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МИКОЛАЮ, 

МИКОЛАЮ, ДО НАС В ЛІЦЕЙ 

ЗАВІТАЙ! 

День Святого Миколая – 

чарівна подія, усе навко-

ло сповнене дивами.  

В стінах нашого ліцею в 

переддень свята ліцеїсти 

п’ятих класів поринали в 

казкові дійства, перетво-

р ю в а л и с ь  в 

різноманітних героїв та 

розважали своїх 

однокласників, вчителів, батьків й гостей ліцею. 

Кожна інсценізація по-своєму була цікавою, 

по-своєму розкривала значення свята, але кожна з 

них доводила, що найголовніше в житті – чесність, 

доброта та правда… 

Глядачі бурхливими оплесками підтримували 

юних артистів. В залі панувала атмосфера 

казковості, таємничості, яка змусила кожного 

повірити в чудо. 

Тож, нехай усі бажання, які були задумані того 

дня здійсняться, а мрії – стануть реальністю! 

Понько Катерина, ліцеїстка 5 класу ПЛ-52 

  

Ліцей-Інформ

Грудень 2015 
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7 грудня 2015 року в Політехнічному лі-

цеї відбувся День учнівського самовряду-

вання. Цьогорічні збори самоврядування 

відбулися у незвичному форматі. Захід 

проводився з метою пропагування серед 

учнівської молоді основних засад місце-

вого самоврядування, формування актив-

ної життєвої позиції та реалізації їх лідер-

ського потенціалу. 

 Під час презентації  ініціативні групи 6-

11 класів  оцінили роботу проведену за 

перший семестр. Лідери розказали про 

обов'язки кожного підрозділу та заохо-

тили учнів до співпраці. Другою части-

ною наших зборів була презентація май-

стер-клас від заступника голови самов-

рядування. Солодкий Андрій поділився 

досвідом створення реклами. На власно-

му прикладі він довів, що робити цікаві 

відео та рекламу можна без найновіших 

технологій.  На завершення та для 

закріплення інформації учням проде-

монстрували приклади соціальної рек-

лами, зроблені учнями 10 класу. 

Юрьєва Ксенія, голова самоврядування 

День учнівського самоврядування 
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 Приємно було чути від 

випускників: 

- «Зустріч із шкільним минулим, як на 
мене, це завжди свято, оскільки є 
можливість пригадати добрих друзів, 
цікаві уроки, веселі перерви, екскурсії 
разом із класом, є час подякувати муд-
рим вчителям за правильні поради». 

- «Чим далі від нас шкільні роки, тим 
теплішими і ціннішими стають спога-
ди про школу. І так прекрасно, що 
існує традиція — збирати випускників 
на вечір зустрічі у стінах рідного 
ліцею». 

Здоров’я, безмежного щастя, за-

тишку та злагоди в ваших родинах, 

хай життя буде прекрасним, побільше 

посмішок, удачі, наснаги. До нових 

зустрічей! 

Не забувайте рідний ліцей, по-

вертайтеся сюди знову і знову, адже 

тут радітимуть вам завжди. 

Коломійчук Богдана, ліцеїстка 8 
класу ПЛ-52 

Зустріч випускників 

5 грудня Політехнічний ліцей радо 

зустрів своїх випускників, які колись, як оті 

пташата, розлетілися з рідного ліцею, а через 

деякий час вирішили повернуться до нього 

знову, хоч і на один день. 

Вир життя розкидав випускників по 

різних шляхах, по-різному склалися долі, де-

кого доля закинула так далеко, що через ве-

лику відстань не змогли приїхати на зустріч, 

але вітальні слова переказали. 

Теплими словами та найкращими по-

бажаннями зустрів колишніх випускників ди-

ректор  ліцею Киричков Юрій Васильович. 

Багато теплих, щирих, хвилюючих серце 

слів прозвучало з вуст вчителів.  

Презентація з світлинами про ліцейне 

життя минулого та сьогодення змусила по-

ринути випускників в далеке дитинство. 

Ніби все, як було колись, але в той же час 

все змінилося. Тільки й чулося: «А 

пам’ятаєш?..» 

Пройшли, пробігли роки… У кожного 

своє життя,  але кожне по-своєму цікаве, на-

сичене подіями, всім є що сказати про себе, 

про свої здобутки, здобутки своєї родини. 

Говорити один з одним, здавалося б, могли 

до безкінечності.  

Випуск  №3  
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Вже традиційно ліцеїсти початкової школи в 

грудні демонстрували свої вміння в рамках 

проведення конкурсу «Ліцей має таланти». 

Чи не головний привілей даного конкурсу – 

можливість юним ліцеїстам відкрити їхні та-

ланти широкому загалу і заявити про себе. 

Цього річ конкурс відбувався у наступних 

категоріях:  

«Вокал», 

«Гра на музичних інструментах», «Спорт», 

«Декламування», «Танець», «Довільний жанр». Журі не-

абияк складно було визначити переможців у кожній із ка-

тегорій, а це ще раз засвідчує той факт, що в ліцеї навча-

ються виключно талановиті учні, яким є що показати. 

Переможцями у категорії «Декламування» стали:  

1 місце – Зеленков Владислав 

2 місце –Ліфіренко Назар 

3 місце- Мельниченко Михайло 

Категорія «Танець»: 

1 місце – Гамова Ірина 

2 місце –Царук Софія 

3 місце –Конахович Софія 

Категорія «Вокал»: 

2 місце – Ющенко Олексій 

2 місце –Лобойко Катерина 

3 місце – Подрига Софія та Зіма Злата 

Категорія «Гра на музичних інструментах»: 

1 місце –Шаталов Михайло 

2 місце – Гребень Юрій  

3 місце – Нахіл Маріам 

Категорія «Спорт»: 

1 місце – Цвілій Марія 

2 місце –Коршак Данило та Дрань Ма-

ксим 

Категорія «Довільний жанр»: 

1 місце – Вайнберг Алекс та Грищенко 

Олеся 

2 місце – Панасюк Євген та Панасюк 

Віктор 

Конкурс талантів 
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 Ліцеїсти середньої ланки також дивували своїми талантами. Гучні пісні, феєричні танці, 

емоційна гра на гітарі, іграшки, виготовленні власноруч та багато іншого – все це демонструва-

ли учні на високому рівні. Кожен бажаючий мав змогу проявити в себе в різних номінаціях: 

«Вокал», «Хореографія» та «Вільний жанр».  

В номінації «Вокал» призові місця посіли: 

Гніздовська Анастасія – І 

Станко Тетяна та Дьяченко Анастасія – ІІ 

Жданова Марія – ІІІ  

Рижа Софія – ІІІ 

В номінації «Хореографія»: 

Гресько  Юля – І 

Смертюк Соня та Гресько  Юля  - ІІ 

Цецохо Наталія – ІІ 

Пущик Ліза – ІІІ 

Ажнюк Софія – ІІІ 

В номінації «Вільний жанр»: 

Чурилов Іван – І 

Долбнєва Дар’я – І 

Пшеннікова Марія – І 

Манжула Володимир – І 

Сіроштан Іван – ІІІ 

Горностай Валентина – І  

Бовсуновська Поліна – І 

Ладний Артем – ІІ 

Міхновська Марія – ІІ 

Собченко Данило – ІІ 

Жданова Марія – ІІІ  

Понько Катерина – ІІІ  

 

Щиро дякуємо всім учасникам, які в 

цьому році взяли участь у конкурсі. 

Бажаємо подальших перемог та зве-

ршень! 

Вип Сторінка 5 



Тиждень математики 
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З  23.11.15 по 4.12.15 в ліцеї НТУУ 

«КПІ» для учнів проходила декада з мате-

матики. В рамках декади відбулися різно-

манітні заходи: квести, усні рахунки , хіт-

парад математичних газет, конкурс кросво-

рдів, конкурс логічних ігор та головоломок 

для 5-х та 6-х класів,проведений Шевчук 

О. В., позакласний захід - математична яр-

марка «Спрощення тригонометричних ви-

разів», який провела Сластьон В. П., най-

більш яскравим був захід в 10 класі М-33 і М-34 «Щасливчик. Кому 12 з математи-

ки», проведений Бададою Л. П. Дякуємо всім вчителям математики, які підготу-

вали та провели надзвичайно цікаві, 

розвиваючі, виховні та супер –мега –

позитивні заходи. 

Квест для 5-х, 6-х, 7-х класів 

«Логічний калейдоскоп» 

І-місце: Синичка Катерина-ПЛ-41, 

Манжула Володимир-ПЛ-41, Злочев-

ський Владислав-ПЛ-41, Горох Єлиза-

вета-ПЛ-51, Царук Катерина-ПЛ-51, 

Сільчин Іван-ПЛ-51, Гарбуз Максим-

ПЛ-51, Зозуля Данило-ПЛ-51, Шевчук 

Максим-ПЛ-51; Міхновська Марія-ПЛ-

51, Вольські Конрад-Адам-ПЛ-51, Ноженко Сергій-ПЛ-33, Юнга Андрій-ПЛ-33 

ІІ-місце: Голіцина Єлизавета-ПЛ-42, Долбнєва Дар’я-ПЛ-42, Бовсуновська 

Поліна, Іщенко Іван, Карпенко Максим, Сидоренко Євгеній, Шевченко Антон-ПЛ-

51, Виграновський Марк-ПЛ-33, Ільченко 

Анастасія-ПЛ-33, Волкова Анастасія-ПЛ-

32, Сорокун Ернест-ПЛ-32, Орнатський Ва-

дим-ПЛ-32, Конащук Вікторія-ПЛ-32 

ІІІ-місце: Орєхов Владислав-ПЛ-41, 

Франчук Максим-ПЛ-41, Дигас Богдан-ПЛ-

32, Фадєєва Вікторія-ПЛ-32 



Вітаємо переможців УСНОГО РАХУНКУ: 

5 клас ПЛ-51 

І-місце: Горох Єлизавета, 

Сільчин Іван, Шевчук Максим, Зо-

зуля Данило, Міхновська Марія; 

ІІ-місце: Бовсуновська По-

ліна, Іщенко Іван, Гарбуз Максим, 

Карпенко Максим; 

ІІІ-місце: Безугла Валерія, 

Шевченко Антон, Наумкін Дмитро, 

Гордійчук Дмитро. 

6 клас 

І-місце: Буткевич Федір – ПЛ 

-43; 

ІІ- місце: Бутенко Данило – ПЛ-42, Тищенко Олександр – ПЛ-42, Журавська 

Наталія – ПЛ-41; 

ІІІ-місце: Горбулинська Вікторія ПЛ-42, Дикуха Катерина-ПЛ-43, Мевша 

Олена-ПЛ-41, Барабаш Ірина ПЛ-41  

7 клас ПЛ-32 

І-місце: Волкова Анастасія, Єфанов Ілля, Конащук Вікторія, Бут Артем, Дудче-

нко Тарас, Бондар Дмитро; 

ІІ-місце: Орнатський Вадим, Охрімовський Михайло, Сорокун Ернест, Шваб 

Ілля, Шульженко Ілля. 

7 клас ПЛ-33 

І-місце: Колесник Анна, Олінеченко Діана, Ноженко Сергій, Тарасюк Марина, 

Засуха Олександр, Федорук Олександр 

ІІ-місце: Дашкевич Дар’я, Ільченко Анастасія, Пирогов Дмитро, Пирожков 

Максим.  

8 клас ПЛ-21 

І-місце: Смаглюк Любов, 

Подрига Богдан 

 

Величезна подяка всім 

учасникам конкурсів. 

Випуск  №3  
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Ліцей – друга домівка кожного. 

Всі з гарним настроєм та жагою до 

навчання зранку поспішають на уро-

ки. Приємно пройтися коридорами, 

які сповнені пахощами свіжоспече-

них пиріжків, булок та багато іншого.  

Ми вирішили порахувати скіль-

ки випічки ми, учасники навчально-

виховного процесу ліцею, спожили 

за І семестр.  Виявляється, що кож-

ного дня ми з’їдаємо приблизно 270 

спечених смаколиків. Відповідно, що 

за тиждень -  1350, а за семестр – 

приблизно 21600! 

 Дякуємо працівникам  їдаль-

ні за смачну їжу!  Усіх з наступаю-

чими Новорічними святами…. 

 Орєхов Владислав, ліцеїст 6 

класу ПЛ-41 

Конкурс на краще новорічне оформлення класу  
Новий рік - це завжди чарівне свято, яке 

хочеться зустріти незвично, щоб потім весь 

рік, дивлячись на фотографії, згадувати 

щасливі моменти.   

З великою відповідальністю поста-

вилися до  конкурсу на краще новорічне 

оформлення класу ліцеїсти 5-8 класів.  

Новорічна мішура, гірлянди, прикра-

шені ялинки, святкові стіннівки, вирізані із 

паперу фігури, 

сніжинки, зроб-

лені руками ді-

тей - стали гар-

ними прикраса-

ми для класних 

кімнат. 

Пануюча атмо-

сфера свята, 

приємна метуш-

ня нікого не за-

лишила байдужим, всі намагалися взя-

ти  активну участь. 

              Діти проявили неабияку фантазію, 

аби стіни рідної школи перетворилися в 

новорічну казку. Усі класи чудово впорали-

ся з завданням, але переможець повинен 

бути один.  

І ось, нарешті, під час Новорічної ди-

скотеки оголошують результат. Перемогу 

здобули ліцеїсти 5 класу групи ПЛ-52. Ві-

таємо переможців! Бажаємо усім здійснення 

бажань в Новорічну ніч! 

Мельник Максим, ліцеїст 5 класу  

ПЛ-52 

 

Ми порахували... 
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Тиждень добрих справ 

«Не говори про доброту, коли ти нею сам не сяєш. Коли у радощах витаєш, забувши 

про чужу біду…» 

 З 16 по 25 грудня  в ліцеї проходив “Тиждень добрих справ”. 

  Метою заходу стало ви-

ховання душевно красивої, глибокої 

людини з високими моральними яко-

стями, активною життєвою позицією, 

почуттям власної гідності, гуманним 

ставленням до людей. Ліцеїсти та 

батьки взяли участь у районних 

благодійних акціях: “Новий рік без 

самотності” (допомога дитячому бу-

динку “Малятко” у м. Боярка Києво-

Святошинського району), “Не будь 

байдужим” (допомога ветеранам) та “Солдату на 

добру згадку” (присвяченої Дню Збройних сил 

України).  

Під час акції учні виявили надзвичайну актив-

ність,  прониклись співчуттям до долі інших лю-

дей, що є цілком природнім почуттям усіх небай-

дужих. Було зібрано дитячі речі, книжки, іграш-

ки, засоби гігієни, на кошти, які вдалося зібрати 

було придбано продукти довготривалого збері-

гання та канцтовари. Для наших військових ліцеї-

сти власноруч виготовили листівки з побажання-

ми до нового року, а також передали необхідні речі 

(набори засобів гігієни, теплі шкарпетки та рукавиці, 

конверти, ручки та папір). Велика кількість ліцеїстів від-

гукнулася та взяла участь у благодійних проектах, але 

найактивнішими стали ліцеїсти 1-4 класів, які спільно зі 

своїми батьками передали велику кількість необхідних 

речей.  

Дякуємо всім, хто вкотре продемонстрував свою 

небайдужість. 

Випуск  №3  
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ВІТАЄМО З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ 

Шановні читачі! 

Від імені усього колективу учасників гуртка 

«Журналістика» вітаємо Вас з наступаючими Новоріч-

ними святами!  

Нехай магічна чарівність цих свят буде в посміш-

ках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій те-

плоті, радості, які створюють 

дивовижне відчуття світла, зла-

годи і щастя. 

Зичимо здоров’я, здійс-

нення всіх бажань і надій, успі-

хів у Ваших справах, щоб кожен 

день був наповнений благопо-

луччям та мудрістю, яка допо-

може здолати всі негаразди. 

Щиро бажаємо радості, 

любові, достатку в домі, щасли-

вої та щедрої долі, а впевненість 

у завтрашньому дні хай назавж-

ди наповнює Ваші серця! 

Хай Новий рік з добром до Вас прийде, 

Здоров’я, сміх і радість принесе, 

Різдво з колядою хай завітає, 

Щастям безмежним Вас благословляє! 

З повагою, редколегія газети 

В наступному номері читайте про: 

Ітерв”ю з директором ліцею 

Початок 2-го семестру 

Свято масляної 

Та багато іншого =) 
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