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25-РІЧЧЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ 

НТУУ “КПІ” 

 18 жовтня Політехнічний ліцей 

НТУУ «КПІ» відсвяткував своє 25-

річчя. У святковій залі ЦКМ НТУУ «КПІ 

ім. Ігоря Сікорського» зібралися гості, 

педагоги та працівники ліцею, ліцеїсти, 

випускники та батьки, щоб розділити 

приємні ювілейні миті. 

 Багато сил та енергії у налаго-

дженні навчального процесу віддав його 

перший директор, засновник ліцею, про-

фесор, заслужений працівник народної 

освіти, відмінник освіти Василь Микитович  Киричков. 

 Директор ліцею Киричков Ю. В., звертаючись до присутніх, наголосив, що 

«досягнення та перемоги – результат згуртованості та цілеспрямованості колективу». 

Дійсно, нам є чим пишатися!  Нехай і надалі множаться досягнення ліцею. 

Багато щирих, теплих слів  на адресу  ліцею  та його господарів було сказано гос-

тями свята. 

 Ліцеїсти з особливою увагою сприйняли виступ Юрія Івановича Якименка – 

першого проректора НТУУ ―КПІ‖, адже кожен планує в майбутньому продовжити своє 

навчання в цьому вузі. Як структурний підрозділ НТУУ «КПІ» наш навчальний заклад 

у підготовці своїх ліцеїстів дотримується вимог, які висуває університет до своїх абіту-

рієнтів та студентів. 

 Приємні вітання перепліталися з майстерно підготованими номерами ліцеїс-

тів (вітальна пісня від вчителя історії Міщенко Світлани Іванівни та ліцеїстів 11 

класу, колективна пісня-подарунок та захоплюючий флешмоб) та гостей свята 

(Василя Ковальчука, Олени Лукашової, танцювальних колективів, барабанщиків та 

майстра пісочної анімації). 

 Під час  урочистостей педагогічний колектив, адміністрацію та працівників лі-

цею відзначено грамотами та подяками. 

 Свято завершилося, після нього будуть будні, сповнені кропіткої праці та но-

вих злетів. 
Щиро бажаємо зберегти вагомі надбання, що були закладені в багаторічній 

історії і традиціях та досягти нових здобутків, вивести заклад на нову орбіту  міжнаро-

дного освітнього простору!  

Банько Дарина, 6 клас ПЛ-53 
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А ви знали що:  

НТУУ «КПІ» є найбіль-

шим університетом на 

території України.  

Без сумніву, коли чуєш 

про КПІ, то в першу 

чергу уявляєш голов-

ний, перший, корпус, 

який навіть був удостоє-

ний звання пам’ятки 

архітектури.  

В цій будівлі знаходить-

ся ректорат і адміністра-

ція університету. 

Перший корпус викона-

ний у романо-

готичному стилі, а 

спроектував його пе-

тербурзький архітектор 

Ієронім Кітнер.  

Ліцей-Інформ

Вересень-жовтень 2016 

Випуск  №1  
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того не ціну
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До 25 Дня народження в нашому лі-

це ї  було  оголошено  конкурс 

―Політехнічний ліцей в моєму житті‖. Лі-

цеїсти малювали малюнки, складали вір-

ші та твори, фотографувались та знімали 

відео. Конкурс проходив досить активно, 

адже всі роботи виставлялись на сторінці 

ліцею в соціальній мережі facebook, а пе-

ремогу отримали ті роботи, які набрали 

найбільшу кількість лайків.  

Дякуємо усім, хто взяв участь у кон-

курсі та вітаємо переможців! 

НАЙКРАЩЕ ФОТО 

І – Сахненко Ярослав,  4 клас, ПШ-31 

ІІ – Калабін Арсеній, ПШ-42 

ІІІ – Кострова Віра та Лобур Іван, ПШ 51 

 

НАКРАЩЕ ВІДЕО 

І –Ременюк Анна, Смертюк Софія, Гресько 

Юлія, Голіцина Єлизавета, Жданова Марія, Дол-

бнєва Дар’я, 7 клас, ПЛ-42  

ІІ – Банько Дарина, Крепель Софія, Ажнюк Со-

фія, 6 клас, ПЛ-53 

ІІІ –Марія Сиз та Калабін Арсеній, ПШ-42 

 

 

НАЙКРАЩИЙ МАЛЮНОК 

І – Яковенко Мілан, ПШ-31 

ІІ –Семироз Анастасія, ПШ- 51 

ІІІ –Бовсуновська Поліна, 6 клас, ПЛ-51 

НАЙКРАЩИЙ ВІРШ 

І –Царук Софія, 2 клас, ПШ-51 

ІІ –Софія Подрига, 3 клас, ПШ-42 

ІІІ –Ігор Слободчук, ФМ-51 

НАЙКРАЩИЙ ТВІР 

І –Гамова Марта, 2 клас, ПШ-51 

ІІ –Зіма Злата, 3 клас, ПШ-42 

ІІІ –Хилько Богдан, 3 клас, ПШ-42 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ДО 25-РІЧЧЯ 
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ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 
14 жовтня – значуща дата, яка щорічно пере-

повнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів 

громадян нашої держави.   В цей день українці свят-

кують День захисникаУкраїни – свято звитяги українсь-

кого лицарства, а також день пам’яті та пошани всіх, 

хто впродовж століть боровся за державний суверені-

тет України.  

14 жовтня українці відзначають чотири великі свята: 

 День святої Покрови 

Пречистої Богородиці; 

74-а річниця створення 

Української повстансь-

кої армії (УПА) – 1942 

р.; 

День Українського ко-

зацтва; 

День захисника Украї-

ни. 

 Ліцеїсти ПЛ не могли оминути своєю 

увагою ці свята. Напередодні відзначення Дня 

захисника України в ліцеї пройшла акція 

«Браслет нескорених» – дівчата виготовляли 

власними руками та вручили браслети хлоп-

цям. У початковій школі пройшла «Естафета 

мужності». Хлопчики та дівчатка мали змогу 

продемонструвати свою силу, спритність, ви-

тривалість та наполегли-

вість у різних цікавих кон-

курсах.   

 Окрім цього, наші 

ліцеїсти вже вкотре виго-

товили привітальні листів-

ки для наших героїв – вої-

нів АТО та разом із бать-

ками підготували для них 

солодкі подарунки. 

  

НАЙКРАЩИЙ КЛАС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 2015/2016 Н.Р. 

 Ліцеїсти 7 класу групи ПЛ-

31 (сьогодні це ліцеїсти 8 класу) та 

їх класний керівник Гладкова Н.О 

визнані «Найкращим класом» за  

підсумками роботи в 2015/2016 на-

вчальному році отримали змогу 

дружнім колективом відвідати Наці-

ональний цирк України. 

 Усі із захватом спостерігали, 

як артисти демонстрували вражаючі 

можливості людського тіла, виконую-

чи небезпечні стрибки у повітрі та ак-

робатичні комбінації. Колорит музич-

ного супроводу, мужності та яскравої 

демонстрації небезпечних трюків переніс нас із повсякденності в інший привабливий світ циркового 

життя. 

 Безмежно вдячні за чудову нагоду провести весело, корисно та з величезним задоволенням час 

у родинному ліцейному колі. 

 Ми з гордістю говоримо, що ми ліцеїсти ПЛ НТУУ «КПІ»! В цьому навчальному році ми також 

будемо працювати натхненно, плідно та результативно. 

Трухан Марія, 8 клас ФМ-61 

Випуск  №1  
Сторінка 3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131714800247680.1073741952.680960611989770&type=3


 27 жовтня в рамках родинно-

сімейного виховання класним керівни-

ком 3 класу, групи ПШ-42 Синельник 

Людмилою Михайлівною було прове-

дено свято «Українські вечорниці».  

Вечорниці – це одне із найдавніших та 

найулюбленіших форм осінньо-зимових 

свят серед української молоді. Для прове-

дення вечорниць дівчата підшуковували 

простору хатину. Господиня цього дому 

— жінка (бабуся, вдова), яку всі прибулі ве-

личали «вечернична, досвітчана мати, па-

німатка». Саме вона стежила за дотриман-

ням усіх звичаїв та традицій під час вечорниць. Причому, якщо молодь сиділа до півночі, то це вечор-

ниці, якщо до третіх півнів — досвітки. За приміщення молодь розплачувалася хлібом, тканиною або ж 

іншими продуктами. Вечорниці відвідували молоді люди, які були неодруженими. 

 Брати і сестри намагалися перебувати в різних оселях. 

 Ось і наші ліцеїсти поринули у вир традицій українського народу та провели свої вечорниці у 

кращих традиціях українського народу. З запальними танцями, піснями, частуванням смаколиками та 

насиченою конкурсною програмою.  

УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ  

Офіційна газета ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
Сторінка 4 

“ІNTEL-TEХНО УКРАЇНА 2016-2017” 

 В межах Фестивалю інноваційних проектів 
«Sikorsky Challenge» 11-14 жовтня  проходив 8-й 
конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів України «Intel-Технo Україна 2016-
2017»  –  національний етап міжнародного конку-
рсу науково-технічної творчості школярів  Intel 
ISEF  ( International Science and Engineering Fair ).  

 З сімнадцяти проектів наших ліцеїстів оди-
надцять відзначені призовими місцями. 

 Два проекти вийшли в суперфінал: 
Аліса Коваль, Єва Потокі, Олексій Чалий, 

ліцеїсти 10 класу (керівник роботи – 
Булигіна Л.В.) - «Окуляри зі здатністю 
змінювати діоптрії». 

Каріна Семенко, ліцеїстка 11 класу 
(керівники роботи – Козленко О.В., 
Суворова Т.А.) - «Перетворення елект-
роенергії блискавки індукційним мето-
дом для подальшого використання». 
 Бажаємо подальших успіхів та 
перемоги! 
 
 

 Методист  
Ковальова Вікторія Миколаївна 

 
 



 Уміння розпізнавати людей включає в се-

бе безліч напрямків. Про людину багато що мо-

жуть розповісти його манери, жести, хода, риси 

обличчя. Проте найбільш інформативним джере-

лом інформації про людину є її очі — дзеркало 

душі.  

 Володарі чорних очей - енергетично сильні 

люди, вони володіють великою життєстійкістю, ініціа-

тивою і неспокійним характером. Таких людей прак-

тично ніякі перепони на шляху до бажаного об’єкту 

зупинити не в змозі.  

Ті, хто володіють карими очима, від природи наділені привабливістю, чуттєвістю, дотеп-

ністю. Це дуже темпераментні люди. Про них можна сказати, що вони надзвичайно запальні, 

але легко забувають образи. Недоліком людей з карими очима можна вважати нерідкі примхи.  

Володарі світло-карих очей сором`язливі, схильні до самотності, мрійливі. Їх можна 

вважати прагматиками, але, можливо, це робить їх такими працьовитими, старанними. На них 

завжди можна покластися — вони не підведуть. Ці люди зовсім не переносять тиску з боку. 

Синьоокі люди (колір відповідає планеті Венері) — це романтики, люди дуже емоційні, 

чуттєві. Хід їхніх думок часом може виявитися абсолютно непередбачуваним. До речі, у таких 

людей крім усього іншого дуже розвинене почуття справедливості, вони готові відстоювати 

правду часом навіть на шкоду собі. Синьоокі люди дуже правдиві. 

Людям з темно-блакитними очима властива наполегливість, але при цьому дуже схи-

льні до сентиментальності. Володарі темно-блакитного кольору очей легко піддаються своїм 

примхам, а їх настрій нагадує непередбачуваний весняний вітерець. 

Блакитні очі нерідко приховують обман. Володарі блакитних очей — цілеспрямовані, не 

надто сентиментальні люди. Людей з блакитними очима не розчулиш сльозами. Іноді вони пе-

реживають напади сильного гніву або безпричинної депресії.  

Володарі сірих очей дуже рішучі і розумні. Вони не вдаються до «страусиного методу», 

якщо у них виникають проблеми. Навпаки, вирішують їх без зволікання. Але, разом з тим, вияв-

ляються безпорадними перед ситуаціями, де розум безсилий. Сірі очі є прикметою чутливості.  

Власники темно-сірих очей вперті й сміливі. Вони самовіддані, володіють сильною во-

лею та рішучим характером і майже завжди однолюби. 

Якщо Ви володієте сіро-зеленими очима, то про Вас можна сказати, що у Вас дуже си-

льна воля. Вам по плечу будь-яка вершина. Хоча Вас вважають неговірливими, але найчасті-

ше саме це допомагає Вам досягати поставленої мети. Володарі сіро-зелених очей часом но-

ровливі.  

Зеленоокі люди — це сама ніжність. Зелені очі нерідко притаманні справжнім лицарям. 

Друзі цінують їх за надійність і доброту, вороги ненавидять за принциповість і твердість. 

Тигрові очі — жовті, зустрічаються у людей дуже рідко. Люди з такими очима володіють 

рідкісними талантами і можуть, як кажуть, читати чужі думки. Вони артистичні і творчо підхо-

дять до будь-якої справи. Спілкуватися з такими людьми одне задоволення.  

З повагою Марина Усатюк 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА  

ПРО ЩО ГОВОРИТЬ КОЛІР ОЧЕЙ 

Випуск  №1  
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Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

КОНКУРС!!!  

Дорогі читачі! Пропонуємо Вам взяти участь у конкурсі 

від «Ліцей-Інформ»! 

       1. Ніч. Міст. Біля моста стоїть сім'я з чотирьох осіб - 

бабуся, онук, тато і мама. Їм треба перейти міст. У них лише один 

ліхтарик, а перетинати міст можна лише з ліхтариком, причому 

міст витримує лише двох. Тато може перетнути міст за 1 хвили-

ну, мама - за 2, онук - за 5, а бабуся - за 10.  Якщо йде пара, то руха-

ються вони зі швидкістю повільнішого члена сім'ї. Питання – «Як 

їм перейти міст за 17 хвилин?». 

 2. Перед сліпим математиком на столі знаходяться 100 

фішок, одна сторона яких біла, інша - чорна. Відомо, що в початко-

вий момент 10 з них, встановлені білою стороною вгору, інші - чор-

ною. Яким чином фішки можна розділити на 2 групи так, щоб в 

кожній з них була однакова кількість білих фішок? Фішки можна 

перевертати, групи можуть бути з різною кількістю фішок 

 3 Два математики, що не досягли пенсійного віку, зустрілися 

після довгої перерви. Ось фрагмент їхнього діалогу : 

                        - Ну, а діти у тебе є? 

                        - Три сини.  

                        - А скільки їм років?  

                        - Якщо перемножити, буде якраз твій вік.  

                        - (Після роздуму.) Мені цих даних недостатньо.  

        - Якщо скласти їх вік, вийде сьогоднішнє число.  

        - (Знову після роздуму.). Все ще не розумію.  

        - До речі, середній син любить танцювати.  

        - Зрозумів.  

 А Ви можете визначити вік кожного з синів?  

 

 Відповіді надсилайте на   до 20 грудня! Прізвища 

перших троє умільців будуть опубліковані в наступному 

номері.  

 (P.S.  Викладачі та батьки, теж можуть брати 

участь) 

Бажаємо успіхів!!! 

В наступному номері читайте про: 

День вишиванки та писемності 

Містер та Міс ліцею 

Конкурс талантів 

Та багато іншого =) 
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