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До Міжнародного Дня волонтера 

5 грудня відбувся VІІІ зліт міської асоціації 

шкільних волонтерських загонів «Єднаймося 

заради добра!», у якому взяли участь волонтери 

шкіл міста і наш ліцейний волонтерський осере-

док “Зорепад добра”.  

Школярі  розповіли про роботу, яку провели 

протягом усього 2018 року. Зробленого було ба-

гато: втілено у життя  проекти різноманітної те-

матики, серед яких  соціальні, екологічні та 

культурологічні заходи. Крім того, юні волонте-

ри брали участь в акціях «Діти – воїнам ООС», 

«Діти – людям похилого віку», «Діти – дітям». 

Під час проведення зльоту усі учасники вшану-

вали пам’ять тих, хто загинув за мир в Україні.  

 Також під час зустрічі усіх присутніх пора-

дували своїми виступами учні 3-В класу НВК 

№14 «Промінчики добра», зразковий вокальний 

ансамбль «Усмішка» ЗОШ №7, команда 

« А к в а в і т а »  З О Ш  № 1 2 ,  у ч а с н и к и 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я!». Крім того, діти написали лис-

ти та зібрали солодкі подарунки, які передадуть 

маленьким пацієнтам міського тубдиспансеру та 

відправлять воїнам ООС. 

 Учасники зльоту виконали гімн волонте-

рів. На зльоті відбулось нагородження волонтер-

ських загонів. Волонтерський осередок ліцею 

“Зорепад добра”  також отримав Грамоту за ак-

тивну роботу протягом року Хвилиною мов-

чання вшанували пам’ять воїнів, які загинули 

за цілісність та незалежність нашої держави, 

за наше мирне життя. 

Учасники зібрання написали побажання для 

наших воїнів і  прикріпили їх на новорічну 

ялинку. Напередодні Міжнародного Дня воло-

нтера такий захід став символом справжнього 

єднання нації через дитячі мрії, побажання та 

спільні дії на благо усієї громадськості. 

Інформацію надали  
члени волонтерського осередку 

“Зорепад добра”   
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 У період з 27 листопада по 6 грудня 2018 

року проведена декада військово-патріотичної 

та оборонно-масової роботи, присвячена 27-й 

річниці Збройних Сил України. 

 У цей період пройшли виховні години, ек-

скурсії, вшанування ветеранів Збройних сил 

України й учасників АТО, волонтерська акція, 

змагання з військово-прикладних видів спорту 

та конкурси авторської поезії та плакатів. 

 Стартувала декада спортивними команд-

ними змаганнями на першість ліцею з підтягу-

вання на перекладені «Спортивні рекорди лі-

цею».  

 Перемогу здобув 11-А клас, друге місце 

посів 11-Д клас, а третю сходинку п’єдесталу 

виборов 10-Д клас. 

 Під час декади проведено змагання з еле-

ментів вогневої підготовки (розбирання та скла-

дання автомату, спорядження магазину) та ги-

рьового спорту. За результатами змагань місця 

розподілились: 

у змаганнях з вогневої підготовки: 

І місце – 11-Г клас  

ІІ місце – 10-В клас  

ІІІ місце – 9-Г клас  

у змаганнях з гирьового спорту: 

І місце – 11-Б клас  

ІІ місце – 11-В клас  

ІІІ місце – 10-Д клас 

5 грудня вихователем 11-Д класу Герасимчу-

ком О.А. проведено бесіду-екскурсію 

«Інженерні війська Збройних сил України». Пе-

ред ліцеїстами виступили офіцери Центру розмі-

нування – учасники АТО. Екскурсія сприяла фо-

рмуванню у ліцеїстів гордості за героїзм наших 

військовослужбовців інженерних військ, які гід-

но виконують свій військовий обов’язок. 
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З 27 листопада по 4 грудня з метою вша-

нування загиблих випускників ліцею —

військовослужбовців Збройних сил України – 

учасників АТО проведена волонтерська акція 

«Подарунок до свята» для привітання їх дітей. 

З 4 по 5 грудня проведено мистецькі кон-

курси серед взводів ліцею, а саме: авторської 

поезії «Повертайся живим» та плакатів «Заради 

мирного світанку», де переможцями стали: у 

конкурсі авторської поезії «Повертайся живим»: 

І місце – В.Синявський, 11-Г клас та 

В.Ромашкан, 10-Б клас 

ІІ місце – М.Томулець, 10-Г клас  

ІІІ місце – Н.Швидюк, 10-В клас  

у конкурсі плакатів «Заради мирного світанку»: 

І місце – 11-Г клас та 10-Г клас  

ІІ місце – 10-Б клас, 10-А клас  

ІІІ місце – 10-В клас, 11-А клас, 9-А клас, 11-В 

клас, 11-Д клас. 

    6 грудня, за ініціативи членів Парламенту 

ліцею, був проведений день учнівського самов-

рядування. Ліцеїсти спробували свої організа-

торські здібності на командних посадах та у ролі 

вчителів. 

Під час декади у бібліотеці ліцею постій-

но діяла тематична виставка літератури 

«Збройні сили України: історія та сучасність». 
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6 грудня ліцеїсти завітали з візитами у 

школи міста, де провели виховні години з наго-

ди Дня Збройних Сил України та розповіли про 

навчання в ліцеї. 

Школярі з цікавістю задавали питання та 

розповідали про своє шкільне життя.  

Коли молодь спілкується - майбутнє у на-

дійних руках! 

Департамент преси Парламенту ліцею 
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Декаду завершив урочистий вечір До Дня 

Збройних Сил України. Ліцеїсти дуже чекають 

завжди на це свято, бо саме 6 грудня вони отриму-

ють «підвищення по службі» - погони сержантів, 

старших сержантів та старшин, які є першою схо-

динкою у становленні ліцеїстів як майбутніх вій-

ськових.  

 Урочистість розпочалася під звуки оркестру. 

З вітаннями до майбутнього воїнства звернувся 

начальник ліцею полковник Рощук О.С.Він вручив 

ліцеїстам грамоти та нагороди за підсумками дека-

ди, олімпіад та різноманітних конкурсів. 

 На протязі своєї історії наша армія уславила 

себе подвигами. Ми гордимося нашими прадідами, 

шануємо своїх дідів.  

 А сьогодні вже нову героїчну сторінку украї-

нського народу пишуть наші батьки і ровесники. 

Цього дня на адресу всіх військових і тих, 

хто мріє ним стати лунало багато гарних слів при-

вітань та побажань. Свято прикрасила чудова кон-

цертна програма, у якій взяли участь творчі ліцеїс-

ти  різних взводів ліцею. 

Вітаємо всіх зі святом! 
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         11-12 грудня у Подільському дер-
жавному аграрно-технічному університе-
ті  проходив перший відкритий Кубок 
міста з Українського Рукопашу "Спас".   
 Заявлено було більше сотні учасни-
ків, які представляли свої навчальні за-
клади. Головною нагородою був Кубок 
міста, який виборола команда за перше 
місце в розділі «Лава на Лаву». А також 
кубок Ректора університету ПДАТУ, яку 
здобула команда за найбільшу кількість 
перемог. Всього на змаганнях бо-
ролись чотири навчальні заклади, 
а саме: 
 Кам'янець-Подільський ліцей з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою; 
 Коледж ПДАТУ; 
 ДНЗ "Подільський центр 

ПТО"; 
 ПДАТУ 

 Після відкриття та привітання учасників роз-
почались змагання в розділах «Лава на Лаву», 

«Штовхач», «боротьба на Поясах». 

 У фінал змагань в усіх категоріях, де проде-
монстрували запеклу боротьбу та неочікувані пе-
ремоги пройшов наш ліцей, ДНЗ "Подільський 
центр ПТО" та Коледж ПДАТУ.  Щойно закінчи-
лись бої, як усі учасники мали змогу поспілкува-
тися та познайомитися між собою. І найочікувані-
ша частина змагань - нагородження, на якому всі 
отримали свої відзнаки, та найбільш всі очікува-

ли: хто візьме Кубки?! 
 Після невеличкого пока-
зового виступу, від імені рек-
тора університету, професора 
Володимира Іванишина висту-
пив проректор з науково-

педагогічної і виховної роботи 
Тарас Гуцол, а далі - оголо-

шення результатів. 
 Кубок міста в розділі «Лава на Лаву» отри-
мав - 

наш лі-
цей. 

 Кубок Ректора університету, в сумі перемог, 
виборов також наш ліцей.                        

Кореспондент 11-В класу  Владислав Малько                                  
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До 6 грудня ліцеїсти провели ще одну благо-

дійну акцію - сплели маскувальну сітку для війсь-

ковослужбовців 128 - ї окремої гірськопіхотної 

бригади. 

Посилку разом із солодащами та гарними 

побажаннями волонтери відправили на Схід.  
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        Інформує     Дисциплінарний Департамент   
Парламенту ліцею спільно із соціальним педа-
гогом ліцею Захаревич М.В. 

 

 Верховна рада ухвалила законопроект "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-

ни щодо протидії булінгу (цькуванню)".  

 Він стосується дошкільнят, школярів, студе-

нтів профтехнічної освіти та вишів, вчителів у 

дитсадках та школах, і педагогів у закладах вищої 

освіти. А також науково-педагогічних працівників 

та усіх учасників освітнього процесу, батьків у 

тому числі.  

 

ЩО ТАКЕ БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ) 
 Це психологічне, фізичне, економічне чи се-

ксуальне насильство учасників освітнього проце-

су, у тому числі із застосуванням електронних ко-

мунікацій. Мобільних телефонів, наприклад. 

 Це насильство вчиняють над малолітнім або 

неповнолітнім, або малолітніми чи неповнолітні-

ми щодо інших учасників освітнього процесу. Че-

рез нього могло постраждати психічне або фізичне 

здоров'я людини. 

 Тобто цькувати можуть діти і дорослі. Це 

можуть бути навіть коментарі в Instagram чи обра-

зливі чати у Viber. 

 Наприклад, коли знущаються і ображають 

маму чи тата, які відмовляються здавати гроші 

вчительці на подарунок чи на нові штори. Чи коли 

з дитини знущаються через стареньку курточку чи 

немодний телефон. 

 За останніми даними ЮНІСЕФ, 67% дітей в 

Україні зіштовхувалися з випадками булінгу. Май-

же половина дітей, які стали його жертвами, ніко-

му не розповідали про це. 

Вчителі можуть робити вигляд, що нічого не помі-

чають, а керівництво шкіл – не реагувати і не 

структурувати такі випадки. 

 Але ігнорування проблеми може призводити 

до серйозних наслідків – побиття, нервових зривів 

та душевних травм. 

 

ТИПОВІ ОЗНАКИ ЦЬКУВАННЯ:  

 систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін – кривдник (булер), потерпі-

лий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявнос-

ті); 

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є 

заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, при-

ниження, страх, тривога, підпорядкування потер-

пілого інтересам кривдника, та/або спричинення 

соціальної ізоляції потерпілого. 

 

ПОКАРАННЯ ЗА ЦЬКУВАННЯ 

 Рада змінила Кодекс про адмінправопору-

шення. У статтю 172 (дрібне хуліганство) додали 

штрафи за цькування. 

 Доведений випадок булінгу тягне штраф від 

50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (850-1700 грн) або громадські роботи від 

20 до 40 годин – якщо цькували вперше. І від 100 

до 200 неоподатковуваних мінімумів або громад-

ські роботи від 40 до 60 годин, якщо дії вчинили 

повторно або знущалась група осіб. 

 Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповно-

літні від 14 до 16 років, штраф заплатять бать-

ки або особи, які їх замінюють. 

 Якщо керівник освітнього закладу не повідо-

мить про цькування уповноваженим підрозділам 

органів Нацполіції – його оштрафують на 50-100 

неоподатковуваних мінімумів або відправлять на 

виправні роботи до     одного місяця з відрахуван-

ням до 20% заробітку.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402
https://life.pravda.com.ua/society/2017/07/20/225441/
https://life.pravda.com.ua/society/2017/07/20/225441/
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 Усім нам дуже подобається отримувати 

всілякі приємні подарунки. Це справжній сюрп-

риз, коли гублячись у здогадах ми отримуємо 

щось зовсім несподіване, але в глибині душі ли-

ше крадькома окреслене в наших добрих надіях і 

мріях, що приносить нам непідробну радість і 

теплі почуття. Через подарунок можна передати 

не тільки свою ніжність і турботу, а й показати 

всю щирість своїх почуттів і переживань по від-

ношенню до свого улюбленого або улюбленої, 

друга чи подруги, родича, знайомого, колезі по 

роботі або навіть начальнику.  

 Не дивно, що колись 

у далекій Великобританії 

та пов’язаних з нею краї-

нах Британської співдруж-

ності, а саме в Канаді та 

Австралії, Новій Зеландії 

та на Самоа, Кірібаті і т. д. 

виникло це дивовижне 

свято, свято сюрпризів, 

свято подарунків, свято уваги і не байдужості.  

 Спочатку воно називалося абсолютно ін-

тригуючою назвою - «Boxing day» і було не ро-

бочим днем. Невід’ємно зв’язувався цей день з 

християнськими традиціями і відзначався на 

другий день після Різдва. Як правило, за цілком 

природних причин, тоді вчиняти благодійні по-

дарунки мали більше можливостей саме забезпе-

чені верстви суспільства: господарі підприємств, 

аристократи, купці і комерсанти.  Подарун-

ки надходили на адресу своїх підлеглих, слуг, 

робітників і прикажчиків, загалом всіх тих, хто 

на думку заможних людей не міг собі багато чо-

го дозволити. У цьому виявлялася частина прак-

тичної реалізації загальнохристиянських ціннос-

тей, які сповідалися Церквою і були притаманні 

вищому світському і освіченому прошарку сус-

пільства.  

 З часом ця традиція поширилася і на інші 

верстви суспільства, була підхоплена і розпо-

всюдилася по всьому світу.  

 У Біблії, в Діяннях Святих Апостолів, гла-

ва 20 вірш 35 написані слова самого Ісуса Хрис-

та, Який підкреслював, що блаженніше давати, 

ніж брати. Це фундамент будь-яких здорових 

відносин. Дарувати подарунки не тільки приєм-

но, але в цьому закладено сенс нашого життя, 

адже і життя дається як 

подарунок, якого ми зо-

всім не заслужили.  

 До вибору подарун-

ка необхідно поставитися 

з особливою увагою. Ду-

же бажано врахувати за-

гальний настрій святко-

вої атмосфери. Зовсім не 

обов’язково дарувати дорогі подарунки, адже 

головне увага і турбота.  Подарунок, який ви 

можете вибрати нехай буде несподіваним сюрп-

ризом, а чимось корисним або просто приємним, 

головне зробити це від чистого серця. З Днем 

подарунків Вас!   
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 Ніхто так не радіє святам, як діти. Для них 

День Святого Миколая та Новий рік - це можли-

вість повірити в казку та у щось неймовірне. 

 В ліцеї вже стало традицією щороку напе-

редодні цих свят проводити акцію “Подаруй каз-

ку дітям”.  

 Тож нехай ваше дитинство буде радісним, 

щасливим і незабутнім.  Нехай до всіх дітей сві-

ту  приходить свято, а Бог їх оберігає! 
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 І знову минув рік!  

 Ми стоїмо на порозі Нового 2019 року. Чого очі-

кувати від нього, яким він буде, що цікавого, гарно-

го, доброго він нам усім принесе? Поки що ніхто із 

нас не знає. Але так хочеться вірити, що він прийде 

з мирними днями, наповненими дуже щасливими по-

діями, що збудуться усі наші мрії. Та щоб так ста-

лося - ми з вами маємо докласти максимум зусиль, 

віри і натхнення! 

 Редакція друкованого органу Парламенту ліцею 

газети  “Лідер” вітає вас з наступаючими святами 

і бажає веселих канікул, сніжної зими, незабутніх 

вражень в колі рідних та друзів! 

 До нових зустрічей у наступному році на шпаль-

тах нашої газети! 


