
Сьогодні в номері: 

 День працівників освіти 

 Всеукраїнський місячник 

бібліотек 

 Конкурс читців 

 Цікаві зустрічі 

 День Захисника України 

 Волонтерські справи 

 Міжнародний день музи-

ки 

№2 (112) жовтень 2018 Друкований орган Парламенту ліцею 

 З 01 по 31 жовтня 2018 року в рамках Міжнародного мі-

сячника шкільних бібліотек проведено Всеукраїнський місяч-

ник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – 

центр творчого розвитку дитини». 

Пріорітетним завданням проведення місячника був роз-

виток творчих обдарувань, можливості проявляти свої нахили і 

здібності. 

Бібліотекарі спрямували діяльність на формування жит-

тєвих компетентностей ліцеїстів, забезпечення гармонійного 

розвитку, набуття  соціального досвіду, а також національно-

патріотичне виховання. Залучаючи ліцеїстів до читання, педа-

гогічний колектив, бібліотекарі сприяли творчій самореалізації 

учнів, створенню умов для розвитку, духовного зростання та 

поповнення інформаційного багажу, навичок самостійного пі-

знання, самоосвіти. 

 Перша декада місячника проводилась під деві-

зом «Мистецтво, що випромінює радість». 

Центр творчого розвитку зустрічав відвідувачів ін-

сталяцією «Кращий читач вітає зі святом». 

 Місячник поділили на тематичні декади, прис-

вячені творчості, креативності, мистецтву:  

1-10 жовтня -  «Я – творча дитина»; 

11-20 жовтня – «Ми – патріоти України»; 

21-31 жовтня – «Мозаїка творчих ідей». 

 У ході кожної декади проводилися експрес-

бесіди циклу «Інформаційні хвилинки в бібліотеці», 

диспути, обміни думками у формі вільного мікрофо-

на, оформлялися тематичні книжкові виставки, інфо-

рмаційні вітрини.   
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 2 жовтня у ліцеї традиційно пройшов кон-

курс читців «Чисті роси мови дорогої». Цього 

року він присвячений Дню захисника України. 

Конкурс зібрав кращих  декламаторів у змаганні 

за призові місця. Метою заходу стала популяри-

зація художніх творів українських письменників 

і поетів, розкриття краси українського слова, за-

лучення молоді до літературного надбання укра-

їнського народу.  

 У  виконанні ліцеїстів звучали поетичні 

твори Ліни Костенко, Бориса Олійника, Костян-

тина Ополіса, Василя Симоненка, Наталі Дани-

люк, Оксани Карпевич, Ольги Саліпи, проза 

Олександра Довженка. 

 Книжкова виставка – презентація творів 

українських поетів «Поезія – це завжди неповто-

рність…» логічно доповнила читацький захід і 

дала можливість ознайомитись з літературними 

новинками. 

 За умовами конкурсу переможці визнача-

лись у двох номінаціях: патріотика або лірика та 

гумор. 

 Журі працювало у складі: 

Столяр Т.Г. – заступник начальника ліцею з нау-

ково-методичної роботи – голова журі; 

Захаревич М.В. – соціальний педагог; Ползюко-

ва М.М. – бібліотекар ліцею; 

Бойко Г.В. – бібліотекар ліцею. 
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У номінації «Твори патріотичного або 

ліричного змісту» місця розподілились так: 

І місце  

Роман Паскін (11-В клас),         

Максим Євменьєв (10-А клас) 

ІІ місце   

Ілля Мельников (10-В клас), 

Максим Томулець (10-Г клас)                                                                                                                                    

ІІІ місце  

Ярослав Слободянюк  (11-Г клас), 

Богдан Ігнатієв (11-Д клас), 

Каленик Іванцов (9-А клас). 

   У номінації «Гумористичний твір» перемогли: 

І місце    

Сергій Гарюк (9-Г клас); 

 ІІ місце   

Артем Соколов (10-Д клас); 

ІІІ місце  

Денис Мандзюк  (10-Аклас). 

 Бібліотека ліцею постійно проводить пре-

зентації нових книжкових надходжень. Виставка

-парад «Книжки, що здатні змінити світогляд», 

що експонувалася протягом першої декади міся-

чника, мала на меті  знайомство з сучасною літе-

ратурою, залучення ліцеїстів до читання,  нада-

вала можливість думати, аналізувати, отримува-

ти достовірну інформацію. 
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 Бібліотекарі не втрачають можливості від-

відати презентації нових книжок, що проходять 

у нашому місті.  

 Так 5 жовтня 2018 р. у великій залі Галереї 

мистецтв міста відбулась зустріч з Максом Кі-

друком, українським письменником, де він пре-

зентував книгу «Де немає Бога». Сам автор вва-

жає її найкращою. Адже, як зазначив письмен-

ник, це не просто сюжетна книжка, а в ній є гли-

бокі речі, що мають для нього важливе значен-

ня. 

 Фонд бібліотеки поповнився трьома нови-

ми романами Макса Кідрука: «Де немає Бога», 

«Зазирни у мої сни», 

«Не озирайся і мов-

чи», з його автогра-

фом. Сподіваємося, 

що вони не будуть 

залежуватися по по-

лицях, тому що сю-

жети надзвичайно 

цікаві, захоплюючі, 

динамічні. 

 Дуже вдячні 

ТОВ «Видавництво РОДОВІД» за книжковий 

подарунок. Фонд бібліотеки  ліцею поповнив 

примірник книжки Андрія Гречила, Богдана За-

вітія «НАШ ГЕРБ. Українські символи від кня-

жих часів до сьогодення», яка здобула ГРАН-

ПРІ головної книжкової премії країни – Book 

Forum Best Book Award . 

  

 25 жовт-

ня у примі-

щенні істори-

чного факуль-

тету КПНУ 

імені Івана 

Огієнка від-

булася презентація альбому «Наш Герб. Україн-

ські символи від княжих часів до сьогодення». 

Представляв видання автор-упорядник Богдан 

Завітій. Напередодні книга люб’язно подарована 

бібліотеці ліцею видавництвом РОДОВІД. На 

зустрічі з автором була бібліотекар Бойко Г.В. 

Презентація плавно переросла у дружнє спілку-

вання між автором і слухачами. Після завершен-

ня зустрічі Богдан Заві-

тій подарував автограф 

для ліцеїстів з найкра-

щими побажаннями. 

 Бібліотекарі про-

довжують співпрацю з 

нашим земляком Сико-

рою Е.Ф., дослідником 

історії держави, який 

зараз проживає у м. Ха-

ркові. У жовтні Едуард Філіпович подарував 

нам свої останні дві книжки  «На 28 году неза-

висимости. Субъективные заметки» та «Под 

знаком Тризуба. Тысячелетний тернистый путь 

украинского народа к свободе и независимости 

(882-1991)». Загалом у 2018 році основний фонд 

бібліотеки поповнився на 118 подарункових 

примірників. 
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  5 жовтня в районному будинку культури 

«Розмай» відбулися урочистості, присвячені 

Дню вчителя. Ліцеїсти дарували радість, твор-

чість, натхнення своїм наставникам. Виступи 

танцювального гуртку «Мрія», вокального гурту  

«Козацька слава», духового оркестру ліцею, со-

льних пісенних номерів Д.Козерацького, 

Д.Сторожука, М.Томульця, гумористів 

А.Наглюк, С.Гарюка супроводжувалися щирими 

аплодисментами глядачів.   
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 Друга декада місяч-

ника «Ми – патріоти Укра-

їни» була повністю присвя-

чена національно-

патріотичному вихованню 

ліцеїстів. Заходи жовтня 

були спрямовані на вихо-

вання справжнього патріо-

та України та присвячені 

святкуванню Дня захисни-

ка України. Колектив лі-

цею вважав пріоритетним 

напрям національно-патріотичного виховання,  

формування ціннісного і шанобливого ставлення  

особистості до українського народу, його культу-

ри, утвердження гуманістичної моральності. 

 12 жовтня у бібліотеці проведено День біблі-

ографії. Бібліотекар Бойко Г.В. підготувала бібліо-

графічний огляд «Сторінки славетної історії укра-

їнського козацтва».  На полицях тематичної книж-

кової виставки «Запорозька Січ – скарбниця війсь-

кового мистецтва українського козацтва» були 

представлені видання, що перенесли читачів у ча-

си величної козацької доби. Протягом дня бібліо-

текар Бойко Г.В. знайомила читачів  з літерату-

рою, на сторінках якої йшлося про становлення, 

розвиток та загибель Козацької української держа-

ви. Бібліотекар зазначала, що на фоні героїчного 

минулого, славних перемог і гіркоти поразок ми 

бачимо споконвічне прагнення українського наро-

ду до політичної незалежності та свободи духу. 

 Бібліотекар Ползюкова М.М. у рамках циклу 

«Літературна вітальня запрошує» презентувала 

книжку А.Цаплієнка «Книга змін», яка є у фонді 

бібліотеки і користується попитом серед читачів. 

Засідання вітальні було присвячено творчості Анд-

рія Цаплієнка – журналіста, військового кореспон-

дента, автора п’яти книжок, який в цей день від-

значав своє 50-річчя від дня народження.  У чи-

тальній залі бібліотеки протягом декади традицій-

но експонувалася тематич-

на книжкова виставка 

«Патріоти України на за-

хисті держави», яка цього 

року поповнилася новими 

примірниками книжок. 

 У розділах, що прис-

вячені боротьбі українсь-

кого народу за волю, честь 

і славу, знайшли своє міс-

це книжки І.Патриляка 

«Перемога або смерть», 

В.В’ятровича «Україна. Історія з грифом 

«секретно», видання «Визвольна боротьба», книж-

ка Громадського просвітницького проекту 

«LIKБЕЗ. Історичний фронт» «Поле битви – Укра-

їна. Від «володарів степу» до «кіборгів», книжка 

проекту «Добробати» «Історія подвигу батальйо-

нів, що врятували країну», популярне видання 

О.Криштопи та О.Каліновської «Про мертвих, жи-

вих і ненароджених. Герої (не)війни», документа-

льно-біографічний огляд І.Богдана 

«Патріотв’язні», книжка військового капелана 

А.Зелінського «Соняхи». 
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 14 жовтня українці святкують одразу три 

свята. Перше – Свято Покрови Божої Матері, дру-

ге – День українського козацтва, третє свято, дуже 

молоде – День захисника України. 

 Усі ці свята дуже взаємопов’язані й виникали 

послідовно. 

 Зі святом Покрови співпадає святкування 

Дня українського козацтва. З давніх-давен Божа 

Матір вважалася покровителькою усього українсь-

кого козацтва. А на Січі запорозькі козаки збуду-

вали церкву на честь Покрова Богородиці з її іко-

ною. І. до речі, саме у цей день, козаки збирали 

Велику раду, на котрій обирали гетьмана й визна-

чалися з подальшими військовими планами.  

 З 2015 року 14 жовтня є державним святом  – 

Днем захисника України.  

 Цього року ліцеїсти у День захисника Украї-

ни складали урочисту клятву у Хмельницькому. 

 Не забули про цей день і волонтери ліцею, 

які за тиждень провели благодійну акцію аби при-

вітати зі святом дітей наших героїв-випускників, 

які загинули на Сході України в ході АТО: Ігорчи-

ка та Дмитрика Саліп, Аню Наглюк, Кирилка та 

Данилка Колісників, Артема та Аню Кухарів та 

Матвійка Сарнавського.   

Зі святом Вас, наші дорогі захисники!  

      Матеріали підготували члени Прес-клубу                      
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Кореспонденти 9-11-х класів   
  

 Третя декада місячника 

«Мозаїка творчих ідей» - 

справжнє розмаїття креативу, 

зростання, реалізації.  

 9-25 жовтня - проведе-

но фотоконкурс «Осінній ка-

рнавал яскравих барв», ме-

тою якого стало відродження 

та популяризація серед молоді здорового спосо-

бу життя, творчого розвитку, формування гармо-

нійної особистості, сприяння творчій самореалі-

зації дитини. 

 На фотоконкурс було представлено 25 ро-

біт, тематикою яких є зображення краси приро-

ди і місця людини серед осіннього різнобарв’я, 

здатності та бажання молоді дотримуватися здо-

рового способу життя.  Переможці визначені 

в номінаціях «Барвистий стоп-кадр», 

«Подорожуючи країною», «Найщиріші емоції».  

Переможцями стали роботи ліцеїстів: 

Номінація «Барвистий стоп-

кадр» 

І - Робота ліцеїста 11-Д класу 

Олексія Мацюри «Осінній Ка-

м’янець» (на світлині) 

ІІ - Робота ліцеїста 11-Г класу 

Артема Баца «Остання ліцейна 

осінь» 

ІІІ - Робота ліцеїста 11-Б класу  В’ячеслава 

Сушка  «Краса Поділля» 

Номінація «Подорожуючи країною» 

І - Робота ліцеїста 11-В класу Андрія Гавва 

«Карпати – серце України» 

ІІ - Робота ліцеїста 10-В класу Іллі Мель-

никова «Стежками Івана Франка» 

ІІІ - Робота ліцеїста 10-А класу  Владис-

лава Горбатюка «Осінь – час подорожей» 

Номінація «Найщиріші емоції» 

І - Робота ліцеїста  9-Г класу Костянтина 

Беззубця «Золотий дощ»  (на 

світлині) 

ІІ - Робота ліцеїста 10-Г класу 

Михайла Ткача «Коли листя 

стає квітами» 

ІІІ - Робота ліцеїста 11-А класу 

Артура Федчишина «Ми разом! 

У цьому наша сила!» 

ІІІ - Робота ліцеїста 10-Д класу Тараса Слиги 

«Прийшла золота осінь» 

Приз  симпатій журі: 

Робота ліцеїста 9-Г класу Костянтина Беззубця 

«Ясне сонечко». 

 20-21 жовтня ліцеїсти 10-В і 11-В класів 

подорожували Карпатами. Всі приємні моменти 

можна побачити на світлинах, які об’єднані у 

номінації «Подорожуючи країною».  

30 жовтня на завершення місячника був прове-

дений День інформації.  
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28 жовтня минуло 74 роки з Дня звіль-

нення України від фашистів у Другій світо-

вій війні.  

З 22 жовтня в читальній залі бібліотеки 

ліцею працювала ілюстративно-

документальна виставка «Пам’ять – загиб-

лим, шана - живим», присвячена цій даті. Ін-

формаційний матеріал виставкової вітрини 

«Україна в другій світовій війні»  логічно 

доповнив викладки розділів книжкової ви-

ставки. 

Все менше залишається людей, які пе-

режили воєнне лихоліття. Але вони так потребу-

ють нашої допомоги, підтримки і просто добро-

го слова та щирої розмови. 

26 жовтня військово-історичний клуб 

“Прометей” відвідав ветерана Другої Світової 

війни, в’язня концтабору Андреєва Василя Єго-

ровича. Їдальня сформувала для ветерана солід-

ний солдатський пайок, з яким ліцеїсти вируши-

ли у гості.  

Зустріч була дуже радісна, ветеран прига-

дав цікаві факти своєї біографії, розпитав ліцеїс-

тів про їхні справи і побажав їм мирного неба 

над головою та кар’єрного росту. Дуже зацікави-

ла хлопців зброя, яку Василь Єгорович береже, 

як раритет; вони мали змогу потримати її в ру-

ках і гарно розглянути. 

Кореспонденти 11-х класів 
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        Музика одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона сприяє гармонізації нашого зага-

льного світовідчування, виступає інструментом самовираження і натхнення, служить джерелом непе-

редаваних відчуттів і емоцій.  

        Вперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прек-

расного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації 

ЮНЕСКО. На 15-й Генеральній асамблеї IMC, проведеної в 1973-му році в Швейцарії, місто Лозан-

на, було прийнято відповідне рішення. Серед ініціаторів Міжнародного дня музики були присутні 

багато музикантів і композиторів, наприклад, Дмитро Дмитрович Шостакович, діячі міжнародних 

музичних організацій і товариств. Сер Ієгуді Менухін, голова IMC і його заступник Борис Ярустовсь-

кий, звертаючись з листом до членів Міжнародної музичної ради 30-го листопада 1974-го року і 

окреслюючи цілі цього Дня для міжнародного співтовариства, підкреслювали важливість реалізації 

властивих ЮНЕСКО і всій світовій спільноті ідеалів миру і дружби між усіма народами, обмін досві-

дом та розвиток культур, взаємне поважне ставлення до різноманітних естетичних цінностей один 

одного, а також активне поширення музичного мистецтва для всіх верств суспільства в цілому.  

        З музикою наше людство знайоме з давніх часів. На світі знайдеться небагато людей, які зовсім 

байдужі до музики. Це мистецтво має величезний потенціал і багатьом композиторам донині вдаєть-

ся виражати через неї не тільки стан своєї власної душі, але й передавати атмосферу навколишнього, 

повного почуттів і переживань складного внутрішнього світу взаємин людини і природи. Вона скра-

шує життя людей, змушує їх радіти і співпереживати, відкриваючи двері в прекрасний світ звуків і 

коливань наших власних струн душі.  

          Щорічно, цей Всесвітній день, День прекрасного і дивовижного світу музичного мистецтва від-

значається проведенням чудових концертів та концертних програм, за участю кращих художніх коле-

ктивів, музикантів та артистів. Повсюдно звучать безцінні твори і шедеври, що стали надбанням сві-

тової музичної культури. Музика ніколи не старіє, вона дозволяє нам доторкнутися не тільки до часів 

їх авторів, але і заглянути в наше майбутнє, відчути автентичність цього моменту.  

         З Міжнародним днем музики!  


