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           Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але всяка людина - твій учитель. Східна мудрість 

Дорогі учні! 

Шановні вчителі та батьки! 

Щиро вітаємо Вас зі святом Останнього дзвоника – святом прощання зі школою!  

Для багатьох ліцеїстів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. 

Тож бажаємо Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу 

навчання. 

Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду шкільні роки – найбільш 

безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. 

Ви вирушаєте в самостійне доросле життя. Бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, насичений гарними 

подіями і здобутками. Віримо, що Ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, 

будете гідними творцями свого життя та справжніми патріотами країни! Бажаємо вам впевненості у 

власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій.  

Глибока вдячність педагогам і батькам, які вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання! Своєю 

любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. 

Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів! 
Ред.колегія газети 

“Лікейський сад” 

ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ: 

 

  Вибори президента 2014 

 Зірка літературного       

небосхилу  

 Хай іспит перетвориться 

на свято 

 Ілля́ Юхи́мович Рєп́ін -

170 років з дня 

народження 

 Побажання випускникам 
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        Учитель те подарує вам, що знає й уміє сам.           Георгій Александров 

 

Коваль Катерина 

24 група 
Передвиборча програма  
Твій мозок вимагає 

спринтерських забігів? 

- регулярне проведення брейн-

рингів за програмою ЗНО. 

Твоїм м'язам не вистачає 

протеїну? 

- організація спортивних 

спартакіад серед ліцеїстів, що 

дозволить розвивати фізичну 

діяльність та згуртувати класні 

колективи. 

Ти втомився від жовтої 

 преси? 

- активізація роботи «Ліцейської 

стінгазети‖ як дієвого засобу 

заохочення учнів до перемог у 

навчанні, спорті, громадської 

діяльності.  

 

Мильні опери і нудні 

телепрограми не для тебе? 

- проведення традиційних 

ліцейських свят та 

впровадження нових 

тематичних днів, концертів 

( «День ретро», «День Націй», 

«День кольорів райдуги»). 

 

Хочеш володіти інформацією? 

- встановлення 

високошвидкісного WІ-FІ на 

території ліцею. 

 

Ти мрієш змінити світ на 

краще? 

- організація та проведення 

благодійних акцій «Чужих дітей 

не буває». 

Тебе вже  нічим не здивуєш? 

- організація зустрічі з народним 

артистом України Олександром 

Пономарьовим — цікавим 

співрозмовником, талановитою 

людиною, хорошим 

порадником. 

 

Втомився від «Немає куди 

піти»? 

- проведення шкільних дискотек 

у «Сіtу Fаshiоn СІub» та вечірки 

«Тгорісаnа» в розважально-

ресторанному комплексі 

«Колиба» 

 

Боїшся рутинності і хочеться 

релаксу? 

- втілення в життя флешмобів 

Осадчий Ілля 

21 група 
Передвиборча програма  

1. Благодійні акції для дітей 

сиріт, поїздки до дитячого 

будинку. 

2. Доступ до WІ-FІ по всьому 

ліцею. 

3. Облаштування шкільної 

їдальні (встановлення 

диванчиків та стерео системи) 

4. Професійна орієнтація для 

учнів ліцею. 

5. Встановлення столу для 

пінг-понгу. 

6. Оренда спортивного залу 

на час спортивних змагань за 

участю ліцею. 

7. Введення кольорових днів 

(в останню п'ятницю місяця 

буде назначений певний колір і 

ліцеїсти мають прийти з 

елементами цього кольору). 

8. Започаткування дня 

профілів (презентація профілю). 

9. Реставрація ліцейського 

прапора. 

10. Запровадження символіки 

та рейтингу профілів. 
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На питання, як учням досягти успіхів, Аристотель відповів: "Доганяти тих, хто спереду, і не чекати тих, 

хто позаду."                                                                                                                             Аристотель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войцеховська  

Катерина 

22 група 
Передвиборча програма  

 

 Впровадження традиції 

«День народження 

ліцею» (святковий концерт) 

 Благодійна допомога та 

волонтерські роботи 

(дитячим будинкам, людям 

похилого віку, притулкам 

для тварин) 

 Організація 

загальноліцейських 

туристичних походів із 

ночівлею. 

 Створення постійної 

фольклорної групи. 

 Впровадження свята 

«народи світу». 

 Рейтинг найуспішніших 

учнів ліцею. 

 Створення футбольної 

команди для дівчат та групи 

підтримки. 

Недільська Аліна 

23 група 
Передвиборча програма  

Патріотичний напрямок: 
 День боротьби  із суржиком 

 День вишиванки 

 День пам'яті ―Небесна 

сотня‖ 

Номінаційний напрямок: 

 ―Староста року” 

 Найкращий клас 

 Кращий фотограф 

Традиційний напрямок 

 День Матері 

 День Чоловіків 

 Група підтримки 

Здоровя зберігаючий напрямок: 

 День Серця 

 Фрукти в столову 

 Виїзди на природу 

Естетичний напрямок: 

 ―Міс‖ та ―Містер‖ ліцею 

 ―Ліцейський вальс‖ 

 Кольорові свята‖ 

 Зміна інтер'єру столової 

Благодійний напрямок: 

 Ярмарки та благодійні акції 

 Акція “Бібліотека—

скарбниця знань‖ 

Навчальний напрямок: 

 Рейтингова таблиця 

успішності учнів 

 Популяризація статуту 

Пізнавально-інтелектуальний 

напрямок: 

 Інформаційна дошка з 

ВУЗами країни 

 Клуб ―Що? Де? Коли?‖ 

 ―Свято гарбуза‖ (прототип 

Хелоуіну) 

 Виховні години ―Цікаві 

люди поряд‖. 

 

 

 

30 квітня 2014 р. в ліцеї відбулись вибори 

президента, у яких взяли участь 288 ліцеїсти. 

В результаті перемогу здобув представник 21 

групи Осадчий Ілля. 

ВІТАЄМО 
 

Голоси розподілились наступним чином: 

1. Осадчий Ілля—101 голоси 

2. Коваль Катерина —81 

3. Войцеховська Катерина — 54 

4. Недільська Аліна — 37 

Не підтримали жодного кандидата —15 
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        Школа готує нас до життя в світі, я кого не існує.           Альбер Камю 

 Вранішньою зорею зійшла літнього 

ранку українська поетеса Марія Тілло, 

та не змогла так міцно вчепитися за 

небосхил і зірвалася, впала й 

розбилася на сотні дрібних уламків, 

що стали її віршами...  

     Такими словами розпочалася 

конференція, присвячена пам’яті 

Марії Тілло, що підготували учні 11 

класу (32 група, філологічний 

профіль) Кам’янець-Подільського 

ліцею під керівництвом учителя- 

наставника Мироненко О.Г. 

     Ліцеїсти так захопилися 

розповіддю старшокласників, що не 

помітили, як промайнув час. Про 

талановиту землячку було показано 

детальну презентацію життєвого і 

творчого шляху, аналізували її 

поетичні твори, декламували вірші. 

Ведучі конференції Яна Третяк, 

Крістіна Фабіянова, Анастасія Гайсюк 

вдало представили творчий портрет 

поетеси.  

     Марія народилася у 1977 на 

Житомирщині, але дитинство і юність 

провела в Кам’янці-Подільському. 

Вона прийшла в наш світ, аби оспівати 

його, аби усвідомити сенс і радість 

життя і подарувати все це людям. 

     На жаль, доля розпорядилася по-

іншому: у віці 14-ти років дівчина 

захворіла, та, не зламавшись, прожила 

рівно стільки ж і залишила по собі 

помітний слід. За її життя вийшли три 

поетичні збірки: «Я» ( 1998), «Alter 

Ego» (1999), «Терція» (2005) та 

числені публікації у різних виданнях. 

Посмертно вийшло повне видання її 

творів «Лірика» (2006). 

     М.Тілло була завжди усміхненою, 

щирою, радісною і щасливою, 

незважаючи ні на що. 

      Душа Марії Тілло розкривається 

перед усіма, хто торкається її поезії, 

що незгасною зіронькою сяятиме на 

літературному небосхилі. 

Кам’янеччинна багата на таланти. 

Тому й недарма, що її творчість 

надихнула на написання своїх віршів і 

наших учнів. Свою поезію, 

присвячену пам’яті Марії Тілло, 

прочитала учениця 10 класу 

філологічного профілю Катерина 

Федорчук. Ось один із них:  

        У журбі живу, у журбі вмираю 

          В опалім листі мій кінець 

          Сльоза тече по небокраю 

          Нещасних, змучених сердець 

 

          Летить в самотньому падінні, 

          На перехресті жовтих ліній 

          Тече сльоза, тече остання 

          Сльоза моя, сльоза прощання 

 

          Навіщо жити, та для кого 

          Шукаю відповідь свою 

          Я знала, і чекала б допомоги 

          Чекала б доти, поки не умру 

 

          Чи настане той щасливий час, 

          Який я так довго жадала 

          А може, все зникне миттю і 

враз? 

          Усе цінне, що я тільки мала? 

 

          Покинь мене душевний боллю, 

          Хоч на хвилину, хоч на мить 

          Так, ми нерозлучні є з тобою, 

          Та серце втомлене болить 

 

          Болить, страждає і не знає 

          Чи це вже є кінець, чи ні 

          Плаче й, плачучи, співає, 

          Запам’ятовує всі ноти ті сумні 

 

          Забирай усе, до єдиного, до 

останнього 

          У мене і так вже немає нічого 

          Лиш пісня зосталася моя  

прощальная 

          І віра вже зникла в єдиного Бога 

 

          Я напівпорожня, чи напівповна  

          Це вже залежить від мене 

          Лише ти, моя позавчорашня  

втома, 

          Все ніяк не злітаєш до неба 

 

          Кому я віддала усе, та чи треба 

          Всього того, за що спокутую 

гріх 

          Тиша у скронях беззвучно  

вмерла, 

          І з’явився твій голос – мій 

оберіг. 

 

          Вічна і світла пам’ять тобі, 

Маріє Тілло. Кам’янеччинна тебе не 

забуде.  
 

Мироненко О.Г., 

Зірка літературного небосхилу  

15 березня 2014 року ліцеїсти стали 
активними учасниками мирної акції - 
Всесвітнього Ланцюга Миру "Єднаймо 
Україну!". 
     Символом акції були державні 
прапори України та гасла: "Україно! Ти 
єдина!", "Ми за мир!", "Ні війні!".  
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  Школа дає знання тільки тим, хто згоден їх взяти     С. Скотніков 

       ПЛАН - ПОНАД УСЕ 

1. Приберіть зі столу зайві 

речі, зручно розставте 

підручники, довідники, зошити, папір, 

олівці тощо. 

2. В інтер'єрі кімнати мають бути 

речі жовтого і фіолетового кольорів, 

оскільки вони підвищують 

Інтелектуальну активність. 

3. Розпочніть із найскладнішого, з 

того, що знаєте найгірше. Але якщо 

важко зібратися, можна почати з 

найбільш цікавого матеріалу. 

Увійшовши ж в робочий ритм, справа 

легко зрушиться з місця. 

4. Чергуйте заняття з відпо

чинком. Наприклад, 40 хв. занять, 10 

хв. - перерва. 

6.  

7. Використовуйте 

якомога більше різних 

тестів. Такі тренування 

ознайомлять з 

конструкціями тестових завдань. 

8. Залишіть один день перед 

іспитом на те, аби вкотре повторити 

всі відповіді. Ще раз зупиніться на 

найскладніших запитаннях. 

УНІВЕРСАЛЬНІ РЕЦЕПТИ 

ДЛЯ ВДАЛОЇ ТАКТИКИ 

1. Заповнивши бланк, зосе

редьтеся і забудьте про навколишніх! 

Перед тим, як вписати відповідь, двічі 

перечитайте запитання, аби 

переконатися, що правильно 

зрозуміли його. 

2. Починайте з легкого! Відпо

відайте на ті запитання, в знанні яких 

не сумніваєтеся. Не зупиняйтеся на 

тих, котрі викликають довгі роздуми, 

доки не заспокоїтеся і голова не почне 

ясно працювати. 

3. Читайте завдання до кінця, 

4. Коли бачите нове завдання, 

забудьте все, що було в поперед

ньому. Як правило, завдання в тестах 

не пов'язані один з одним. Ця порада 

має й інший психологічний 

ефект - забудьте про невдачу 

в минулому завданні. Думайте 

про те, що кожне нове 

завдання - шанс набрати додаткові 

бали. 

5. Чимало завдань можна ви

рішити швидше, якщо послідовно 

виключати відповіді, які не підходять. 

Метод виключення дозволяє 

сконцентрувати увагу на двох 

варіантах. 

6.Вгадуйте! Якщо не впевнені у 

відповіді, але інтуїтивно надаєте 

перевагу одній, то інтуїції треба 

довіритись! 

7 Не засмучуйтеся! Намагайтеся 

виконати всі завдання, але майте на 

увазі, що тести розраховані на 

максимальний рівень складності, і 

кількість виконаних завдань може 

бути достатньою для хорошої оцінки. 

Дотримуйтеся цих рекомендацій, 

повірте у власні сили - і результат 

Ілля́ Юхи́мович 

Рє́пін  

 (1844-1930)

Народився 

у Чугуєві, 

Україна, 

походить з 

родини 

військового 

поселенця.  

 Хлопцем 

навчався у місцевій іконописній 

майстерні. У 20 років подався до 

столиці Російської імперії — Санкт-

Петербургу. 

З 1863 року в Петербурзькій 

малювальній школі, у 1864 -

71 роках — у Петербурзькій Академії 

Мистецтв, яку закінчив з золотою 

медаллю і відбув у студійну подорож 

до Італії та Франції. За конкурсне 

полотно «Христос воскрешає дочку 

Іаіра» Рєпін отримав право на 

шестирічне перебування за кордоном 

як академічний пенсіонер, за 

державний рахунок.  

1870-80-ті рр. Період був насичений 

подорожами по Росії та створенням 

декількох відомих картин. Художник 

відвідав рідний Чугуїв, де збирав 

матеріали до майбутніх картин. Серед 

них — «Бурлаки на Волзі», «Дочка 

Віра в дитинстві», «Хресна хода в 

Курській губернії», «Царівна Софія». 

Саме в Чугуєві створене полотно 

«Протодиякон» зі складним образом 

православного священика, що 

викликав суперечливі відгуки через 

суперечливість самої особи. Значну 

історичну драму розв'язує й полотно 

«Цар Іван убиває свого сина» (1885).  

З 1893 — академік, професор 

Петербурзької Академії (до 1907); 

член товариства Передвижників 

(з 1878 року) і мистецької групи «Мир 

искусства» (з 1890 року). Рєпін помер 

у своїй садибі «Пенати», яка після 

розпаду Російської імперії опинилася 

на території Фінляндії. За заповітом, 

тіло поховали в парку садиби без 

труни.  

Ілля Рєпін залишив багату й 

різноманітну мистецьку спадщину, 

його ранні розписи церков в Україні 

знищені під час війни, численні 

жанрові, побутові картини, портрети і 

твори на історичні теми зберігаються 

в музеях Росії, України та у приватних 

колекціях. 

Найвідоміші твори: 

 «Бурлаки на Волзі» (1870–1873), 

 «Іван Грозний і син його 

Іван» (1881–1885), 

 «Царівна Софія» (1879), 

 «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану»   

Рєпін — типовий реаліст, який проте 

не копіював природу, а перевтілював 

її мотиви своїм розмашним, часто 

майже експресіоністичним 

малярством. Майстерно охоплював 

людську постать у русі, її типаж і 

вираз, а його соковиті і звучні барви 

надавали творові ефектної 

пластичности. На деяких творах 

Рєпіна помітний вплив імпресіонізму 

й 

Ілля́ Юхи́мович Рє́пін -170 років з дня народження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1893
http://uk.wikipedia.org/wiki/1907
http://uk.wikipedia.org/wiki/1878
http://uk.wikipedia.org/wiki/1890
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96_%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83


Шеф- редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
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Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  

Неофіційний форум ліцею—

www.liceykp.7bb.ru 

Ст.6                                                                                                            Лікейський сад 

Московчук Галина Дмитрівна 
 

Найближчим часом - удачі на іспитах, 

щасливих тестів, хороших сусідів в 

аудиторії, спокою під час іспитів.  

 У майбутньому — бути порядними 

людьми, гідно носити ім'я випускника 

Ліцею 2013. Гармонійно розвивати всі свої 

здібності, стати самодостатніми людьми, 

кохати і бути коханими! 

Паладійчук Наталя Олександрівна 
Хочеться побажати випускникам 

весняного !настрою, впевненості у своїх 

силах, душевної гармонії.  

 Не забувайте, що попереду іспити! Удачі 

Вам! А далі вас чекає велике прекрасне життя, 

повне світлих і радісних миттєвостей. Щастя, 

любові й успіхів у всьому! Завжди чекаю в 

гості 

Роляк Мирослава Васильєвна 
 

Бажаю бути успішними, сильними, порядними 

людьми, що зуміли самореалізуватись у житті. Я 

думаю, що це будуть політики та співаки, художники 

та інженери, кінорежисери і лікарі, вчителі і 

модельєри, спортсмени й економісти, бізнесмени й 

військові.  

 Пам'ятайте, що не місце красить людину, а 

людина  місце! 

Сцисловська Олена Іванівна 
Кожного з вас я бачу прекрасною 

людиною, успішною, впевненою в собі.  

 Хочеться вірити, що в житті кожного 

збудеться те, про що він мріє.  

Шликова Валентина Василівна 
Сердечно вітаю вас з чудовим святом Останнього 

дзвоника! Удачі на іспитах, поменше прикростей. Усі 

ваші мрії неодмінно збудуться. Життя перед вами 

відкриває нові сторінки. Ідіть по ньому сміливо та 

впевнено! 

Демчук Галина Богданівна 

Дорогі випускники!  
 Знайте, чого ви хочете, вірте в себе і свої сили! Не 

кажіть: "Швидше б це закінчилося!" - Життя і так 

коротке. Сказавши "А", не поспішайте сказати "Б" - 

може, це інша формула?  

 Удачі, успіху і ще раз удачі вам, дорогі! 

Пристай Андрій Васильович 
Бажаю вам, дорогі хлопці й дівчата, світлого шляху 

до тих цілей, що ви намітили, удачі й успіхів на 

шляху, здоров’я і щастя! 

 

          Ковальська Тамара Григорівна 

                           Дорогі діти!  
 Ось і підійшов до завершення останній ваш навчальний 

рік. Ця подія одночасно і радісна-попереду самостійне 

доросле життя, - і сумне - розставання зі школою та 

шкільними друзями. Але це - ЖИТТЯ! Вона завжди буде 

з радощами і печалями, злетами і падіннями, тому нехай 

це вас не засмучує. Адже ГОЛОВНЕ попереду-пошуки 

своєї дороги, свого покликання, здійснення бажань. 

Мрійте і дерзайте! І завжди пам'ятайте: дорогу здолає 

той, хто йде!  

Ябажаю вам великих успіхів на іспитах  і везіння!   

 

Мироненко Олена Григорівна 

 
      Пам'ятайте рідний ліцей, приходьте 

частіше, ми будемо раді вас бачити: у кожного 

з вас вчителя вклали частинку своєї душі, свого 

серця. Повірте моєму багаторічному досвіду - 

це не просто слова. І мені дуже хочеться, щоб 

ми пишалися вами, випускниками 2013 року. 

Живіть гідно, чесно, будьте добрими і 

милосердними, бійтеся нудьги і байдужості.  

 «Людина створена для щастя, як птах для 

польоту», - сказав письменник В. Короленко. І 

я бажаю вам щастя у всьому, у всіх ваших 

звершеннях!  

 У добрий час, дорогі випускники!  

 І нехай він буде світлим! 

Президентська Рада ліцею 
Нехай вам небо безхмарне сміється, 

Нехай вам усе у кожній стежині, 

Вірних друзів завжди на путі. 

І нехай усе, що потрібно людині, 

Супутником буде у вашім житті 

удається, 

Бажаємо щастя на житті. 


