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У нас усього два справжніх свята - Новий Рік і П'ятниця                                                                               

 

Шановні колеги, батьки!  

Дорогі ліцеїсти! 

Прийміть сердечні вітання з             

Новорічними та Різдвяними святами. 

Бажаю, щоб святкова дорога, яку 

стелять новорічні свята, була багатою 

на здоров’я та добро, достаток та             

благополуччя. 

Нехай світла різдвяна зірка принесе у кожну          

домівку святковий настрій, мир і затишок, злагоду і  

тепло, у Ваші душі – Віру, Надію і Любов. 

Щасливого Нового року! 

Веселих Різдвяних свят! 

 

 

З повагою, директор ліцею 

Ковальська Т.Г. 

 
 

 

Дорогі вчителі і ліцеїсти!  

Вітаємо Вас с 2014 роком! 
Міцного всім здоров'я, щас-
тя, радості, успіхів у навчан-
ні і роботі, достатку і благо-

получчя у родині! 

Хай Новий рік принесе Вам 
гарний настрій, нові                  

перемоги і відкриття! 

 

Редакція газети  

“Лікейський сад” 

"...Дай Боже Вам любові і тепла,  

Добра в сім'ї і затишку в оселі,  

Щоб щастя світла музика текла  

В різдвяні свята, щедрі і веселі!  

Хай здійснює бажання рік Новий,  

Хай вся родина Ваша процвітає,  

З чудовим святом, радості і мрій  

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!..."  

Привітання від директора ліцею 

Передноворічні новини 

Тиждень правових знань 

Святкуання Нового року в різних країнах 

Відкриття року 

Олімпійські зірки 

Моральний вчинок 



Ст.2 і

Новий рік потрібен дітям для казки, невдахам як точка відліку нової надії і іншим - для веселощів.              

Ішхан Геворгян  

9 листопада – День укра-

їнської писемності та мови.     
  8 листопада 2013 року у Кам’янці

-Подільському ліцеї завідувач ка-

федри української та світової фі-

лології Мироненко О.Г. разом з 

учнями 10 класу (21 група) підго-

тувала проект до Дня української 

писемності. Ліцеїстів було ознайо-

млено з історією заснування свята 

від часів Нестора Літописця. Було 

проведено конкурс сцінівок до 

знаменної дати. Упродовж дня 

звучали рідне слово та народні 

пісні.                        

                                 Богдан Кузема, 

учень 21 групи 

                      ДЕНЬ ПОДЯКИ 
28 листопада 2013 року учні 14 групи і 

класний керівник (Чернецька О.В.)

підготували проект до Дня Подяки. 

Ліцеїстів було ознайомлено з історією 

заснування свята , його традиціями. А 

також були запропоновані власні пра-

вила відзначення цього дня: 

-  у цей день намагайтесь висловлювати свою критику чи незадоволе-

ність у більш лагідній формі; 

- протягом дня КОЖЕН повинен висловити свою вдячність хоча б 10 

разів; 

-  дякуйте своїм вчителям за гарні оцінки та їхнє терпіння; дякуйте 

своїм друзям за їхні жарти та спогади, які вас об'єднують; дякуйте на-

шому чудовому шкільному персоналу, який старається зробити ваше 

життя у ліцеї більш комфортним та приємним; дякуйте батькам за їх-

ню палку любов; і звичайно, дякуйте Богу, котрий подарував вам ваше 

життя, наповнене цікавими моментами та дорогими людьми. 

Учні 14 групи намагались зробити цей 

день особливим та створити всім гар-

ний настрій, адже, погодьтесь, кожно-

му приємно чути слова подяки на свою 

адресу.                          

                                       Ілона Аласанія, 

учениця 14 групи 

З 9 по 14 грудня  2013р. у 

ліцеї  був проведений тиждень, 

присвячений 65 річниці з дня при-

йняття Загальної декларації прав 

людини. Підставою до нього став  

Указ Президента України від 08 

грудня 2008 року “Про Всеукраїн-

ський тиждень права”, та розпоря-

дження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 14 серпня 2013 року  “Про 

затвердження плану заходів з про-

ведення у 2013 році Всеукраїнсь-

кого тижня права”, з метою підви-

щення ролі правової освіти в даль-

шій розбудові України як правової 

держави, виховання у громадян 

поваги до закону і прав людини. 

У рамках тижня права  від-

булись такі  заходи: 

конкурс на кращу стінгазету; 

тематична книжкова вистав-

ка «Я маю право»; 

ознайомлення з спецвипус-

ком газети «Лікейський сад» 

-  «дитина і закон»; 

турнір правознавців; 

лекція «Всесвітній день прав 

людини; 

 правовий брейн – ринг; 

 перегляд відеофільмів; 

«Всесвітня історія прав лю-

дини», «Європейський суд з 

прав людини» 

зустріч з представником пра-

воохоронних органів 

Учитель правознавства Чер-

нецька О.В. організувала та прове-

ла Правові брейн – ринги між уч-

нями 9-х  та 10-х класів. Кожна 

команда складалася з шести учас-

ників і мала свого капітана. Для 

учнів були підготовлені цікаві та 

оригінальні завдання. 
За результатами змагань, всі ко-

манди по-

казали ви-

сокі знання 

і дружні 

стосунки. 

П р о т е , 

оскільки це 

змагання, 

то потріб-

но було 

визначати 

перемож -

ців. І ними стали: серед десятикла-

сників -  команда 24 групи, а  серед 

дев’ятикласників учасники коман-

ди 14 групи. 

 

Настя Прозорська, 

учениця 14 групи 

http://zol-2.schools.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:2012-11-19-18-16-49&catid=110:2012-03-05-09-18-41&Itemid=189
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І тільки ялинки ненавидять Новий рік...  

  Позакласна робота з англій-

ської мови має велике освітнє, 

виховне та розвивальне значення. 

Ця робота не лише розширює 

знання іноземної мови, але й 

сприяє збагаченню культурного 

світогляду школярів, розвитку їх 

творчої активності, естетичного 

смаку і внаслідок цього збільшує 

мотивацію до вивчення мови та 

культури іншої країни. У ліцеї 

вже склалася багаторічна тради-

ція проведення 25 грудня Дня 

традиційних різдвяних співанок 

(англійською мовою). На вхідних 

дверях – плакати:”You are getting 

in a fairy tale(ти потрапляєш у 

чарівну казку)” та “make a wish 

( з а г а д а й  б а ж а н н я ) ” . 

     Уже з 8 години ранку всіх, хто 

потрапляє в ліцей, перед I уроком 

зустрічають учні філологічної 

групи (цього року 22 групи) з мі-

шечком побажань та відомими 

різдвяними піснями:”Jingle Bells-

”, “Merry Christmas” та інших. 

Спів не припиняється, але до 8.45 

( д о  п о ч а т к у  I  у р о к у ) . 

     Учні ще довго наспівують ві-

домі англійські пісні протягом 

дня. Позитивна атмосфера цього 

дня зберігається, і дещо знімаєть-

ся напруга останніх днів I 

семестра.  
 

 

 

 

 

 

Олена Кулява, 

учениця 22 групи 

    Новий Рік зав-

жди асоціюється 

з певними тра-

диціями й упо-

добаннями. Яс-

крава ялинка, 

яку ми щороку з 

ра- дістю наряджаємо, 

для нас звична та рідна, хоча є зо-

всім не нашим надбанням. Хотіло-

ся б розповісти про традиції свят-

кування Нового року в Україні. 

    Новий рік. Що він несе лю-

дям, які радощі, успіхи, випробо-

вування чи неприємності? І що 

таке, зрештою, Новий рік? Різні 

народи святкують його по-різному 

й у різний час.  Зараз ми святкує-

мо Новий рік 1 січня (це за новим 

стилем) і «старий” Новий рік 14 

січня (за старим стилем). Переплі-

таються різдвяні та новорічні свя-

та, тому буває  важко розрізняти їх 

пересічним людям. 

    У давнину Новий Рік для ме-

шканців українських земель почи-

нався від весняного рівнодення. І 

нині дослідники знаходять 

у колядках та щедрівках весняні 

мотиви. Ще в дохристиянську до-

бу населення Карпат, Подніпров’я 

та Подністров’я під впливом гре-

цької та римської культур стало 

відзначати Новий рік під час зимо-

вого сонцевороту, коли день почи-

нає збільшуватися. Вже тоді ново-

річні свята були днями загальної 

радості, тривали цілих 12 днів і 

включали обмін привітаннями та 

подарунками. Народження в пер-

ший день січня Сонця, персоніфі-

кованого у вигляді бога Ярила, а 

згодом Коляди, сприймалося лю-

диною хліборобської цивілізації 

як перемога світла над пітьмою та 

добра над злом.  

  Із тих часів в українській куль-

турі залишилися заспіви на схід 

сонця – величання новонародже-

ного світила. Водночас межа року 

неначе переривала усталений плин 

часу, несла щось нове й невідоме, 

що свідомість язичника сприймала 

як потенційну загрозу. Тож відно-

влення звичного ладу потребувало 

від людини певних ритуальних 

дій, покликаних забезпечити ро-

дючість землі, плодючість домаш-

ніх тварин та добробут родини. 

Відлуння цієї новорічної магії збе-

реглося в обрядах колядування та 

щедрування, «водіння кози» та 

прикликання душ предків. Згодом 

християнська церква наповнила 

новорічний святковий цикл новим 

змістом, і його центральною поді-

єю стало Різдво Христове. Проте 

Коляди або Святки впродовж сто-

літь зберегли виразні ознаки своє-

рідного «двовір’я», в якому крізь 

християнський покров світяться 

сліди язичницьких уяв- лень 

та обрядів. Звичай 

прикрашати новоріч- ну 

ялинку поширився в 

Україні у ХVIII 

столітті й був 

запозичений з 

Ельзасу в Німеч-

чині.  

 

Ращик Катерина, 

учениця 12 групи 
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Шкода, що Новий рік наступає саме тоді, коли найважче дістати ялинку. Олександр Ратнер  

19 грудня,  День святого Миколая, 

учні Кам'янець-Подільського ліцею 

провели в Новоушицькій  спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті, щоб 

подарувати дітям частинку радості в 

цей світлий день, поділитися своїм 

теплом.  Ми чули про цей заклад бага-

то, тому не змогли залишитися байду-

жими. І враження від зустрічі  зали-

шаться в пам’яті ліцеїстів назавжди. 

Цього року до акції  «Подаруй 

казку дітям» долучився кожен.   Бать-

ки не тільки збирали одяг своїх дітей, 

але й купували для вихованців новий. 

Ліцеїсти з усмішкою пакували власні 

книжки й іграшки, що асоціювались у 

них з радісним дитинством, аби забез-

печити теплими спогадами про дитячі 

роки й вихованців дитячого будинку. 

Учениці 11 класу профілю іноземної 

філології власноруч готували солодо-

щі для благодійного ярмарку. Учителі 

допомагали з організацією заходу й зі 

збором коштів. Підготовка проходила 

натхненно, бо кожен відчував свій 

обов’язок і водночас радість від того, 

що творить добру справу. Результатом  

стали  півтори тисячі гривень й гора 

подарунків, яку ледве вмістили в авто-

бус. 

Новоушицька школа-інтернат  

зустріла ліцеїстів метушнею перед 

концертом, що для нас його збиралися 

влаштувати. Скрізь панувала атмосфе-

ра затишку й свята. Усе здавалось сві-

тлим і радісним до певного моменту:  

учениця,  яка мала заспівати  "Розкажу 

про Україну",  натомість зробила її 

сурдопереклад. Від  заступника дирек-

тора з навчально-виховної роботи Гу-

дзенко Надії Григорівни ми дізнались, 

що в цьому закладі виховуються діти з 

особливими потребами. З ними пра-

цюють учителі з корекційних дисцип-

лін, які допомагають учням школи-

інтернату навчитися того, що без про-

блем виконують їхні однолітки. 

 "Коли дитина потрапляє у 

своє середовище, вона розкривається", 

- впевнена Надія Григорівна. Розвива-

тися тут дійсно допомагають. Зокрема 

тим, у кого проблеми з мовленням. На 

певному етапі вихованців рекоменду-

ють перевести до загальноосвітніх 

шкіл. Але чи переводять?  Як, напри-

клад, п'ятнадцятирічного Сергійка. "У 

мене є батьки, - каже хлопчик. - Прос-

то сюди віддали. Говорив погано". 

Тепер говорить добре, навідується до 

батьків у гості. Має і нормальний 

одяг, і телефон, і фотоапарат. Тільки 

живе все одно в інтернаті. 

 "Батьки приїздять... Часом 

самі дзвонимо, нагадуємо. Забувають, 

що в них діти  є", - гірко усміхається 

Надія Григорівна. Може, саме тому 

вихованці так люблять, коли їх відві-

дують? Такі щирі й такі відкриті, вони 

налетіли на нас одразу ж, коли ми 

увійшли в ігрову кімнату. Хтось обій-

мав, хтось  показував іграшки, хтось 

просив підписати листівку на пам'ять.  

І чекали вони не стільки наших пода-

рунків, як того моменту, коли можна 

буде протягнути руку для знайомства, 

піймати привітну усмішку, погратися 

разом. Нас, абсолютно незнайомих, 

вони запрошували до кола, щоб поки-

дати м'яча, поспілкуватись, бо одна 

вихователька не може втамувати дитя-

чої допитливості, звернути увагу од-

ночасно на кожного, обійняти всіх 

разом. І те, що мали б робити батьки, 

доводиться виконувати геть чужим 

людям, які кілька разів на рік, на свя-

та, приїздять до Новоушицької школи-

інтернату. 

«Зазвичай як: приїдуть, розда-

дуть подарунки, сфотографуються з 

учнями для преси й прощаються шви-

денько. Ви зробили набагато більше – 

приділили увагу дітям. А це для них 

найкращий подарунок», - похвалила 

ліцеїстів Надія Григорівна. 

Усі усміхались нам на про-

щання. Просили приїхати знову зі щи-

рою надією на те, що це таки станеть-

ся, що хтось до них все ж завітає. Їм 

же так не вистачає того, що в нас вдос-

таль: батьківської турботи, чуйності, 

уваги. Іноді треба подолати сто кіло-

метрів, щоб зрозуміти: ти насправді 

маєш усе, а поряд із тобою є ті, кому 

любові, домашнього тепла, повноцін-

ного  здоров'я дісталося набагато мен-

ше.  І все, що залишається, це ділитися  

тим, що в тебе є, хоча б іноді, раз у 

рік, у День святого Миколая.   

Заболотна Юлія,  

учениця 11 класу  

“Ліцеїсти долучилися до справи Святого Миколая" 



Ст.5                                                                                      і

Якщо ти хочеш, щоб у тебе було все добре, поклади на Новий Рік під подушку  шоколад і на ранок у 

тебе буде все в шоколаді. 

Великі літературні таланти часто виростають із 

перших незграбних проб пера. Іноді потрібно просто 

«виписатися», іноді перейняти чужий досвід, і в будь-

якому разі - працювати над собою.  

Наприкінці листопада 2013 року були підведені підсум-

ки міського конкурсу юних поетів і прозаїків «Я паросток 

малий землі своєї - 2013». 

Всього у конкурсі брало участь 52 автори з  усіх шкіл 

міста, які представили 164 роботи (119 поезій, 31 прозовий 

твір і 14 робіт з публіцистики) У номінації проза у старшій 

групі перемогла наша учениця 24 групи - Вікторія Кова-

льова, яка також була названа як «Відкриття року» . 

 

ВІТАЄМО ВІКТОРІЮ  

і бажаємо їй подальших творчих успіхів.  

 

……Хід його ду-

мок раптово пере-

рвав дзвінкий со-

бачий гавкіт. Хло-

пчик уже думав 

тікати звідти, але 

надзвичайна допитливість взяла гору, 

і, сховавшись за дерево, Сашко почав 

придивлятися, намагаючись визначити 

причину переполоху. Двоє великих 

чорних вуличних собак накинулися на 

зовсім ще маленького і беззахисного 

цуцика. Останній, потрапивши у по-

лон невимовного жаху, притиснувся 

до дерева і скавчав з усієї сили, все ще 

надіючись на свій порятунок. Але пе-

рехожі лише обходили стороною міс-

це сутички, заклопотані своїми про-

блемами або кудись поспішаючи.  

Хвиля обурення, яка наступної же ми-

ті з гуркотом прорвалася у душу хлоп-

чини, змусила його зважитися на 

«подвиг». Той страх, який уже не про-

сто промовляв, а кричав до Сашка з 

вимогою негайно піти з парку, змуси-

ло утихомиритись сумління, з’явилось 

бажання захистити, допомогти тому, 

хто цього зараз найбільш потребує. На 

місці цього цуцика він ясно бачив се-

бе. Щодня витримуючи чимало глузу-

вань, знущань, хлопчик  нічим не міг 

цьому зарадити. Виправити цю ситуа-

цію на краще не могли й оточуючі, 

байдуже ставлячись до цього. Навіть 

батько говорив, що його син повинен 

сам вміти захищати себе…  Тож, узяв-

ши до рук кілька камінців, Сашко по-

чав жбурляти ними у кривдників, а 

потім із палкою кинувся на них, немов 

у справжній бій. Не очікуючи такого 

відчайдушного нападу у свій бік, соба-

ки змушені були знехотя тікати.  

……...Все ще перебуваючи на хви-

лі тріумфу, хлопчик швидко підбіг до 

цуцика, який, до речі, теж виявися 

рудоволосим.  Він був важко поране-

ний. Краплини гарячої червоної крові, 

що зафарбували рятувальнику  руки, 

коли той узяв  бідолаху, ясно свідчили 

про це. Але найбільше враження спра-

вив погляд. Його не можливо описати 

словами.  Тут було німе безмежне ви-

словлювання  вдячності, почуття бо-

лю, страждання,  водночас і краплинка 

радості, від  порятунку.  На щастя, 

поряд була ветлікарня. Не розгубив-

шись, Сашко швидким ходом попря-

мував туди.  

Черги у клініці не було зовсім, тож 

хлопчика із цуценям одразу запросили 

до оглядового кабінету. Лікар не ви-

явив серйозних ушкоджень, але силь-

на кровотеча все-таки далася взнаки. 

Поранений був кволим і слабким, до 

того ж кульгав. Сашко узяв його на 

руки і притиснув до грудей. У той мо-

мент якийсь невідомий, невидимий 

для усіх електричний заряд пройшов 

по тілу хлопчика, ніби тисячі малень-

ких мурашок враз прокинулись і про-

біглися по ньому, але в ту ж мить зни-

кнули. Потім з’явилося тепло. Воно 

йшло щиро  від серця песика  до Саш-

ка й більше не зникало ніколи.  

На шляху додому хлопчик не тямив 

себе від того щастя, що він нарешті 

знайшов справжнього вірного друга. 

Мрії про довге і безжурне життя поряд 

із Рудиком, як назвав його Сашко, не 

полишали його ні на мить. Але потім 

хлопчина  згадав про маму з татом: 

«Цікаво, як відреагують батьки на поя-

ву нового члена у нашій сім’ї?  А рап-

том вони не захочуть, щоб у квартирі 

жила собака? Хоча ні. Такого не може 

бути, адже Рудик такий милий і безза-

хисний. Хіба можна його викинути 

знову на вулицю!?».  

                         

                         *** 

  До Сашка у цей час завітало не-

прохане сновидіння. Навкруги яскраво 

сяє сонце, уся трава вкрита барвисти-

ми квіточками, стиха співають свою 

ніжну мелодію птахи. Хлопчик іде 

поруч із Рудиком, вони граються, раді-

ють життю. Аж раптом на небі з’явля-

ються чорні густі хмари, що закрива-

ють собою денне світило. Собака гріз-

но та невгамовно почав гавкати та 

гарчати…і зник. Хлопчина із жахом 

споглядає цю картину, хоче скоріш 

кинутися на допомогу, але прямо біля 

його ніг утворюється глибока прірва, 

якій не видно кінця. Враз темна безо-

дня спалахує вогнем, а сильний вітер 

підштовхує бідолаху до неї. Через пі-

тьму, що поглинула усе навколо, нічо-

го не видно, проте ясно чути гавкіт 

собаки. Сашко, долаючи вітер, впевне-

но йде на поклик свого друга і проки-

дається. Незважаючи на те, що сон у 

мить розвіявся, гучний гавкіт собаки 

не зник. У той же момент хлопчик 

відчув їдкий сморід, що гостро обпі-

кав легені і зовсім не давав дихати. 

Тут школяр зрозумів: пожежа! Він 

схопився і чимдуж побіг до кімнати 

мами з татом, змусивши їх прокинути-

ся. Гаряче полум’я поступово підкра-

далося до них, вкриваючи усе густим 

шаром диму, уже було важко щось 

побачити навкруги,але сім’ю врятував 

дзвінкий гавкіт за дверима, орієнтую-

чись на звук якого, вони вийшли. 

Відкривши вхідні двері, Сашко із 

жадністю хотів хапнути чистого повіт-

ря, але завмер на половині подиху. 

Перед ним стояв Рудик. На щастя, 

прокинулись не тільки вони, але й су-

сіди, які й викликали пожежних. Про-

те у ту мить для хлопчика зник, втра-

тив значення увесь світ навкруги. За-

лишився тільки він і його вірний друг. 

Обоє просто не тямили себе від щастя 

й кинулись в обійми. На щоці у хлоп-

чини з’явилася краплина гарячої сльо-

зи, проте цього разу причина її появи 

було зовсім іншою: шалений вибух 

теплоти у грудях.       

 

Вікторія Ковальова, 

учениця 24 групи 

                                       «ВДЯЧНІСТЬ»      (Уривки з оповідання) 
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                Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш! 

Грудень — гаряча пора для учнів 9—11 класів. Саме у грудні проходять міські олімпіади, які визначають найсиль-

ніших у вивченні того чи іншого предмета. Які ж підсумки олімпіад цього навчального року? Учні нашого ліцею 

вибороли  51  призове місце. 

№ 

п/п 
Предмет Прізвище та ім’я 

Клас/ 

група 
ІІ етап 

Вчитель 

1 

  

Російська мова і  

література 

  

Третяк Яна 11/32 ІІ Ковальська Т.Г. 

Семаньків Катерина    10/22 ІІ Мироненко О.Г. 

Ращик Катерина 9/12 ІІІ Мироненко О.Г. 

2 Історія 

Іккес Софія 9/14 ІІІ Пристай А.В. 

Ковальова Вікторія 10/24 І Атаманчук С.І. 

Пілявський Ігор 10/24 ІІІ Атаманчук С.І. 

Шолк Олександр 

11/24 
ІІІ 

Рудик Л.І. 

3 
Педагогіка і  

психологія 

Лягутко Діана 11/34 ІІ Рудик Л.І. 

Малявчик Константин 11/34 ІІІ Рудик Л.І. 

4 
Українська мова  

та література 

Ковальова Вікторія 10/24 ІІ     Пристай Л.Й. 

Бабчинська Олександра 10/22 
ІІІ 

Пристай Л.Й., 

Демчук Г.Б. 

Кулява Олена 

10/22 
ІІІ 

Пристай Л.Й., 

Демчук Г.Б. 

Третяк Яна 
11/32 І 

Орищук Л.М. 

Заболотна Юлія 
11/32 І 

Орищук Л.М. 

Мисюк Тетяна 
11/32 ІІІ 

Орищук Л.М., 

Бучковська Н.М. 

5 Фізика 

Говоровський Сергій 10/21 І Смольницький Ю.М. 

Федорченко Денис 11/31 ІІІ Смольницький Ю.М. 

Петровський Сергій 11/31 ІІІ Смольницький Ю.М. 

Горянін Володимир 10/21 ІІ Коваль Я.Є. 

Мельник Олександр 10/21 ІІІ Коваль Я.Є. 

Кувіла Олександр 9/11 І Коваль Я.Є. 

Балицький Олександр 9/11 ІІ Коваль Я.Є. 

6   Математика   

Кувіла Олександр 9/11 І Московчук Г.Д. 

Бірюков Денис 9/11 ІІ Московчук Г.Д. 

Горянін Володимир 10/21 ІІІ Стремінська І.Д. 

Луцишин Владислав 10/21 ІІІ Стремінська І.Д. 

Петровський Сергій 11/31 І Левицька Г.О. 

Говоровський Сергій 11/31 ІІ Левицька Г.О. 

7 Географія Бірюков Денис 9/11 ІІІ Довбуш В.М. 

8 Англійська мова 

Корженко Юлія 9/12 І Паладійчук Н.О. 

Куц Кирил 9/11 ІІІ Чайковська О.В. 

Войцеховська Катерина 10/22 ІІІ Соболь О.В. 

Третяк Яна 11/32 ІІІ Піщук Н.А. 

Заболотна Юлія 11/32 ІІІ Піщук Н.А. 

9 Екологія Бескидевич Іванна 11/33 ІІІ Довбуш В.М. 

10 Біологія 

Небосклонова Марія 10/23 І Новаковська В.С. 

Малиш Олександра 10/23 ІІ Новаковська В.С. 

Бескидевич Іванна 11/33 ІІ Соболь В.І. 
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 Гріх з боргами зустрічати Новий рік. Всіх обдзвонив, нагадав. Адже шкода їх … 

11 Інформатика 
Підліснюк Максим 10/21 ІІІ Деркач А.М. 

Василенко Олександр 11/31 ІІІ Аносов Д.О. 

12 Хімія 
Малиш Олександра 10/23 І Ніколайчук В.І. 

Басюк Юлія 11/33 ІІ Ніколайчук В.І. 

13 Основи економіки 

Луцишин Владислав 10/21 ІІ Гай Ю.Б. 

Жирнов Андрій 10/21 ІІІ Гай Ю.Б. 

Солтис Діана 11/31 І Гай Ю.Б. 

Загоржевський Владислав 11/31 ІІ Гай Ю.Б. 

Ляховський Володимир 11/31 ІІІ Гай Ю.Б. 

14 Основи правознавства 

Самара Віталій 10/24 ІІІ Чернецька О.В. 

Любинецька Ірина 11/34 І Чернецька О.В. 

15 Астрономія Мельник Олександр 10/21 І Смольницький Ю.М. 

16. Фізична культура Римарчук Олександр 11/31 ІІІ Гринчук Д.В. 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

науково-дослідницької діяльності по лінії МАН 

Кам’янець-Подільського ліцею 2013-2014 навчальний  рік 

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я  учня Наук.керівн. 
Учитель-предметник 

І тур 

1.   Василенко Олександр Криськов А.А. 
Левицька Г.О. 

І 

2.   Гільовський Олег Димінська О. Ю. Атаманчук С.І 
І 

3.   Говоровський Сергій Смольницький Ю.М. Смольницький Ю.М. 
І 

4.   Солтис Діана Гай Ю.Б. 
Левицька Г.О. 

І 

5.   Петровський Сергій Левицька Г.О. 
Левицька Г.О. 

І 

6.   Федорченко Денис Смольницький Ю.М. 
Смольницький Ю.М. 

ІІ 

7.   Вонсович Марина Пристай Л.Й. 
Пристай Л.Й. 

ІІІ 

8.   Голованчук Вікторія Рудик Л.І. 
Рудик Л.І. 

ІІ 

9.   Дякова Юлія Нестеренко В.А. Рудик Л.І. ІІ 

10.   
Лиманюк Олександра Нестеренко В.А. 

Рудик Л.І. 
ІІ 

11.   Лягутко Діана  Атаманчук С.І 
Рудик Л.І. 

І 

12.   Нагорний Микола 
Пристай А.В. 

  
Рудик Л.І. 

ІІІ 

13.   Шолк Олександр 
Олійник С.І. 

Рудик Л.І. 
ІІ 

14.   Янковський Олег 
Задорожнюк А.Б. 

Рудик Л.І. 
І 

15.   Бескидевич Іванна 
Дребет М.В. 

Соболь В.І. 
І 

16.   Чопик Катерина 
Копцевич Г.А. 

Ніколайчук В.І. 
І 

17.   Луцишин Владислав 
Гай Ю.Б. 

Стремінська І.Д. 
І 

18.   Ковальова Вікторія Атаманчук С.І Атаманчук С.І ІІ 



Шеф- редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (Заснована у 1996р.) 

 

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  
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 Якщо Новий рік зустрічати у чомусь новому, то 

весь наступний рік буде вдалим. А якщо викинути за 

поріг старий одяг і взуття, неприємності залишаться 

в минулому. 

  У переддень Нового року в будинку повинні бути 

гроші і їх не можна в жодному разі давати в борг - 

тоді весь наступний рік їх буде завжди достатньо. 

 Якщо на святковому столі багато їжі та напоїв, то 

весь рік буде достаток. 

 Із настанням темряви господар дому повинен тричі 

постукати лівою рукою по стовбуру яблуні, груші 

або сливи, щоб у новому році був хороший урожай. 

 Вранці у день Нового року першим у дім повинен 

ввійти чоловік - тоді в цьому домі буде щастя. 

 Усім відома прикмета «Як зустрінеш Новий рік, 

так його і проведеш», тому в Новорічну ніч не можна 

сваритися, плакати та рано лягати спати. 

 У день святкування Нового року не можна прати 

одяг, інакше притягнете до когось із членів сім'ї біду. 

 Перед Новим роком не можна виносити сміття з 

дому, інакше можна винести благополуччя наступаю-

чого року. 

 Відомо, що 1 січня не можна прибирати в будинку 

- це обіцяє збитки і втрати, а також багато працюва-

ти, інакше весь рік мине в тяжкій праці. 

 Кажуть, що у новорічні свята треба дарувати пода-

рунки, пригощати, бажати всім щастя, і що більше 

людей ви привітаєте, то більше успіху вас чекає в 

новому році. Тож не скупіться на подарунки та добрі 

побажання, і у вас все буде гаразд! 

 

Мироненко Олену Григорівну 
з перемогою у І (міському) турі 
конкурсу "Учитель року - 2014" 
у номінації "Світова література" 
 
Ми пишаємося 
Вами! 
Бажаємо успіхів 
та творчих зле-
тів!  
 

 

Педагогічний та  

учнівський колективи ліцею. 

Новий рік - свято, що відзначається по всьому світу Звичай святкувати Новий рік існував 

уже в Месопотамії в третьому тисячолітті до нашої ери. Рік Коня—2014 вступить у 

свої права 31 січня 2014 і триватиме по 18 лютого 2015. Космічний елемент року - дере-

во , колір - синій. 2014 року Коня відповідають такі кольори, як синій (блакитний) і зеле-

ний. Стихія - вогонь, їй притаманні такі риси, як рухливість, жвавість, внутрішня енергія, наснага, 

прагнення до влади, жадоба перетворень, творче горіння, раптовість, яскравість.  

Фольклорний гурт ліцею «Намисто» посів І місце 

(номінація «Старша вікова група») на міському конкурсі 

ф о л ь к л о р н и х  к о л е к т и в і в  «Ч и с т і  д ж е р е л а ». 

Керівник гурту – Кольцова Наталія Олександрівна. 

                                                             Вітаємо з перемогою  

та бажаємо подальших творчих злетів! 
 

 

 

 

 

 

Уляна Данищук, 

учениця 24 групи  


