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

Щиросердно вітають Вас із 

днем вчителя учні та їх           

батьки.  

Повсякденна копітка діяль-

ність на відповідальній посаді 

вимагає від Вас повної відда-

ності справі, наполегливості, 

подолання труднощів, високо-

го професіоналізму.  

Із честю вирішуючи це покли-

кання, ви заслужили глибоку 

пошану серед людей, даруючи 

їм не тільки свої знання та 

досвід, а й тепло своєї душі.  

У цей святковий день зичимо 

Вам український віночок світ-

лих та теплих побажань. Хай 

у Вашому житті завжди буде 

багато щастя та здоров’я, оп-

тимізму та мудрості, успіхів 

та плідного довголіття!  

 

З повагою  

батьківський 

комітет  

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!  

 

В Україні свято 

День учителя від-

значається в першу 

неділю жовтня.  

Професійне свято 

вчителів засноване 

ЮНЕСКО в 1994 

році та відзначається 

щорічно 5 жовтня.  

У цей день, у 1966 

р о ц і ,  с к л и к а н а 

ЮНЕСКО та Міжна-

родною організацією 

праці конференція 

прийняла Рекоменда-

цію «Про станови-

ще вчителів» – пер-

ший міжнародний 

документ, що визна-

чає умови праці вчи-

телів.  

Всесвітній день 

учителів входить у 

систему всесвітніх і 

міжнародних днів 

ООН.  

Цей день поклика-

ний привернути ува-

гу до становища вчи-

телів у суспільстві, їх 

ролі в освіті та          

розвитку. Всесвітній 

день учителів відзна-

чають понад 100 дер-

жав світу.  

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.
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Щиро вітаємо з Днем 

знань - справжнім всена-

родним святом мудрості, 

доброти та людяності.  

Цей день завжди особ-

ливо урочистий і хвилюю-

чий, адже саме з нього 

починається незвіданий, 

цікавий і, водночас, нелег-

кий шлях до пізнання, до 

нових звершень, до самос-

тійного життя.  

Бажаємо усім ліцеїс-

там на цьому шляху під-

корити нові вершини 

знань, зустріти добрих і 

надійних друзів та досягти 

омріяної мети. Найщиріші 

слова подяки - вчителям, 

які щедро діляться своїми 

знаннями, плекають спра-

вжніх патріотів нашої дер-

жави. Їх мудрість і вели-

кодушність залишається з 

вихованцями на все жит-

тя.  

Зі святом, дорогі           

друзі! Щасти Вам!  

 

Редколегія 

Газети  

“Лікейський сад” 

Б’ється радість через край, 

Тепле літо, прощавай. 

Свято – як ніколи 

Здрастуй, люба школо! 

 

    У теплий недільний ранок пер-

шого вересня ліцей відсвяткував 

День знань,його чекали з нетерпін-

ням всі: учні, вчителі, батьківська 

г р о м а д а . 

     З вітальним словом до ліцеїстів 

на святковій лінійці звернувся за-

ступник міського голови Кам’яне-

ць-Подільської міської ради Сукач 

Василь Олександрович та передав 

настанови й побажання від імені 

народного депутата України Воло-

димира Володимировича Мельни-

ченка, а також міського голови 

Кам’янця-Подільського Михайла 

Євстафійовича Сімашкевича. 

    Гостями свята були керуючий 

справами Кам’янець-Подільської 

міської ради Самара Сергій Григо-

рович та головний спеціаліст 

управління освіти і  науки                    

Кам’янць-Подільської міської ради 

Здорик Людмила Володимирівна.  

    Директор ліцею Ковальська Та-

мара Григорівна з привітною пос-

мішкою й теплими словами приві-

тала зі святом Першого дзвоника 

ліцеїстів, учителів, батьків, гостей. 

Повідомила про минулорічні дося-

гнення учнів, випускників і про те, 

що ліцей, як завжди, тримає план-

ку першості. Так, у цьому році наш 

навчальний заклад посів І місце за 

результатами ЗНО з української 

мови й ІІІ загальне місце серед 

усіх шкіл області. Про випускників 

ліцею знають не лише в рідному 

місті, а й далеко за межами нашої 

держави. Це і Польща,  Німеччина 

і  н а в і т ь  С Ш А ,  К а н а д а . 

    З напутнім сло-

вом виступила 

спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-

методист Левицька Галина Олек-

сандрівна. Промову від одинадця-

тикласників виголосила учениця 

32 групи Заболотна Юлія, неодно-

разова переможиця олімпіад. Від-

булася урочиста посвята у ліцеїсти 

учнів-дев’ятикласників. Побажали 

їм гарних досягнень, старанності, 

дружніх стосунків, тому що ліцей, 

я к  з а в ж д и ,  ч е м п і о н . 

    Ще раз вітаємо всіх зі святом. 

Бажаємо ліцеїстам щасливої доро-

ги країною Знань, нашим настав-

никам-учителям – терпіння, насна-

ги й творчих злетів, а нашим бать-

кам – взаєморозуміння та мудрос-

т і . 
 

 

Свято Першого дзвоника  

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

Хоч 1 ве-

ресня вва-

ж а ю т ь 

міжнаро-

дним свя-

том, традиція починати 

в цей день навчальний 

рік існує не в усіх краї-

нах.  

Наприклад, у Японії 

перший дзвоник лунає у 

квітні, а останній – у 

березні наступного року.  

У США взагалі немає 

чітко встановленої дати 

першого дня навчально-

го року. Цей день визна-

чає кожен освітній 

округ. Виходить так, що 

американські діти з різ-

них штатів йдуть до 

школи у різні дні – хтось 

в кінці червня, хтось у 

серпні, а хтось у вересні.       

В Австралії навчальний 

рік починається в люто-

му, а в Німеччині — в 

середині серпня.  

 

Наталія Бігуняк, 

учениця 14 групи 

 

 Перший на-

в ч а л ь н и й 

день учні 

Кам’янець-

Подільсь -

кого ліцею 

ф і з и к о -

математичного 

та філологічного класів розпочали 

з дуже цікавої зустрічі з виклада-

чем Національного університету 

імені І.Огієнка, доцентом кафедри 

історії української літератури та 

компаративістики Л.В. Третяк. Ви-

кладач розгорнула ще одну сторін-

ку життя і творчості генія україн-

ського народу – Т.Г.Шевченко і 

Кам’янець. Продовженням розпо-

віді Людмили Володимирівни став 

відкритий урок, присвячений 200-

річчю з Дня народження Великого 

Кобзаря, що демонструвався по 

телебаченню. Ліцеїсти як спраглі 

мандрівники почерпнули для себе 

цілющої води з криниці благодат-

ної творчості українського поета.  

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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     Я нарешті дочекалася цього 

навчального року. Для мене він 

дуже особливий, адже розпочала 

своє навчання в ліцеї. Спочатку, 

дійсно, було дуже важко але за 

тиждень уже звикла і знайшла 

багато друзів.  

Ліцейське життя мені дуже 

подобається. Тут прекрасні осві-

чені вчителі, які добре ставляться 

до нас. І якщо в перші дні  ще хо-

тіла повернутись назад до школи, 

то тепер остаточно вирішила за-

лишитися. Я подумала, що для 

мене навчання в ліцеї буде на кра-

ще, і поставила собі за мету — 

дійти до кінця та досягнути успі-

ху. Адже все це заради мене. І це 

неодмінно зроблю, бо це моя ме-

та, і цього хочу я. 

 

Діана Зрячева, 

              учениця 13 групи 

Мій перший тиждень у ліцеї  

Жити — значить безупинно рухатися вперед.                                                    Самюель ДЖОНСОН  

Романишена Віка (13 гр.): “З 

перших же днів ліцей справив на 

мене гарне враження. Вчителі ду-

же класні, їх легко розуміти. Приє-

мна обстановка”. 

 

Чорна Іванна (12 гр.): “Мені 

сподобалось оформлення ліцею, 

оскільки воно дуже естетичне й 

зручне для роботи і дозвілля. В 

ліцеї компетентні вчителі, дружній 

колектив та ефективні методи на-

вчання. Я не шкодую про свій ви-

бір” 

 

Дементьєва Олександра (12 

гр.): “Мої враження про ліцей тіль-

ки позитивні. Подобається прово-

дити тут час як на уроках, так і на 

перервах. Уроки дуже цікаві та 

пізнавальні. Вчителі веселі й доб-

рі.” 

 

Корженко Юлія (12 група): 

“Мені подобаються вчителі, я по-

чала краще вчити предмети, тому 

що все пояснюється доступно. В 

ліцеї навчаються лише старші кла-

си, ніхто не бігає й не збиває з ніг. 

І безперечно мені до вподоби мій 

клас: гарні, привітні, добрі учні, з 

якими приємно й легко спілкува-

тись”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травінська Олександра (12 

гр.): “У ліцеї привітні й освічені 

вчителі. Є дисципліна. Гарна сто-

лова й смачна їжа. А також зручні 

диванчики й чудовий інтер'єр.  

 

Мокрицька Вікторія (13 гр.): 

“Мені  подобається навчання в лі-

цеї і всі вчителі. Навчають тут кра-

ще, ніж у моїй попередній школі. Я 

вважаю, що мене чекають найкра-

щі три роки в цьому закладі”. 

Ращик Катя:.(12 гр.): “ Мені 

дуже подобається дизайн нашого 

ліцею. Його затишні коридори й 

просторі заквітчані вазонами кла-

си. А ще тут дуже чудові вчителі, 

розумні, мудрі, готові допомогти в 

будь-який момент. У мене дружня 

12 група. Тут все класно”. 

 

Сошек Марина (12 гр.): “У лі-

цеї дуже затишна атмосфера, дру-

жні діти та вчителі. Я не хочу по-

вертатись у свою колишню шко-

лу”. 

 

13 група: “Мені дуже подоба-

ється в ліцеї. Тут добрі вчителі, які 

добре знають свій предмет. Шкода, 

що немає спортзалу”. 

Перші  
враження 

про  
ліцей 

і

Державна форма  

навчання — 103 

 

Контракт — 33 

 

За кордоном—23 : 

Польща  - 21 чол. 

 

Канада — 1 

США —  1 

 

                          Україна: 
 

Кам’янець-Подільський 

 

          Київ 

          Чернівці 

 

             Одеса 

                      Львів 

 

       Хмельницький 

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 

У Кам’янець – Подільському 

ліцеї розпочалась низка громадсь-

ких заходів, розроблених вчителя-

ми кафедри іноземних мов.  

Перший із них був проведений у 

день річниці терористичного акту 

9.11.01, здійсненого на острові       

Манхеттен, США, у будівлі Світо-

вого Торгового Центру Веж-

Близнюків та присвячений пам’яті 

жертв цієї трагедії.  

Ліцеїсти підготували учнівський 

проект, що відтворив події того 

дня. Життя в ліцеї завирувало ще з 

сьомої ранку. Учні 32 та 22 груп 

профілю іноземної філології нала-

штували апаратуру, приготували 

емблеми “Be tolerant, don’t be ag-

gressive” («Будьте толерантними, 

не будьте агресивними») та букле-

ти , виготовили тематичні плакати. 

Організатори заходу, вчителі анг-

лійської мови, Наталія Піщук, На-

талія Паладійчук та Олександра 

Соболь керували процесом.  

 Дійство перенеслось у подвір’я 

ліцею, коли перші учні прийшли 

до школи. Організатори радо зу-

стрічали всіх. Кожен ліцеїст та 

вчитель закладу отримав емблему 

заходу з символікою події. Ініціа-

тивна група у складі учнів профі-

лю іноземної філології провела 

інформаційну хвилинку з ретро-

спективою подій. Тематичний за-

хід розпочався з перегляду відео-

подій на загальноліцейській лінійці 

у фойє. Смєльцов Олег та Мерлюк 

Святослав (учні 32 групи) англій-

ською мовою представили промо-

ву Джорджа Буша, виголошену 20 

вересня 2001 в залі Сенату Конгре-

су. Заболотна Ю. та Фабіянова К. 

(32 група) перекладали промову 

«президентів». Завкафедрою інозе-

мних мов ліцею Наталя Піщук за-

кликала до толерантності. «Краще 

бути дипломатами, ніж учасника-

ми бійки»,- були її слова. Заверши-

ли акцію запаленням свічки пам’я-

ті, хвилиною мовчання на честь 

жертв усіх терористичних актів та 

покладанням квітів до імпровізова-

н о г о  м о н у м е н т у  п а м ’ я т і . 

“Ця акція була далеко не остан-

ньою”, - впевнені ліцеїсти. “Бо як-

що ми, представники нового поко-

ління, не змінимо своє ставлення 

до глобальних проблем, то хто ж 

зробить це?”  

 

 

 

 

Юлія Заболотна,  

учениця 32 групи  

 На виконан-

ня завдань 

Д е р ж а в н о ї 

цільової про-

грами підви-

щення рівня 

безпеки дорожнього руху в Украї-

ні на період до 2016 року, та з 

метою здійснення комплексу про-

філактичних заходів, щодо попе-

р е д ж е н н я  д о р о ж н ь о -

транспортного травматизму серед 

учасників навчально-виховного 

процесу, збереження життя і здо-

ров’я дітей та дотримання учас-

никами навчально-виховного про-

цесу правил дорожнього руху в 

2013-2014 навчальному році.   

Ліцеїсти стали учасниками 

Всеукраїнської акції «Увага! Діти 

17 вересня в усіх групах 

ліцею пройшли батьківські 

збори, на яких обговорюва-

лися питання щодо струк-

тури ліцею режиму дня учнів, ви-

моги щодо дисципліни в класі та 

закладі; про запобігання правопору-

шень.  

 



      Ст.5                                                                                     і

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

У квітні 2013 р. відбулася 

головна шкільна подія весни - ви-

бори президента ліцею. Боротьба 

за посаду  була неабияка. Кандида-

ти йшли пліч-о-пліч, і в підсумку 

президентом став учень 34 групи 

Нагорний Микола. Редакція 

«Лікейського саду» вирішила поці-

кавитися в нього, про перші кроки 

його як президента. 

Коля, як ти вважаєш, чи 

була твоя програма гідною вигра-

шу? 

М.: Так,  оскільки я знайшов 

підтримку в 213 учнів колективу 

ліцею. 

Чи відчуваєш ти себе               

президентом ліцею? 

М.: Так, тому що до моєї думки 

прислуховуються інші, мені дові-

ряють відповідальні справи. 

Чи спроможен ти виконати 

всі пункти своєї програми? 

М.: Усе залежить від того, на-

скільки інші захочуть підтримати 

мене в моїх починаннях. 

Які плани маєш на майбутнє? 

М.:  Гарно скласти ЗНО, всту-

пити до престижного вишу і бути 

в ньому лідером. 

Яку мету ти поставив собі в 

житті? 

М.: Утвердитися як особис-

тість. 

Які головні ознаки ліцеїста? 

М.: Вихованість, інтелект, ко-

мунікативність, лідерство. 

У чому тобі допоміг ліцей? 

М.: Розширилося коло друзів, 

став впевненішим у собі. Здобув 

гарні знання. 

Чи знадобляться тобі додат-

кові заняття для покращення 

знань, здобутих в ліцеї? 

М.: Так, бо вуз, до якого я мрію 

вступити, має найвищий рейтинг у 

країні. 

Що ти можеш порадити           

ліцеїстам - дев'ятикласникам? 

М.: Бути організованими, ство-

рити гарні колективи. 

Чи є у тебе якісь особливі впо-

добання щодо наших учителів? 

М.: Я вважаю, що всі вони про-

фесіонали у своїй справі 

 

Нагорний Микола,  

президент ліцею 

 

14 вересня – День фізичної ку-

льтури т а спорту. Це свято щоріч-

но масштабно відзначається в усіх 

регіонах України. В цей час у на-

вчальних закладах особливо актив-

но організовують і проводять фіз-

культурно-оздоровчі та спортивно-

масові заходи з метою пропаганди 

здорового способу життя, поши-

рення ідей олімпізму.  

І в Кам’янець – Подільскому 

ліцеї 9 вересня також відбулася 

зустріч учнів 24 та 11 груп з прові-

дним тренером юнацтва з футболу 

Пташніком Володимиром Петро-

вичем. Популярність футболу всім 

відома, але не всі кам’янчани зна-

ють своїх футболістів-земляків, які 

захищали честь колишнього СРСР 

на світових футбольних полях. То-

му Пташнік В.П. докладно розпо-

вів про життя та спортивну кар’єру 

Булгакова Володимира Петровича 

та Каплічного Володимира Олекса-

ндровича – місцевих кам’янецьких 

зірок футболу.  

Багатьох учнів зацікавила ця 

інформація, і вони навіть виявили 

бажання займатися футболом в 

ДЮСШ № 2. Учитель фізкультури 

Гордусь М.В. подякувала за розпо-

відь Пташніку В.П. і висловила 

сподівання на успішний виступ 

футбольної команди ліцею на місь-

ких змаганнях.  



          і

Шеф- редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
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Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

О ф і ц і й н и й  с а й т  л і ц е ю  — 

kpliceum.ucoz.ru  

Неофіційний форум ліцею —

www.liceykp.7bb.ru 
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  Храм Артеміди 

розташовувався в Ефе-

сі. Сьогодні це терито-

рія Туреччини.  

Місце, де у минулі 

часи знаходилося це 

чудо світу - поруч з 

відомим курортом Ку-

шадасі, що на півден-

ний захід від Ізміру, на 

південь від Бурси, на 

північ від Мармарісу і 

на схід від Памуккале  

 

 

Одне з Семи Чудес 

Світу Єгипетські пі-

раміди знаходяться в 

місті Гіза, некрополісі 

древнього Мемфісу в 

Єгипті. Всупереч зага-

льному переконанню, 

тільки Піраміда Хеоса, 

а не всі три Великих 

Піраміди, знаходяться 

в "переліку" Чудес Сві-

ту. Але всесвітньо ві-

домі й інші піраміди 

фараонів (Хеопса, Хе-

френа та Мікеріна.  

За переказами, од-

не з Семи чудес світу - 

Статуя Зевса - була 

споруджена у древньо-

му місті Олімпія на 

західному узбережжі 

сучасної Греції, близь-

ко 150 км на захід від 

Афін. У північно-

західній частині Елла-

ди розташовувалося 

місто Олімпія, слава 

про яке поширювалася 

далеко за межі країни . 

У мистецтві стилю бароко важливу 
роль відігравала скульптура. Її широко 

використовували в оздобленні фасадів 

та інтер'єрів архітектурних споруд. 

Розквіт скульптури в Україні припадає 

на XVIII ст. 

У Західній Україні цей вид образот-

ворчого мистецтва традиційно був 

більш розвиненим, ніж у Східній. Ви-

датний його представник - львівський 

скульптор Іоанн Пінзель (роки наро-

дження і смерті невідомі). Його статуї 

прикрашають собор Святого Юра у 

Львові, ратушу в Бучачі. З-поміж ство-

рених ним образів, окрім міфоло-

гічних та біблійних героїв, привертає 

увагу український козак, сповнений 

високої людської гідності. У доробку 

майстра багато витворів з дерева, ви-

конаних з віртуозною майстерністю. 

Фігури ніби перебувають у динамічно-

му русі, найнесподіваніших ракурсах. 

У позах, жестах, виразах облич пере-

дано бурхливі почуття.  

У своїх творах майстрові вдалося 

найвищою мірою втілити дух бароко: 

динаміку, мінливість, експресію. Тво-

рча манера Пінзеля вплинула на роз-

виток мистецтва скульптури в Галичи-

ні та за її межами. 

З 21 листопада 2012 р. по 7 березня 

2013 р. паризькому Луврі проходила 

перша в історії України виставка 

"Скульптор бароко в Україні середини 

ХVІІІ століття: Іоанн Георг Пінзель". 

В експозиції були представлені 27 

робіт "галицького Мікеланджело" з 

музеїв Львова, Тернополя та Івано-

Франківська. Виставку скомпонували 

в одній із зал Лувру, де раніше прий-

мали присягу французькі королі. Без-

прецедентна культурна подія відкрила 

Європі українського майстра світового 

масштабу.  

А 28 вересня в Кам’янець-пройшла 

презентація унікального видання — 

альбом-каталог «Таїна Пінзеля», в 

якому вперше зібрано усі твори видат-

ного скульптора, що є в Україні.  

В альбомі зібрані ілюстрації п’ятде-

сяти п’ятьох робіт, які дійшли до на-

ших днів, зокрема й ті, що експонува-

лись в Парижі. Окремо представлені 

світлини творів, які були знищені. У 

каталозі вказано музеї, храми, де збе-

рігаються шедеври, і подано мапу, як 

орієнтир для туристів. Є також багато 

довідкового матеріалу.  

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/luvr_predstavlyae__ukraiinu_infografika_1773445

