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    Лише той Учитель, хто живе так, як навчає         Г. Сковорода  

 

У цей святковий осінній час 
Прийміть побажання від нас! 

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт, 
І з ним Вам прожити не менше ста 

літ. 
Хай горе обходить Вас стороною, 

А щастя приходить і ллється рікою! 
Хай кожен день до Вас приходить ра-

дість 
І довго десь блукає старість, 

Щоб ніколи не старіли, 
А душею молоділи!  

 

 

З повагою і любов̓ ю 

ліцеїсти 
 

 

Президентська рада ліцею 
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Дитина –  вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їхні риси –  

 могутність  і    безмежність                                                                 Ш.Амонашвілі  

 Участь Кам'янець-Подільського ліцею  у благодійних акціях, конкурсах,  

флеш-мобах під гаслом: «За єдину мирну Україну!» 

 Загальноліцейська акція милосердя на підт римку воїнів Кам'янець- Подільського 7 батальйону 

ТРО. /Зібрано та передано в координаційний центр допомоги кам'янчанам - учасникам АТО - 7519 тис. 

грн./ 

 Зустріч учнів із учасниками ТРО - представниками 7 батальйону - кам'янчанами: Жевилком  

Денисом Сергійовичем та Василенко Павлом Станіславовичем. 

 Участь ліцеїстів у благодійних акціях Товариства Червоного Хреста - збір речей для жителів 

(дітей) Сходу 

 Співпраця з міською громадською організацією «Пластуни». Волонтерська вахта впродовж      

липня-серпня 2014 року на підтримку воїнів АТО /Учні-волонтери Паладійчук Роман (9 клас), Підліс-

нюк Максим (11 клас) нагороджені міською асоціацією волонтерів Листами-подяками/. 

 Участь у міській благодійній акції на підтримку Кам'янець- Подільського понтонно-

мостового    батальйону /Розповсюдж ення благодійних квит ків на суму 125 грн./. 

 Акція президентської ради ліцею по збору теплих речей для воїнів АТО «Увагою і турботою     

зігріємо захисників України». 

 Активна участь у міській акції «Намалюй листа солдату, напиши слова підтримки». 

 Участь у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру» під гаслом «Право народів на мир». 

 Загальноліцейська акція «Україна - єдина країна». Учнівські проекти: «Дерево миру», «Паркан 

єднання». 

 Участь у регіональному флеш-мобі на підтримку перемир'я в Україні «Кам'янець-Подільський 

ліцей за мир!». 

      Участь волонтерського загону ліцею в обласному конкурсі «Спадкоємці Перемоги». 

   Постійна участь учнів 22,32,34 груп у діяльності волонтерського руху м. Кам'янця-Подільського 

     Матеріальна допомога благодійного фонду ліцею «Діти XXI століття» дітям-переселенцям зі      

Сходу. 
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 Ми навчаємося не для школи, а для життя.     Сенека Молодший   

 
1 вересня 2014 року відбулася  

загальноліцейська акція 
 "Україна - єдина  

країна", в рамках якої були  
проведені проекти “Дерево миру” і 

“Паркан єднання”. 

   
 

16 вересня в ліцеї відбувся регіональний флеш-моб 
на підтримку перемир'я в Україні "Кам'янець-

Подільський ліцей за мир!"  
   Ліцеїсти зібралися на подвір'ї навчального  

закладу, виконали гімн України, випустили в небо 
кульки і написали заклики до миру. 

   Флеш-моб був організований за ініціативи  
президенської ради ліцею.  

4 вересня  ліцеїсти за ініціа-
тиви президентської ради про-
вели  акцію милосердя на підт-
римку  воїнів АТО. 

 В результаті якої було зібра-
но 7517грн. 

А з 26 по 29 вересня ліцеїсти 
збирали теплі речі для воїнів 

АТО “Увагою і турботою зігрі-
ємо воїнів АТО”. 

Також наші учні в рамках 
благодійної акції Товариства 
Червоного Хреста допомогли 
зібрати необхідні речі жителям 
Сходу України. 

Патріотизм нашої молоді, яка 

ще не має власних значних до-
ходів, але має бажання допомо-
гти воїнам, вражає.  

Уже протягом декіль-
кох  місяців  в Україні триває акція 
«Напиши листа українському сол-
дату!».  Багато щирих дитячих лис-
тів линуть на Схід України, тисячі 
солдатів вдивляються у несміливі 
дитячі рядочки, які несуть їм віру у 
краще майбутнє країни.   

5 вересня 2014 року учні ліцею 
мали змогу долучитися до цієї ак-
ції. Діти одразу ж перейнялися на-
писанням листів солдатам, які охо-

роняють наш спокій, оберігають 
добробут родин і захищають кор-
дони нашої країни. Вони могли 
вільно висловити значимість под-
вигу кожного солдата.  

Щоб підняти бойовий дух війсь-
ковим, ліцеїсти написали щирі та 
зворушливі слова про те,  що вони 
всі вірять у краще і хвилюються, 
щоб кожен солдат міг повернутися 
додому цілим і неушкодженим. 
Всі  листи зворушливі, пройняті 

любов’ю та турботою, гордістю 
та  вдячністю за подвиги українсь-
ких солдатів.  

Тож нехай ці листи стануть на-
дійними оберегами для всіх тих, 
хто захищає нашу країну у такі 
непрості часи.  

Антонюк Олександра, 
учениця 24 групи  

 

Акція “Намалюй листа солдату,  напиши слова підтримки” 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/3413-namalyuj-lista-soldatu-ta-napishi-slova-pidtrimki
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    Учитель –  бджілка, знання учнів –  мед.           Г.О. Пуліна 

                                   За спогадами в ліцей                 

Сьогоднішнє інтерв'ю спеціа-
льно для "Лікейського саду”" 
дала випускниця ліцею, а ни-
ні   — доброволець батальйону 
територіальної оборони  Ук-
раїни «Айдар» Марія Берлінсь-
ка . 
Маріє, чому Ви пішли доброво-

льцем? 
М.: Перед тим, як здійснити 
цей крок, я спитала себе, наскі-
льки виправданий цей ризик? 
Мені вже 26, і  це не романтика. 
Я чітко розумію, що це не спра-
ва Донбасу чи Криму, жодна 
земля не варта життя українсь-
кої людини, я б віддала усе, щоб 
наші люди не гинули так масо-
во.  
 Всі наші вишиванки і вірші, 
танці і пісні, Карпати, поля і са-
ди, наші прекрасні села - все те, 
що ми любимо, потрібно захи-
щати. 
А чому саме “Айдар”? 
М.: Це не був спеціальний ви-
бір, просто я шукала, куди пої-
хати, і одним з перших контак-
тів був “Айдар”. Спочатку хоті-
ла бути звичайним солдатом, 
але потім подзвонили з баталь-
йону і запросили пройти 5-ти 
денні курси у новосформовано-
му відділі аеророзвідки, де я на-
вчилась керувати безпілотними 
апаратами. 
А де зараз перебуває баталь-

йон? 
М.: Зараз ми на півночі Луга-
нської області (місто Щастя). 
Маріє, а зараз Ви у відпустці? 
М.: Так, оскільки зараз я ще 
навчаюсь у магістратурі Києво-
Могилянської Академії, я приї-
хала в Кам'янець попрацювати  
в архівах для  своєї магістерсь-
кої роботи —“Єврейська грома-
да міста в період 1917-1921 рр. 
”. 
 
Скажіть, а які зараз настрої в 
Києві у людей? 
М.: Приємно помічати, що до 
людей прийшло поняття спіль-
ності, української ідентичності, 
відчуття “своїх”. Ця революція 
підняла на поверхню все най-
краще в людях. 
Особисто я не знайшла для себе 
у війні ні романтики, ні героїз-
му. Найбільше моє бажання —
це повернутися додому живою і 
здоровою і нікого не вбити.  
 
Наскільки професійним є кері-
вництво нашої армії? 
М.: Я зустрічала різних лю-
дей. Але особисто мені один 
польовий командир кілька разів 
рятував життя, і я знаю людей, 
які прикриють мені спину. У 
нас є справжні професіонали, 
які хочуть користі для своєї кра-
їни, але є і зрадники. Ми даємо 
відпір лише завдяки силі духу 
нашого народу, маючи абсолют-
но розкрадену і непрофесійну 
армію. 
 
Чого найбільше потребують  
зараз воїни? 
 Умови дуже важкі, є нагальна 
потреба в термобілизні, теплому 
взутті, тепловізорах. 
Маріє, можна декілька слів 
про Києво — Могилянську ака-
демію, в чому її особливості? 
М.: Могилянка  - це дух свобо-
ди. Коли ти туди потрапляєш — 
це дійсно академічний світ, де 

до тебе передусім ставляться як 
до рівного, як до майбутнього 
колеги. Немає зневаги до студе-
нта, тут діє принцип “Людина- 
людині-людина”. Крім того, ти 
отримуєш доступ до безлічі біб-
ліотек і комп'ютерних залів, га-
зет і радіо. Могилянка — це дій-
сно європейський ВНЗ. 
І ще одне питання: які Ваші 
спогади про ліцей? 
М.: Ліцей — це невеличкий    
кам'янецький аналог Могилян-
ки. Пройшло вже 9 років, і я мо-
жу оцінити все з відстані. Ліцей 
-  це авангард освіти, це перша 
сходинка для тих кам'янецьких 
дітей, які хочуть далі продовжу-
вати освіту в європейському 
стилі. Цей заклад відкритий для 
нового, він допомагає відмови-
тися від  стереотипів і дає мож-
ливості для самореалізації. 
 
Сьогодні, коли я зайшла у   
ліцей, охоронець мене спитав, 
до кого я прийшла. Я відпові-
ла: “Я прийшла за своїми спо-
гадами” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шеф-
редактор 
Чернець- ка 

О.В. 
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Відкриття народжуються там, де закінчуються знання вчителя й починається нове            з

нання учня.                                                                                                    К.Федін    

Відзначення 70-ї річниці виз-
волення України від фашистсь-
ких загарбників та Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні – це 
одне із тих свят, яке не залишає 
байдужим жодного із нас. 

Але воно є не лише святом, а 
й днем пам’яті про тих, кого не-
має зараз із нами, кого забрала 
жорстока війна, хто подарував 
нам з вами світле майбутнє. Ін-
коли замислюєшся над тим, 
якими сильними, сміливими та 
відданими своїй Батьківщині 
повинні бути люди, щоб здола-
ти війну. Не вистачить теплих 
слів, поздоровлень, квітів, щоб 
висловити подяку ветеранам. 

До річниці визволення учні 
нашого ліцею вшанували загиб-
лих на фронтах війни покладан-
ням квітів до меморіалу 

На жаль, ветерани війни  не 
змогли  прийти на зустріч із 

школярами, адже війна залиши-
ла слід на їхньому здоров’ї, та й 
вік уже похилий. Але учні на-
шого ліцею не залишили без 
уваги учасників бойових дій та 
ветеранів Великої Вітчизняної 
війни — десятикласники відві-
дали їх вдома.  

16 вересня учні 24 групи 
як волонтери відвідали ветерана 
Великої вітчизняної війни Калі-
ніченка Володимира Михайло-
вича. Діти привітали ветерана з 
річницею визволення України. 
А Володимир Михайлович по-
казав їм фотографії і багато чо-
го розповів про своє фронтове 
минуле.  

На фронт Володимир Ми-
хайлович потрапив ще в 1939 р. 
лейтенантом,  коли брав участь 
у радянсько-фінській війні, а 
завершив військовий шлях у  

травні 1945 р. у званні підпол-
ковника. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Після завершення війни 
Володимир Михайлович  одру-
жився і продовжував працюва-
ти на користь Батьківщини го-
ловою колгоспу.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я 
ба-

жаю, щоб підростаюче поко-
ління не бачило того, що пере-
жили ми, - , говорив на прощан-
ня Володимир Михайлович.- 
Війна — це смерть і горе. Не 
дай Бог нам всім пережити це 
знову.  
Зростайте добрими, красиви-
ми, справедливими. Творіть ща-
стя своїми руками. Поважайте 
старших. І бережіть мир!» 

Скільки радості, вдячності 

світилося у вологих від сліз 
очах ветерана, якого вітали зі 
святом і дякували за мирне небо 
над головою! Адже для учасни-
ків тієї жахливої сторінки нашої 
історії найголовніше - щоб па-
м’ятали їх та їхній подвиг. Ми 
пишаємося нашими героями, і 
дуже хочеться, поки існує людс-
тво на землі, щоб ніхто не був 
забутий і ніщо не було забуте. 

 
учениця 24 групи,     

Прозорська Анастасія 

 
 

 



Шеф-редактор:  
Чернецька Олена Валентинівна 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
(Заснована у 1996р.) 

 
 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  
вул.  Лесі Українки, 29 
Тел./факс 51410 
Офіційний сайт ліцею — kplice-
um.ucoz.ru  
Неофіційний форум ліцею—
www.liceykp.7bb.ru 
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Захист інформаційного суверенітету України та  
інформаційна безпека  дітей і молоді 

 
 Основи безпеки в Інтернеті для 
підлітків 

 
Для підлітків є розповсюдженим 
той факт, що інколи вони пережи-
вають періоди низької самооцінки, 
шукають підтримку від своїх дру-
зів та менше бажають виправдову-
вати очікування своїх батьків. Ста-
рші підлітки мають потребу отото-
жнювати себе з якоюсь групою та 
бажають незалежності, схильні 
порівнювати цінності своєї сім'ї та 
своїх товаришів. У старшому під-
літковому віці діти є більш зрілими 
та готові взаємодіяти зі світом на 
інтелектуальному рівні. Загалом 
підлітки відкриті новим ідеям, але 
їм бракує життєвого досвіду для 
того, щоб оцінювати себе. Важли-
во, щоб батьки та дорослі продов-
жували відігравати активну роль у 
контролі використання дітьми In-
ternet. 

 
    Що роблять в онлайні підліт-
ки 
Підлітки завантажують музику, 
використовують обмін миттєвими 
повідомленнями, заходять в елект-
ронну пошту та грають в онлайн -
ігри. Вони активно використову-
ють пошукові сервери для знахо-
дження інформації в Internet. Біль-
шість підлітків відвідувала чат-
кімнати, і багато з них брали уч-
асть у дорослих або приватних ча-
тах. Хлопці в цьому віці швидше за 
все виходять за межі, шукаючи 
грубий гумор, насильство, азартні 
ігри та відверті сайти для дорос-
лих.  

 
 

    Безпека в Інтернеті 
Інтернет пропонує дітям і молоді 
фантастичні можливості для дослі-

дження, зв'язку та творчості в он-
лайні. Однак із використанням Ін-
тернету пов’язані певні ризики. 
Зокрема, це вікно у світ, який та-
кож належить дорослим і містить 
матеріали, що не підходять для 
дітей. 

 
   Пам’ятайте!  

 
Для дітей і молоді Інтернет є на-
самперед соціальним середови-
щем, в якому можна зустріти не 
лише друзів, а й незнайомців. В 
онлайні вас можуть образити, ошу-
кати, завдати іншої шкоди. Ви по-
винні знати про небезпеки в Інтер-
неті, поводитися обережно і бути 
готовими обговорювати будь-які 
проблеми, з якими можна зустріти-
ся під час використання Інтернету, 
з дорослими. 
 
    Як навчитися відрізняти прав-
диву інформацію 

 
   - Зрозумійте, що потрібно крити-
чно ставитися до даних, які ви 

отримуєте з Інтернету, адже опуб-
лікувати там інформацію може 
будь-яка особа. 
   - Пам’ятайте, що практично кож-
ний може створити свій сайт і при 
цьому ніхто не контролюватиме, 
наскільки правдивою буде розмі-
щена на ньому інформація.  
   - Навчіться аналізувати та переві-

ряти все те, що ви бачите у мережі. 
Для дітей у підлітковому віці Інте-
рнет стає частиною життя. Вони 
знайомляться з новими людьми і 
проводять чимало часу в онлайні, 
шукають необхідну інформацію, 
яка має відношення до їхньої шкі-
льної роботи або відповідає їхнім 
інтересам. Завдяки більш високому 
рівню грамотності це відкриває 
багато можливостей використання 
Інтернету. Іноді батькам та дорос-
лим важко дізнатися про те, що 
роблять їхні діти в онлайні. У цьо-
му віці діти також йдуть на ризик і 
випробовують свої можливості — 
технічні обмеження і заборони мо-
жуть не бути ефективним шляхом 
підвищення безпеки в онлайні. 
Діти можуть тримати у секреті те, 
що вони роблять в Інтернеті, особ-
ливо якщо батьки раніше не ціка-
вилися, як їхня дитина використо-
вує мережу. Тому важливим є відк-
рите спілкування і зацікавленість 
батьків у тому, що робить дитина в 
Інтернеті. 

 
 
 
 
 
 
 

За матеріалами інтернету 
 


