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Героям Небесної сотні присвячується  

 Їх назвали 

Небесною сотнею 

– українців, які за-

гинули в Києві на 

Майдані, вулицях 

Грушевського та 

Інститутській. Ги-

нули за честь, за 

волю, за право 

бути Українцем і 

за свою Батьківщину. Героїчна сотня,  зробивши перший крок,  

журавлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими ян-

голами-охоронцями на небі. Описати, а тим більше відчути глиби-

ну трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на Україну, нині 

не під силу нікому.   

Гіркі події сьогодення не могли залишити байдужими і ліцеї-

стів середньої школи ПЛ. 24 лютого викладач історії Боднарчук 

Галина Іванівна спільно з ліцеїстами 7-8 класів провели уроки-

мужності. Мільйони українців віддали свої життя за власну націю і 

державу. Захисники нашої Вітчизни поклали душу і тіло на вівтар 

свободи своєї країни і ми про це повинні завжди пам’ятати. Нас 

убивали, нищили голодоморами, вивозили до Сибіру, саджали по 

тюрмах. Але українська нація – нескорена і вільна!  

Зараз розпочинається відлік новітньої історії України. Небесна 

сотня виконала свою земну місію. Тепер наша черга!  

Боднарчук Г.І., викладач іст орії  
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А ви знали що:  

Історія НТУУ 

“КПІ”бере початок ще 

в далекому 1880 році.  

Завдяки величезним 

результатами, досяг-

нутими вузом у сфері 

вищої освіти, наказом 

Президента України в 

1995 році університету 

присвоєно кваліфіка-

цію Національного 

вузу країни.  



Нестиму я в душі вкраїнський стяг 

Й боротимусь за щастя і свободу 

Бо я обрав важкий і світлий шлях 

Служити українському народу! 

Сьогодні актуальною темою в нашій країні зали-
шається тема миру. Живучі під мирним небом у 
злагоді один з одним, ми маємо пам’ятати, що за-
раз у зоні АТО наші бійці зазнають втрат. Рідна зе-
мля за всю свою довгу історію пройшла війни та 
мир, поразки та перемоги, проте завжди пишалася 
вірними синами та доньками, які ціною власного 
життя боронили і боронять свій край та з надією 
дивляться у майбутнє.  

Серед колишніх випускників Політехнічного ліцею також є молоді юнаки, що несуть військову 
службу у зоні АТО та пов`язали своє життя з військовою службою. Напередодні вшанування пам`яті ге-
роїв Небесної сотні до ліцеїстів старшої школи завітав Пчелінцев Олег Сергійович – молодший лейте-
нант, колишній випускник ПЛ. Під час зустрічі лунали розповіді про нелегкі будні, проведенні в зоні ан-
титерористичної операції, про біль і втрати своїх побратимів, про братерство і дружбу, які допомагали 
вижити під час служби. Це люди сильної волі, міцного характеру, впевнені в собі патріоти України. По-
дії останнього часу вкотре доводять, що український народ неможливо подолати. Вони тільки об’єдну-
ють, будують почуття щирого й глибокого патріотизму, дають змогу проявити себе безкорисливими, 
щедрими, готовими на все, заради незалежності та кращого майбутнього нашої держави.  

Сучасна молодь не лише знає свою історію, а сьогодні вона творить її, а ми, в свою чергу, щиро 
пишаємося такими випускниками.  

Чванов І.Ю., викладач Захист у Віт чизни 

ПИШАЄМОСЬ ВИПУСКНИКАМИ! 

 21 лютого, відзначається 
Міжнародний день рідної мови. 
Мета свята - привернути увагу до 
підтримки мовного й культурного 
розмаїття. ЮНЕСКО трактує поняття 
"мова" не лише як засіб для спілку-
вання, але також як культурну спад-
щину й вираз культурної ідентично-
сті. 
 Між ліцеїстами 6,7 та 8 кла-
сів було проведено інтелектуальні 
змагання, які підготували та прове-
ли Скореднова Н.М. та Філіпська 
С.В., присвячені Міжнародному дню 
рідної мови. Ліцеїсти мали змогу продемонструвати знання рідної мови, ерудицію, вміння пра-
цювати в команді та вміння використовувати в мовленні перлини народної творчості. Обидва 
заходи завершились виконанням учасниками та викладачами популярної відомої української 
пісні "Одна калина".  
 В 2 класі, групи ПШ-52 День рідної мови пройшов під гаслом «Я розмовляю українсь-
кою мовою». На справжнє свято перетворився урок вихователя ГПД Чернявської Р.Д. на тему 
«Рідна мова - серця мого подих».  
 Пам'ятайте! Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, ви-
вчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, 
за багатство мови...  

Гніздовська Анастасія, 6 клас, ПЛ-52 

ЧАРІВНІ СЛОВА ВІДКРИВАЮТЬ СЕРЦЯ  



Наші ліцеїсти пройшли у фінал конкурсу Infomatrix  

 Наші ліцеїсти пройшли у фінал конкурсу 

Infomatrix 2017, який відбудеться в Бухаресті 

(Румунія) з 27 квітня по 1 травня 2017 року! 

 Найщиріші привітання Каріні Семенко та 

авторам колективного проекту Ігорю Жуковському 

та Михайлу Корешкову, які посіли перші місця і 

стали учасниками Міжнародного фіналу конкурсу! 

Друге місце: Чалий Олексій, Федоренко Олексій та 

Васильєва Тетяна (спільний проект з Таїсією Ма-

ламан). Диплом фіналіста у Ющенка Євгенія.  

 Вітаємо з таким неймовірним результатом 

викладача інформатики ліцею Людмилу Вікторів-

ну Булигіну та її учнів!   

МАСЛЯНА ПРИЙШЛА ДО НАС 

Як на масляному тижні з труби млинці летіли!  
Ви млинці, млинці, млинці, ви бліночкі мої...  

І сир, і сир, все летіло під поріг!  
Ви млинці, млинці, млинці, ви бліночкі мої...  

 Неможливо уявити собі завершення зи-
ми без традиційного масляного тижня, за який 
кожен справжній українець встигає з’їсти таку 
кількість смачних млинців, що вистачить на 
весь рік. А чи знаєте ви, що Масляна – це одне 
з найдавніших слов’янських свят, тому що бе-
ре свій початок ще з дохристиянських часів, у 
період поклоніння язичницьким богам? Мас-

ляна символізувала прихід весни та пробудження природи. Древні слов’яни відзначали 
“проводи зими” та початок весни і весняного землеробства. В цей день вшановували Сонце, 
яке несло тепло і пробуджувало природу, тому й готува-
ли жертовний хліб, схожий на це небесне світило – мли-
нець.  
 В цьому році Масляна в Політехнічному ліцеї 
пройшла у вигляді свята-ярмарки, під час якої наші 
діти реалізовували власноруч виготовлену продукцію, 
а всі кошти, що були зібрані в цей день підуть на заку-
півлю ліків для військових, що перебувають на ліку-
ванні у Київському військовому госпіталі.  
 Ліцеїсти старшої школи підготували для нас теат-
ральне дійство зі справжньою Масляницею. Це веселе, 
запашне та голосисте народне свято, наповнене релігійно
-міфічними ритуалами і унікальними обрядодійствами, 
відзначається на останньому тижні перед Великим пос-
том.  
 Ми вдячні всім батькам та ліцеїстам, які долучили-
ся до такого святкування.  

   Дашкова Катерина, 9 клас, М-51  



Зустріч з представниками Національної гвардії України 

 Вже зовсім скоро вся Україна буде згаду-

вати подвиг та вшановувати пам’ять героїв Небе-

сної сотні.  Нашим же основним завданням є на-

дати можливості молодшому поколінню забути 

про подвиг наших побратимів, адже саме сього-

дні, як ніколи, важливу роль у суспільстві відіг-

рає військово-патріотичне виховання підростаю-

чого покоління. 

 Напередодні вшанування пам’яті загиб-

лих на Майдані 18-20 лютого 2014 року до ліце-

їстів 5-8 класів  Політехнічного ліцею завітали 

представники Національної гвардії Украї-

ни. Сучасний етап розвитку України особливо 

потребує від органів державної влади та суспіль-

них інституцій здійснення системних заходів, 

спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, в тому числі, з огляду на потребу підготовки 

потенційних кандидатів для прийняття на державну та військову службу. 

 Діти – наше майбутнє, і від того, як вони будуть виховуватися і залежить добробут країни. Саме з 

такою метою до нас завітали представники Національної гвардії, які розповіли ліцеїстам про свою діяль-

ність, про роботу в зоні АТО, про діяльність своїх підрозділів, про важливість несення військової служби. 

Діти отримали змогу переглянути цікаві відеосюжети про повсякденне життя військових, про те, як вони 

захищають нашу Батьківщину, про роботу військовослужбовців з дітьми із зони АТО. 

 Наприкінці ліцеїсти задавали безліч цікавих запитань, що турбують їх в сьогоденні. Військові під-

готували невеличку вікторину для ліцеїстів і нагородили найактивніших цінними подарунками. А наші діти 

підготували в якості подарунку для військовослужбовців свої малюнки з теплими та щирими побажання-

ми.                                                                                                Нероденко В.В.,заст упник директ ора з ВР                                                                                      

Афганістан: героїзм крізь біль і сум 

 28 років тому в Афганістані закін-
чилася десятилітня військово-політична 
спецоперація Радянського Союзу, участь 
у якій взяли 160 375 військовослужбовців 
– вихідців з України, 3 360 з яких – заги-
нули, 72 – пропали безвісти, 3 560 – ста-
ли інвалідами. Афганська кампанія зали-
шила невиліковну рану у душах та серцях 
тих, хто пройшов вогненними гірськими 
стежками, хто втратив друзів, синів чи 
батьків.   
 В день вшанування пам`яті загиб-
лих воїнів ліцеїсти Політехнічного лі-
цею НТУУ «КПІ» м. Києва відвідали ме-
моріал воїнів Афганістану та вшанували їхню пам`ять покладанням квітів до обеліску героїв. 
Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям. Незважаючи ні на що, вони чесно викону-
вали свій громадянський обов’язок, залишалися вірними присязі до кінця. 15 лютого ми схи-
ляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих, вшановуємо тих, кому довелося воювати в 
чужих країнах. 
                                                                                                             Мазепа Ганна, 10 клас, 



 Все починається з кохання... Вже вкотре повторю я 
знову: Все починається з кохання! Все починається з кохан-
ня: дітей маленьких виховання віршів чудесних написання. 
Все починається з кохання.  День святого Валентина 

- свято, яке активно відзначається молоддю щорічно 14 
лютого. День Валентина прийшов до нас з-за кордону і 
дуже скоро став одним з найпопулярніших молодіжних 
свят. День закоханих — світське свято, оскільки його зустріч 

припадає на сльотавий і вогкий місяць зими, молодь з не-
терпінням чекає його, щоб просто весело провести час, 
адже новорічні свята давно позаду, а весняна «маївка» ще 
нескоро.  
 Ліцеїсти старшої школи створили святкову атмосфе-
ру, власноруч 
виготовили 
вчителям для 

книг заклад-
ки-серця, а протягом дня активно працювала 
пошта для закоханих. Музична хвиля радіо бу-
ла налаштована на романтичні композиції за 
замовленнями ліцеїстів. Учнівське самовряду-

вання «Партнер» допомогли організувати квест 
для закоханих пар. Пара переможців отримала 
квитки в кінотеатр, інші пари-учасники – солод-
кі подарунки і пам’ятні блокноти. Ліцеїсти 5 – 8 класів також мали змогу привітати своїх дру-
зів зі святом за допомогою пошти закоханих.  

Магалецька Аліса, 9 клас, М-52  

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 

 17 лютого відбувся розважальний 
конкурс до Дня святого Валентина серед 
ліцеїстів 5-8 класів.  

 Від кожного класу у заході взяли уч-
асть 2 дітей (хлопець і дівчина), які, шляхом 
жеребкування, утворили пари. У різноманіт-
них конкурсах («Знайомство», 
«Скоромовки», «Пісня» та «Одягни пару» та 
інші) ліцеїсти мали змогу проявити свої та-
ланти, ерудицію, спритність та почуття гу-
мору. Кожна пара прагнула перемогти.  

Першість розділили 2 пари – Мельник Мак-
сим (6, ПЛ-52) та Червоненко Властимира 
(5, ПЛ-61); Звірюк Микита (5, ПЛ-63) та 
Журавська Наталія (7, ПЛ-41). Вітаємо! Дя-
куємо усім за гарні емоції!                                                                 Банько Дарина, 6 клас, ПЛ-53 

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНКУРС 



 Щорічно 14 березня відзначається Міжнародний день чис-
ла Пі. Це неофіційне свято придумав в 1987 році фізик з Сан-
Франциско Ларрі Шоу, який виявив, що дата 14 березня, записана 
в прийнятій в США формі - 3/14 - співпадає з першими трьома 
цифрами числа "Пі", яке виражає відношення довжини кола до 
його діаметру. Крім того, 14 березня відзначають день народжен-
ня творця теорії відносності Альберта Ейнштейна. 
 На декількох "офіційних сайтах" Дня числа "Пі" приво-
дяться рекомендації, як відзначити це свято. Їх автори радять, 
наприклад, спекти пиріг із зображенням грецької букви "пі" або з першими цифрами самого числа, роз-
в'язувати математичні задачі й загадки, водити хороводи навколо предметів, пов'язаних з цим числом.  
 Деякі також рекомендують відзначати не тільки День числа "Пі", але і Хвилину - в 1.59 після по-
лудня, коли дата і час утворюють перші шість знаків числа, або навіть секунду - 1.59 і 26 секунд, що дає 
вже сім знаків після коми - 3,1415926.  

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРІ 

Міжнародний день числа «Пі» 

Цікаві факти:  

 Вперше буква π - 16-та буква грецького алфавіту - була 

використана в 1706 році англійським математиком Вільямом 

Джонсом для позначення відношення довжини кола до її діа-

метра. Загальноприйнятим це позначення стало після публі-

кації робіт Леонарда Ейлера в 1737 році. 

 Число π намагався вирахувати ще Архімед. Легенда свід-

чить, що саме за цим заняттям вчений був убитий римським 

солдатом. Перському математику Аль-Хорезмі (780р. - 

850р.) стали відомі перші чотири цифри. 

 Деякі люди присвятили багато років обчисленню числа π. Так, голландський математик Лу-

дольф ван Цейленг витратив десять років на обчислення числа з 20 десятковими цифрами, цей 

результат був опублікований в 1596 році. «У кого є бажання, нехай рахує далі», - написав учений в 

закінченні своєї праці. Після смерті в його рукописах було виявлено ще 15 точних цифр числа. Лу-

дольф заповідав, щоб знайдені ним знаки були висічені на його надгробному камені. На його честь 

число іноді називали «лудольфовим числом», або «константою Лудольфа». Це було в 17 столітті, 

коли всі обчислення проводилися на папері. 

 На сьогоднішній день за допомогою суперкомп'ютерів обчислено 13 трлн. десяткових знаків 

числа π. У серіалі «Зоряний шлях» один з персонажів перемагає злий комп'ютер, запропонувавши 

йому обчислити останню цифру числа. Той не витримав перевантаження і згорів. 

 У першому мільйоні десяткових знаків поєднання 12345 зустрічається кілька разів. 
Ніхто не знає, чи було відомо про число π стародавнім єгиптянам, але відношення висоти єгипет-
ських пірамід до периметру таке ж, як і відношення довжини кола до довжини діаметра. 

Ст орінку підгот увала Понько Кат ерина, 6 клас, ПЛ-5 

 
 
 
 



 Що робити?  

1. Вт омився - малюй квіти  

2. Злий - малюй лінії 

3. Болит ь - ліпи 

4. Нудно - заповни листок 
паперу різними кольорами 

5. Сумно - малюй веселку  

6. Ст рашно - батоги макра-
ме або роби аплікації з тка-
нин  

7. Відчуваєш т ривогу - зро-
би ляльку-мотанку 

8. При обуренні - рвіть папір на дрібні шматочки 

9. Відчуваєш занепокоєння - склади орігамі 

10. Хочеш розслабит ися - малюй візерунки 

11. Важливо згадат и - малюй лабіринти  

12. Відчуваєш незадоволення - зроби копію картини  

13. Відчуваєш відчай - малюй дороги  

15. Треба швидко відновит и сили - малюй пейзажі  

16. Хочеш зрозуміт и свої почутт я - малюй автопортрет  

17. Важливо запам'ят ат и ст ан - малюй кольорові плями  

18. Якщо т реба сист емат изуват и думки - малюй квадрати  

19. Хочеш розібрат ися в своїх бажаннях - зроби колаж  

20. Важливо сконцент руват ися на думках - малюй крапками 

21. Для пошуку опт имального виходу із сит уації - малюй хвилі і кола 

22. Відчуваєш що «заст ряг» і т реба рухат ися далі - малюй спіралі 

23. Хочеш сконцент руват ися на мет і - малюй сітки і мішені. 

  

З повагою Марина Усатюк 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА  

Арт-терапія. Що робити якщо...  



 Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

 

ЗА КУЛІСАМИ) 

 Ліцеїсти 7 класу на інте-
лектуальних змаганнях з    

української мови намагаються 
відгадати фразеологізм...  

  

 P.S. Надсилайте нам ці-
каві або веселі фото з вашого 
ліцейного життя для нашої руб-
рики “ЗА КУЛІСАМИ” в повідо-
мленнях на офіційних сторін-
ках ліцею в соцмережах. 

 

На фото Глущенко Марія, ліцеїстка 7 класу,ПЛ-43 

  

 Секрети успіху (від ліцеїстів, які перемогли в олімпіадах) 

 Шевченківські дні 

 Міжнародний день театру 

 Та багато іншого =) 

 Літ.редакція:  

Киричков Ю.В., Якуніна І.В. 
Філіпська С.В.,Нероденко В.В. 
Редколегія: Бонько Д., Понько К. 

Е-mail: pl-inform@ukr.net 

Web: www.pl.kpi.ua 

 Адреса: 03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37, корп.7. 
тел.: 404-80-35, 454-94-72.  

 

 ВІТАЄМО!!! 

В наступному номері читайте про: 

ЩИРО ВІТАЄМО ПРЕКРАСНУ ПОЛОВИНУ ЛЮДСТВА З ПРИЙДЕШНІМ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ! 

 
 Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують 
любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте зав-
жди усміхнені, сповнені надій та оптимізму. Бажаю Вам щастя й вдачі, міцного 
здоров’я, здійснення всіх мрій та бажань. Хай у Ваших оселях завждипанують мир, 
злагода і добробут.  

 

Земля зітхає ледве чутно 
І прокидається від сну... 
І березень дарує чудо, 
Розпочинаючи весну. 

 
Це чудо-в усмішках чарів-

них, 
У морі квітів навкруги. 

 
Ми Вас вітаємо царівни, 
Найкращі, милі, дорогі!  

 

З повагою  

редколегія газет и 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1242310859188073.1073742021.680960611989770&type=3

