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 Весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше.    Еміль Золя  

                                                                               

У нашому закладі працює 43 педагогічних працівники, з них : 11 вчителів-методистів, 
29 спеціалістів вищої категорії,  7 педагогів мають  другу категорію,   3 спеціалісти.   

8 педагогів мають звання “старший вчитель” . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Учителі наші завзяті, талановиті, віддані  роботі, справжні майстри педагогічної 

справи. Вони постійно підвищують свій фаховий рівень. Курси підвищення 

кваліфікації, навчання в аспірантурі дають змогу завжди бути творчими, краще 

розуміти учнів, використовувати нові інноваційні 

методи                 навчання та виховання. 

 
Як різні діти є у школі,  

Так кольори ось цих троянд.  

І ви до кожного з любов'ю  

Звертаєтесь:"Мій рідний клас!".  

А жовтень пензлем вже малює  

Всі барви осені "горять",  

А Ваші душі не черствіють,  

Хоч інколи в очах " іскри горять ".  

Тож дай здоров'ячка Вам, Боже,  

Слухняних, добрих діточок,  

Бо в свято згадувать негоже  

Наших дитячих помилок!  

Зі святом Вас!  

 

                            Від батьківького комітету 

  

Сьогодні наше свято!  

Свято скромних, але шанованих та 

гідних людей,  

Свято добра, мудрості та любові.  

Побажаємо один одному міцного          

здоров я,  

творчої наснаги та  

великого людського щастя!  

 

Педагогічний колектив  

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F.


Ст.2 Лікейський сад 

    Живі борються... А живі лише ті, чиї серця віддані піднесеній мрії.                   Віктор ГЮҐО       

Перший день осені -  свято смутку і радості. . .  

 

У першу неділю жовтня усі святкують День працівників 
освіти, а 5-го жовтня увесь світ відзначає Всесвітній день         

учителя.  
 

Шановні наші наставники, прийміть найщиріші побажання з 
Днем працівників освіти та Днем учителя.  

 
Дякуємо Вам за недоспані ночі, проведені над нашими 
зошитами, цікаво проведені уроки, 

дозвілля. Прийміть від нас учнів, такі 
рядки побажань: 

 

 

 

Учителі — найкращі в світі! 

Щиру подяку у цей день прийміть, 

Нехай для Вас квітують квіти, 

І несе щастя кожна мить!  

 

Високих злетів, творчих перемог, 

Всього, що необхідне для людини,  

І головне - багато літ  

хай дасть Вам Бог  

Трудитись у шкільній родині!  

З повагою та найкращими  

побажаннями: Ваші учні  

Учні ліцею зобов'язані: 

Приходити на навчальні заняття 

за 10 хвилин до початку уроків. 

Неухильно дотримуватися 

визначеного закладом дрес - коду 

ліцеїста. 

Відвідувати всі навчальні 

заняття. 

На 30 число кожного місяця 

батьки обов'язково отримують 

вичерпну письмову інформацію про 

успішність та дотримання учнем 

Статуту ліцею. 

У разі хвороби учня батьки 

зобов'язані невідкладно повідомити 

класного керівника. 

Закони грамотно організованого  

сімейного виховання ліцеїстів 

Пам'ятайте, що навчання — один 

із найважчих видів праці і що 

розумові сили і можливості дітей 

неоднакові. 

Не потрібно вимагати від дитини 

неможливого. Важливо визначити, 

до чого вона здібна та як розвинути 

її розумові здібності. 

Навчання не сприяє розвиткові 

дитини, якщо воно вимагає від неї 

механічного заучування і не 

потребує напруження розумових 

сил, пізнавальної активності, 

Коли жовтогаряча ковдра осені по

ступово змінює життєдайні літні ба

рви, до нас приходить свято, з якого 

розпочинається шлях кожного в само

стійне життя. День знань уже став 

у нашій країні традицією. Але він щ

оразу по-доброму хвилює всіх , хто 

йде шляхом пізнання. 

Перший день осені - свято смутку і 

радості для всіх школярів: сумують, 

тому що чудове літо закінчилось, як 

завжди, несподівано, а черговий 

довгий і складний навчальний рік 

лише почався. Але є привід і для 

щастя - зустрічі зі шкільними друзями, 

довгожданий дзвінок на перерву, а 

головне - нові цікаві відкриття. Тому 

для школярів 1 вересня - завжди 

святковий і урочистий день.  

І хоч жаль відпускати літо зі 

щоденного режиму, проте насправді 

кожен школяр встиг засумувати за 

шкільними товаришами та вчителями.  

З радістю зустріли 1 вересня у 

Кам’янець-Подільському ліцеї. З 

ноткою суму йшли на урочисту 

лінійку випускники — 

одинадцятикласники. 

Зі словами привітання до усіх 

присутніх звернулася директор ліцею 

Ковальська Тамара Григорівна. Вона 

побажала усім учням гідно нести 

звання ―Ліцеїст‖ та наполегливо 

здобувати знання, а педагогам та 

батькам  - набратися терпіння та 

наснаги для прийдешнього 

навчального року.  

Жодне свято не обходиться без 

гостей. Цього дня на свято завітала 

методист Кам’янець-Подільського 

управління освіти Худик Ніна 

Михайлівна  та заступник міського 

голови з гуманітарних питань Василь 

Сукач. Вони привітали учнів з Днем 

знань та побажали успіхів у навчанні. 

Не обійшлось свято і без 

традиційної посвяти в ліцеїсти наших 

«першачків» - дев’ятикласників, цього 

разу яблуко знань дісталось 11 фізико-

математичній групі. 

 

Випускники, які добре навчався в 

минулому році, отримали Похвальні 

листи за високі досягнення у навчанні. 

І ось нарешті малиновий голос 

дзвінка кличе всіх на перший урок. 

Нехай цей День знань відкриє світ 

пізнання та надії. 1 вересня – це 

справді всенародне свято, яке за 

щорічної повторюваності не втрачає 

свого яскравого колориту, високої 

емоційності, хвилюючої атмосфери.  

 

Оля Нікольчук, 

учениця12 групи 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D0%AE%D2%90%D0%9E
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Жити — значить безупинно рухатися вперед.      Самюель ДЖОНСОН  

  

 

 

 

Щороку 1 вересня для учнів відкрива

ються двері численних шкіл, ліцеїв, 

гімназій, коледжів, технікумів. Але 

чому саме 1 вересня, а не 10, 15 або 

1 жовтня ми починає

мо новий навчальни

й рік?  

Ця традиція прийшла 

до нас в XV столітті з 

Візантії, де 1 вересня 

відзначали настання 

нового (не тільки 

навчального) року. У 

цьому святкуванні був і духовний, і 

світський сенс. Духовний тому, що 

візантійські богослови і мислителі 

припускали, що Бог приступив до 

створення світу саме 1 вересня, а 

значить, з цього дня розпочався і сам 

час. Світський (мирський) сенс 

полягав у тому, що до вересня 

закінчувалися всі польові роботи. Тим 

більше, що доставити дітей (навіть 

дворянських) із села в міські навчальні 

заклади до закінчення жнив не було 

можливим. 

 

 

Щоправда, не всі навчальні заклади 

починали навчальний рік 1 вересня. 

Якщо за гімназіями держава стежила 

більш-менш суворо, то недержавні 

навчальні заклади Російської імперії 

починали навчальний рік хто як. У 

документах трапляються дати 20 і 31 

серпня, 15 і 26 вересня, 1 і 15 жовтня, 

а сільські школи грамоти починали 

працювати тільки 1 грудня. Що 

стосується радянського часу, то до 

середини 30-х років директори шкіл 

до початку навчального року 

ставилися дуже вільно. 

Єдиний початок навчального року 

було введено тільки 3 вересня 1935 

року.  

 

Ну а коли ж починають навчатися діти 

в інших країнах?  

 

1 вересня відкриваються двері шкіл у 

Чехії, в Україні, в Білорусії, в країнах 

Прибалтики. А ось у дітей в Німеччині 

немає чіткого графіка початку 

навчального року: у кожній з 16 

федеральних земель навчальні заклади 

починають працювати протягом 

серпня - вересня. В Іспанії також у 

різних провінціях навчальний рік 

починається по-різному, в залежності 

від термінів збирання врожаю, проте 

затягувати пізніше 1 жовтня суворо 

забороняється. В Італії, навпаки, 

тільки з 1 жовтня починають 

відвідувати школу. У Швеції - 15 

серпня. У Франції немає чіткого 

терміну Дня знань. Десь навчальний 

рік починається 1 вересня, а десь й 15. 

З середини серпня починають 

навчатися діти в Данії, а в Англії, 

Канаді та США навчальний рік завжди 

починається в перший вівторок 

вересня. У Японії вирішили, що 

початок навчання - це дуже весело, і 

починають новий навчальний рік ... 1 

квітня. Але японцям не звикати 

посміхатися навіть тоді, коли хочеться 

плакати, шкодуючи, що безтурботні 

шкільні канікули закінчилися. 

 

У Греції школи відчиняють двері 12 

серпня. 

 

В Австралії все не так, всі ходять на 

головах і навчальний рік починається 

тоді, коли у нас всі школярі вже 

передчувають його закінчення - 1 

лютого. 

 

 

 

Катя Федорчук (12 гр.): ―Мені дуже 

подобається в ліцеї. Якісне навчання, 

добрі вчителі, привітні учні. Тут усі 

мої друзі. Я дуже щаслива, що 

навчаюсь тут‖ 

 

Катерина Коваль (14 гр.):―Моє 

враження від ліцею позитивне. Це 

стосується як навчання, так і стосунків 

між вчителями та учнями. 

Подобається дисципліна і 

організованість. Тут дійсно круто!‖ 

 

Андрій Каспрук (14 гр.)―: ―Мені 

дуже, дуже подобається навчатись у 

ліцеї, тому що тут добре і доступно 

пояснюють. Я усім своїм друзям 

раджу приходити в ліцей‖ 

 

Яна Мякотіна (12 гр.): ―Мої 

враження від ліцею просто чудові. Тут 

просто прекрасна атмосфера, гарні 

вчителі. Мені дуже подобається тут 

навчатись‖. 

 

Інна Катеринчук (12 гр.): ―Мені 

подобається навчання в ліцеї. У 

вчителів зовсім інше ставлення до 

учня як до особистості. Цікаво 

проводяться уроки, а ще багато 

друзів‖. 

Денис Білоус (14 гр.): ―Мені дуже 

подобається навчатись у ліцеї. Учителі 

ставляться до учнів з розумінням, і це 

допомагає і   заохочує навчатись 

краще‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Віталіса Халупна (12 гр.): : 

―Перейшовши у ліцей, я відчула нове 

шкільне життя, нові враження. Я 

зустріла нових вчителів, друзів, 

розпочалось нове життя. Я гадаю, що 

ліцей багато чого навчить мене, 

надасть мені дорогоцінного досвіду‖. 

Світлана Неделяєва(12 гр.): ―У ліцеї 

мені сподобалось ставлення до учнів, 

дружба між групами, розуміння 

вчителів, і звичайно,…… диванчики!!! 

 

Тетяна Меліхова(12 гр.): ―У ліцеї 

мені подобається дисципліна,  введеня 

шкільної форми і, звичайно, вчителі 

— дуже хороші, висококваліфіковані 

спеціалісти‖. 

 

Марина Мойсюк (12 гр.): ―Мені дуже 

подобається навчання в ліцеї. У мене 

чудовий клас та прекрасні вчителі. За 

цей короткий час я дізналась багато 

чого нового та цікавого‖. 

  

Євгеній Собловий (14 гр.): “Ліцей —

це мальовнича школа, в якій мені дуже 

сподобалось, бо тут уміють начати 

дітей. Я всім рекомендую навчатись 

саме тут‖ 

 

Ксенія Забелло (14 гр.): ―Мені дуже 

подобається ліцей, адже тут хороші 

вчителі та учні. Я в захваті! Дуже 

рада, що навчаюсь саме тут‖ 

Перші  

враження 

про  

ліцей 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9D
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 Життя — занадто серйозна штука, щоб сприймати його занадто серйозно.                  Оскар Уальд 

Продовжуючи рубрику “Інтерв’ю 

з цікавою людиною”, ми члени редк

олегії, публікуємо цікаві інтерв'ю з у

чителями. Адже наші учителі такі рі

зні... Різні в них і погляди на життя, 

різні і смаки.  Думаємо, що і читачу б

уде теж цікаво дізнатись про кожног

о із них. 

    У цьому 

випуску на 

наші запитання 

відповідає            

Орищук            

Лариса 

Миколаївна  —  

вчитель 

української 

мови та 

літератури. 

                                                                                                       

Лариса Миколаївна, де Ви 

навчались? 

Л.М.: Навчалась я у 

Кам’янець – Подільській ЗОШ 

№16. Пізніше вступила до 

педагогічного інституту ім. В.П. 

Затонського. 

Коли Ви захотіли стати 

вчителем? 

Л.М.: Знаєте, таке бажання у 

мене з’явилось, напевне, з класу 

6. Гарним прикладом для мене 

була моя вчителька української 

мови та літератури Лупійчук А.В. 

Що Ви пам’ятаєте зі 

шкільного життя? Які уроки 

любили, а які ні? 

Л.М.: Я обожнювала 

шкільне життя. У моїй пам’яті 

закарбувався дружній клас, 

спільні свята. У школі була дуже 

активною. Співала у хорі, брала  

участь у «Агіт – бригаді» та 

театрі. Щодо уроків, то 

улюбленими предметами були 

українська мова та література, 

біологія та фізична культура. 

У цьому році буде вже 10 

років, як Ви працюєте в ліцеї. 

Які ваші враження? Хотіли би 

щось змінити? 

Л.М.: Понад усе люблю і 

поважаю школу №16, тому що я 

в ній навчалась, та Кам’янець -

Подільський ліцей, тому що тут 

успішно працюю. У ліцеї мені 

подобається атмосфера, живе, 

природнє, насичене життя. Тут 

навчається та працює багато 

розумних людей. Є в кого 

повчитись і є з ким поділитись 

досвідом. Не хочеться нічого 

змінювати. 

Чим займаєтесь вдома у 

вільний час? 

Л.М.: Люблю почитати 

щось для душі. Обов’язково 

cлідкую за здоров’ям і обожнюю 

танцювати. 

Який Ваш улюблений 

письменник? Книга? 

Л.М.: Люблю почитати            

М. Стельмаха. Улюблена книга – 

Марія Дзюба «Укриті небом». 

Ваша улюблена страва? 

Л.М.: Подобається італійська 

кухня. 

Чи є у Вас життєвий девіз? 

Л.М.: Люблю бути 

оптимістом по життю, ділитись 

радістю з іншими. 

Що б Ви хотіли побажати 

своїм колегам напередодні дня 

вчителя? 

Л.М.: Їсти – смачно, дружити 

– по-справжньому, любити 

міцно. 

 

Дана Погребняк 

 і Аліна Данилюк,  

учениці 22 групи 

Чи знайомі вам такі поняття, як "dress-code", "look" і "style"? За останні 100 років поняття дрес-код перекочувало з 

Лондона у всі великі міста світу, де протікає світське життя. У наш час це поняття активно використовують. 

Наприклад, свої власні дрес-коди встановлюють нічні клуби. Dress-code у перекладі з англійської буквально означає 

"одежний код", під яким прийнято розуміти профодежду або уніформу.  

Шкільна форма  

максимально 

консервативна і наближена 

до класичного стилю 

одягу. Звичайно це піджак і 

светр (обоє з вишитою 

емблемою школи), біла 

сорочка і брюки. Хлопчики 

зазвичай носять краватки. 

Англійські школярі 

належною увагою до одягу 

підкреслюють свою 

корпоративну 

Шкільну форму дозволяють собі носити учні престижних приватних 

шкіл. У звичайній американській школі існують внутрішні вимоги до 

одягу. Заборонені топи, що відкривають живіт, а також низько сидячі 

брюки 

Школярки ходять в "Сэйлор 

фуку"(матроський костюм). Їх форма-

еталон підліткової моди. Навіть поза 

школою японки носять те, що нагадує їм 

свою звичну шкільну форму. Хлопчики 

носять "гакуран": брюки і темний піджак з 

коміром-стойкою і рядом гудзиків. 

 
    Ученицям заборонено  носити міні

-спідниці 
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Життя коротке, мистецтво вічне, випадкові обставини швидкоплинні, досвід оманний, судження важкі.       Гіппократ 

 

30 вересня—день бібліотеки. 

Всеукраінський день бібліотек         

відзначається в Україні з 1998 ро

ку. Сьогодні в країні нараховуєть

ся біля 40 тисяч бібліотек.  
Але сьогодні ми йдемо в гості до 

нашої шкільної бібліотеки. Її 

господиня - Цубера Алла 

Олександрівна — завжди привітна, 

мила, щира, добра людина.  

Шкільні підручники, художня 

література, методичні посібники для 

педагогів, періодичні видання — все 

це можна знайти в бібліотеці. А 

тематичні виставки до певних дат 

стають у нагоді і педагогам, і батькам, 

і учням. Головне завдання шкільної 

бібліотеки — ознайомити учнів та 

вихованців з різноманітністю книг, 

розширити поняття школярів про 

книги та їх призначення, вміння 

користуватися книгою, 

вдосконалювати навички читання, 

прищеплювати читацькі інтереси, 

бажання читати.  

Бібліотека — кращий порадник і 

справжній товариш педагога й учня. 

Тому, мабуть, дуже часто вчителі -

предметники і діти люблять 

проводити там свій вільний час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У подарунок всім, хто любить 

бібліотеку, цей вірш.  

Бібліотека… Серце завмира,  

Коли пірнаю в тишу таємничу,  

Святилище пізнання і добра,  

Що в майбуття через минуле кличе.  

І осягнути незбагненну суть  

Світобудови прагну заповзято,  

Коли мені з полиці дістають  

Важкі томи Плутарха і Сократа.  

Немов надійний лоцман в морі книг,  

Бібліотекар взяв штурвал у руки.  

17 липня виповнилося 195 років від 

дня народження видатного художни

ка-мариніста, активного громадсько

го та культурного діяча, відомого ме

цената Івана Айвазовського.  

Айвазовський  

Іван 

Костянтинович 
(29.07.1817, 

м. Феодосія, 

тепер АРК — 

02.05.1900, 

там само) — 

живописець-

мариніст, 

баталіст, 

академік, 

почесний член Академії мистецтв 

у м. Санкт-Петербурзі, її професор. 

Член Товариства південно-російських 

художників. 

Народився в сім’ї вірменського 

дрібного крамаря Айвазяна. 

У 1837 р. закінчив Імператорську 

санкт-петербурзьку академію 

мистецтв. У 1840 р. поїхав 

у відрядження за кордон, працював 

у Римі, Неаполі,  

 

 

 

 

Сорренто, Венеції, Парижі, Лондоні, 

Амстердамі. У 1845 р. побував 

у Туреччині й після свого повернення 

назавжди оселився у Феодосії, 

де збудував будинок та майстерню, 

влаштував виставки, грошові 

надходження від яких передавав 

на благодійні цілі. У 1880 р. заснував 

у Феодосії першу в Криму майстерню 

для навчання місцевих художників, 

картинну галерею, яка за заповітом 

Айвазовського у 1900 р. разом 

із колекціями митця перейшла 

у дар місту (тепер Феодосійська 

картинна галерея 

ім. І. Айвазовського). 

Айвазовський створив понад 

6 тисяч картин, які зараз прикрашають 

усі основні музеї світу і приватні 

збірки. Ранні твори — «Морський 

берег» (1840), «Дев’ятий вал» (1850) 

та ін.  були написані під впливом 

романтизму. Пізніше у творчості 

Айвазовського посилились реалістичні 

мотиви: «Чорне море» (1881), «Серед 

хвиль» (1898). Як баталіст 

Айвазовський відомий картинами 

«Чесменський бій», «Наваринський 

бій» (обидві — 1848), «Пожежа 

Москви в 1812 р.» (1851), «Сінопський 

бій» (1853), «Облога 

Севастополя» (1854), «Бій пароплава 

„Веста―» (1877), „Узяття 

Карса― (1881), „Чорноморський флот 

у Феодосії― (1890), «Бій брига 
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Веселі анекдоти 

Гордість 
Петрик одержав у школі двійку. 

Батько запитує його: 

- Як справи, Петрику? 

- З батьком двієчника – не 

розмовляю.  

 

Шоколадка 
- Світланко, смачна шоколадка? – 

запитує бабуся. 

- Так смачна… 

- Чого ж така невесела? 

- Бо я її вже з’їла. 

  
 

 

 

 
 

 

Цікаво знати 
 

 Равлики можуть спати до 

трьох років.  

 Венера — єдина планета 
Сонячної системи, яка 
обертається проти 
годинникової стрілки.  

 Яблука краще, ніж кава, допо-

магають прокинутися зранку.  

 В Австралії більше кроликів, 
ніж людей у Китаї.  

 Щоб акула відчула кров, до-
сить, щоб у воді була розчине-
на одна стомільйонна її части-
на.  

 Око страуса більше, ніж його 
мозок.  

 Якщо кричати на склянку з 

водою протягом 80 років, то 
можна її скип'ятити.  

 Кімнатний пил на 70% склада-
ється з омертвілої шкіри 

Редакція шкільної газети "Лікейсь

кий сад" запрошує усіх, 

хто бажає взяти участь у створенні         

нового номера і працювати разом з         

нами.  

Якщо ви пишете вірші, 

оповідання, казки, не соромтеся, пр

иносьте, і ми їх 

обов'язково опублікуємо.  

Якщо ви любите фотографувати, 

ми з великим задоволенням  опуб

лікуємо ваші цікаві 

фотографії. 

 

Постійна 

 рубрика 

Знаешь, иногда мне кажется, что мы все как-то  

связаны. 

Подсознательными чувствами, несказанными            

фразами. 

А ещѐ я верю, что где-то ходит мой второй я. 

Или, может быть, первый. 

Тот, кого мне предписала судьба. 

Кто-то добрый, но нервный. 

 

И однажды напротив меня остановится прохожий. 

Не веря счастью тогда подумаю я: "Он такой же, 

похожий". 

Мы помолчим с миг и растворимся в глазах друг           

друга. 

И тогда покинет нас всѐ: одиночество, туга. 

 

 

Мы будем с ним слушать блюз по вечерам, 

Пить кофе без сахара, петь рок-н-ролл по утрам. 

Му будем смотреть на закат и купаться в рассвете. 

Думать о людях лишь хорошее, любить всех на            

свете. 

 

Читать мы будем Дереша, цитировать Бродского. 

Носить рубашки ярких цветов, не замечать               

броского. 

Он станет цветком моей жизни, искренним другом. 

От эйфории внутри моя голова пойдѐт кругом.  

 

Тогда заявлю я открыто, Богу не в лесть, 

честно и от всего сердца, что счастье есть. 

 

Юлія Заболотна, 

учениця 22 групи 


