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ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ВАЛЬС! 

Вальс! Скільки виникає відразу асоціацій, коли вимовляєш це 

слово. Скільки дівочих сердець з трепетом завмирали, уявляючи 

себе на першому дорослому балу, в розкішній сукні, з прекрасним 

кавалером, в оточенні таких же юних розкішних красунь! 

Вальс – це феєрія мрій і сподівань, свято краси, грації, 

ніжності, тендітності. При згадці про вальс миттю поринаєш 

думками у якийсь старовинний палац з люстрами в золотих 

позументах, величезними залами з важелезними кованими 

канделябрами в стилі Людовика ХIV, старовинними коштовними 

картинами, що губляться поміж усієї величі і краси. І прекрасні 

леді, що метеликами кружляють паркетом, легко виробляючи 

найскладніші па танцю. Хто не мріяв про таке? Хоча б іноді, хоча 

б таємно навіть від себе?А наші випускниці можуть втілити такі 

мрії в життя. І ось уже замість коротенької спіднички або 

зручних джинсів елегантні довгі важкі сукні і строгі зачіски, і 

вмить з’являються витончені плавні рухи леді і надійні підтримки 

кавалерів, які вмить можуть підтримати своїх чарівних пані. Що 

може бути прекраснішим такого видовища?А ми останнім часом 

щороку можемо спостерігати за таким дивом, адже із 

запровадженням конкурсу «Київський вальс» на кілька днів все 

навколо стає іншим, елегантнішим, чарівнішим, прекраснішим. 

Цьогоріч наші випускники, а їх аж 12 пар, як і завжди, 

готують неймовірно красиву композицію, яка нікого не залишить 

байдужим. Вони з нетерпінням чекають на конкурс, аби показати 
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все, що вони так ретельно готували цілий рік, щоби всім 

продемонструвати свою ніжність і грацію, силу і витривалість. 

Віримо, що ви будете найкращими, і вболіваємо за вас. 

Ось їх імена: 

Костенко Іван, Сердюк Анна 

СмірновНікіта, Назарова Дар’я 

Любачин Дмитро, Тумарєва Поліна 

Виноградов Андрій, Щербанюк Богдана 

Старостенко Василь, Ель Гуль Маріна 

Брухаль Владислав, Верба Марія 

Потапенко Микола, Карасик Сарра 

Куклич Тарас, Кавун Анна 

Демченко Богдан, Копчук Анастасія 

Кравченко Тарас, Сосніна Анастасія 

Літвінов Дмитро, Савагірова Мар’яна 

Новіков Микита, Безнощенко Дарина 
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УЧИТИСЯ ЧАС! 

Перше вересня – це особливий день для школярів. Квіти у руках 

маленьких першокласників, білі банти на дівчачих голівках, 

гордість батьків за своїх дітей. Мабуть, всім нам знайомі ці 

емоції, як і дуже рідний голос першого дзвінка, що запрошує до 

Храму Знань, кожного року лунаючи, наче вперше… 

 

 

Першокласники, примруживши очі від яскравого сонця, навіть 

не задумуються про майбутні складнощі шкільних буднів. Для них 

все ще триває безтурботне життя, і почуття страху перед 

невідомим оволодіває маленькими хлопчиками та дівчатками. 

Поряд батьки, для яких це також важливий день, адже вони 
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розуміють: їх дитина тільки ступить на поріг навчального 

закладу, аби почати «гризти граніт науки». 

Для старшокласників цей день ознаменовує черговий щабель у 

їх житті, наступну сходинку у навчанні. Змішані почуття 

виникають у випускників – вони останній раз чують перший 

дзвоник, привітання вчителів з початком навчання, побажання 

успіхів. Одночасно і радість, і сум від того, що залишився останній 

шкільний рік, а попереду – доросле життя. Вони подолали важкий 

шлях, щоб гордо стояти на лінійці, щоб бути справжнім 

прикладом для малечі і старшокласників, але все ж не без смутку, 

розуміючи, що їх звичне життя незабаром перетвориться на вир 

величезної кількості подій, у яких так легко заплутатись. 

 

 

Наостанок  хочеться побажати всім учням успіхів, наснаги та 

великих досягнень у навчанні, щоб кожен ходив до школи з радістю 

та захопленням і мав якнайменше негативних емоцій! 

Кравцов Олег, 11-Б клас 
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І ЗНОВУ МИ РАЗОМ! 

Напевне, кожна людина хоче розвиватися, відкривати для 

себе нові можливості  та реалізовувати свої ідеї. Можна шукати 

багато способів для цього, але для учнів ліцею №144 ім. Г. Ващенка 

та ZespółSzkółim. IntegracjiEuropejskiej w NowymMieście це зробити 

набагато легше. 

Учасники мають усі 

можливості для зміни 

стереотипів, 

продовження 

спілкування з новими 

друзями та проявлення 

усіх своїх креативних 

здібностей. 

30 вересня 2018 

року стартувало продовження практичної частини україно-

польськогормолодіжного проекту «З традиціями–в  сучасність, 

або Україно-Польська кухня», кураторами якого є Данилова О.Є та 

Ліпчанська І.М. Цього ж року був виграний гранд, який дав змогу 

відкрити ще більше нового. 

Перший день був дуже цікавим та насиченим. Усе 

розпочалося зі знайомства з 

ліванською кухнею, яка стала 

першим рецептом кулінарної книги 

учнів. Наступним етапом була 

захоплююча екскурсія 

Солом’янським районом, яку 

розпочали з відвідування 
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Центральної районної бібліотеки  

ім.Ф.М.Достоєвського, бо саме цього дня, 30 вересня, святкується  

Всеукраїн

ський 

день 

бібліотек

и, де 

польські 

друзі 

разом із 

українськ

ими 

ліцеїстам 

почали 

готувати традиційний  польський овочевий салат «Яржинова», 

який потім було передано для бійців у госпіталь. Далі всі учасники 

та куратори продовжили нашу чудову екскурсію, під час якої 

показали та розповіли багато пізнавального, інформативного, 

дізналися багато нового про відомі місця та людей, які пов’язані з 

цим історичним районом. На останок був проведений кулінарний 

та спортивний квест  у парку ім. Островського «Люблю 

Солом’янський район». Усім було так цікаво, що й не хотілося 

закінчувати цей прекрасний день, тому наостанок батьки учнів 

ліцею гостинно підготували українську вечерю для наших гостей. 
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Другий день розпочався з відвідування нашого ліцею. 

Активісти та 

куратори 

проекту провели 

для гостей дуже 

цікаву екскурсію 

по ліцею, де 

розповіли про 

історію школи, 

процеси 

навчання у 

молодшій і 

старшій школі 

та ознайомили гостей з нашою системою учнівського 

самоврядування. Далі в актовій залі відбулася зустріч з 

директором ліцею, де усі брали участь в обговоренні цілей проекту. 

Переглянули презентацію відеосюжетів про незабутні моменти, 

які мали місце за роки існування україно-польського проекту. 

 Після цього 

провели майстер-

клас з 

петриківського 

розпису, навички з 

якого будуть 

використані для 

декору обкладинки 

майбутньої 

кулінарної книги. Усі 

намагалися 

розмалювати якомога краще першу сторінку, тому вкладали 

частинку своєї душі у кожен намальований елемент. 

 Цього ж дня польська делегація побувала в Міністерстві 

молоді та спорту України та зустрілися із заступником міністра 
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Яремою 

Олександром 

Йосиповичем, де 

спілкування 

відбулося у 

невимушеній 

дружній 

атмосфері. 

Учасники 

презентували 

заступнику 

міністра усі символи нашого спільного проекту. Після такої 

корисної зустрічі учні провели анкетування відвідувачів 

Бессарабського ринку про здорове харчування та звички. Після 

закінчення цієї практичної частини був проведений ще один 

незвичайно цікавий майстер-клас, де вивчалися особливості 

проведення зйомок кулінарних шоу. Учасники побачили та почули 

багато корисної інформації. Після цього учні обох ліцеїв мали змогу 

прогулятися історичним центром Києва—«Без Подолу не існує 

Києва». І на закінчення цього насиченого дня була вечеря в мережі 

національних ресторанів «Пан Гарбузик», де за приємною бесідою 

та кулінарним семінаром обговорювалися теми української кухні 

та такого важливого у наш час здорового харчування. 
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Минуло лише два дні, а вже стільки відбулося корисних та 

захоплюючи

х майстер-

класів, але 

наші 

учасники 

проекту не 

зупинилися 

на цьому, 

пізнаючи ще 

більше 

цікавої 

інформації. 

Тому 

третій день не став винятком і розпочався із зустрічі з 

представницею Івентагенства «Арт-аніматор»  Віолеттою, яка 

декілька років назад закінчила наш ліцей. На цьому уроці учасникам 

були представлені різні професійні можливості прийому гостей у 

дуже креативних варіаціях та завданнях. Учні були зацікавлені, бо 

все відбувалося у дружній та жартівливій формі; вони мали змогу 

пограти та навчитися чомусь новому одночасно. Віолетта 

розповіла безліч цікавих ідей, які потім можуть стати у нагоді в 

будь-який несподіваний момент з гостями. 

Ми ще в 

минулому році 

зрозуміли, що 

наші польські 

друзі люблять 

танцювати. Тому 

цього разу 

вирішили 

навчити та 

показати їм ще 
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один майстер-клас із  танців. Тоді це був віденьский вальс, а 

зараз—народний. Лауреати міжнародних конкурсів Хорватії та 

Чорногорії танцювальний колектив «Tourdedance» показав один з 

їх найкращих номерів. Юні танцівники охоче навчили польську 

делегація деяким рухам з українського народного танцю. Уся 

команда так була захоплена рухами та ритмами танцю, що й не 

помітили, як швидко минув час. Учні колективу «Tourdedance» 

подарували книгу рецептів, яку написали власноруч і назвали її 

«Рецепти наших  бабусь» 

Данилова Оксана 

Євгенівна, один із 

кураторів проекту, 

провела урок економіки 

та географії 

«Створюємо україно-

польський ресторан 

здорового харчування». 

Учасники повинні були  

розбитися на групи і 

придумати концепцію свого ресторану та страви, що мали щось 

спільне з подорожами та відкриттями наших відомих 

мандрівників. До цього завдання учні поставилися дуже 

відповідально та креативно, тому в кінці презентували чудові ідеї, 

якими  могли б скористатися відомі ресторатори. 
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Після занять у школі та 

підсумків позитивного та 

негативного досвіду під час 

проекту всі учасники вирушили на 

екскурсію та продовжили 

анкетування в історичному центрі 

Києва. Завершився ще один 

незабутній день за приємним 

спілкуванням і приготуванням 

страв кримсько-

татарської кухні в 

ресторані «Софра» та 

проведенням цікавого 

«quiz» про особливості 

цих страв. 

 

 

Вже чотири дні 

наші польські друзі 

перебувають разом з нами в Києві. Цей день традиційно розпочався 

з ліцею. Зранку усі поділилися на дві групи. Цього разу майстер-

клас проводили наші учениці 11-А класу, які отримали величезний 

досвід під час перебування в літньому таборі в Швейцарії. Тема 

цього тренінгу—«Поняття про дискримінацію та стереотипи в 

суспільстві». У наш час це дуже важлива та потрібна тема, зараз 
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ці поняття все  

частіше стали 

проникати у 

розмовах, поширився 

«булінг», який ніхто 

не може зупинити. 

Чому так стається? 

Чому якісь 

стереотипи повинні обмежувати чиїсь права? Чи можна якось 

“прибрати” дискримінацію з нашого світу? На всі ці запитання 

дівчата намагалися відповісти нам та на прикладі різних ігор 

показати, що усі ми—вільні люди зі своїми думками та 

принципами, і ніхто не має права заборонити нам бути тим, ким 

ми хочемо. Польська делегація була в захваті від усіх завдань, 

кожен висловлював свої думки та хотів би продовжити проводити 

такі тренінги в себе дома, бо розумів, що зараз—це одна з 

найважливіших проблем, яку потрібно ліквідувати. В цей же час 

українські учні займалися створенням фотовиставки, яка 

складалася з найкращих зйомок за ці дні. 

Учасники нашого спільного проекту вже побували у багатьох 

цікавих та історичних місцях, але вони ж не могли  оминути 

етнографічне село «Мамаєва Слобода».  Тому саме це місце стало 

їх наступною зупинкою. Там вони ознайомилися якомога краще з 

українськими традиціями та кухнею; разом із представниками 

цього селища учні змогли пограти в різні спортивні ігри, які були 

досить відомими у той час. Ніхто не хотів залишати це козацьке 

селище, що посеред Києва, але на польську делегацію чекали родини 

їх українських друзів. Вони разом готували різні традиційні страви, 

тому закінчення цього дня вони провели затишно в дома за 

приємним спілкуванням.  
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П’ятого дня учні проекту прокинулися раніше ніж завжди 

аби скоріше почати нові пригоди. З самого ранку вони вирушили на 

«пари» до Київського національного торговельно-економічного 

університету, 

де цього ж 

дня 

розпочався 

грандіозний 

міжнародний 

конкурс 

ресторанних 

технологій 

«Bestcookfest». 

Разом із 

студентами 

друзі побачили відкриття цього заходу, слухали дуже 

інформативні та цікаві лекції, почули багато нових ідей від 

учасників конкурсу, ходили аудиторіями та дивилися як проходить 

тут навчання, смакували чудовими стравами на фестивалі та 

спілкувалися з телебаченням. Увесь цей час з ними був випускник 

нашого ліцею, який 

був задіяний у 

проект із самого 

його початку. 

Мандри 

Києвом ще не 

закінчилися, тому 

наступна 

прогулянка була 

саме по духовним 

пам’яткам та 

історичним місцям, робили прекрасні фото на фоні панорами 

Києва, які залишаться на пам’ять ще надовго.  
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Майже закінчився цей незабутній тиждень перебування 

польською делегації  в Києві. 

Усі учасники прийшли до ліцею 

аби провести ще трохи часу зі 

своїми «новими-старими» 

друзями. Вони доробили 

фотовиставку «Здоровим 

бути модно», дописували 

останні інгредієнти до 

спільної  майбутньої книги, заповнювали анкети про свої враження 

під час проекту та не 

забували увесь час 

спілкуватися і веселитися, 

бо закінчувалися останні 

години їх «живого» 

спілкування в Києві. 

Наостанок уся команда 

україно-польського проекту 

підвела  підсумки, та усі 

були нагороджені 

сертифікатами, подарунками за цю незабутню участь. Ніхто не 

хотів, щоб настав час прощатися, це були найважчі моменти, бо 

всі дуже здружилися за цей час і стали однією великою дружньою 

сім’єю.  

До 

відправлення 

поїзда польських 

друзів був час аби 

купити чудові 

сувеніри та 

подарунки, які 

завжди могли б 

нагадувати їм 
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про цей тиждень і ці моменти. Проводжати польських учнів 

прийшли усі їх друзі та батьки ліцеїстів. Це прощання далося дуже 

важко, ніхто не хотів їхати, хотіли назавжди залишися разом. 

Емоції переповнювали кожного, але кожен пообіцяв, що це не 

остання зустріч, навіть з тими, хто цього року закінчить школу.  

Ось і підійшов до кінця феєричний і неперевершений тиждень 

перебування польських учнів у Києві. Ми закінчили цю молодіжну 

зустріч, але не 

закінчили  

україно-

польських 

проект «З 

традиціями—в  

сучасність, або 

Україно-

Польська 

кухня», що 

реалізують 

ліцей №144 ім 

Г. Ващенка та ZespółSzkółim. IntegracjiEuropejskiej w NowymMieście 

за фінансової підтримки польсько-української ради обмінів 

молоддю. Попереду нас чекає випуск спільної кулінарної книги  

рецептів та розповсюдження всіх висновків і корисної інформації 

під час проведення проекту.  

Дружба, команда, знання, досвід, емоції, відкритість та 

впевненість в усьому, що ми робимо, а особливо в тому, що ми—

одна велика дружня родина. До нових зустрічей у цьому 

міжнародному проекті! 

Ель Гуль Маріна, 11-Б клас 
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«НАЩАДКИ СЛАВЕТНИХ 

ЛИЦАРІВ» 

У наш час, на жаль, залишилось не так багато шляхетних 

чоловіків, які здатні захистити жінку свого серця. Лише уявіть 

середньовіччя, коли лицарі викликали один одного на дуель та були 

готові віддати своє життя, як це романтично.  

 

Шкода, що епоха лицарів минула, адже разом з нею зникла 

благородність та уміння постояти за когось чи відстояти свою 

думку. На щастя, залишилися нащадки, які свято бережуть ці 

традиції та навчають них своїх дітей та внуків. 

 

«Нащадки славетних лицарів» - конкурс, що став традиційним 

для нашого ліцею, завдяки ньому ми хочемо нагадати про те, що 

мужній частині нашої нації передались у спадок від пращурів такі 

найкращі якості,  як: сміливість, винахідливість, безстрашність, 

хоробрість, спритність, мудрість та інші. 

 

Цього року учасники підготувались дуже добре та показали 

свої найкращі риси та вміння, через це судді не змогли визначити 

кращого з кращих, тому всі отримали звання, в яких вони 

перевершили інших. Змагання пройшло у три етапи: розповідь про 
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предка, конкурс талантів та театральна розповідь про військову 

професію. Перший етап ознайомив глядачів та суддів з історією 

героїчного предка учасника.  Другий етап був націлений на 

розкриття унікального таланту учня (танці, співи, бойове 

мистецтво). У третьому етапі учасники театралізовано 

показували певну військову професію. 

 

Всі учні стали переможцями: Тіхонов Тимур 5-А, Фесенко 

Андрій 5-Б, Поддубняк Всеволод 5-В, Фролов Єгор 6-А, Водяний 

Богдан 6-Б, Осадчий Максим 6-В, Ободовський Богдан 7-А, Богдан 

Даніїл 7-Б, Нікіта Нікітін 7-В, Луцик Олександр 8-А, Ніконенко 

Максим 8-Б, Мельничук Кирило 9-А, Павленко Артем 9-В, 

Жданенко Богдан 10-А, Рибак Семен 10-Б, Оніщенко Дмитро 11-А, 

Брухаль Владислав 11-Б. 

 

Брухаль Владислав, учень 11-Б класу,  гідно представив свій 

клас на трьох етапах. Спочатку Влад розповів про свого предка 

Івана Брухаля, який був нагороджений орденами під час Другої 

Світової війни. Танець він виконував з однокласницею. Також 

Владислав проявив акторські здібності у сценці, в якій він 

розповідав про розвідника, в цьому йому радо допоміг 11-Б клас, 

Дереза Софія та Дерев’яненко Софія, учениці 6-В класу.  
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Наступним кроком мав стати районний конкурс, для участі в 

якому судді обрали учня старшої школи 11-Б класу та президента 

ліцею – Брухаля Владислава. Впевнені, що й на районному етапі 

Влад гідно представить свій ліцей. 

Ми твердо переконані, що наші хлопці – найкращі!  

Кавун Анна, 11-Б клас 
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МІС ЗОЛОТАВА ОСІНЬ 

Кожній жінці, дівчинці завжди хочеться бути найкрасивішою. 

І що заради цього ми тільки не робимо: одягаємо високі підбори, 

робимо ефектні зачіски, зодягаємося в одяг тих кольорів, який нам 

личить, фарбуємося і т.д. І якщо наші намагання 

виправдовуються, якщо чуємо схвальні компліменти і вигуки – 

немає меж нашому задоволенню й самооцінці. Тому будь-який 

конкурс «міс» завжди супроводжується величезним хвилюванням. І 

немає значення, якого віку красуня на сцені, будуть і сльози, і 

роздратування від власного невдоволення собою, і радість 

перемоги. 

 

Цього року конкурс у нашому ліцеї був дещо незвичним. Крім 

традиційних дефіле, де дівчата демонстрували своє вміння 

елегантно рухатися сценою, театрального конкурсу, де вони 

повинні були показати акторські здібності, конкурсу талантів, де 

можна було або проспівати, або станцювати, було незвичне 
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завдання: зробити і продемонструвати на сцені виріб, 

виготовлений із вторинної сировини. І ось тут не було меж ні 

фантазії конкурсанток, ні захоплених здивувань публіки. Чого 

тільки тут не  було: і вишукані заколки, і вичурні браслети, і 

хустинки, і сумочки, і спіднички. Але найбільший фурор викликала 

сукня, повністю зроблена з вторинної сировини. Ще довго глядачі з 

недовірою і захопленням підходили і роздивлялися, аби 

переконатися, що це дійсно втор сировина, а не якась нова 

модельна сукня, замовлена у наймоднішого дизайнера. Тому не 

можна було визначити, хто найкращий і найкрасивіший. А через 

те перемогли всі, але кожна з дівчаток – у своїй номінації. І це, 

напевно, найкраще, адже кому хочеться бачити дівочі сльози через 

гіркоту поразки? 

 

А на районному етапі конкурсу наш ліцей представлятиме 

Тіхановська Анастасія, учениця 10-Б класу. Знаємо, що вона 

зробить все задля перемоги.  
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А МИ МОЖЕМО! 

Участь у районних конкурсах завжди викликає масову 

мобілізацію всіх сил: переживають учасники, очікуючи 

випробувань, залучаються однокласники, інші ліцеїсти задля 

спільної мети, підключаються батьки,  вчителі, повсякчас 

цікавлячись процесом підготовки. І ось конкурс. Немає меж 

хвилюванню, але потрібно зібратися і продемонструвати все, на 

що ми здатні, аби отримати омріяну перемогу.  

На конкурсі вимагається і вміння співати, і танцювати, і 

виявляти акторські здібності. Тому навчальний заклад на 

районному етапі мають представляти найталановитіші. Цього 

року на конкурс «Намисто Роксолани» вирішено було відправити 

Тіхановську Анастасію, яка, як відомо всім у ліцеї, є дуже 

талановитою гімнасткою. Але, виявляється, це не всі переваги 

Насті. Наша красуня ще й гарно співає, грає на цікавому 

музичному інструменті окулелі, елегантно танцює й має гарні 

акторські здібності. Конкуренція була дуже великою, адже кожен 

навчальний заклад делегує на такі конкурси найкращих, 

найталановитіших. Серед конкурсанток ми побачили ще й дівчину, 

яка малює піском. Захопливе видовище. Але наша Настя для нас 

найкраща! І хай цього року судді віддали нашій представниці 

ІІІ місце, це теж величезна перемога. Вітаємо тебе, наша 

зіронько!  

Конкурс «Нащадки славетних лицарів» покликаний не лише 

виявити найталановитіших хлопців, але й їхнє вміння розповісти 



22 
 

про героя, яким він пишається. Наш вибір цього року випав на 

колишнього випускника ліцею, учасника Революції Гідності, 

загиблого героя АТО Сергія Берегового. Він, не вагаючись, віддав 

своє життя за нас, за наше майбутнє. Лише завдячуючи таким, як 

Сергій, ми можемо спокійно ходити вулицями, навчатися, 

розважатися, не обертаючись щоразу і не пригинаючи голови від 

підозрілого свисту. Тому весь час, щохвилини слід не лише просто 

пам’ятати наших бійців, які своїм життям відстоюють нашу 

свободу, але й віддавати їм належну шану.  

Влад гідно представив нашого героя, і в залі не залишилося 

жодної байдужої людини, яка б спокійно дивилася на історію, на 

перший погляд, звичайного хлопця, який в часи загрози для країни 

сміливо став на захист Батьківщини. Нам є з кого брати приклад. 

Владислав також посів ІІІ місце. Вітаємо тебе!  
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ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ 

В нашому ліцеї існує багато традицій, одна з яких — щорічно 

7 грудня проводити захід "День учнівського самоврядування". 

Власне, трохи про цей день: кожного року учні старшої школи 

"грають" у вчителів і приміряють на себе цю роль. В цей день учні 

можуть провести один або декілька уроків у молодших класів та, 

при великому бажанні, можуть навіть пояснити нову тему своїм 

однокласникам. Пояснюючи матеріал молодшим бешкетникам, 

учні ставлять себе на місце вчителів, пізнаючи цю професію та 

розуміючи, що вона не є легкою, як це може здатися на перший 

погляд. Учні, що брали участь у цьому заході, проявили свої 

інтелектуальні здібності, знайшли потрібний підхід до дітей, 

іншими словами, вони показали свій лідерський потенціал.  

Сам процес проведення дня учнівського самоврядування 

виглядає так: "Судний день" завжди починається з міні-наради, що 

починається з промови директора. Оскільки учні замінили весь 

педагогічний склад школи, то і адміністрація, що керувала 

процесом проведення заходу, теж складалася з школярів. Щоб 

уроки проходили в нормальному режимі і без казусів, юні вчителі 

заздалегідь дізнаються теми, що вони повинні пояснити, 

ознайомлюються з матеріалом, складають конспекти уроків, 

знаходять цікавинки для поліпшення сприйняття учнями 

інформації. Для тих, хто приміряв на себе роль вчителя вперше, 

перші уроки далися складно. Але хвилюватися було нічого, адже 

учні-вчителі та учні-учні швидко знайшли спільну мову та 
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проводили заняття продуктивно та з великим задоволенням. 

Завершивши урок, вчителі, що виконували роль спостерігачів, 

могли оцінити роботу найактивніших та найініціативніших учнів, 

а вчителі-дублери могли порекомендувати оцінку тому чи іншому 

учневі. Кінець дня також супроводжується міні-нарадою, на якій 

підбиваються підсумки, вчителі діляться своїми коментарями 

щодо проведеної старшокласниками роботи.  

 

 

Якщо хтось із учнів ще не брав участі у дні самоврядування — 

рекомендую спробувати. Ви отримаєте безцінний досвід і, хто 

знає, можливо вирішите обрати професію вчителя як справу свого 

життя. Хочу лише порекомендувати учням заздалегідь бронювати 

місце та дізнаватися теми, щоб краще підготуватися до цього 

нелегкого, але цікавого випробування. 

Іваненко Гліб, 10-б клас  
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НОВИЙ 2019-ий РІК 

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших 

календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть 

щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку 

знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, різні у своїх 

етно-національних традиціях і релігійних переконаннях. 

Прийдешній 2019-й — 

це рік Жовтої земляної 

свині. Східний календар 

складається із 12-річного 

циклу. Кожним роком 

"опікується" певна тварина 

певного кольору. Колір 

пов’язаний зі стихією, яка буде владарювати протягом року. 

Загалом стихій п'ять: вогонь, земля, вода, дерево та метал.  

Свиня — одна із дуже давніх тварин, а тому її образ знайшов 

свій відбиток у чималій кількості міфології. Наприклад, це 

священна тварина шумерської богині кохання і війни Іннани. Для 

єгиптян і китайців вона — символ багатства, достатку і 

плодючості. У валлійських міфах є образ дикої небезпечної свині, 

яка полює на людей у період позачасся, тобто після Савину 

(сучасного Гелловіну) та до Йоля (загадування бажань та 

вшанування Різдва сонця) 
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Кожен новий рік ми 

думаємо над тим, в яких 

кольорах потрібно його 

зустрічати. Уже сама назва 

наступного року — Жовтої 

земляної свині, — натякає, у яких 

барвах краще оформляти 

новорічне застілля. Йдеться про 

жовтий, коричневий та їхні 

відтінки, а також кольори, які 

будуть їх вдало доповнювати. Ці кольори пов’язані зі стихією 

землі, а, відповідно, родючістю. Також такі відтінки, як 

бурштиновий, бежевий, пісочний, золотистий, помаранчевий, 

зелений, червоний, охру і на додаток — синій. 

Цікаво, Ви ніколи не запитували себе, чому саме ялинка є 

головною прикрасою новорічного свята? Звичай її прикрашати був 

ввезений в Україну з Європи. Це сталося ще за царя Петра I. З 

давніх часів люди вірили, що їх 

душі переселяються в дерева. 

Душі можуть бути як добрі, 

так і злі. Саме тому прийнято 

прикрашати ялинку на Новий 

рік, аби задобрити дух. Але 

чому ж ялинка? Ялинка залишається зеленою на протягу всього 

року. Наші предки вірили, що дерева, які цілий рік залишаються 

зеленими — улюблені Бога Сонця. Бог Сонця вважався головним в 
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багатьох культурах. Тому вибір зупинився на них. Хоча першим 

вирішив ввести цей звичай Петро I, але він чомусь не прижився 

майже на 100 років. Тільки в 1852 році в Україні з’явилася перша 

публічна ялинка....  

Перша поява Санта-Клауса відбулася в 1822 році в 

Сполучених Штатах 

Америки. Пізніше слов’янські 

народи скопіювали Санту і 

зробили «нашого» Діда 

Мороза. Все пішло від однієї 

казки, яка говорила про 

Святого Миколая з 

упряжкою, мішком із 

подарунками та оленями, який роздає подарунки всім дітям. Після 

того як він з’явився в Америці, його образ був узятий для 

французького Пер Ноель. «Наш» Дід Мороз уже пішов саме від Пер 

Ноель. Проте образ Снігуроньки вигадали саме ми. Так Санта не 

має ніякої помічниці, тільки в нашого Діда Мороза є Снігуронька.  

Ось і в нашому ліцеї до Нового року готуються ретельно. Для 

створення новорічного настрою усі учні прикрашають його 

різними виробами, гірляндами. На першому поверсі, як і завжди, 

стоїть головна ялина та чудові декорації, що були створені 

парламентом.  

У передостанній день першого семестру усі мали змогу 

відвідати новорічний концерт, який був організований учнівським 

парламентом із допомогою талановитих учнів. Цього разу за 
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основу було 

взятотеатралізоване 

новорічне дійство «Маша і 

Вітя  у країні Задзеркалля». Ця  

дивовижна історія про те, як 

учні блукали по країні 

Задзеркалля,  шукаючи шлях додому, але разом з тим знаходили 

собі нових друзів. Дітидужегарно перевтілились в ролі (тут 

булаСнігуронька, Бешкетники) і, звичайно,  необійшлися і без 

символівцього танаступного року — Собачки та Свинки. Глядачі 

активно їхпідтримували та брали активну участь у іграх разом 

ізаторами. А фінальною сценою бувноворічний танець, 

підготовлений учнями 11-их класів разом ізвихованцями спортивно-

бальноїстудії «DanceStar». 

Сподіваємося, що цей 

2019-ий рік принесе 

набагато більше щасливих 

та незабутніх моментів у 

життя кожного з нас. 

 

 

 

Ель Гуль Маріна, 11-Б 
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ПАТРІОТОМ БУТИ МОДНО! 

Суспільство вкотре обговорює, чи потрібні сучасним 

українським дітям саме військово-патріотичні ігри, 

особливо з огляду на досвід окупованого Криму? Що таке 

патріотизм, і наскільки це важливо для сучасної молоді? 

Джура на козацькому сленгу - це помічник козака, 

зброєносець. Гра "Сокіл-Джура" - це всеукраїнська гра, 

метою якої є військово-спортивне і національно-

патріотичне виховання української молоді на основі 

традицій українського козацтва. Діти беруть участь в 

інтелектуальних марафонах, беруть участь у спортивних 

змаганнях, вчаться ходити строєм, володіти зброєю, 

надавати першу медичну допомогу, самостійно приймати 

рішення. 

 

 

У нашому ліцеї вже традиційно навесні проходить шкільний 

етап гри «Сокіл-Джура». Кожен клас відстоює честь свого 

колективу. Команда (рій)  бере участь у конкурсах стройової й 

фізичної підготовки, стройової пісні,  а інші учні класу 

відповідають на теоретичні питання з історії, адже без знання 
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історії не можна будувати майбутнього. А також питання 

надання першої домедичної допомоги, бо ніхто не буде 

заперечувати, що часто такі знання допомагають врятувати 

чиєсь життя.   

 

 

Серед учнів кожної паралелі було обрано одного переможця – 

клас, що набрав найбільшу кількість балів в усіх конкурсах.. А 

збірна команда ліцею незабаром представляти наш начальний 

заклад на районному етапі конкурсу. Ми сподіваємося, що вони 

будуть найкращими! 

Павленко Артем, 9-В клас 
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ТАЛАНТИ ТВОЇ, ЛІЦЕЮ! 

Кожна дитина талановита своєму, головне – виявити цей 

талан, допомогти їй знайти себе і розвинути цей талант. І на 

кого, як не на педагогів, часто покладається така важлива місія. 

Адже в школі діти проводять більше свого часу, ніж будь-де. 

Діти – це майбутнє будь-якої нації, будь-якої держави, адже 

саме з них починається усе на світі. Ні для кого не таємниця, що 

найбільше неймовірно обдарованих дітей лише в Україні. 

Українські діти вже неодноразово доводили, що талановиті діти – 

талановиті у всьому!!! Це і музиканти, танцюристи, спортсмени, 

і майбутні конструктори… Ті, які мають потенціал стати 

відомими зірками світового рівня. Тому вже стало традицією 

проводити в ліцеї фестиваль «Таланти твої, ліцею», завдання 

якого -. це виявити, розкрити, допомогти та сприяти розвитку 

таланту дітей, надання їм можливості проявити свою 

індивідуальність, краще пізнати себе. Адже на уроках це зробити 

неможливо. І виявилося, що в кожному класі таких зірочок є 

величезна кількість. Цей фестиваль — не стільки змагання, скільки 

привід влаштувати справжнє свято, показати багатогранність 

талантів. 

. Кожен з учасників показав всі свої приховані здібності й 

таланти, порадував і здивував своїм виступом і однокласників, і 

вчителів, які побачили своїх вихованців зовсімз іншого боку, та й 

всю глядацьку залу. Особливо чарівно виступили учні 6 класів, які 

змогли вільно конкурувати з представниками старших класів. 
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Дехто з учнів довів, що талановита людина талановита в усьому. 

Тому одні й ті ж учні іноді можуть і співати, і танцювати, і 

показувати неймовірні гімнастичні номери. 

 

 

Ми переконані, що незабаром ми побачимо їх не лише на 

Всеукраїнських конкурсах, але й на світових майданчиках. 

Так тримати! 

Павленко Артем, 9-В клас  
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СВЯТО ЖІНОЧНОСТІ Й КРАСИ 

Я — жінка. Я дійсно слабка половина. 

Нехай переможцям — лаврові вінки! 

Історію творять, звичайно, мужчини, 

Але лише так, як захочуть жінки! 

 

Прекрасний початок весни— свято 8 Березня. Щорічно 

цього дня святкують Міжнародний Жіночий день. Його 

історія починається з "маршу порожніх каструль", який 

влаштували 8 березня 1857 року текстильниці Нью-Йорка. 

Їх вимогами 

були 

поліпшення 

умов праці, 

скорочення 

тривалості 

робочого 

дня, рівну з 

чоловіками 

заробітну 

плату. Боротьба за права жінок активно наростала. У 

1903 році в Англії виник войовничий жіночий рух, який 

отримав назву «суфражизм». Його очолила 

ЕммелінПанкхерст. Ці бойові жінки влаштовували мітинги 

і акції протесту, приковували себе до огорож і оголошували 

про голодування, коли їх саджали в тюрми. Жінки 

намагалися зрівняти свої права з чоловіками, їх гаслом був 

«Хліб з трояндами», хліб символізував економічну 
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незалежність, а троянди – високу якість життя. Через рік 

Соціалістична партія США вперше офіційно затвердила 

жіноче свято. Але ідея запровадження пішла від Клари 

Цеткін. Ця подія сталася в 1910 році під час конференції 

працюючих жінок в Копенгагені. Там були присутні сто 

жінок із сімнадцяти країн світу, які одностайно 

підтримали Цеткін. На території Європи свято вперше 

відзначили 19 березня 1911 року. З того часу в усіх жінках є 

день, коли вони мають можливість отримати багато 

подарунків, привітань або просто почути теплі слова.  

 Кожного року наш ліцей намагається провести цей 

день якось особливо. Цьогоріччя вчителі були приємно 

враженні від подарунку, який учні приготували для них. Для 

них було виконано 8 бажань до свята 8 березня. Ліцеїсти 

присвяти вірші, чудові пісні та танці саме нашимучителям. 

Напевне, більше за все вони запам’ятають, як хлопці 

запросили їх поринути в музику повільного танцю. Їм було 

приємно танцювати  зі своїми учнями, які хотіли 

подарувати та подякувати за все. До кінця дня кожен мав 

піднесений настрій 

та був щасливий.  

 Цікаво, що не в 

кожній країні 

однаково святкують 

цей день. Наприклад, 

 в Китайській 

Народній Республіці 

жінкам надається 8-

денна відпустка. А в Італії прийнято дарувати жінкам 
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мімози і писати романтичні вірші. У Португалії та Румунії 

жінки збираються групами і влаштовують вечірки 

виключно для жінок. В Індії жіночий день також дуже 

важливий: проводяться вечірки, щоб показати силу дівчат 

і їх активну роль в суспільстві. Жителі Куби організовують 

пишні гуляння на честь свята, під час яких висловлюють 

слова любові і поваги до жінок. 8 березня в Індії 

відзначають так зване Свято Фарб, але що стосується 

«жіночого дня», він відзначається жителями Індії в 

жовтні і триває близько 10 днів. 

Ель Гуль Маріна, 11-Б клас 
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ДИВОВИЖНІ МІСЦЯ УКРАЇНИ 

Культура України багата своєю історичною спадщиною, а 

також природними чудесами й архітектурою. Інколи вони 

знаходяться зовсім поруч, а іноді треба подолати чималу відстань, 

побачити красу,  від якої все завмирає. Однак через погано 

розвинену туристичну галузь ніхто про них не знає. До того ж, 

часто на заваді стає погано розвинена інфраструктура та повна 

відсутність доріг. Проте такі дивовижні місця не стають через 

це менш цікавими. Вони зберігають свої легенди та перекази подалі 

від людських очей та благ цивілізації. Тому ми пропонуємо 

обов’язково їх відвідати. 

Актовський каньйон знаходиться в Миколаївській області,  у 

Вознесенському районі поблизу села Актово. 

Загальна площа каньйону становить 250 гектарів. Подекуди 

заглибини вивітрених гранітів досягають 40-50 метрів. Загальна 

довжина каньйону сягає більш ніж п’ять кілометрів. 

Особливістю каньйону є його комплекс утворень, що 

складається з валунів, гранітних скель, що доповнюється водною 

та степовою екосистемами. До того ж, усе це розміщується чи не 

на найстарішій частині суші в усій Євразії. 

Родзинкою каньйону є його річка, що простягається між 

розлогими крутими берегами. З назвою річки – Мертвовод – 

пов’язано безліч легенд. 

Одна з легенд сягає сивої давнини – ще часів ханства. В ній 

говориться про те, що колись татарське військо вирішило 

забрати скіфське золото, яке заховане на території каньйону. 

Щоб захистити себе та скарби, місцеві жителі залили у річку 
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сильного отруйного відвару. Коли вороги скуштували воду, то 

загинули майже миттєво у страшних муках. 

Попри свою унікальність та красу,  каньйон відвідує мало 

туристів. Причиною цьому зважають на його важкодоступність,  

адже він становить розлом посеред своєрідної пустелі. Спуск в 

долину досить складний та небезпечний – не кожен наважиться 

подолати цей шлях. 

 

Джуринський водоспад (Тернопільська область)  є 

найбільшим водоспадом рівнинної частини України (16 м). Але 

якщо судити не лише за висотою, а, що важливіше, за об'ємом 

падаючої води, то він лідер. 

Правда, варто сказати, що Джуринський водоспад штучний. 

Зараз це вже не помітно, та й походження його - чи то легенда, чи 

то правда. Припускають, що 400 років тому турки перегородили 

шлях річці Джурин, щоб мати доступ до замку по суші. Нове русло 

й утворило водоспад. 

 Кількість падаючої води у водоспаді величезна: в деяких 

місцях можна підійти впритул і шум буде стояти такий, що не 

буде чутно співрозмовника 

Як і всі великі водоспади, Джуринський водоспад популярний 

серед туристів. Для нас це великий мінус. Тому намагайтеся 

https://ternograd.te.ua/2017/10/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%96-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83/
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відвідати його вранці, інакше будете споглядати натовп на 

берегах. А влітку ще й 10-20 чоловік буде купатися прямо у 

водоспаді. 

 

Неподалік від села Тараканів і міста Дубно знаходиться 

Тараканівський форт, що колись був вершиною інженерної думки 

та знахідкою воєнної архітектури. 

Зараз зруйновані стіни арок, насипи цегли та таблички 

«Прохід заборонено» нагадують декорації апокаліптичного фільму. 

Але незважаючи на свій занедбаний вигляд, Тараканівський форт 

приваблює минулою величчю та дивовижним переплетінням 

підземних тунелів, що використовувалися для воєнних навчань та 

оборони. 

Тараканівський форт – прекрасний приклад того, як важливо 

стратегічно діяти у воєнні часи. Незгоди спіткали цю споруду 

одразу ж після її зведення: побудований 1890 році за наказом царя 

Олександра ІІІ, форпост з каменю та бетону повинен був стати 

на захист залізної дороги, що сполучала Львів та Київ. Однак, 

замість цього, розпочалися темні сторінки історії цього місця – 

https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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йому судилося стати воєнним складом та в’язницею для 

полонених. 

В 1900 році Російська імперія недооцінила потенціал споруди, 

і залишила її напризволяще. Після цього Тараканівський форт було 

окуповано німецькими, австрійськими та польськими військами. В 

1915році командування вирішило повернути цей форпост, і 

навколо нього відбулася запекла битва, в ході якої було зруйновано 

більшу частину укріплень та полягло більше 200 австрійських 

солдат, тіла яких поховано під насипами Тараканівського форту.  

Звісно, після таких руйнувань він не підлягав використанню, і 

був знову покинутий – на цей раз назавжди. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82


40 
 

ЩО ПОЧИТАТИ СЬОГОДНІ 

Книжки – дуже важлива частина людського життя. Люди з усіх 

куточків світу читають їх. А які літературні новинки вразять 

читачів цього року? Сьогодні мова піде як про зарубіжні 

літературні знахідки 2018 року, так і про українські.  

1. Ден Браун – «Джерело» 

Новий містичний трилер є п’ятою 

частиною серії книг про гарвардського 

професора, знавця симвології. Цього 

разу йому та його новій супутниці у 

пригодах,  директорці музею Амбрі 

Відал, доведеться боротися із могутнім 

ворогом у соборах та королівських 

палацах Іспанії. А починалось все так 

цікаво, так іноваційно: колишній студент 

Ленгдона, який став мільярдером та 

футурологом, збирався на розкішному івенті оголосити про 

відкриття, що «змінитьобличчя науки назавжди». 

 Старт продажів нового роману Дена Брауна «Джерело» буде на 

«Книжковому Арсеналі – 2018».  

2. Ярина Каторож – «Альянс» 

Ярина Каторож – сучасна українська письменниця та художниця. У 

2018 році письменниця випустила другу частину трилогії 

«Палімпсест» під назвою «Альянс».  

 Анотація:  
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Волелюбне минуле зіштовхнулось з деспотичним сьогоденням. 

Стожар та дарвенхардка - закляті вороги...хай навіть ніколи не 

бачились раніше. 

Просто не може бути по-іншому. Не в імперії, де знищується 

геть усе, що видається загрозливим для чинного порядку. І де 

Стожари та пам'ять про їх державу Патрію - найстрашніша з усіх 

загроз. Але коли опиняєшся віч-на-віч з людиною, що схожа на 

тебе, як дві краплі води, виникає питання: а чи все так однозначно? 

Анна, Ханна та їх друзі вирішують не йти визначеним іншим 

шляхом. Вони укладають альянс – кожна має, що запропонувати 

іншій. Кожна має, чого забажати на заміну. І так, тягнучи за 

ниточки обіцянок, герої книги вирушають у мандрівку Циркутою. 

В якій усякий матиме змогу показати своє справжнє обличчя. І ще 

ж не слід забувати, що палімпсест не може мати тільки один шар 

розповіді. І з-під ідеально припасованих одна до одної сталевих 

плит тиранічної держави от-от і проб'ються промені, що кинуть 

світло на багато таємниць минулого. На те, яким був Метейський 

край, коли ним не правили ще белати.  На те, ким насправді були 

Стожари. І як же здолати нездоланних.  

Ще більше пригод, загадок та пристрасті варто очікувати від 

другої книги трилогії "Палімпсест", що має назву "Альянс". 

 

3. Ольга Купріян – «Щоденник Лоли» 
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У телесезоні осінь 2017 ‒ зима 2018 

років багатосерійний фільм «Школа», 

виробництва «1+1 продакшн», став 

найрейтинговішим серіалом на 

українському ТБ. Мільйони глядачів 

стежили за його героями, поділяючи їхні 

переживання й перші закоханості, 

співчуваючи труднощам. Ніка, Лола, 

Тоха, Ната стали улюбленими 

персонажами українських  підлітків. Для 

справжніх фанатів «Школи»  книжка-

приквел «Щоденник Лоли»  розповість передісторію першого 

сезону серіалу. Через які випробування пройшла Лола на шляху до 

своєї популярності? Чим переймається 15-річна дівчина, втративши 

коханого й опинившись через нього у дуже складній ситуації? Чому 

відома блогерка так не любить школу?Дізнатися про потаємне 

життя Лоли можна з її секретного щоденника, прочитати який 

дозволено лише відданим і щирим друзям. Якщо ти один з них, 

сторінки книжки повідають чимало одкровень! Відвертий, 

провокативний – «Щоденник Лоли» написаний у кращих традиціях 

сучасної літератури для підлітків. Книжка розкриває проблематику, 

з якою стикаються старші школярі, проговорює низку важливих 

тем, допомагаючи читачеві знайти вихід з аналогічних ситуацій. 

 

4. Джон Грін – «Черепахи аж до низу» 
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Після тривалого мовчання визнаний 

титулований автор «У пошуках Аляски» та 

«Провина зірок» — Джон Ґрін 

повертається до читачів із новим 

блискучим романом про кохання, 

стійкістю і непорушною дружбою на все 

життя. Міжнародний бестселер #1, 

Бестселер #1 за версією NewYorkTimes — 

роман «Черепахи аж до низу» з’явився в 

Україні від видавництва «КМ-Букс» наприкінці січня. 

Нелегко знайти людину, яка бачить світ таким самим, яким 

його бачиш ти. 

Шістнадцятирічна Ейза ніколи не прагнула розгадати 

таємницю мільярдера-втікача РасселлаПікетта, але тепер ідеться 

про винагороду в сто тисяч доларів, до того ж Дейзі - її Найкращій 

та Найбезстрашнішій Подрузі — кортить взятися за розслідування. 

Тож дівчата разом долають невелику відстань і великі бар’єри, що 

відділяють їх від Девіса, сина РасселлаПікетта. 

Ейза старається. Вона старається бути хорошою донькою, 

хорошою подругою, хорошою ученицею і, можливо, навіть 

хорошим детективом. Але їй доводиться жити всередині спіралі 

власних думок, яка дедалі більше закручується. 
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5. Андрій Васильєв (псевдонім: Дорж Бату) – «Франческа. 

Повелителька траєкторій» 

У минулому Андрій Васильєв працював 

ведучим новин і готував репортажі з гарячих 

точок. А сьогодні він — оператор корекції 

траєкторій Центру керування польотами 

Національного управління з аеронавтики та 

досліджень космічного простору США. Герої 

його книжки, працівники НАСА, відповідають 

за траєкторії і орієнтацію сателітів, а також за 

підведення космічних кораблів на підхідні орбіти до міжнародних 

космічних станцій. У часі космічних робочих буднів з Доржем, 

його напарницею Франческою, полковником Вескоттом, Сарою, 

професором Расселом та іншими постійно трапляються кумедні та 

незвичайні історії. Найчастіше у різні халепи потрапляє сицилійка 

Франческа. Усе, до чого вона торкається, вибухає, горить і 

розбивається... А космос близько. 

Пановікова Діана, 9-В 
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СУЧАСНЕ СВІТОВЕ КІНО 

Лускунчик і чотири королівства, фільм 2018 

 Жанри: пригоди, сімейний, фентезі (США) 

 

Нова адаптація відомої казки Е. Т. А. 

Гофмана «Лускунчик і чотири королівства» 

обіцяла стати одним із головних фільмів 

грудня, який можна подивитися всією сім'єю 

перед Новим роком, щоб зарядитися 

святковою атмосферою, але, на жаль, в ній 

не виявилося ні граму магії. Фільм починається Різдвом у Лондоні 

на початку 19 століття і знайомить глядача з розумною і 

допитливою дівчинкою Кларою, у якої нещодавно померла мати, 

тому вони з батьком, братом і сестрою не особливо хочуть 

святкувати і веселитися. Але Клара отримує від мами подарунок - 

скриньку, і тепер її розум цілком займають пошуки ключа, який 

зможе її відкрити. Вона йде на різдвяну вечірку до свого хрещеного 

Дроссельмейер, відомого винахідника, і просить його допомогти. 

Направляючись за золотою ниткою, дівчинка потрапляє в чарівний 

світ, який колись відкрила її мати. Вона повинна захистити його 

мешканців від Матінки Коржик і її армії мишей. 

У фільмі зібрався дуже відомий акторський склад: Морган 

Фрімен, Кіра Найтлі, Маккензі Фой та інші. 

Якщо ви хочете отримати порцію новорічного настрою, 

провести час із родиною, я рекомендую вам цей фільм. 
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Людина-павук: Навколо всесвіту (2018)  

Spider-Man: Intothe Spider-Verse. Жанр: мультфільм 

Культовий супергерой тепер в анімації 

нового покоління!  

Знайомтесь, це МайлзМоралес. Звичайний 

підліток з Брукліна в Нью-Йорку, у якого тато 

працює офіцером поліції. І тато дуже сильно 

любить свого сина, намагаючись дати йому 

найкраще і захищаючи від різних бід. Але Майлз не такий 

звичайний, яким здається - він Людина-Павук. Як виявилося, не 

єдиний. Одна штука, яка називається суперколайдер, відкрила 

паралельні всесвіти, з яких з'явилися інші Люди-Павуки: Пітер 

Паркер, ГвенСтейсі, Нуарний павук і інші. Всі вони не підозрювали 

про існування один одного до цього моменту, але зараз їм потрібно 

об'єднати зусилля, щоб їх всесвіти не зникли назавжди. 

З’ясувалося, що підліток живе в світі безмежних можливостей 

Людини-павука, де костюм супергероя носить не тільки він. 

У головних ролях:  Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Ніколас 

Кейдж, Зої Кравіц.Якщо ви полюбляєте всесвіт супергероїв та 

фантастики, то ви не пожалкуєте, сходивши на цей фільм.  

Дублікат (2018) Фантастика, драма (США) 

Джонатан, на перший погляд, живе 

звичайнісіньким життям офісного 

співробітника, однак в дійсності він проживає 

два життя. Коли одна його особистість 

закінчує роботу вдень і лягає спати, 
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прокидається друга, яка веде активне нічне життя. Щоранку 

Джонатан переглядає відео від самого себе про те, що робила його 

друга особистість. Але одного разу в однієї з особистостей 

Джонатана з'являється дівчина, і це змінює все. 

Актори: ЕнселЕлгорт, ПатришаКларксон, СьюкіВотерхаус. 

Ця чудова фантастична історія вже сколихнула світ, тому 

кожен має подивитись її. 

Аквамен (2018) 

Бойовик, фантастика, фентезі 

Артур Каррі був сином працівника маяка 

на ім'я Том Каррі і жінки, яку звати Атланна. 

Уже в підлітковому віці Артур демонстрував 

неймовірну силу і швидкість, а також 

можливість дихати під водою і розмовляти з 

рибами. Будучи при смерті, Атланна розкрила 

хлопчикові правду: вона була Королевою 

Атлантиди, яка перебувала у вигнанні, і 

пообіцяла, що одного разу Артур стане правителем семи морів. 

Його батько дав йому освіту і навчив керувати своїми 

можливостями, що в кінцевому результаті  допомогло йому стати 

героєм на ім'я Аквамен. 

У фільмі знялися: Ніколь Кідман, Ембер Герд, ДжейсонМомоа.  

Під час перегляду фільму на вас чекають нереальні 

спецефекти, чудова акторська гра і дуже несподівана кінцівка.   

Власкова Ксенія, 9-В клас  
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УКРАЇНСЬКЕ 

КІНОМИСТЕЦТВО 
У нашій країні склався стереотип, що українське кіно низької 

якості, нецікаве або ж і взагалі відсутнє. За останні роки все 

змінилось і ми можемо побачити круті фільми у кінотеатрах чи 

на фестивалях, які нічим не поступаються голлівудським 

стрічкам. А переконатися у цьому 

допоможе невеличкий перелік цікавих 

фільмів #MADEINUKRAINE  2018-2019 

рр. 

2018 

«Легенда Карпат» 

Жанр: бойовик, мелодрама  

Фільм «Легенда Карпат» – 

історичний бойовик, який розповідає про 

Олексу Довбуша – ватажка опришків. Як 

розповідається у Карпатській легенді, 

Олекса Довбуш був геройським розбійником з відмінними бойовими 

навичками та даром бачити майбутнє. Олекса став сиротою у 

маленькому віці після того, як місцевий пан убив матір хлопчика. 

Усе своє дитинство головний герой провів у гірських лісах Карпат. 

Подорослішавши, Олекса повертається, щоб помститися за 

смерть матері. Та, окрім особистісного гніту, який він пережив, 

Довбуш бачить народне ярмо. У повстанні проти панів йому 

допомагають вірні послідовники. Разом вони становлять загрозу 

для будь-кого. 
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«Чорний козак» 

Жанр:фентезі 

Події розгортаються в ХVII столітті в українському селі. Ганна 

залишилась без чоловіка, бо той пішов на війну. Тепер вона сама 

господарює та виховує маленьку доньку. Від допомоги 

залицяльників жінка завжди 

відмовлялась. Та почали відбуватись 

дивні речі – щоночі хтось допомагає їй 

по господарству, виконуючи найтяжчу 

чоловічу роботу. Звернувшись до 

місцевої ворожки вдалося з’ясувати, 

що це Чорний Козак, якого прокляли і 

він ніколи не бачитиме сонячного 

світла. 

 

«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» 

Жанр: мультфільм, комедія, фентезі, пригоди 

 Часи королів, лицарів і магії. Руслан – бродячий артист, який 

взагалі не має успіху. Одного разу на вулиці він стикається з 

дівчиною Людмилою, у яку відразу ж 

закохується. Вона в небезпеці, а артист 

готовий зіграти роль лицаря заради 

дівчини. Руслан ще не здогадується, що 

Міла – дочка князя Володимира. Коли 

дівчину викрадає злющий Чорномор, 

хлопець хоче будь-що врятувати Людмилу. 
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Чаклун збирається використати любов красуні як жертву для 

продовження свого життя. Руслан пройде будь-які випробування, 

щоб знову побачити Людмилу та вирвати її з рук лиходія. 

 

 

2019 

«11 дітей з Моршина» 

Прем’єра: 03.01.2019 

Жанр:детектив, комедія 

Моршин завжди був вельми 

непримітним містечком в 

Україні. Багатьом він відомий 

тільки завдяки мінеральній воді, 

яку там виробляють. Але 

ходять легенди, що Моршин 

стоїть на місці падіння 

метеорита. Цей космічний 

об'єкт має досить немаленьку 

цінність – він складається з дорогого металу осмію, який не так 

то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику 

владу в місті та хотіла би заволодіти цим метеоритом, якщо він 

дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до 

об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану 

стоять 11 дітей, які мають свої цілі та не зупиняться ні перед 

чим. 

 

https://kino-teatr.ua/uk/main/films/genre_id/11.phtml
https://kino-teatr.ua/uk/main/films/genre_id/6.phtml
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«Захар Беркут» 

Прем’єра: 10.10.2019 

Жанр: бойовик,  драма 

1241 рік. Монгольська орда на чолі з 

ханом Бурундою рухається на захід, 

винищуючи все на своєму шляху. 

Дійшовши до високих Карпатських гір, 

військо зупиняється біля підніжжя. 

Однак вночі кілька місцевих мисливців - 

брати Беркути потайки пробираються 

в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан 

вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські 

поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який 

відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада 

гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, 

щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. 

 

 «Пригоди S Миколая» - 

історія про дорослішання і віру в казку 

Маленький хлопчик Артем нещодавно 

переїхав з великого міста у невеличке 

карпатське село. Наближаються свята, і, 

як і усі діти, Артем чекає на Святого Миколая. Але ж зовсім не 

такого! Якось перед ним з’являється Миколай власною персоною і 

приязно спілкується. Та насправді ніякий це не Святий, під його 
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образом орудує звичайнісінький злодій. . Хлопчику разом з сестрою-

підлітком і місцевими дітлахами доводиться виявити справжню 

згуртованість, сміливість і винахідливість, щоб перемогти лиходія 

і врятувати справжнього Святого. І цьогорічні зимові свята 

мають стати особливими. 

Сімейна пригодницька комедія «Пригоди S Миколая» стала 

одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та 

отримала 22,9 млн. грн. державного фінансування. Загальний 

кошторис склав 38,2 млн. грн. Саундтреком стрічки стала нова 

пісня гурту «O.Torvald», написана спеціально з цієї нагоди. 

Жанри: комедія, пригоди, сімейний 

Актори: Василь Вірастюк, МашаЄфросиніна, Максим Лучак. 

 

“Я, ти, він, вона” 2018 

Час як не можна краще перевіряє 

любовні стосунки на стійкість. Через 10 

років подружнього життя навіть у 

найромантичніших і найміцніших пар 

потроху згасають почуття, і вони 

поступово втрачають інтерес один до 

одного. Яна з Максимом потрапили саме в цю сумну подружню 

ситуацію, коли у них радше не любовні відносини, а просто повага 

один до одного. Щоб щось змінити в житті, пара вирішила 

розлучитися. Суддя їм дав один місяць на роздуми - а раптом щось 

зміниться. І коли вони отримають свободу, в їх житті з'явиться 
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багато нових емоцій, неймовірні події і цікаві люди. Може, варто 

так завжди жити? 

- Це десята повнометражна робота студії "Квартал 95". 

- У фільмі звучить музика українських виконавців: "Антитіла", 

"Время и Стекло", Сергія Бабкіна та групи "Без обмежень". 

Режисер: Володимир Зеленський 

У ролях: Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя 

Дорофеєва. 

Захоплююча комедія, яка сподобається кожному. 

Дике Поле (2018) 

За сюжетом, Герман повертається в 

місто свого дитинства в степах Донбасу, 

щоб знайти зниклого брата і врятувати 

його бізнес. Однак реальність виявляється 

хисткою, майбутнє - невизначеним, а минуле 

викликає занадто гостру ностальгію. Ця 

лірична і жорстка, соціальна і метафізична, меланхолійна і 

реалістична історія сповнена безмежних просторів, спогадів, 

сновидінь, мрій, джазу і духу справжньої дружби. 

Жанри: вестерн, драма, комедія, пригоди 

Сумний, повчальний фільм, який не може не запасти в душу до 

небайдужих. 

Актори: Олексій Горбунов, Олег Москаленко, Володимир 

Явненко 

Савагірова Мар’яна 11-Б 

Власкова Ксенія, 9-В 
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МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

Мода. Тренди зими 2018-2019 

У цьому сезоні вся мода базується на стилі 80-х, тобто на 

яскравих, комфортних та “великих” речах. Головною вимогою 

стилістів до модних речей є одне –  бути комфортною. Саме тому 

останні роки у моді залишається стиль “оверсайз” . Це речі вільного 

крою, які є значно великі своєму хазяїну.  

 

 

 

 Верхній одяг 

 Пончо 

 Пуховики  

 Шуби зі щтучного хутра  
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 Дублянки  

 Дуті куртки  

 Куртки у стилі оверсай 

 

Головні убори 

 Шапка-балаклава 

 Шапка-ушанка 

 В`язані шапки 

 Берети  

 Шапка з помпоном    
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Взуття 

 Ботильйони і чоботи з квадратним носком 

     Взуття на стійкому каблуці 

 Взуття з гострим носком і на гострому або трикутному 

підборах 

 Взуття у клітку, смужку 

 Зимові чоботи на шпильці 

 Черевики у стилі “мілітарі” 

 

 

 

Головними принтами цього сезону стали  шотландська клітка 

та тваринний принт (леопарди, зебри, тигри і жирафи всіх кольорів 

веселки). Їх використовують і у верхньому одязі, взутті, аксесуарах, 
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костюмах та голосних уборах. 

 

Головними кольорами стали: 

 Зеленийкецаль (Quetzal Green) 

 Червона груша (Red Pear) 

 Героїчний мак (Valiant Poppy) 

 Рудий апельсин (Russet Orange) 

 Пелюсток крокусу (Crocus Petal) 

 Теман-синій (Nebulas Blue) 

 Цейлонський жовтій (Ceylon Yellow) 

 Лаймлайт (Limelight) 
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 Оливковий (Martini Olive) 

 Ультрафіолет (Ultra Violet) 

 

 

 

У наш час мода змінюється дуже швидко. Стилісти майже 

кожен сезон вигадують нові тренди. Тому не поспішайте відкладати 

ваші речі подалі, або повніть змінювати гардероб, скоріше за всього 

через декілька сезонів вони знову стануть актуальними. Будьте в 

курсі всіх модних новинок та одягайтеся взимку тепліше. 

 

Зубець Софія, 9-В  клас 
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І ЩЕ ТРОХИ ПРО МОДУ 

 

Інститут кольору Pantone назвав відтінок, який стане 

найактуальнішим у 2019 році. Наймоднішим у наступному році 

буде кораловий колір (Pantone 16-1546 LivingCoral). Інститут 

Pantone вже протягом 20 років обирає колір року, який стає 

орієнтиром на створення колекцій для дизайнерів.  

Ключові тренди осені складні і самодостатні. Їх можна 

носити як самостійно, так і змішувати між собою в будь-яких 

пропорціях. Головне – мода цього сезону поважає небанальні 

поєднання і змінені пропорції тіла.  

 «Анімалістичний принт» 

Цієї осені нікуди не сховатися від великої кількості 

анімалістичних принтів. Мальовничі плями шкур леопарда, 

оцелота, зебри і тигра густо покрили подіуми чотирьох головних 

модних столиць світу. Особливо ефектний вигляд матимуть 
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нетрадиційні колірні поєднання "хижих" забарвлень з рожевим, 

малиновим або червоним. 

 

«Логотипи» 

Розпочата кілька сезонів тому лихоманка під назвою 

"логоманія" в новому сезоні зменшувати обертів не планує. Не 

залишилися до неї байдужі цієї осені навіть такі стійкі до масових 

тенденцій бренди як MaxMara і Prada. 
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«Кейпи» 

Loewe, SaintLaurent, IsabelMarant і Missoni знають толк в 

правильному верхньому одязі на осінь. Вузькі пальта і піджаки, 

немов зняті з чоловічого плеча, змінюють просторі і розкішні 

кейпи. Знову одяг супергероїв, оперних 

співаків і ченців-капуцинів справно слугуватиме на модній 

службі. 
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 «Багатошаровість»  

Багатошаровість не можна назвати чистим трендом цієї 

осені. Як тільки стає холодно, природно, що вбрання починають 

сповзатися в один великий текстильний "пиріг". Головна 

відмінність цього сезону – "найсмачніші" поєднання фактур. 

Нейлон з хутром або шерстю, оксамитом чи шкірою. 
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«Сукня зі шкіри» 

Шкіряні вбрання в епоху #MeToo схожі на справжні модні 

лати і уніформу розгніваних домінатрікс. На поясі чи ні, довгі або 

мінімально короткі, похмуро чорні або життєрадісно помаранчеві 

– без них модний пазл цієї осені не складеться. 



65 
 

 

 

«Срібло» 

Вбрання в монолуках під кодовою назвою allinsilver зроблять їх 

володарку схожою на стрімку срібну кулю, на дівчину з 

футуристичних 1960-х або на головну діву танцполу з 

вісімдесятих. 
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Плісирування 

Дрібне і ніжне плісирування на сукнях і спідницях 

затремтіло першим вересневим холодком. Носити їх будемо з 

брюками як у Valentino, двоколірними гетрами Sacai або 
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пухнастими мохеровими светрами як у Balenciaga. Плісирування –

 найлегший і витончений тренд сезону. 

 

 

 

 

«Твід» 

Без твіду не минає жоден осінньо-зимовий сезон. І якщо раніше 

з якоїсь причини ви обходили цей благородний матеріал стороною, 
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то новий сезон – саме час навчитися носити складноскроєнні 

вбрання з твіду. 

 

 

 

«Відтінки горіха і каштана» 

Головні відтінки сезону носять романтичні і кінематографічні 

назви. Іржа, колір дозрілого каштана, горіховий, охристий і 
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гірчичний матимуть відмінний вигляд у образах саме з осінніх 

колекцій. 

 

 

 

«Шовкові хустинки» 
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Тренд, більш доречний влітку, проте матиме органічний 

вигляд і в осінній період. І справа не тільки в строкатості образів, 

немов зшитих з безлічі шовкових хусток. Дизайнери Gucci, 

OscarDeLaRenta і Moschino чудово знають, що в компанії з 

шкіряними куртками, теплими головними уборами та об'ємними 

кольоровими ботфортами, сукні з шовку нагадуватимуть довгий 

останній поцілунок літа перед затяжними холодами. 

 

 

 

Савагірова Мар’яна 11-Б  
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МУЗИЧНА АФІША УКРАЇНИ 

 Надзвичайно талановитий український народ славиться 

розмаїттям неперевершених музичних творів. Музичність та 

співучість є одними з характерних рис українського народу. 

Сьогодні українська музика вражає не тільки Україну, а і весь світ.  

 Українські пісні 2018: 

1. «Бумбокс» – «Твій на 

всі 100%» 

«Твій на всі 100%» - уже 

другий сингл з майбутнього 

альбому «Бумбокс» – «Таємний 

код». Першим релізом стала дуетна композиція «Тримай мене» з 

лос-анджелеською групою TheGitas. 

За словами лідера гурту «Бумбокс» АндріяХливнюка, нова 

пісня«Твiй на 100%» – це на сто відсотків реальна історія. «Пісня, 

на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто 

мені «вивалила» свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня 

була написана швидко, за один переліт, може, тому вона така 

драйвова», – поділився музикант.  

2. Олена Луценкко – «Над Україною» 

Переможниця шоу Голос країни 8 

Олена Луценко презентувала 

дебютний кліп на авторську 

композицію «Над Україною».  У кліпі 

співачка постала в чарівному 
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українському вбранні. При цьому її голову, крім традиційного 

віночка, прикрашали довгі платинові афрокоси, що не зовсім 

вписується в амплуа народної співачки. 

"Ми прагнули показати всю красу та велич нашої України! 

Нашу силу та незламність! А найголовніше – це любов до нашої 

Батьківщини!" – прокоментувала прем'єру  Олена. 

 

3. DZIDZIO – «Моя любов» 

Дуже популярний 

DZIDZIO представив 

кліп на пісню «Моя 

любов», яка стала 

саундтреком до 

романтичної комедії 

«DZIDZIO ПЕРШИЙ 

РАЗ». У  новому кліпі DZIDZIO перевтілився на янгола – такого 

собі бога Купідона з німбом, крильцями, луком та золотими 

стрілами, який спостерігає з небес за історією кохання двох людей 

і максимально допомагає їм відкритись одне одному та 

насолоджуватися любов'ю. 

«В пісню і кліп на ім'я «Моя Любов» я вклав великі почуття. 

Відкрийте своє серце, і тільки зі щирими намірами у ньому заживе 

справжнє кохання. Ця пісня для людей, щоб вони за всіма 

негараздами і образами, що їх оточують в житті, згадали собі, що 

є Любов!» – прокоментував прем'єру артист. 
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4. Джамала – «Крила» 

Популярна  

українська співачка 

Джамала розчулила 

шанувальників новим 

кліпом на пісню 

«Крила». 

 

У кліпі знялися маленькі спортсмени: вершниця Капітоліна 

Адаменко, фехтувальниця Аліса Залісіна, акробат Гліб Вовченко, 

боксери Єгор Поляков і Антон Підгірний і балерина Варя Бусько. За 

сюжетом герої борються зі своїми страхами і невпевненістю, 

перемагають їх і виявляються переможцями. 

 

5. Сергій Бабкін – «Дихай повільно» 

Музикант Сергій Бабкін 

випустив український трек 

«Дихай повільно» та одразу 

презентував лірик-відео на 

нього. Пісня увійшла до свіжого 

альбому артиста «Музасфера». 

Сергій Бабкін традиційно вклав 

у нову пісню особливий месендж 

– «Дихай повільно» провокує появу усмішки на обличчі і просить не 

квапитись, зупинитись та відчути тишу. «Не бути в потоці 

неможливо, але вийти на час і спостерігати за ним з боку можна. 
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Треба просто відключитися від усього. Створити цілковиту тишу. 

Чітко і ясно почути темпоритм свого дихання. Чистка, 

перезавантаження, медитація і просто відпочинок. Свій я називаю 

«Дихай повільно», – прокоментував прем'єру артист. 

6. Антитіла – «LEGO» 

Гурт Антитіла потішив 

шанувальників прем'єрою нового 

треку. Група презентувала кліп 

на пісню "LEGO", яка стала 

головним саундтреком до нового 

фільму студії Квартал 95 – "Я, 

ти, він, вона". Нову пісню гурт 

Антитіла написав спеціально для 

цього фільму, який вийде у 

прокат уже 27 грудня 2018 року. "LEGO" – саундтрек 

романтичної комедії від Кварталу 95, тож і в кліпі ми побачили 

ексклюзивні кадри стрічки, де знялися Надя Дорофєєва, Євген 

Кошовий, Настя Коротка та інші зірки. 

 

Відео "LEGO" складається із кадрів, що інтригують і 

передають справжні емоції музикантів групи та акторів фільму. 
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7. Христина Соловій – «Шкідлива звичка» 

Відома співачка 

Христина Соловій 

випустила кліп на 

пісню "Шкідлива 

звичка". Несподівано 

для шанувальників у 

новому відео 

компанію зірці склав 

популярний український блогер Ян Гордієнко (YanGo).  

Пісня "Шкідлива звичка" ввійшла до нового альбому Христини 

Соловій "Любий друг". Цікаво, що це перший трек, який співачка 

написала у співавторстві з рідним братом Євгеном. При цьому в 

кліпі на ліричну композицію з'явився не він, а 20-річний відеоблогер з 

Краматорська YanGo. 

Пановікова Діана, 9-В 

 

 


