спілкування 

на перервах, де всі ми - одна дружна 

сім'я. 

 

Юлія Заболотна, 

учениця 12 групи                   

                                      Перший раз в девятий клас 



          Ст.4                                                                                                   Лікейський сад 

    Учитель –  бджілка, знання учнів –  мед.           Г.О. Пуліна 

 

Іде 2011 рік…… 21 рік 

підряд ліцей відкриває одним двері 

в океан знань, а інших відпускає у 

світ великих надій і можливостей, 

а для декого тут починається 

важкий і водночас дуже цікавий 

шлях педагога. 

Вже рівно рік, як у нас 

працює  новий учитель української 

мови й літератури Коваль Оксана 

Михайлівна. Ми вирішили 

дізнатися про її враження від 

першого року роботи. 
 

 - Доброго дня, Оксана 

Михайлівна! Як нам відомо, Ви 

працюєте в ліцеї вже рік, 

скажіть, будь ласка, чи 

вважаєте Ви свій вибір 

правильним? 

 

 

 

 

 

 

 

Коваль О.М.: Так, без вагань. 

Коли я почала тут працювати , то 

одразу ж у цьому переконалась. 

 - Як ви визначилися з вибором 

професії? 

О.М.: Ще зі школи була впевнена 

у своєму виборі, а шість років 

навчання лише підтвердили його. 

- Чим вас приваблює ваш 

предмет? 

О.М.: Насамперед, тим, що є про 

що задуматися, проаналізувати 

життя героїв і пов'язати його зі 

своїм життям, зробити певні 

висновки. Читаючи книги, можна 

самовдосконалюватися, рухатися 

далі, мати змогу поглиблювати 

внутрішній світ.  

- Пам'ятаєте свій перший урок 

і  враження від нього? 

О.М.: Пам'ятаю! Мій перший урок 

- зарубіжна література. 

Насамперед, було трохи лячно, але 

коли він почався, я була вражена 

поведінкою дітей: вони були 

спокійні та врівноважені, уважно 

слухали. Кожен із них — цікава, 

творча особистість із власним 

світобаченням. Загалом мені 

сподобалось. 

 

- Яким, на вашу думку, має бути 

справжній учитель? 

 

О.М.: По-перше, він 

має бути компетентним зі свого 

предмету, що є дуже важливим, 

цікаво і доступно подавати 

матеріал. Має залишатися в очах 

дітей особистістю, на яку вони 

прагнули б бути схожими. Але не 

лише діти мають цікавитися 

вчителем, а й учитель має жити 

життям класу, його успіхами.   

Також мені здається, що 

запорукою гарного навчання є 

почуття гумору. 

Що б ви хотіли побажати               

ліцеїстам? 

 

О.М.: Завжди бути 

життєрадісними, бадьорими, не 

втрачати смак до життя і, нарешті, 

те, чого всі так прагнуть, - гарно 

вчитись. Нехай, ваші мрії щодо 

майбутньої професії 

здійснюються, а ліцей вам у цьому 

допомагає. Ніколи не забувайте, 

що Альма Матір значить у вашому 

житті. 

Інтерв’ю брала 

                                   Інтерв’ю з молодим спеціалістом                       

Найкращий подарунок для вчителя  
Кожен із нас коли-небудь 

мріяв про «ідеального» вчителя, і 

кожен із учителів мріяв про 

«ідеального» учня. Які ж мрії в 

ліцеїстів і вчителів ліцею? 

Проводивши опитування серед 

громади ліцею, я ознайомилася з 

багатьма цікавими фантазіями 

учнів та викладачів. 

Більшість мріють про цікавого, 

спокійного вчителя, який охоче 

прислухається до проблем учня, 

завжди зрозуміє й допоможе. 

Такий учитель був би «на вагу 

золота». Деколи не вистачає уваги 

й розуміння від педагога. 

Вчителі ж мріють про 

охайного, відповідального учня, 

який активний на уроці, завжди 

гарно й за стандартами виглядає, 

готовий до уроку. Тамара 

Валеріївна, наприклад, мріє про 

учня наполегливого, який ніколи 

не здається. Оксана Михайлівна 

полюбляє активного та 

оптимістичного учня. Тепер 

знаєте, як догодити вчителю, а  

учителі знають, що подобається  

ліцеїстам. 

ДОСЯГАЙТЕ ВИСОТ, 

НЕМАЄ            НІЧОГО 

НЕМОЖЛИВОГО! 

 

Марта Капіца, 
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 У квітні 2011 р. відбулася 

головна шкільна подія весни - 

вибори президента ліцею. 

Боротьба за посаду  була неабияка. 

Два кандидати йшли пліч-о-пліч, і 

в підсумку президентом стала 

учениця 31 групи Волощук Марія. 

Редакція «Лікейського саду» 

вирішила поцікавитися в неї, про 

перші кроки її , як президента  

Маша, як ти вважаєш, чи 

була твоя програма гідною 

виграшу? 

 

М.: 

Звичайно, усі мої опоненти були 

гідними кандидатами на посаду 

президента. Та в мене була 

стовідсоткова підтримка класу, 

профілю, а також багатьох учнів 

ліцею, тож я, як і будь-який інший 

учень на моєму місці, сподівалася 

на перемогу. 

Чи відчуваєш ти себе               

президентом ліцею? 

М.: Хоч і не так багато часу 

пройшло від 1 дзвоника й вступу 

у повноваження президента 

ліцею, та відчуття цієї посади, 

звичайно, ж є. І найбільше воно 

виражається у великій 

відповідальності, яку я несу. 

Чи спроможна ти виконати 

всі пункти своєї програми? 

М.: Складаючи свою 

передвиборчу програму, я не 

внесла до неї жодного пункту, 

який би не могла виконати. 

Звичайно, я продовжу всі традиції 

ліцею, та, на жаль, деяких пунктів 

мені, напевно, не вдасться 

виконати, адже від 2 червня 2011 

року Кабміном був заборонений 

Wi-Fi у навчальних установах та 

поблизу них, а рішенням 

шановної дирекції були 

заборонені дискотеки. Звичайно, 

я буду докладати всіх зусиль, щоб 

виконати не тільки свою 

програму, а й багато чого іншого, 

що було за її межами і чого б 

потребували ліцеїсти, а також не 

покидатиму надії на здійснення 

вище названих пунктів, адже, як 

кажуть, надія помирає останньою. 

Які плани маєш на майбутнє? 

М.: У найближчий час я хочу 

провести в ліцеї «День 

Народження Смайлика», День 

Вчителя, квест, а також із 

задоволенням вислухаю всі ваші 

поради щодо проведення різних 

заходів у ліцеї. 

Яку мету ти поставила собі 

в житті? 

М.: Моя головна мета в житті - 

це насамперед залишатися 

завжди людиною, саме людиною, 

як би важко це б не було. Я хочу 

зробити заклад для ліцеїстів ще 

кращим, звичайно ж, моєю 

головною метою як для 

одинадцятикласника - це вступ у 

престижний ВНЗ, чого й бажаю 

своїм           однокурсникам. 

Які головні ознаки ліцеїста? 

М.: На мою думку, це доброта, 

дружелюбність, 

дисциплінованість, рішучість та 

сила волі. 

У чому тобі допоміг ліцей? 

М.: Ліцей допоміг мені 

реалізувати себе в плані 

громадського життя, допоміг встати 

на вірну стежку і крокувати нею до 

вершин. Звичайно ж, велика дяка і 

низький уклін моєму класному 

керівникові Стремінській І.Д., всім 

вчителям ліцею, за їх високий 

професіоналізм, за те, що вони 

навчили мене багатьом речам та 

допомогли трохи глибше зрозуміти 

наш світ, дали мені хороші знання. 

Чи знадобляться тобі 

додаткові заняття для 

покращення знань, здобутих в 

ліцеї? 

М.: Звичайно, це краще вам 

скажуть мої педагоги, але, на мою 

думку, у ліцеї достатньо непогано 

викладають предмети, і якщо 

плідно працювати, то додаткові 

заняття не знадобляться. 

Що ти можеш порадити           

ліцеїстам - дев'ятикласникам? 

М.: Особисто від себе, я б 

хотіла побажати ліцеїстам ніколи 

не втрачати віру в себе, не 

зраджувати друзів, бути завжди 

людяними, поважати інших, 

віднайти себе в житті, гарно 

навчатися і здобувати високі 

оцінки. Та ще б хотілося додати 

один цікавий вислів, який, 

можливо, вам чимось допоможе: 

«людину сприймають тільки за 

першим враженням , далі, як би 

вона не змінювалася, її вже по-

іншому не сприйматимуть». 

Чи є у тебе, якісь особливі 

вподобання щодо наших 

учителів? 

М.: Це запитання дуже важке, 

адже мені до вподоби всі вчителі 

ліцею:і ті, які в мене викладають, 

і ті, яких я просто знаю як дуже 

хороших людей. Педагоги        

нашого закладу - це надзвичайні 

люди, яким просто немає ціни! 

Дякую за чесні відповіді 

М.: Мені було приємно  



Головний редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
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*  *  * 

Новый лист—это, ... 

это начало чего-то нового. 

Играешь новую роль, как  настоящий артист, 

уничтожая остатки прошлого. 

Разбиваешь кирпичи неудач, как каратист, 

собирая счастье времени нового. 

Строит новые повороты судьбы машинист, 

чтобы подарить тебе каплю хорошего. 

Только не нужно бояться 

еѐ, и судьбы моей. 

Получай удовольствие от того, что можешь   

просто на карусели кататься. 

Нужно идти к мечте своей 

и никогда не сдаваться. 

Иди вперѐд без оглядки, 

а если грустно тебе, съешь кусок шоколадки. 

Улыбнись и иди дальше, 

но только чтобы было у тебя всѐ без фальши. 

 

Ольга Ніколенко, 

учениця 13 групи 

 
- Найнижчим з усіх відомих людей 

був Галл Мохаммед. Його зріст 
становив 57см, а вага  17кг. 

- Найвищим  з усіх відомих людей 
був народжений у 1918 році 
американець Роберт Уодлоу. 
Його зріст становив 272см. 

- Найтовстішим і найважчим 
вважається американець Джон 
Міннок. Під кінець життя він 
важив 635кг. 

- Найлегшою серед дорослих була 
мексиканка Лючія Сарате у 1889 
році. Коли їй було 17 років, вона 
важила  всього 21,3кг. 

- У сім’ї Васил’євих, що проживала 
неподалік від Москви у 1782 
році, було 69 рідних дітей. 

 

Графічним символом євро 

послужила літера “епсилон”, яка 

збігається з першою літерою слова 

”Європа”. Паралельні лінії 

символізують стабільність як ознаку 

євро. День 1 січня 

2002 року  ввійшов 

в історію як “день 

Є”: євро 

запроваджено в 

готівковий обіг 

шляхом 

безкоштовного 

обміну старих грошових знаків на 

нові. Сума банкнот та монет, первинно 

випущених в обіг, становила 300 млрд. 

євро. За задумом “батьків” євро, 

банкноти є однаковими для всіх країн, 

а ось один бік монет може бути 

“націоналізований”.     

 

 
Острів Ява  
Входить до складу Великих Зондських 
островів. Назва перекладається як 
"Острів ячменю" (або проса). 
 
Півострів Ямал 
Півострів у Західному Сибіру. 
Ненецькою "я" — "земля", мал — 
"кінець", тобто "Кінець землі". 
 
Острів Тайвань  
Острів біля південно-східного 
узбережжя Азії. Названий так за 
терасову будову берегів. У перекладі з 
китайської "вань" — "бухта", "затока", 
"тай" — "тераса", тобто "Бухта терас". 
 
Острів Цейлон (Шрі-Ланка).  
Назва острова означає "Притулок 
левів", або "Левовий острів". Назва 
походить від прізвиська завойовника 
царя Віджая — Сінгала, тобто лева. 

Сучасне слово "ліцей" пішло з давньогрецького 

"лукейон", що означає - "зал Світлоносного" або 

"зал Аполлона" (оскільки "світлоносний" - епітет 

бога Аполлона).  

 Ліцей - грецьке слово, назва гаю при храмі 

Аполлона (бог мистецтва) поблизу Афін, де 

викладав Аристотель; згодом у Європі так стали 

називати навчальний заклад.  

Так, великий мислитель давнини Аристотель 

(384-322 до н.е.) створив біля Афін, в 

гаю Лікейон (Lykeion) при храмі 

Аполлона Лікейського, гімназію, яка 

пізніше стала називатися Ликеем і від 

якого веде своє походження слово  

ліцей. Згідно з переказами, Аполлон 

охороняв пастухів і їх стада від вовків, 

звідки, ймовірно, і пішло його 

прізвисько Лікейського (від грецького слова lykos - 

вовк).  

 Ліцеями і в наші дні називають навчальні 

заклади. Правда,  слово "ліцей" менш популярне, 

ніж слово "академія", але в деяких країнах, 

наприклад, у Франції, їм широко користуються: 

назва ліцею там носять багато середніх і вищих 

навчальних закладів. В Україні останнім   часом теж 

з'явилася тенденція називати ряд навчальних 

закладів ліцеями.  
 

Олександра Ісаєва, 

  


