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№10 (110 )  літо 2018 Друкований орган Парламенту ліцею 

ІХ Всеукраїнська спартакіада 

 

 З 29 травня по 02 червня 2018 року на базі Держав-

ної гімназії – інтернату з посиленою військово – фізич-

ною підготовкою «Кадетський корпус » у м. Харкові 

проходила спартакіада з військово-прикладних видів спо-

рту. 

 Наші ліцеїсти гідно представили ліцей на спартакі-

аді та чудово відпочили.  

  

 



2                                                        ІХ Всеукраїнська спартакіада               Лідер №10 (110) літо 2018                                   

  П’ять днів поспіль команди 23 війсь-

кових ліцеїв та ліцеїв ( гімназій, коледжів) з по-

силеною військово – фізичною підготовкою Ук-

раїни змагалися з п’яти видів спорту: гімнастики 

(підтягування), плавання, стрільби з малокалібе-

рної гвинтівки, метання гранат на дальність, бігу 

на 100 метрів та 3000 метрів.  

 Спартакіада серед навчальних закладів Ук-

раїни проводиться щорічно і головною її метою 

є виховання патріотів України, утвердження в 

юного покоління любові до Батьківщини, шано-

бливого ставлення до національних надбань 

українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності й звитяги борців за свободу 

і незалежність України.  

 Відкриття спартакіади відбулося на базі 

Національної академії Національної гвардії Ук-

раїни. Радість свята розділили з дітьми та їхніми 

наставниками поважні гості – представники вла-

ди та активної громадськості, які привітали уча-

сників спартакіади з урочистим відкриттям зма-

гань, побажали здоров’я козацького гарту, жаги 

до перемоги, стійкості духу в боротьбі за пер-

шість та гартування патріотизму в душах, адже 

ці всі якості справжніх мужніх козаків знадоб-

ляться в майбутньому при захисті й обороні Ба-

тьківщини.  

 Хороша погода сприяла проведенню зма-

гань та чесній спортивній боротьбі. Учасники 

висловили подяку за підтримку в проведенні 

спортивного свята Харківському національному 

університету внутрішніх справ України, Націо-

нальному університету цивільного захисту Ук-

раїни, Харківському університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба, Військовому інститу-

ту танкових військ імені Верховної Ради Украї-

ни НТУ «ХПІ».  

 Наш ліцей пред-

ставляли: 

Мещук Дмитро 

Мандзюк Денис 

Марченко Олексій 

Кравчук Юрій 

Шендеровський 

Свірідецький Вадим 

Люшин Юрій 

Наша команда посіла 7 

місце.  

 Спортсменів су-

проводжували вчитель 

фізкультури Олександр 

Анатолійович Ляпота та 

вихователь майор Воло-

димир Станіславович 

Бойко. 

 Бажаємо вам подальших спортивних успі-

хів! 
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Спортивну добірку матеріалів підготували кореспонденти  
департаменту спорту Парламенту ліцею 
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 На початку червня в ліцеї розпочався 

польовий вихід. В ньому брали участь ліце-

їсти 10-х класів ІІI роти.  

 Це добра нагода не лише зважити свої 

сили, перевірити правильність професійно-

го вибору але й просто чудово відпочити 

разом зі своїм взводом та офіцерами-

вихователями.  

 Літні збори передбачають змагання 

між ліцеїстами, перевірка сили і вправності 

у військовому вишколі, розбірка і збірка 

автомату.  

 Ліцеїстів вчать, як правильно одяг-

нути ОЗК, розкласти намет, розвести ба-

гаття та приготувати обід в польових 

умовах.  
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 Також своєрід-

ним завданням на ви-

живання є  здійснення 

марш-кидка. Традицій-

но проводяться  спор-

тивні змагання.  

 Фіналом зборів є кон-

курс на краще приготування 

їжі в польових умовах.   



 6                                                                                   ДПА                                           Лідер №10 (110) літо 2018                            

Пам’ятки - поради учням щодо складання 

державної підсумкової атестації 

 

 Підготуйте своє робоче місце вдома: приберіть 

з робочого столу все зайве, зручно розмістіть пот-

рібні програми, навчальні посібники, зошити, па-

пір, ручки, олівці тощо. 

 Складіть план підготовки до державної підсум-

кової атестації на кожний день, чітко визначте об-

сяг матеріалу, який ви вивчатимете (розділ, тема 

тощо). 

 Під час підготовки до державної підсумкової 

атестації з будь-якого навчального предмета стру-

ктуруйте матеріал за допомогою планів, схем. Ро-

біть це у письмовому вигляді. Адже досить часто 

буває так: вам здається, що ви все знаєте, пам’ята-

єте, а коли починаєте відповідати - ваша відповідь 

виходить уривчастою, фрагментарною. 

 Перегляньте спочатку весь матеріал і раціона-

льно сплануйте його вивчення: наприклад, якщо 

потрібно вивчити 100 питань за 4 дні, то у перші 

два дні вивчіть 70% усього обсягу, третього дня  - 

решту питань, четвертого  - повторіть вивчене. 

При цьому складні питання чергуйте з простіши-

ми. 

 Розпочніть заняття з найважчого матеріалу, 

який знаєте найгірше. Якщо не можете щось згада-

ти, запишіть на аркуші запитання, які ви можете 

поставити учителю під час консультації. 

 Намагайтеся зрозуміти матеріал, що вивчаєте, 

а не механічно його запам’ятовувати. 

 Не вивчайте новий матеріал безпосередньо пе-

ред державною підсумковою атестацією, робіть це 

заздалегідь. 

 Пам’ятайте, що інформація одержана на консу-

льтації перед державною підсумковою атестацією 

буде корисною для вас. 

 Не забудьте під час консультації поставити пе-

дагогу ті запитання, які вас найбільше хвилюють. 

 Робіть шпаргалки за бажанням, це сприяє за-

кріпленню знань, однак пам’ятайте, що користува-

тися ними під час державної підсумкової атестації 

не можна. 

 Проговоріть батькам плани своїх відповідей на 

запитання. 

 Повторіть плани відповідей на запитання напе-

редодні державної підсумкової атестації, акцен-

туйте увагу на найважчих. 

 Не забудьте прийти на консультацію. 

 Відпочиньте за два-три дні до державної підсу-

мкової атестації. 

 Ляжте раніше спати напередодні державної 

підсумкової атестації, а ранок у жодному разі не 

розпочинайте «зубрінням». 

 Чергуйте заняття і відпочинок під час усього 

періоду підготовки до державної підсумкової атес-

тації . 

 Не думайте про те, що не впораєтесь із завдан-

нями, навпаки подумки уявляйте собі картину ус-

піху. 

 Прийдіть на державну підсумкову атестацію 

завчасно. 

 Бажаємо усім гарних результатів та успішно-

го завершення навчального року! 
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 ПОРАДИ УЧНЯМ ПРИ ЗДАЧІ  ЗНО 

Як підготуватися до здачі ЗНО: 

спочатку підготуй місце для занять, забери зі сто-

лу усі зайві предмети, зручно розклади свої зоши-

ти, підручники, ручки тощо; 

можна доповнити інтер’єр кімнати жовтим та фі-

олетовим кольорами, оскільки вони підвищують 

розумову активність, не потрібно перефарбовува-

ти стіни, а достатньо картини, занавіски, серветки, 

лампи, тощо; 

склади план своєї роботи, перед тим визнач – хто 

ти є ? – сова чи жайворонок; 

важливо чітко знати, що ти робиш і не говорити 

усім оточуючим: «Я займаюся чи готуюсь», «Я 

вивчаю саме певний розділ, конкретний матеріал»; 

починай із найважчого, але посильного, легше і 

приємніше залишай на після обіду; 

змінюй заняття із відпочинком: тривалість занят-

тя 30-40 хв., максимум уваги досягається після 10-

15 хв. від початку роботи, тривалість перерв у пер-

шій половині дня не повинна перевищувати 5-10 

хв., у другій половині дня тривалість кожної на-

ступної перерви збільшуйте на 5 хв. Роби зарядку, 

займатися спортом, робити короткі прогулянки, 

допомагати батькам, тобто повністю відволікатися 

від навчання на короткий час; 

тренуйся щоденно, роби тести із секундоміром; 

не потрібно заучувати напам'ять певні тексти, 

вчися робити короткі записи, нотатки, регулярно 

їх переглядай; 

регулярно повторюйте матеріал, бажано через 10 

хв, після того, як ви вивчали новий матеріал, а зго-

дом через добу, кожне наступне повторення по-

винно бути коротшим попереднього; 

займайся самопереконанням, при всій свій прос-

тоті, це є дуже дієва зброя; 

повторюй про себе: «Я знаю багато, я спокійний, я 

впевнений, я розумний» і т.д., «Я напишу добре 

тестування». 

У день ЗНО: 

Будь зконцентрованим. Не звертай уваги на пове-

дінку оточуючих. Для тебе повинен існувати лише 

текст завдань і годинник. 

Дій швидко, але не поспішай. Перед тим як дати 

остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, пе-

реконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе 

вимагається. 

Спочатку берись за ті завдання, у правильності 

відповідей на які ти не сумніваєшся. 

Потрібно навчитися швидко пропускати важкі і 

незрозумілі завдання, щоб згодом до них поверну-

тися. 

Читай завжди уважно завдання до кінця. Розуміти 

завдання з перших слів і добудовувати закінчення 

за допомогою власної уяви – це надійний шлях до 

помилок. 

Думай лише про поточне завдання. Коли ти ба-

чиш нове завдання, забудь про попереднє. 

Якщо попереднє завдання тобі не під силу, забудь 

про цю проблему. Наступне завдання це шанс на-

брати додаткові бали. 

Використовуй методику виключення. Якщо не 

знаєш правильної відповіді , то можна розпізнати 

усі невірні відповіді в силу їхньої абсурдності. 

Заплануй два круги. Завжди перевіряй себе. На-

віть якщо відповідь легка і однозначна на перший 

погляд. 

Вгадуй. Довірся власній інтуїції і вона разом із 

твоїм логічним мисленням допоможе тобі. 
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 23 червня прозвучали останні акорди маршу 

для випускників ліцею.  

 Свято радісне і сумне водночас. Курс шкіль-

ної науки завершено і вже завтра розпочнеться но-

ва сторінка життя для наших одинадцятикласни-

ків.  

 Більше вже не будуть ходити вони єдиним 

строєм під урочистий марш духового оркестру лі-

цею плацом. 

 Сьогодні в руках атестат про середню освіту 

і безліч шляхів, серед яких вони оберуть один! 
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 В Україні день 1 вересня з давніх-давен - не 

просто початок осені. Для мільйонів школярів, 

студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і ви-

кладачів це справжнє свято - День знань. З цього 

дня починається офіційний навчальний рік у всіх 

навчальних закладах країни. Чому новий навчаль-

ний рік починається саме в перший день осені? З 

XV століття новий рік на Русі починався 1 верес-

ня, а всі школи в ті часи були церковними, тому за 

парти учні сідали саме з церковного нового року. 

За іншою версією, найважливіші сільськогоспо-

дарські роботи закінчувалися саме з приходом ка-

лендарної осені, тому відпускати на навчання ді-

тей 

без 

особливої шкоди для сім'ї можна було саме в цей 

час. В інших країнах немає єдиної для всіх дати. 

Наприклад, у Німеччині та Франції навчальний рік 

починається в період із серпня до кінця вересня, в 

Італії - 1 жовтня, в Японії - 1 квітня, у Грузії - 20 

вересня. В Іспанії початок нового навчального ро-

ку досі залежить від строків збирання врожаю, і в 

кожній провінції країни ця дата своя. В Австралії 

починають учитися в лютому. 

 Зі святом Вас, дорогі педагоги та офіцери!        
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У вересні 2003 року був створений військово-

історичний клуб “Прометей” - перший клуб ліцею. Робота 

починалась з пошукового загону, який відвідував ветера-

нів війни, збирав і записував їх спогади, надавав волонтер-

ську допомогу.Ліцеїсти кожного випуску були членами 

клубу і вже самі можуть поділитися спогадами. 

Девіз клубу 

Нас покликав пошук знань в простір незбагнен-
ний, 

Де політ високих мрій і вогонь звитяжний. 
Хай ліцею вільний дух за собою кличе, 

По життю веде вперед впевнено й велично! 
Кредо клубу 

Зборовши смерть у праведному герці, 
Величні Ви і прості водночас – 

Сини вітчизни з Прометея серцем, 
Ми всі життям рівняємося на вас! 
Ліцеїсти  з шаною ставляться до збереження пам’яті 

про події Другої Світової війни, до ветеранів війни та вої-

нів-афганців, до офіцерів-учасників миротворчих операцій 

у гарячих точках планети. І вже тепер у них з’явились но-

ві, сучасні їм герої – герої новітньої ери – учасники Євро-

майдану та АТО.  Прикладом величезного героїзму, са-

мовідданого служіння Батьківщині є для наших учнів ви-

пускники – Сергій Саліпа, Роман Наглюк, Дан Колісник, 

Андрій Кухар та Євген Сарнавський, які віддали своє жит-

тя заради майбутнього нашої держави, своїх дітей та всьо-

го українського народу. Військово-історичний клуб 

«Прометей» створив Книгу Пам’яті про наших героїв – 

випускників, які загинули під час АТО.  

Робота військово-історичного клубу  „Прометей” 

знаходить відображення в участі у різноманітних заходах 

та акціях, на сторінках видань, у відеозаписах. 

Сьогодні наші випускники вже стоять на захисті 

кордонів держави. Декілька сотень з них є учасниками 

АТО. Вони кожної вільної хвилини приїжджають до ліцею 

і спілкуються з нашими вихованцями і як ніхто інший мо-

жуть дати поради, як діяти у нинішніх воєнних ситуаціях.  

       Зараз діяльність військово-історичного клубу  

«Прометей» значно розширилась і урізноманітнилася:  

- ми тримаємо міцний зв’язок не лише з ветеранами, а й 

родичами і друзями тих, хто вже відійшов у вічність та з 

дітьми війни.  

- знаходять своє відображення у роботі клубу події 2014 

року - року революції гідності, року Євромайдану, року 

сумних подій у Криму та  трагічних днів на сході  Украї-

ни.  

Уся робота військово-історичного клубу 

«Прометей» - це не що інше, як реальний прояв, підтрим-

ка і розвиток патріотичних почуттів у серцях наших ліцеї-

стів – майбутніх захисників Вітчизни!  
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Хто пройшов шко-

лу нашого закладу, той вже 

ніколи не буде байдужим до 

долі рідного народу, своєї 

Батьківщини, пам’яті поко-

лінь, бо для нас патріотизм, 

то не просто слово з пояс-

ненням його суті, а справж-

ня любов до людей, до под-

вигів дідів, до нашої слав-

ної історії. 
Матеріал підготував прес-клуб “Лідер” 
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 З Днем народження, ЛІЦЕЙ! 
16 вересня ліцей святкує свій 18-й День народження. 

22 вересня відбулось святкування та традиційна посвята в ліцеїсти. 

Вітаємо нове поповнення ліцею та всіх з повноліттям! 

Будьмо щасливі! 

Вчимось і перемагаємо! 

 


