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           В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – любовь. Св. Августин      

День Святого Валентина!!! 
День закоханих й щасливих. 
Люди люблять і чекають, 
А чого? Самі не знають. 
У цей день все може статись: 
Кожен може закохатись. 
Будуть серденька співати, 
Будуть квіти дарувати, 
Будуть усмішки сіяти, 
Хлопці на гітарах грати. 
Свято ласощів й кохання, 
Свято радощів й бажання. 
Все червоне і чудове, 
Все мрійливе і казкове. 
Навкруги сердець багато. 
Кожен хоче ВІДЧУВАТИ 
Звідусіль слова кохання, 
Поцілунків відчування. 
Люди люблять і цілують, 
Всім серця свої дарують. 
Закохайся у цей вечір – 
Зараз буде це доречно!!! 

   Про це 

почуття 

говорили 

завжди. У всі 

часи його оспівували 

у своїх творах великі 

письменники, про нього 

замислювалися філософи. Але яке ж 

воно, справжнє кохання? Його 

неможливо виміряти, порахувати… 

Сотні мудреців минулого задавали 

собі це питання,але так і не знайшли 

остаточної відповіді. та і неможливо 

описати те,що дано не кожному. 

Адже кохання-це дар,який потрібно 

заслужити. 

На нашій планеті є мільярди 

людей. Але чи всі вони кохають по-

справжньому? І чи кохають взагалі?

Неможливо сказати однозначно 

тому що у кожної людини своє 

власне розуміння кохання. Для 

одного це -можливість просто бути 

поряд,для іншого-спогади,які 

змушують посміхнутись і 

розпалюють почуття з новою 

силою… Кохання-це почуття, яке 

надає крила або навпаки, примушує 

страждати. Закохана людина-

незрозуміла у своїх діях. Тут вона 

посміхається через те,що це було,а 

тут вона вже хмурніша за хмару 

через те,що цього вже не повернути. 

Але справжнє,щире кохання буває 

тільки один раз у житті. Все інше-

нічого не варта мішура. 

Справжнє кохання-коли ти 

можеш написати симфонію серця, 

коли людина вривається у дім твоєї 

душі і залишає там сліди. Про 

кохання можна говорити вічно,і все 

одно буде замало. Але як шкода,що 

для теперішньої молоді кохання-це 

не глибоке почуття, що потребує 

вірності і взаємності,а просто 

можливість досягти якоїсь своєї 

мети. Мало хто знає,що кохання не 

можна використати. І що кохання 

так легко не прийде. Ще Шекспір 

казав: "Любовь бежит от тех, кто 

гонится за нею, а тем, кто прочь 

бежит, кидается на шею." І це, 

дійсно, так. Звалиться це кохання, 

як сніг на голову. І нікуди ти від 

нього не дінешся. Але яке ж щастя-

мати можливість зазирнути в очі 

коханої людини! У Біблії написано: 

"Бог єсть Любов". Щире почуття, 

заради якого люди йшли на вірну 

смерть, здійснювали подвиги, 

неймовірні речі… Зараз таке рідко 

зустрінеш… Але як приємно 

думати, що кожен день, кожну 

хвилину, як зірки на небі, 

запалюються іскри нового 

кохання… 

 

Оля Нікольчук, 

учениця 12 групи 

Читайте у   випуску: 

 
1. Love is  … 

2. Традиції святкування в різних кра

їнах 

3. День учнівського самоврядування 

4. Зустріч випускників 

5. VENI VIDI VICI 

6. Інтерв'ю з цікавою людиною 

7. Здорове харчування 

8. Актуальна інформація про грип 

9. Батькам 

10.Ерудитам 

11.Проба пера 
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        Кохання - то не мистецтво, а наука й техніка.                          Марк Твен     

25 лютого в 

ліцеї відбувся 

день 

Учнівського 

Самоврядування.  

З самого початку і до його 

завершення панувала атмосфера 

свята. Учителі та учні дарували 

один одному посмішки та гарний 

настрій. Роль організаторів взяли 

на себе старшокласники. 

Ідея організації Дня 

Самоврядування дуже 

приваблювала учнів усіх класів. 

Вони з нетерпінням чекали цей 

день і готувались до нього. 

Хвилювання було присутнє як 

серед учнів, що природньо, так і 

серед учителів. 

Але, переборовши всі страхи та 

хвилювання, наші старшокласники 

чудово справились із покладеним 

на них завданням: пояснити, 

показати, розповісти нові теми з 

математики, української мови, 

біології, історії, правознавства та 

багатьох інших предметів. До 

кінця навчального дня всі були 

щасливі! 

День Самоврядування в ліцеї 

став можливістю для учнів 

проявити себе з різних сторін. Все 

вийшло! Учні та вчителі отримали 

тільки позитивні емоції та гарний 

настрій. Всі з нетерпінням чекають 

наступного року, нових ідей та 

пропозицій. 

 

День учнівського самоврядування 

В Англії існувало повір'я, за яким перший чоловік, якого зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її 

Валентином — хоче вона цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із ситуації: цього дня вони гуляли з зав'язаними 

очима. 

Італійці у День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі. В Італії цей день так і 

називають — «солодкий». 

Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір'ям, лежать мощі Святого Валентина, а над головним 

престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що проща до неї допомагає в любовних справах. 

Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають у цей день всі лікарні червоними 

стрічками, а в каплицях проводять спеціальне Богослужіння. 

В Японії на День св. Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Хоча 

це «свято закоханих», подарунки отримують не лише коханці, але й начальники чоловічої статі від підлеглих статі 

жіночої.  

 

Ви скільки звідали, переболіли, 

Та школу вам ніколи не забуть, 

Бо в ній найкращі весни відшуміли, 

Бо звідси ви пішли у довгий путь. 

 
1 лютого за традицією, що 

склалася, відбувся вечір шкільних 

друзів. Щорічно, в першу суботу 

лютого, випускники ліцею різних 

років прагнуть з усіх куточків України 

потрапити у рідний навчальний заклад 

на зустріч з однокласниками і 

вчителями.  

2013 рік не став виключенням. 

Відбулося традиційне свято - «Вечір 

зустрічі шкільних друзів». У ліцеї 

зібралися випускники різних років. 

Усі гості розповідали про свої 

досягнення, ділилися своїми успіхами, 

згадували цікаві факти із шкільного 

життя. Усіх переповнювало почуття 

щастя та радості. Посмішки не 

сходили з облич усіх присутніх. Усе 

ніби повторилося знову: школа, парта, 

дошка, перше кохання…. У залі своїх 

випускників та гостей вітали  класні 

керівники випускників. Вони дуже 

добре та щиро, з теплом та з 

захопленням розповідали про своїх 

вихованців. А випускники минулих 

років дякували своїм класним 

керівникам та викладачам ліцею за 

безсонні ночі над зошитами, за 

виховання , за науку , допомогу у 

підготовках до конкурсів, свят за 

розуміння та підтримку.  

Сьогоднішні ліцеїсти підготували 

випускникам святковий концерт. На 

сцені не замовкала музика. Кожна 

група підготувала власний виступ, 

пісню або танець, а ведучі розповіли 

про сьогоднішні дні 

ліцею та його 

досягнення.  

Усім присутнім 

дуже сподобався 

концерт.  

Після урочистої частини 

випускники довго розмовляли з 

учителями, переглядали фотографії. За 

словами випускників, шкільні роки 

залишаються в їх пам'яті кращими 

роками, які вони провели в країні 

Дитинства. 

Усі пішли задоволені від 

концерту та щасливі від спілкуванням 

із однокласниками, викладачами та 

друзями дитинства. 

 

 

Олена Мінченко,  

учениця 22 групи 

Традиції святкування в різних країнах 
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  Кохання - єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього    Оноре де Бальзак     

1 

Українська  

мова   та 
література 

Бабчинська Олександра 9/12 ІІІ     Пристай Л.Й. 

Кулява Олена 9/12 ІІІ     Пристай Л.Й. 

Заболотна Юлія 10/22 І І    Орищук Л.М. 

Третяк Яна 
10/22 ІІ 

    
Орищук Л.М. 

Бевз Марія 11/32 ІІ     Пристай Л.М. 

Гнатюк Марина 11/32 ІІІ     Пристай Л.Й. 

Кирильчук Катерина 11/332 ІІІ     Орищук Л.М., Демчук Г.Б. 

2 
Світова  

література 

Семаньків Катерина 9/12 ІІ     Шликова В.В. 

Заболотна Юлія 10/22 І     Мироненко О.Г. 

Третяк Яна 10/22 ІІ     Мироненко О.Г. 

3 
Російська 

мова 

Заболотна Юлія 10/22 ІІ     Мироненко О.Г. 

Третяк Яна 10/22 ІІ     Мироненко О.Г. 

Побережна Лоліта 11/32 І     Мироненко О.Г. 

4 
Англійська 

 мова 

Кулява Олена 
9/12 ІІ     Соболь О.В. 

Войцеховська Катерина 9/12 ІІІ     Соболь О.В. 

Заболотна Юлія 10/22 ІІ     Піщук Н.А. 

Третяк Яна 10/22 ІІ     Піщук Н.А. 

Лайтер Кристина 10/24 ІІ     Сцисловська О.І. 

Смельцов Олег 10/22 ІІІ     Піщук Н.А. 

Прокопенюк Антоніна 11/34 І     Чайковська О.В. 

Мартіна Вікторія 11/32 ІІІ     Сцисловська О.І. 

Лєнська Анастасія 11/31 ІІ     Московчук Г.Д. 

5 

Історія 
  
  

Ковальова Вікторія 9/14 ІІ     Атаманчук С.І. 

Пілявський Ігор 9/14 ІІ     Атаманчук С.І. 

Шолк Олександр 10/24 ІІ     Рудик Л.І. 

Лиманюк Олександра 
10/24 ІІІ     Рудик Л.І. 

Селезньов Андрій 11/34 І ІІ    Пристай А.В. 

Решетнік Андрій 11/34 ІІ  ІІІ   Пристай А.В. 

6 
Основи 

правознавства 

Підліснюк Максим 

9/11 ІІІ     Чернецька О.В. 

Малищук Іванна 

11/34 І  ІІІ   Чернецька О.В. 

7 Географія 

Решетнік Андрій 

11/34 ІІІ     Довбуш В.М. 

8 Екологія 

Клюс Яна 
11/33 ІІІ     Довбуш В.М. 

Бескидевич Іванна 
10/23 ІІ     Довбуш В.М. 



Кохати - це не значить дивитися один на одного, кохати - це значить разом дивитись в одному напрямку.                                                

Антуан де Сент-Екзюпері  
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 9 Математика 

Петровський Сергій 10/21 І     
Левицька Г.О. 

Говоровський Сергій 10/21 ІІ     
Левицька Г.О. 

Лєнська Анастасія 11/31 ІІ     
Московчук Г.Д. 

 10  Інформатика 

Підліснюк Максим 9/11 ІІ     
Аносов Д.О. 

Ярема Богдан 
11/31 ІІ  ІІІ   

Аносов Д.О. 

 11 Фізика 

Говоровський Сергій 10/21 І  ІІ   
Смольницький  Ю.М. 

Федорченко Денис 10/21 ІІ     
Смольницький Ю.М. 

Лєнська Анастасія 11/31 ІІІ     
Смольницький Ю.М. 

Лобашов Іван 11/31 І     
Смольницький Ю.М. 

Гуцол Владислав 9/11 ІІІ     
Коваль Я.Є. 

Жирнов Андрій 9/11 
ІІІ     

Коваль Я.Є. 

12 Біологія 

Бескидевич Іванна 
10/23 І ІІІ    

Соболь В.М. 

Калапай Вікторія 
11/33 І ІІ   

Соболь В.М. 

Бакай Анна 
11/33 ІІ ІІІ    

Соболь В.М. 

Дутко Вікторія 11/33 ІІІ     Соболь В.М. 

13 

Басюк Юлія 9/13 ІІІ     
Ніколайчук В.І. 

  Хімія Бескидевич Іванна 10/23 ІІІ     
Ніколайчук В.І. 

Сергеєв Лев 11/33 
ІІ  ІІІ   

Врублевська Л.О 

 14 Астрономія 

Сергеєв Лев 
11/33 ІІІ     

Смольницький Ю.М. 

Шидей Віталій 
11/332 ІІ     

Смольницький Ю.М 

15 Основи економіки 

Загоржевський Владислав 10/21 І  ІІІ   
Гай Ю.Б. 

Солтис Діана 10/21 ІІ     
Гай Ю.Б. 

Карпова Ірина 10/21 ІІІ     
Гай Ю.Б. 

Муяссарова Катерина 11/31 І ІІ    
Гай Ю.Б. 

16 
Конкурс імені 

П.Яцика 

Кулява Олена 9/12 ІІІ     Пристай Л.Й. 

Третяк Яна 10/22 ІІІ     Орищук Л.М. 

Мисюк Тетяна 10/22 ІІІ     
Бучковська М.Н. 

Гнатюк Марина 11/32 І     
Пристай Л.Й. 

Бевз Марія 11/32 І     
Пристай Л.Й. 

17 Фізична культура Лесик Вікторія 11/31 ІІІ     
Гордусь М.В. 

 18 
Педагогіка і  

психологія 

Прокопенюк Антоніна 

11/34 І  ІІІ   

Рудик Л.І. 
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Кохання перебільшує. В цьому його сила - і його слабкість, джерело його ілюзій і розчарувань.                                                                                                                                

Продовжуючи рубрику ―Інтерв’ю 

з цікавою людиною‖, ми члени 

редколегії, публікуємо цікаві 

інтерв'ю з учителями. Адже наші 

учителі такі різні... Різні в них і 

погляди на життя, різні і смаки.  

Думаємо, що і читачу буде теж 

цікаво дізнатись про                

кожного із них. 

У цьому випуску 

на наші запитання    

відповідає  

Паладійчук 

Наталія  

Олександрівна    

—  вчитель 

англійської мови.    

Наталія  

Олександрівна,  де 

Ви навчались? 
Н.О.: Я навчалася і закінчила 

середньо освітню школу №6, про 

шкільну атмосферу якої в мене 

залишилися лише теплі спогади… 

Які саме предмети Вам 

подобалися в школі? 

Н.О.: Я дуже любила англійську 

мову (це, власне, ми бачимо і по 

теперішній моїй відповідальній 

професії), українську літературу, 

фізичне виховання. 

Хто був вашим класним 

керівником? 

Н.О.: Моїм класним керівником 

була Генефа Адольфівна Ужицька. 

Чудова жінка і прекрасний педагог. 

Саме завдяки їй я обрала професію 

вчителя, а ще мене надихнули на вибір 

саме цієї професії: Пєріна Руслана 

Петріївна (вчитель гімназії), а також 

Вільчанська Ніла Леонідівна (зауч 16 

школи). Я їм дуже вдячна. 

У Вас є захоплення, хоббі? 

Н.О.:  Мої захоплення це фігурне 

катання і вирощування вазонів влітку, 

але саме за вікном на підвіконні, не в 

кімнаті. 

Н.О.: Що цікавого було в школі в 

роки вашого навчання ? 

Н.О.: Взагалі в школі я була 

активісткою,а саме: любила проявляти 

себе у класному житті, брала участь у 

шкільному театрі (любила різні 

постановки), а також відвідувала 

гурток танців. Все це мені приносило 

задоволення . 

Як ви навчалися в школі? 

Н.О.: Вчитися я любила, тому і 

навчалася гарно. Школу закінчила з 

двома четвірками, з хімії і 

інформатики.    

Що пам`ятаєте зі шкільного 

життя? 

   Н.О.: Я пам`ятаю дружні 

стосунки з усіма вчитилями, дружній 

клас, перші романтичні захоплення. 

Які уроки любили, а які ні? 

Н.О.: В мене не було конкретних 

уроків, які я не любила, а якщо й було 

щось неприязне, то це, напевно, тільки 

тому, що якийсь учитель не 

подобався ,і тому автоматично і урок 

втрачав цікавість. 

Скільки років працюєте в ліцеї? 

Які ваші враження, чи хотіли б Ви 

щось змінити? 

Н.О.: У ліцеї я вже працюю майже 

двадцять років. Я пам`ятаю ліцей 

різним, адже за 20 років було стільки 

різних подій, зовсім не схожих одна на 

одну. Звичайно, були й кращі часи, 

тому що, можливо, це була молодість 

учительська, але ми дуже любили не 

тільки бути вчителями, але і 

проводити цікаво вільний  час, адже, 

напевно, ніхто не може забути різні 

наші пізнавально-розважальні 

подорожі. 

Ви хвилюєтеся  перед першою 

зустріччю з класом? 

Н.О.:  Я, взагалі — то, впевнена в 

собі особистість і не можу сказати, що 

зустріч із новим класом приносить 

мені якісь хвилювання, зовсім ні, це 

скоріше викликає в мене певну 

цікавість, адже я люблю нові 

знайомства і дітей. 

Про що Ви думали, йдучи на  свій 

перший урок? 

Н.О.:  Ой, ви знаєте,я навіть 

нічого і не встигла подумати, ідучи на 

свій перший урок. Наш директор 

ліцею взяла мене за руку, завела в клас 

і сказала, що, крім того, що я вчитель 

англійської, я ще й буду класним 

керівником цих дітей. Саме це був мій 

перший клас, де я стала, за певних 

обставин класним керівником у 

випускному класі, власне, ця новина і 

не дала мені часу на роздуми перед 

першим уроком, а дала лише творчу 

наснагу і «повний вперед». 

Чи важко вам було знайти 

спільну мову з дітьми? 

Н.О.: Зовсім ні, взагалі, мені 

завжди досить легко знайти спільну 

мову з дітьми. Це відбувається 

скоріше всього з нашої згоди. Якщо ж 

дитина не йде мені назустріч, то я 

перша  зроблю ці кроки, але якщо і 

після цього спільної мови не має - я 

припиняю. 

Чим ви любите займатися 

вдома? 
Н.О.: Я полюбляю прибирати, 

взагалі я досить скептична у цьому 

питанні, а ще я люблю пекти 

щось смачненьке, особливо десерти. 

 

Ваш улюблений фільм, колір, 

пора року? 

Н.О.:Фільм «Імператорський 

клуб”, колір: сірий,чорний, 

фіолетовий, музика: класична і 

популярна естрадна, дуже люблю 

осінь. 

Про що ви думаєте, йдучи в 

ліцей? А з ліцею? 

Н.О.:  Коли я йду в ліцей, то 

думаю лише про уроки, а саме: як 

зацікавити учнів до сприйняття 

матеріалу, я завжди шукаю кращий 

спосіб подання інформації. Ідучи з 

ліцею, я думаю, про плани на вечір, 

зустріч з друзями, про вечір у сім`ї, 

про приготування вечері. 

Який стиль вашої роботи в 

якості вчителя? 

Н.О.: Мій стиль - інструктивно-

дружній і, на мою думку, ці два 

компоненти невід`ємні. 

Як на Вас впливають ваші учні? 

Н.О.:  Взагалі, який я вчитель, 

більшою мірою залежить 

безпосередньо від того, які в мене 

учні, адже навіть цього року навчаючи 

32, 22, і 14 групи, я проявляюся по-

різному, тому що я саме така, якою 

хоче бачити мене той чи інший клас. 

Розкажіть про якийсь курйозний 

випадок з роботи? 

Н.О.:  Здебільшого курйозні 

випадки трапляються під час 

пояснення матеріалу з англійської 

граматики, саме тоді, коли я розумію, 

що дітям важко розуміти 

термінологічний матеріал, я починаю 

його спрощувати до зрозумілого і 

деколи ці спрощення курйозні, я 

завжди за це прошу вибачення у дітей 

за таке пояснення,але саме таке 

пояснення найбільш ефективне. 

Який Ваш життєвий девіз? 

Н.О.:  Напевно, такий в мене 

життєвий девіз: завтра буде новий 

день -  і я в це вірю. 

          Чи святкуєте Ви  день 

Святого Валентина? Ваші 

побажання колегам у цей день? 

Н.О.: Так, звичайно, я святкую цей 

день, і навіть декілька раз. І в колі 

друзів, і в колі сім`ї, і в колі коханого 

чоловіка. Для кожного з них я 

стараюся підібрати щось особливе. Я 

бажаю своїм колегам мати кому 

сказати слова любові, навіть якщо це 

не кохана людина, то це друзі,учні. Бо 

чим це не кохання? Це різновид 

любові до друзів, роботи та учнів. 
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Здорове харчування — один із 

фундаментальних факторів, що 

підтримують здоров’я і настрій 

людини протягом усього життя. За 

даними вітчизняних фізіологів  

здоров’я на 40–45% залежить від 

харчування. Правильне здорове 

харчування сприяє росту і розвитку 

організму, забезпечує нормальний 

фізичний і психічний розвиток дітей, 

підвищує імунітет і захищає від 

несприятливої екологічної ситуації, 

що оточує нас сьогодні. 

 

На теперішній час загальний 

рівень знань про здорове харчування 

не такий високий. Додає масла у 

вогонь реклама і пропаганда з усіх 

боків харчових продуктів і закладів 

швидкого обслуговування, так 

званих фаст-фудів, які не мають 

нічого спільного з раціональним 

харчуванням. 

 

Режим здорового харчування 

вимагає дотримуватися: 

• певного часу, тривалості та 

кратності прийому їжі, 

рекомендованих інтервалів між 

прийомами їжі;  

• послідовності вживання блюд і 

прийомів їжі;  

• розподілу добового раціону 

протягом дня (маси, енергетичної 

цінності, якісного складу страв за 

прийомами їжі);  

• інтервалів між прийомами їжі, 

роботою, сном.  

 

 

Прийом їжі в певний час 

виробляє умовні рефлекси, 

забезпечує ритмічність процесів 

секреції і оптимальне виділення 

травних соків. Здорове харчування 

віддає перевагу тривалому 

пережовуванню — це сприяє 

ефективному переварюванню і 

засвоєнню їжі.  

Концепція закладів швидкого 

харчування (фаст-фудів) має мало 

спільного зі здоровим харчуванням.  

 

Для підтримки здорового апетиту 

та оптимальної секреції доцільним є 

3–4 разове харчування з інтервалами 

між прийомами в 4–6 годин і за 2 

години до роботи, що 

пов’язане 

з тривалістю 

розщеплення і засвоєнням 

харчових речовин. Вечеряти 

рекомендується за 2–3 години до 

сну. 

 

Їжа повинна розподілятися за 

прийомами, відповідно до біоритмів 

людини, режиму і характеру 

трудової та іншої діяльності. До 

дітей і школярів потрібно підходити 

індивідуально. Для забезпечення 

здорового харчування їм 

рекомендується 4-х разовий прийом 

їжі: сніданок 25% всього добового 

раціону, 2-й сніданок 15%, обід — 

35%, вечеря — 25%. 

 

Для дорослих рекомендуються 

три режими здорового харчування: 

• переважно ранкове харчове 

навантаження — 50% раціону і по 

25% на обід і вечерю;  

•    рівномірне харчове 

навантаження протягом дня — по 

33% на сніданок, обід і вечерю;  

•    переважно вечірнє харчове 

навантаження — 50% всього 

добового раціону і по 25% на 

сніданок і обід (але не пізніше 18–19 

години).  

 

Для тих, хто не схильний до 

повноти, найкращим режимом 

вважається третій варіант, для всіх 

інших — перший. 

 

Тривалість споживання страв 

у здоровому харчуванні: 

• сніданок, вечеря — 20–30 хв;  

• обід 40–50 хв;  

• 2-й сніданок, полудень — 15–20 

хв.  

Слід також пам’ятати, що 

необхідно споживати таку кількість 

їжі, що відповідає вашим витратам 

енергії протягом дня. Обжерливість і 

ненажерливість можуть призвести до 

зайвої ваги і різних нездужань. 

Здорове харчування захищає 

людину від маси хвороб, зміцнює 

імунітет до деяких хвороботворних 

факторів, підтримує на стабільному 

рівні масу тіла. Іншими словами, 

дозволяє множити і примножувати 

здоров’я. 

 

 

У зв’язку з цим бажаємо:  

правильно харчуйтеся і будьте  

здорові! 

Актуальна інформація про грип  

Кохати - це не значить дивитися один на одного, кохати - це значить разом дивитись в одному напрямку.                                                                              

Антуан де Сент-Екзюпері  

За офіційними 

статистичними 

даними щороку в 

Україні реєструється 

від 3 до 5 млн. 

випадків 

захворюваності на 

грип та ГРВІ. При цьому найбільша 

кількість захворювань припадає на 

дітей віком до 5 років. З огляду на 

високу ймовірність розвитку 

серйозних ускладнень грипу, 

профілактичні заходи є невід'ємною 

частиною боротьби з інфекцією. 

Зрозуміло, що захворювання легше 

попередити, аніж лікувати. Саме тому 

варто пам'ятати про важливі правила, 

які допоможуть зменшити ризик 

інфікування грипом та іншими ГРВІ в 

Україні: 

1.Намагайтеся уникати 

контактів із людьми, у яких є 

ознаки захворювання  

2.Уникайте місць масового 

скупчення людей. 

3. При контактуванню з 

інфікованими особами одягайте 

маску. 

4.Регулярно провітрюйте 

приміщення. 

5.Уникайте переохолодження в 

холодну пору року. 

6. Намагайтеся збалансовано 

   



  

Кохання перебільшує. В цьому його сила - і його слабкість, джерело його ілюзій і 

розчарувань.                                                                                                                     Реньє     

31 грудня 2012 року виповнює

ться 140 років з дня народже

ння видатного художника, ар

хітектора, графіка Василя  

Кричевського.  

Василь Кричевський народився 

1873 року в 

селі Ворожба 

на 

Слобожанщині. Він був 

найстаршим з восьми дітей 

міщанина, повітового земського 

фельдшера Григора Кричевського 

та його дружини Прасковії. 

Навчався в місті Харкові в 

залізнично-технічному училищі. 

По закінченню був помічником 

міського архітектора. 

1903 року одержав першу 

нагороду на конкурсі будинку 

Полтавського Земства, який був 

побудований за його планами і 

став зразком нового 

архітектурного стилю 

Український архітектурний 

модерн.  

За української влади він був 

обраний першим ректором 

Державної Академії Мистецтва в 

Києві, а пізніше був професором 

Архітектурного Інституту і 

Мистецького Інституту в Києві. 

Під час війни Василь 

Кричевський залишив Київ і 

виїхав спочатку до Львова, де був 

ректором Вищої Образотворчої 

Студії, пізніше до Німеччини, а 

1949 року на постійне місце 

проживання до Каракасу, що у 

Венесуелі, де і помер 15 

листопада 1952 року. 

Василь Кричевський протягом 

довгих років збирав предмети 

української народної творчості і, 

будучи тонким знавцем 

української етнографії, зумів 

скомплектувати одну з 

найбагатших колекцій того типу в 

Україні. На жаль, збірка Василя 

Кричевського, що містилася в 

будинку Миколи Грушевського, 

згоріла під час артилерійського 

обстрілу більшовиками у 1918 

році. 

Частина робіт художника 

перебуває за кордоном, найбільша 

в Українському музеї Нью-Йорку. 

2003 року онука Василя 

Кричевського Оксана де Лінде 

передала близько 300 робіт 

Кричевського від його доньки, що 

мешкає у Венесуелі, Галини 

Кричевської-Лінде до Харкова, 

Полтави, Лебедина, Києва в 

дарунок українським музеям. 

Зокрема, близько 40 творів 

знаходяться в колекції 

Харківського художнього музею. 

22 березня 1918 р. Центральна 

Рада затвердила проекти В. 

Кричевського, зокрема, герб, 

розроблений ним на основі 

Володимирового Тризуба. 

Василь Кричевський був 

фактично першим українським 

митцем, що розпочав працювати в 

кіно на студії в місті Одеса. Він 

брав участь, як художник, у 

створенні фільмів: «Тарас 

Шевченко», «Маленький Тарас» 

«Тарас Трясило», «Два дні», «За 

стіною», «Людина з лісу», 

«Борислав сміється», «Звенигора», 

«Назар Стодоля», «Кармелюк». 

Після вимушеної еміграції 

митця за кордони СРСР, більшість 

кінострічок знищено радянською 

цензурою. Відомості про працю 
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13 КОРИСНИХ ЗА
БОРОН 

Якщо ви хочете бути 

відповідальними 

батьками, авторитетними для 

дитини, то забороніть собі: 

1.Встановлювати правила на 

ходу.  

2.Змінювати свої вимоги, коли 

йдеться про дотримання 

основних родинних правил. 

3.Соромити дитину. 

4.Зловживати владою, 

придушувати особистість 

дитини. 

5.Робити так, щоб дитина 

постійно почувалася винною. 

6.Сварити та ображати дитину. 

7.Надто суворо карати. 

8.Покидати дитину саму на 

себе. 

9.Надмірно опікати дитину чи 

потурати їй. 

10.Переоцінювати чи 

недооцінювати здібності 

дитини.  

11.Оцінювати дитину як 

«хорошу» чи «погану» 

12. Казати дитині образливі 

слова. 



Шеф — редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
 

 

 

 

 

(Заснована у 1996р.) 

 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею —  

http://lyceum.osvitakp.com.ua/ 

Ст.8                                                                                                          Лікейський сад 

Ось іноді подумаю про завтра, 

І ляжу спати з думкою про нас, 

Комусь, можливо, невелика втрата 

Для мне ж був останній шанс 

Хотіла показати, що люблю, 

Хотіла показати, що дурію, 

За тебе, друже, Бога я молю 

Без тебе жити просто я не вмію 

Так не хотіла втратити тебе 

Молилась Богу кожний вільний день 

Нехай життя надалі нас зведе 

Нехай надалі поспіваємо пісень 

Та, видно, все не так складеться 

Погіршився твій стан 

Всі кажуть: «Ти не плач! Він сильний, він  прорветься» 

Та розумію я, що це обман. 

Заходжу я в палату у лікарні, 

Я бачу посмішку у нього на обличчі, 

І бачу ямочки, які ж вони прегарні, 

І міміка для мене така звична 

Я дивлюся, й тихенько плачу 

Бо відчуваю цей холодний погляд, 

В очах його надії я не бачу, 

Заходить лікар, провести медогляд 

Я вийшла із палати і присіла, 

І я не можу передать словами 

Під ніс собі одне лиш буркотіла 

За що? За що? І витирала сльози холодними руками. 

Я чую крики із його палати 

Туди як блискавка влітає медсестра 

Пройшла хвилина.. Виходить лікар в білому халаті 

Сказавши лиш: «Час смерті – чотирнадцять сорок п’ять» 

*** 
Зайшовши у потяг, 

І сівши в купе. 

Відчувши той протяг, 

Зрозумівши одне. 

Хотів пересісти  

У інший вагон. 

І вийти у місті- 

Столиці ворон. 

Та стримало щось, 

І залишився тут. 

Побачив когось... 

немов змивши весь бруд 

І зайшов до вікна, 

Його старий друг, 

І в душі вже війна, 

І залишився тут. 

Тихо сів біля мене, 

Не помітив нічого. 

І дихнув. Ледве-ледве 

Заклав ногу на ногу. 

Або просто не бачив, 

І сказати не може. 

А можливо, побачив, 

                           А згадати не хоче...              Діана Білоус, 
учениця 12 групи 

Постійна рубрика 

Чому все так ? 

Чому все так і не інакше ? 

Чому терплю удари долі ? 

Чому сиджу я у неволі? 

ображена життям чи 

під всесвітнім гнітом , 

я зупиняюсь на шляху. 

Ніяк не перейду все ту межу... 

Межу між добрим і поганим  

Межу між смертю і життям  

Межу ,що перед нами стала , 

і сил багато в нас забрала . 

Я хочу почати все спочатку  

Постукати у двері , увійти , 

і знов слова почути твої  

"О,люба,як я радий ,що це ти!" 

Але не знаю, чи буде все це знову , 

Чи даш мені ти шанс прийти , 

Без тебе я себе не уявляю 

Просто хочу ,щоб поряд знову був лиш ти !!! 

 

 

Бодай учора зрозуміла одну річ 

Ти надто дорогий для мене  

Ти став землею, сонцем,небом - всім! 

Весь світ покинула заради тебе ... 

У той момент - я закохалась, 

І рій метеликів у животі  

Припливи крові в голову дурненьку  

З відкритими очима ,як в нічній пітьмі  

я думала :"А може грип ?" 

проста застуда ,головний біль, 

Як сильно й гірко помилялась,  

Бо це була у серці справжня заметіль ! 

Я долі дякую за тебе,  

хоча ти ще не мій лелека , 

ти вільний сильний хижий птах , 

що понад світом десь далеко. 

Але зустрілись ми не просто так, 

В житті ніщо не випадково , 

Кохання вічне ,як війна і мир, 

Хоча тобі ,напевне,однаково ...  

Оля Нікольчук , 

учениця 12 групи 


