
Сьогодні в номері: 

 Як святкують Новий рік у 

Європі та світі 

 ЗНО 2019: що треба знати 

 На канікулах навчались пе-

дагоги 

 Історія нашої соборності 

 Пам’ятаймо про Крути! 

 Цікавинки січня 

 

№5 (115) січень 2019 Друкований орган Парламенту ліцею 

  

  

 



 2                                                               Новий рік у Європі                         Лідер №5 (115) січень 2019                                     

 В Європі, яка є більш близькою і зрозумі-

лою для нас, ніж Азія, Новий Рік святкується 1 

січня. Це свято тут як би продовження Різдвяно-

го свята, яке відзначається 25 грудня. В Європі 

на святкуванні Нового року позначаються тра-

диції християнства, традиції Стародавнього Ри-

му і поганські традиції конкретного народу. То-

му святкування Нового року, в цілому схоже, 

але трохи відрізняється в різних країнах. 

 Римляни відзначали Новий Рік 1 березня, 

поки Юлій Цезар не ввів новий календар і Но-

вий Рік став святкуватися 1 січня. Місяць січень 

отримав свою назву від дволикого бога Януса. 

Бог дивиться назад на минулий рік і вперед, на 

наступаючий. Цезар вважав, що цей місяць буде 

символічними дверима року. У стародавньому 

Римі під час святкування Нового Року весь на-

род бенкетував, раби пили разом з господарями. 

Святкування було дуже вражаючим. 

 Згодом християни почали святкувати Різд-

во 25 січня, а на Новий Рік якраз доводилося 

«обрізання господнє» — на восьмий день після 

народження, коли Ісус отримав своє ім’я. Новий 

Рік у Європі святкується як би в продовження 

Різдвяних свят. 

 У різних країнах Європи традиції зустрічі 

Нового Року трохи відрізняються. 

 В Англії Новий Рік в основному обходить-

ся без подарунків. Традиційно про прихід Ново-

го Року сповіщає головний дзвін — Біг Бен. Він 

починає дзвонити навіть раніше півночі, але 

дзвін приглушений, так як дзвін закутаний у 

спеціальну ковдру, однак рівно о 12 годині ков-

дру зривають і дзвін дзвонить у всю потужність, 

сповіщаючи про прихід Нового Року. Двері бу-

динків у всій Англії відкриваються, щоб впусти-

ти в будинок новий рік. Вважається, що закоха-

ні, щоб не розлучитися в майбутньому році, по-

винні поцілуватися під гілкою омели. 

 До французьких дітлахів в новорічну ніч 

приходить Пер Ноель — французький Дід Мо-

роз і кладе кожному з них подарунок в череви-

чок. У новорічний пиріг запікали біб, і кому діс-

тавався шматок з бобом — отримував титул бо-

бового короля і всі підкорялися його наказам у 

святкову ніч. Господар-винороб повинен цокну-

тися з бочкою вина, щоб в майбутньому році 

був хороший урожай. 

 У Польщі, Чехії, Німеччині та деяких ін-

ших країнах — день 31 січня назвали на честь 

Святого Сильвестра — римського єпископа, 

який помер у переддень Нового року в IV сто-

літті н. е. Довгий час люди святкували і Новий 

Рік та день Св. Сильвестра, що дуже не подоба-

лося католицькі церкві. І ось настав 1000-й рік, 

коли чекали кінця світу. Говорили, що з моря 

повинен виповзти змій Левіафан, який проковт-

не всю Землю, і ось Святий Сильвестр в невиди-

мій битві переміг змія. З тих пір Новий Рік нази-

вають ще й Сильвестром. Це свято відзначаєть-

ся феєрверки та народними гуляннями. 

 В Італії, краще не виходьте на вулицю. З 

першим ударом дзвону з вікон полетять різні 

предмети. Так італійці, позбавляючись від усьо-

го старого, очищають місце для нового. 

 Іспанці зустрічають Новий Рік під бій ку-

рантів на головній площі Мадрида. Там збира-

ються тисячі людей, в руках у яких кульки з 

дванадцятьма виноградинами. Під час бою ку-

рантів під кожен удар закидають у рот по виног-

радині. 
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  У китайців - два нових роки. Перший при-

падає на 1 січня і святкується дуже скромно. 

Другий, так званий "китайський Новий рік" - 

Чуньцзе, або свято Весни, - відзначається за мі-

сячним календарем. Він настає, коли приходить 

кінець зимового періоду і починається оновлен-

ня природи. Китайці пов'язують з ним надії на 

майбутнє сімейне щастя, здоров'я і благополуч-

чя. Опівночі у небо запускають феєрверки. Пов-

сюдно гримить канонада. Вважається, що тріск і 

порохові сполохи відлякують злих демонів. Но-

ворічні заходи закінчуються після свята Ліхта-

рів, на 15 день першого місяця за місячним ка-

лендарем. В цей період у будь-якому китайсько-

му будинку буде панувати надзвичайна святко-

ва атмосфера і понад мільярд жителів небесної 

імперії почнуть готуватися відзначати рік дере-

в'яного Коня. Китайці за традицією будуть розк-

леювати парні написи, виконані на папері всере-

дині і зовні житла. Ці написи стануть побажан-

нями любові, добра, здоров'я, щастя у прийдеш-

ньому році.  

 У Монголії з приходом першого дня ново-

го року у країні починається всенародне гулян-

ня. Офіційний Новий рік у країні - 1 січня, а з 

1990 ро-

ку відзначається Новий рік за місячним кален-

дарем.  

 В Японії Новий рік - одне з найпопуляр-

ніших свят у країні, починається 1 січня, а но-

ворічні свята відзначаються зазвичай з 29 гру-

дня по 3 січня. Багато японців у цей час їдуть 

в рідні місця, відвідують місцеві храми. Одні-

єю з найяскравіших деталей оздоблення япон-

ського житла перед Новим роком є кадомацу - 

квіткова композиція, в якій панує сосна, сим-

вол довголіття і витривалості. Ось вже понад 

тисячу років про настання Нового року спові-

щають 108 ударів дзвонів, що долинають опів-

ночі з усіх храмів. Згідно з буддійськими віру-

ваннями, людину обтяжують 108 турбот, і вва-

жається, що з останнім ударом дзвону зникають 

всі неприємності. Найголовніше для японців - 

це розсміятися у першу секунду Нового року: 

тоді щастя буде супроводжувати їх весь рік.  

 Новий рік у Таїланді зустрічають двічі: 1 

січня і за буддійським місячним календарем - у 

квітні. За традицією, жителі королівства ввечері 

31 грудня відвідують буддійські храми, а рано 

вранці 1 січня здійснюють обряд дарування та 

пожертви. Однак улюбленим в народі святом є 

тайський Новий рік, або фестиваль Сонгкран, 

який відзначається 13-15 квітня. Слово 

"сонгкран" прийшло у тайську з санскриту і 

означає "обертання Землі навколо Сонця".  

 Індія - одна з найбільш багатонаціональ-

них держав, кожен народ там сповідує свою ре-

лігію, дотримується своїх традицій і звичаїв, 

тому в різних частинах країни Новий рік має 

різні назви і зазначається в різний час залежно 

від календаря. У ніч на 1 січня Новий рік відзна-

чають за введеним англійцями григоріанським 

календарем. 

 

Інформацію підготував кореспондент 9-А класу Олександр Бобров  
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 У 2016 році Україна вперше долучилася 

до Програми міжнародного оцінювання учнів – 

PISA. Програма має на меті порівняти освітні 

системи близько 80 країн світу через вимірю-

вання компетентностей учнів із читання, мате-

матики та природничих дисциплін, прямо не 

пов’язаних з оволодінням шкільними програма-

ми. Крім того, велика увага у дослідженні PISA 

приділяється вивченню факторів, що впливають 

на успішне навчання учнів. 

 Дослідження PISA проводиться кожні три 

роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестуван-

ня навичок і знань 15-річних учнів. Вважається, 

що в більшості країн саме в цьому віці учні за-

кінчують основну школу, і постають перед ви-

бором професії і загалом майбутнього життєво-

го шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навча-

льних досягнень учнів, натомість оцінює наскі-

льки учень зможе використовувати знання й 

уміння, отримані в школі, за можливих життє-

вих труднощів і викликів. 

 Читацька грамотність визначається як 

здатність особи до широкого розуміння тексту, 

пошуку нової інформації, її відтворення та ви-

користання, інтерпретації змісту й формулю-

вання власних умовиводів, осмислення й оціню-

вання змісту та форми тексту тощо. 

 Математична грамотність – це здатність 

особи до визначення й усвідомлення ролі мате-

матики в сучасному світі, надання добре обґру-

нтованих суджень, уміння використовувати ма-

тематику в особистих цілях і в суспільному 

житті. 

 П р и р о д н и ч о - н а у к о в а  г р а м о т -

ність передбачає уміння пояснювати наукові 

явища, робити обґрунтовані висновки про них, 

усвідомлювати вплив науки і технологій на змі-

ну матеріального, інтелектуального й культур-

ного середовищ. 

 Крім оцінки предметних компетентностей, 

метою PISA також є визначення чинників, що 

впливають на рівень навчальних досягнень уч-

нів у світі. Саме тому учасники Програми запо-

внюють анкету, що досліджує різноманітні ас-

пекти їхнього життя. Ідеться про такі чинники, 

як міграційні процеси, гендерна політика, соціа-

льно-економічний стан, піклування і підтримка 

з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, 

мотивації до навчання, а також здатності регу-

лювати свою власну навчальну поведінку, залу-

чення до читання, інтерес до математики або 

задоволення від науки, повага до інших. 

 Також відповідні анкети заповнюють і ад-

міністрації закладів, у яких навчаються учні, 

залучені до тестування.  

 Мета такого анкетування – дослідити 

вплив на результати тестування учнів таких 

чинників як кваліфікація вчителів, навчальні 

плани, методики викладання, час на навчання та 

навчальні можливості як всередині школи, так і 

поза її межами, контроль якості шкільних про-

цесів, лідерство та шкільне управління, залучен-

ня батьків до участі в шкільному житті, мікрок-

лімат у школі, загальні цінності, очікування ви-

соких досягнень, взаємодія та взаємна підтрим-

ка тощо. 

  

 

 

 

Інформацію взято із сайту: http://

testportal.gov.ua/pisa/ 
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 Наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни від 28 вересня 2018 року № 1036 затвердже-

но календарний план підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019 ро-

ку. 

 Відповідно до наказу реєстрація осіб для 

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 

триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. 

Керівники закладів освіти зможуть зареєструва-

ти учнів (слухачів, студентів) для проходження 

ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року. 

 Звертаємо увагу на те, що додаткового пе-

ріоду для перереєстрації учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019 року не передба-

чено. Тож змінювати реєстраційні дані можна 

буде тільки до 25 березня 2019 року. 

 До 30 квітня 2019 року зареєстровані учас-

ники зможуть завантажити зі своїх інформацій-

них сторінок запрошення-перепустки, де буде 

зазначено час і місце проведення тестувань. 

 Основна сесія зовнішнього незалежного 

оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з 

математики і завершиться 13 червня тестуван-

ням з хімії.  

 Тестування з української мови і літератури 

відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, 

французької мов — 27 травня, з англійської мо-

ви — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії 

України — 4 червня, з біології — 6 червня, з ге-

ографії — 11 червня. 

 Інформацію про результати основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання з усіх на-

вчальних предметів буде розміщено на інформа-

ційних сторінках учасників тестування до 25 

червня 2019 року.  

 Результати зовнішнього незалежного оці-

нювання з математики, української мови і літе-

ратури та фізики буде оголошено до 14 червня, з 

іноземних мов та біології — до 20 червня, з іс-

торії України, географії, хімії — до 25 червня. 

 Реєстрація для участі в додатковій сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання окремих 

категорій осіб, які не мали змоги зареєструвати-

ся в основний період (зокрема, учасники антите-

рористичної операції, особи з окупованого Кри-

му та непідконтрольних Україні територій Дон-

басу), триватиме  з третього до 20-го травня 

2019 року.  

 Графік проведення додаткової сесії зовні-

шнього незалежного оцінювання буде оприлюд-

нено до 30 квітня 2019 року.  Результати зов-

нішнього незалежного оцінювання учасники 

додаткової сесії отримають до 18 липня. 

  

Інформація взята із сайту: http://

testportal.gov.ua/2018/10/01/vyznacheno-terminy-

provedennya-zno-2019/ 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan_2019.pdf
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 Задзвонили срібні дзвони в Україні, 

Аж по світі по широкім стало чути: 

«Зустрічайте Воскресіння день! Віднині 

Навік-віки Україні вільній бути!». 

Зашумів відвічний Київ прапорами, 

Розлилась народу повідь по Подолі, 

На майдані, на Софійськім, з корогвами 

Зустрічала Україна свято волі. 

Україно, нездоланна вища Мати 

Володимира, Богдана і Тараса. 

Бог тобі призначив жити, не вмирати, 

Бути світові як захист і окраса. 

В.Переяславець 

 У сучасному українському національному 

календарі дата 22 січня  посідає одне з провідних 

місць і має глибокий символічний зміст: одвічної 

мрії українців на вільне життя в самостійній собо-

рній незалежній державі.  

 22 січня 1918 року Універсалом Центральної 

Ради було проголошено незалежність Української 

Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 19-

19 року, у Києві на Софійській площі було прого-

лошено Акт Злуки (об'єднання) українських зе-

мель, в єдину Україну, стверджувалось об'єднан-

ня двох тодішніх держав УНР та ЗУНР, що поста-

ли на уламках Російської і Австро-Угорської ім-

перій в єдину соборну Українську державу.  

 У тексті Акту Соборності утверджувалось: 

«Однині на всіх землях України, розділених віка-

ми - Галичині, Буковині, Закарпатській Русі і Над-

дніпрянській Україні - буде одна, велика Україна. 

Мрії, для яких найкращі сини України жили і 

вмирали, стали дійсністю. Однині повіки буде од-

на, самостійна Українська Народна Республіка».  

 Боротьба українського народу за соборність 

своїх земель – одна із важливих сторінок нашого 

минулого. Слово «соборність» включає в себе єд-

ність і згуртованість. У ньому ми чуємо слово 

«собор». Скільки гордості у словах великого укра-

їнського класика Олеся Гончара: «Бережіть собо-

ри душ наших!». Собор душі є у кожного із нас. 

Берегти його означає слідкувати за своїми думка-

ми, діями, вчинками. Одним із головних завдань 

собору душі є знати і пам’ятати свою історію. 

 Нам відомо багато історичних фактах, що 

передували злуці. Великі слова виголосив пред-

ставник Директорії Федір Швець: «Віднині злива-

ються в одно віками відділені одна від одної час-

тини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і 

Придніпрянська Україна – в одну Велику Украї-

ну… Віднині український народ, звільнений могу-

тнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єд-

нати всі зусилля своїх синів для створення нероз-

дільної незалежної Української Держави на добро 

і щастя українського народу».  
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 День української соборності.  

 Чим є це поняття для кожного з нас?  

 Це щось дуже особисте і водночас спільне. 

Це щось, що потрібне як повітря, як самоіден-

тичність, як сприйняття себе частинкою нації. 

В час великих змін та потрясінь питання собо-

рності постає гостро як ніколи.  

 Якщо досі ми мало задумувались над цим, 

то тепер ми вже за це боремось усіма порива-

ми своєї душі і серця! 

 Саме цій події була присвячена символічна 

хвилина єднання, яку провели 9-ті класи на 

уроках історії України.  

 Питання соборності звучало і на круглому 

столі “Соборна, вільна, єдина!” під час засідан-

ня військово-історичного клубу “Прометей”.

   

 Ліцеїсти обговорили важливі питання дер-

жавотворення, проаналізували події майже 

столітньої давнини і співставили їх з теперіш-

ньою ситуацією в Україні, висловили свою ду-

мку і обгрунтували її.  

 Цікавими були висновки. На завершення 

ліцеїсти дали своє визначення поняттю собор-

ності, в яке вклали усі свої думки і, мабуть, 

мрії.  

 Ось найцікавіші з них... 

***Соборність, це духона єдність і патріотизм 

всього Українського народу і Українців у всіх 

державах світу, де б вони не проживали.  

Олег 

***Соборність для мене особисто - це єднання, 

згуртованість, організованість та моральність.  

Віталій 

***Соборність - це єдність українців усього 

світу, незалежно від того, де вони живуть і від 

кого пішли.  

Михайло 

***Соборність - це те з чим ми живемо, але 

ніколи не задумуємось. Та коли на неї хтось 

зазіхає, то готовий боронити її чого б це не ко-

штувало, бо без неї неможливо жити як без 

повітря. 

Антон 

***Соборніст - це дух народу, і бути його час-

точкою - то справжнє щастя! 

Артем 

*** Соборність - це єдність, без неї неможливе 

майбутнє! 

Максим 

*** Соборність - це те, що об’єднує і робить 

друзями навіть незнайомих людей. 

Владислав 

*** Соборність - це вміння зберігати свою зем-

лю і шанувати народні традиції та показати 

усьому світу красу своєї нації.  

Назар 

 

 

Кореспонденти 9-х класів   

   

Соборність - це духовне гасло, принцип і символ єднання між людьми! 
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 27 січня у всьому світі відзначається Між-

народний день пам'яті жертв Голокосту. Саме в 

цей день у 1945 році радянська армія звільнила 

в’язнів концтабору Освенцим (Аушвіц-

Біркенау).  

 З нагоди 65-річчя звільнення Освенцима 

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун опри-

люднив послання, в якому закликав усі народи 

зберігати пам'ять про Голокост і відстоювати 

людську гідність для всіх. "Через жахи гетто і 

нацистських таборів смерті пройшли безліч чо-

ловіків, жінок і дітей, яким, проте, вдалося ви-

жити. Всі вони хочуть донести до кожного з нас 

найважливішу думку - думку про тріумф людсь-

кого духу", - зазначив генсек ООН. "Люди, які 

пережили Голокост, будуть з нами не вічно. Але 

пам'ять про те, що вони пережили, повинна за-

лишатися з нами", - заявив Пан Гі Мун, підкрес-

ливши, що історії цих людей "мають зберегтися 

в пам'ятниках, в підручниках і, перш за все, в 

рішучому прагненні людства запобігти геноци-

ду та іншим тяжким злочинам".  Міжнародний 

день пам'яті жертв Голокосту був заснований у 

2005-му році спеціальною резолюцією ООН. У 

1945 році радянські війська увійшли до розта-

шованого на території Польщі нацистського 

концтабору Аушвіц-Біркенау, також відомого як 

Освенцим. До 27 січня - дня звільнення - в табо-

рі залишалося всього 7 тисяч в'язнів. Десятьма 

днями раніше війська СС вивезли з табору біль-

ше 60 тисяч виснажених людей, десятки тисяч з 

них загинули під час цього "маршу смерті". За 

різними даними, за п'ять років існування Освен-

цима в його стінах загинули до 4 мільйонів лю-

дей.  

 До 65-ї річниці звільнення табору в мемо-

ріальному комплексі Аушвіц виставлені фотог-

рафії та листи тих, хто був тут 27 січня 1945 ро-

ку.  

 Незадовго до дня пам'яті жертв Голокосту 

з Освенцима вкрали табличку з цинічним напи-

сом Arbeit macht frei (Праця звільняє), яка висіла 

над головними воротами табору. Поліція знайш-

ла напис та повернула його до музею. За попе-

редніми даними, злочин було скоєно за замов-

лення неонацистів зі Швеції, які збиралися про-

дати гасло колекціонерам і за виручені кошти 

здійснити низку терактів. Крім того, в ці дні 

тривають слухання у справі уродженця України 

Івана Дем'янюка, якого звинувачують в причет-

ності до вбивства майже 28 тисяч ув'язнених-

євреїв у концтаборі Собібор. 

 Багато страшних фактів  тримає ще в собі 

наша історія, є нерозкриті сторінки далеких во-

єнних часів. Тому ми маємо пам’ятати факти 

злодіянь проти людства, аби вони більше ніколи 

не повторилися. А найбільше ми маємо шанува-

ти людей, на чию долю випало пережити жахіт-

тя.  

Кореспондент 11-В класу Дмитро Пегейчук 
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 На вас, завзяті юнаки, 

Що возлюбили Україну, 

Кладу я кращії гадки, 

Мою сподіванку єдину… 

 Всім відомо про теперешні події на сході, 

про мужність і сміливість українських військо-

вих, які боронять нашу Батьківщину. Це Герої, 

які ризикують своїм життям заради України. 

Вони не дають ворогу захопити нас. 

 Не потрібно забувати, що вже більше як  

сотню років тому наша ще молода Українська 

держава потребувала такого ж захисту. На її су-

веренність зазіхали більшовики, які підспупали 

до Києва. На захист встала найсвідоміша части-

на суспільства - молоді студенти. Близько 300 

молодих людей твердо вирішили прислужити 

своїй державі. Ще незрілі хлоп’ята не побояли-

ся вийти назустріч ворогу і покласти голову в 

ім’я свободи своєї країни. 

 У чому ж полягає трагедія Крут?  

 У 1918 році Україні потрібна була сильна 

армія. Практика стосунків з більшовиками все 

більше переконувала, що про рівноправність 

між Україною та Росією годі й думати. Обстави-

ни вимагали проголошення незалежності і ство-

рення сильної армії, та УНР не приділила цьому 

належної уваги. І за це краща українська молодь 

мусила розплатитися своєю кров’ю. 

 Та не лише силою армії вимірюється без-

пека країни в сучасному світі.  

 Урок Крут – це ще й нагадування про те, 

що може статися з державою, котра не дбає на-

лежним чином про всі ділянки національної без-

пеки.  

Кореспондент 11-В класу Влад Малько 
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