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Вітаємо

Останні дні травня настають, як зав-
жди, несподівано, хоч чекаємо ми їх цілий
рік, поглядаємо на календар і придивляє-
мося до змін у природі та все зітхаємо:
коли б уже. А ось настає 29 травня, і ми
не готові ні до чого: ні до вирішального
кроку в незвідане доросле життя, ні до
ЗНО, привид якого бовваніє на горизонті,
ні до тієї прославленої самостійності,
якої так хочеться і яка так лякає.

А останній дзвоник своїми малино-
вими переливами скличе до ліцею учні-
вську громаду разом із батьками, вчи-
телями, давніми випускниками, гостями
й друзями. І об’єднає їхню долю щемли-
вим почуттям радості й тривоги. Бо
для тих, заради кого планується це
дійство, перегортається сторінка не од-
ного дня – цілого життя. Не щороку,
дорогі випускники, хоч пережили десять
«останніх дзвінків», ви стояли в шерензі, з
якої стартують у доросле життя. А
тому ви сповнені надії й дивного почут-
тя невідомості: а як воно буде, коли що-
ранку не відкриватимуться перед тобою
двері рідного ліцею. Нічого дивного, адже
закінчення навчального закладу не при-
водить само собою до становлення осо-
бистості і ви, діти, потребуватимете ще
моральної й матеріальної підтримки.

Тому шануйте своїх батьків, не про-
сто сподіваючись на їхню опіку, а й будьте
опорою їм – ви, їхня надія, з ким вони
пов’язують мрії про свої нереалізовані
плани й задуми, бо ви – найкращий спосіб
для них побачити себе іншими, сучасни-
ми, оновленими, з більшими можливос-
тями. Ви – їхнє продовження.

Здобути вищу освіту цього року ма-
ють намір усі випускники ліцею, які успі-
шно склали ЗНО з української мови і
літератури з достатніми результата-
ми, переступили «високий поріг» пригод-
ності й мають можливість боротися
за своє місце під сонцем вищої освіти.

Хай буде правильним ваш вибір: не
женіться за примарним щастям еконо-
мічних геніїв і юридичних казуїстів.
Зверніть свою увагу на такі рідні нашо-
му менталітету сфери, як аграрний сек-

тор, промислове виробництво – інже-
нерія. Не з’явиться нізвідки добробут,
якщо він не буде створений руками й ро-
зумом молодих. А в умовах нашої аг-
рарної цивілізації, яка стоїть на грані
загибелі, свій розум, зусилля і фантазію
треба скерувати на її врятування.

Але ким би ви не стали, – то ваш
особистий вибір, – не забувайте зали-
шатися людьми.

Хай щастить вам на життєвих до-
рогах.

Хочеться звернутися до всіх
ліцеїстів, хто ще залишається у стінах
ліцею.

Правила гри на освітянському про-
сторі швидко змінюються. Часом не
тільки учні, а й учителі не в силі вслідку-
вати за новітніми процесами. Тому
тримайте в руках норовливого коня
фортуни.

Десятикласники, час визначатися із
стратегією й тактикою участі в ЗНО
2016 року, добре вчити всі предмети, при-
діляти максимум уваги українській мові
– предмету, який став своєрідною пе-
репусткою до самої ідеї навчання у
вищій школі.

Дев’ятикласники, пам’ятайте, що з 1
вересня ви будете належати до старшої
школи – на вас найбільші надії, ви стане-
те опорою педагогічного колективу в но-
вому навчальному році.

Восьмикласники, можливо, ви стане-
те учасниками експерименту із ЗНО по
закінченні дев’ятого класу. І знову таке
старе, як світ, побажання: учіться.

Нічого не дається легко, благород-
ство людини виявляється в умінні та
здатності трудитись.

І все-таки вам простіше, як випуск-
никам: двері ліцею залишаються відкри-
тими для вас.

Хай благословить доля щедрими да-
рами всіх тих, хто вчить і навчається,
хай дарує мир нашій землі, хай запанує
злагода в нашій країні.

Зі святом вас, дорогі друзі.
Михайло Григорович Яременко

Вітаю викладачів із закінченням навчального року! Я
впевнений, що ця сторінка ліцейського життя має над-
звичайно велике значення для учнів ліцею, навіть якщо
вони поки що цього не усвідомлюють. Ви докладаєте
надзвичайно багато зусиль, роблячи ліцей домом для
багатьох із нас. Як випускник 2008 року, я завжди
знаходжу нагоду завітати до ліцею, коли прилітаю до
України. Завдяки доброті, турботі та опіці, якими
наповнені ваші серця, роки перебування в ліцеї асоцію-
ються лише із найтеплішими емоціями. Знайте, що
ваша праця – недаремна і вона дає плоди в різних
куточках планети.

Із повагою,
Тарас Мельниченко

Випускник Голден Гейт Університету (Golden Gate University)
Master of Business Administration with a Marketing concentration

Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США

Благослови, доле, хто вчить і навчається
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Мислення людини будується на асоціаціях. Колись
одного мого земляка, світлої памяті Сидора Максимови-
ча, запитували, що таке партія. Образність паралелізму
того поважного чоловіка вражає метафоричністю карти-
ни, достойною багатого українського фольклору з його
часом геть-то сюрреалістичними малюнками «Партія –
це таке колесо (він мав на увазі круг), яке крутиться і
крутиться. І хто не втримався на ньому й вилетів за його
межі, той уже ніколи на нього потрапити не зможе», –
говорив єдиний на все село комуніст, який перейшов у
кращий світ ще всередині60-х років, залишивши наш хутір
навіки позакомуністичним. Більше ніхто з моїх земляків
на тому колесі так і не побував.

– А до чого тут колесо? – запитаєте ви.
Усе наше життя – це якісь колеса: потрапить наш

випускник до вузу – тримайсь на колесі, бо вилетиш;
організував сім’ю – шануйся, бо втратиш і назад не по-
вернешся; а професія, робота, посада – чим не колесо?

А наша мова піде про колесо, яке крутиться ось уже
з 2007 року – це ЗНО – і на якому ми, з усіх сил трима-
ючись, намагаємося залишитися в числі гідних, і хоч і
рухаємося по його площині як фігури по шахівниці, а все
ж надійно ввіходимо до ста, ба навіть п’ятдесяти кращих
шкіл України. Ця традиція давня, але як приємно, коли
на сторінках відомого журналу «Фокус» (правда, російсь-
комовного) музикою звучать фрази: «Лучшие школы
страны» – а це й ми, виявляється, «Места знаний» – і на
карті України на теренах Київської області – єдина ма-
лесенька точка – це Білоцерківський економіко-право-
вий ліцей. І чого вам ще треба, учні міських і сільських
шкіл, батьки абітурієнтів, не всіх, а тих, хто справді хоче
знань собі чи для своїх дітей? У ліцей ідіть, у місце знань.

За результатами ЗНО 2014 року ліцей займає 37 місце
в Україні (із двадцяти тисяч шкіл), перше в області й
перше в місті. Це робота педагогічного колективу й стиль.
Не думаю, що хтось заперечить.

Хочеться зацитувати з журналу «Фокус», не про нас,
звісно, а так, для абітурієнтів, особливо тих, хто вагаєть-
ся, де здобути середню освіту – якісну й надійну.

«Підсумок шкільної освіти – знання, атестат і бал зов-
нішнього незалежного оцінювання. За логікою, найваж-
ливіше – це якраз знання, але при вступі до ВНЗ ко-
лишнім школярам більше пригодиться ЗНО. У більшості
вищих навчальних закладів одержані при тестуванні оцін-
ки формують від половини до 90% прохідного балу. Вихо-
дячи з цього, «Фокус» відібрав кращі школи України, ви-
пускники яких одержали максимальні оцінки на остан-
ньому тестуванні (2014). Одержані результати ми звели в
рейтинг кращих середніх навчальних закладів для кож-
ного регіону й усієї країни».

Піти за конкурсом
Із чого складається конкурсний бал при вступі до ВНЗ.
Сума балів за кожний сертифікат, який вимагає виш

(сертифікат з української мови й літератури обов’язко-
вий) – не менше 20% з кожного предмета.

Бали, одержані на вступному конкурсі (творчих і
фізичних здібностей) у випадку його проведення вузом
– не більше 50% для напрямків «мистецтво й архітекту-
ра»; не більше 25% у решті випадків.

Середній бал атестата – 10%.
Бали за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраї-

нських учнівських олімпіад з базових дисциплін; призе-
ри ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт в МАН України) – 5%.

Бали за успішне закінчення підготовчих курсів вузів
(із природничо-математичних та інженерно-технічних
спеціальностей) – 5%.

Не думаю, що випускники 2015 року не знають цієї
схеми, скоріше це інформація для батьків. Та як зазна-
чає журнал «Фокус», усе-таки бали ЗНО – основа для
вступу в вищі навчальні заклади. З цієї точки зору будь-
хто з учасників рейтингу «Фокуса» гарантує вищу осві-
ту випускникам. Але, нагадую, що йдеться про 2014 рік,
– вони вже й так студенти.

А ось що стосується випускників 2015 року й тих, хто
зараз у 10, 9 класах, то вони мусять теж знати порядок
формування рейтингу випускника, щоб не вилетіти з того
колеса, яке все крутиться й крутиться...

Володимир Франкович

 Основна сесія Додаткова сесія 
українська мова  

і література 24 квітня 9 червня 

французька мова 3 червня 18 червня 
німецька мова 5 червня 23 червня 
іспанська мова 8 червня 25 червня 
англійська мова 10 червня 30 червня 

математика 12 червня 1 липня 
російська мова 15 червня 2 липня 

біологія 17 червня 3 липня 
історія України 19 червня 6 липня 

фізика 22 червня 7 липня 
географія 24 червня 8 липня 

хімія 26 червня 9 липня 

Графік ЗНО-2015

Телефон інформаційної підтримки Українського цен-
тру оцінювання якості освіти (044) 486-09-62

   
     


 



       
     

   
  

      
     
     
    
       
     
   
      
        
  
        
       
     
      
         
       
      
       
   
       
         
         
       
        
      
     
      
      
   
       
       
      

    
    
     
        
      
     
        
      
   
      
    
     
    
     
       
 
        
        
 
   
  
 
      
       


    
      
     
 
     

      
     
       
     
 
     
  
  

        
       
  
  

   
 

       
       
    
    
  
  

      
       
        
  

   
       
      
    
  
 
   
       
      
        
       
     
     
     
   

           
 
       

       
     
    

         
    
       

          
       
     
       

        
   

  

 
    

 
 

 
     
 
 

Прізвище, ім’я Група Місце 
Основи правознавства 

Середа Надія 42 ІІ 
Економіка 

Ніколенко Анна 31 І 
Гейко Каріна 31 І 

Історія 
Зубарєва Ольга 21 ІІІ 

Біологія 
Тимошенко Катерина 41 ІІІ 
Москаленко Катерина 11 ІІІ 
 

 
   
 
 

Прізвище, ім’я Група Місце 
Економіка 

Гейко Каріна 41 учасник 
 

     
     
  

       
    

     
    

     
   
  
   
    
     

   
   
    
  
   
    

   
        
     
   
 
     
    
    

   
    
    

    
       
   
     

     
 
       
 
    
    
   
    
 
      
  
      
   

Каталог учнівських
науково-дослідницьких робіт

2014/2015 н.р.

Прізвище, ім’я Група Місце 
Українська мова 

Паюнова Олена 31 ІІ 
Акастьолова Катерина 41 ІІ 

Основи правознавства 
Середа Надія 42 І 
Липовенко Юлія 42 ІІ 

Економіка 
Гейко Каріна 41 І 
Анна Ніколенко 31 І 

Історія 
Зубарєва Ольга 21 І 
Шнайдер Віта 42 ІІ 

Фізика 
Леськів Олександр 31 ІІ 

Географія 
Богинська Катерина 41 І 

Математика 
Плахотнюк Олександра 11  ІІ 
Гейко Каріна 41 ІІІ 
Крумка Маргарита 21 ІІІ 
Леськів Олександр 31 ІІІ 

Біологія 
Тимошенко Катерина 41 І 
Москаленко Катерина 11 І 
Таланчук Євген 21 ІІ 
Паюнова Олена 31 ІІ 

Хімія 
Плахотнюк Олександра 11  І 
Атаманчук Олена 31 ІІ 
Ільїна Ольга 21 ІІІ 

Астрономія 
Ямбуренко Вадим 41 ІІІ 
Атаманчук Олена 31 ІІІ 

Польська мова 
Конаржевська Фаїна 41 ІІІ 
 

О ф і ц і й н о
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Як склалося традиційно, щороку у першу суботу квітня в ліцеї проводиться уч-
нівська наукова конференція «Філософські читання».

Цьогорічна тема викликана до життя складною соціально-політичною й гумані-
тарною ситуацією в країні, тому звучала вона так: «Небанальність гуманності».

Конференція пройшла на високому організаційному, змістовому й представниць-
кому рівні. Серед запрошених були кандидати філософських наук Любов Терехова (нат-
хненник читань, член організаційного комітету), Кирило Азархін, аспірант кафедри
загальної психології КНУ ім. Тараса Шевченка Ілля Ягіяєв, студенти-магістри різних
факультетів Шевченкового університету Анастасія Аветисян, Анатолій Демещук,
магістр економіки Максим Беркаль, студенти КНУ та Національного технічного
університету «Київський політехнічний інститут».

Головою журі вже кілька років є О.В.Ярмола – кандидат філософських наук, до-
цент кафедри філософії та політології Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету, боєць Окремої 93 механізованої бригади, який в даний час виконує свій
патріотичний обов’язок в зоні АТО.

Сутність тези «Небанальність гуманності» трактує кандидат філософських наук
Кирило Андрійович Азархін.

Небанальність гуманності

Оскільки назва наших
філософських читань є
прямим посиланням до
найвідомішої праці Ханни
Арендт «Ейхман в Єруса-
лимі: доповідь про ба-
нальність зла», варто роз-
глянути деякі положення
цього твору аби, спираю-
чись на них, говорити про
небанальн іс ть  гуман-
ності. У згаданому творі
Ханна Арендт висвітлю-
вала судовий процес над
Адольфом Ейхманом
для часопису «The New
Yorker». Ейхман – нацис-
тський посадовець персо-
нально відповідальний за
масові знищення євреїв під
час Другої Світової війни.
Після війни він спромігся
втекти до Аргентини й
уникнути Нюрнберзького
процесу, але спецслужби
Ізраїлю викрали його й
привезли в Єрусалим, де
Ейхмана було засуджено і
страчено. Ханна Арендт,
намагаючись усвідомити та
зрозуміти, як могла люди-
на вершити злочини тако-
го рівня, дійшла цікавих і
водночас страшних вис-
новків: великих негідників
майже не існує. Людина
схильна знімати з себе
відповідальність, і тим лег-
ше їй це вдається, чим
плавніше вона опиняється
в ситуації, що конфліктує
із мораллю. Не треба бути
злим, щоб робити зло.
Більш того, не треба взагалі
робити нічого особливого.
Ейхман був нормальною
людиною, занадто нор-
мальною, жахливо нор-
мальною. Ханна Арендт
виявила, що він не був ані
монструозним генієм зла,
ні особливим антисемітом,
ні боягузом. Ейхман був
просто дурнем, – пише
Арендт, – який не вмів ро-
бити те, що відрізняє лю-
дину від тварини – перед-
бачати наслідки своїх дій.
Так само Арендт зауважує,
що певну долю відповідаль-
ності за Голокост несуть
навіть керівники єврейсь-

ких громадських організа-
цій, адже нерідко, співпра-
цюючи з ворогом, вони самі
заганяли себе в глухий кут.
Банальність зла, яку заува-
жила Ханна Арендт, вияв-
ляється в діях жертв так
само, як і в зізнаннях Ейх-
мана про те, що він просто
добре виконував свою робо-
ту.

Людина як істота
відмінна від природи і тва-
рин має три спроможності,
ці формулювання Арендт
успадкувала від Канта, –
мислення, судження (оцін-
ку) і волю. Мислення поза
усякою мораллю дозволяє
нам проникнути в структу-
ру речей, побачити зв’язки
між подіями, але за оцінку
явищ чи намірів відповідає
здатність судження. Воля ж
завершує тріаду властиво-
стей розумної істоти й доз-
воляє втілити в реальність
те, із чим людина погоди-
лася. Адольф Ейхман заз-
нав невдачі якщо не на пер-
шому, то точно на другому
рівні – на рівні судження.

З комп’ютерних ігор нам
знайома ситуація, коли, ви-
конавши якийсь квест, де-
яке завдання, ми чуємо ба-
дьору музику й отримуємо
повідомлення на весь ек-
ран: «Ти зробив те й те, мо-
лодець!». Поза кадром віде-
огри найчастіше присутній
режисер, який розказує
гравцеві, що робити. Так
само батьки підбадьорюють
дітей, коли вони чинять доб-
ре, сварять – коли негідно.
Але життя – не гра. Люди-
на виростає й авторитет
батьків уже не той, і пра-
давні книги, навіть якщо
слідувати їхнім заповідям,
залишаються мовчазними.
Ростити в собі той дух, який
може розуміти й вирішува-
ти – це обов’язок людини
саме як людини.

Небезпека і водночас
вічна властивість соціально-
го життя, яка коріниться в
невіддільності індивідуума
від суспільства, – це те, що
людина постійно перебуває

під впливом думок, тверд-
жень, розповідей, які роз-
повсюджуються іншими
людьми. Завжди є небезпе-
ка під впливом чужих ідей,
нерідко висловлених без
усякої високої або навіть
серйозної мети, нами ж не
продуманих до кінця, діяти
сліпо й непомітно для себе
«заїхати» в ситуацію, яка
вимагає від нас карколом-
них етичних рішень, тоді як
витоки цієї ситуації так чи
інакше можна було просте-
жити ще давно. Згадаймо,
як Маленький Принц ви-
корчовував маленькі баоба-
би зі своєї планети, щоб
вони ні в якому разі не ста-
ли великими, бо тоді викор-
чувати їх було б набагато
важче. І згадаймо, що слово
«культура» означає саме
обробку землі – плекання
цінностей, пильнування заг-
роз, зусилля постійне, без-
сонне, цілеспрямоване, не-
банальне.

Фрідріх Ніцше, якого
так любить молодь, писав
про необхідність переоцін-
ки всіх цінностей. Погоди-
мося, але варто зауважити,
що переоцінка потрібна не
тому, що старе розуміння
цінностей перестало бути
актуальним і от тепер тре-
ба все переставити з ніг на
голову. Ні, проблема в тому,
що природний стан ціннос-
тей – це стан їх забування.
Вони тяжіють до виходу з
поля нашої уваги, перетво-
рюючись на уклад, на
життєсвіт, на спокійний і
затишний хід подій, який
може приховувати і злочи-
ни, як це було в нацистській
Німеччині. Потрібна пере-
оцінка цінностей справді,
адже цінності постійно ма-
ють оновлюватися в своєму
статусі орієнтира, знову ус-
відомлюватися, знову засто-
совуватися відносно світу,
що такий мінливий. Це –
наша відповідальність як
людей.

Азархін Кирило,
кандидат філософських

наук

Дзвенить іскрою «Золота підкова»

Вітер мандрів
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Запах кропу, або
Ви писали, ці не пишуть

Так-так, ви не помилилися. Це саме той запах, який
ви чуєте, краще – відчуваєте на наших городах у роз-
повні літа, коли вся Україна купається у хвилях дости-
гаючих злаків, хвилями літає пахучий пилок, а понад усім
панує особливий пряний запах кропу.

З легкої руки українського письменника Євгена Гуца-
ла цей образ-запах став архетипним для української мен-
тальності. Він із ряду тих унікальних атрибутів, що
зв’язують нас із рідним краєм! Згадайте з Грибоєдова
«…и дым отечества нам сладок и приятен», у Лесі Ук-
раїнки «Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та
коханий», у Вороного – «євшан-зілля».

Щоб ви краще зрозуміли цей символ, раджу прочита-
ти драму Івана Кочерги «Фея гіркого мигдалю» – там
теж про це.

А в Євгена Гуцала – запах кропу. Що вкладається у
цей образ? Спогад про дитинство, рідний край, дорогі сер-
цю картини й незабутніх людей, і взагалі все, що втраче-
но, але може повернутися через легкі асоціації, які розбу-
дять спогад, уяву, відродять у пам’яті незабутній чар
дитинства й отроцтва, нагадають, що є речі, без яких
ми ніхто, бо це вони народили нашу любов до рідного краю,
яка так щемливо набігає на очі, що аж за повіки щипає.

Цим «запахом кропу» для багатьох випускників попе-
редніх років став ліцей, а для мене – ті замітки, які

надсилають в редакцію вони з Китаю, США, Польщі, Ма-
кедонії, Словаччини, Німеччини, Швейцарії і різних міст
України…

Власне, не мною видобуто з глибин літературно-чи-
тацького досвіду цю гарну поетичну метафору. Її відно-
вив Юрко Паустовський у п’ятдесятому числі «Ліцейсь-
кого мудреця». Спасибі йому. Тішить серце сама думка:
ті писали (бо читали), ці не пишуть. Але нехай-но пе-
рейме їх ностальгія, і цілющим запахом кропу озветься
їхнє перо.

А зараз пропоную читати: ви ще їх знаєте, хоч вони
вже за ліцейським горизонтом, вони, – мій запах кропу.

Володимир Франкович

  
     

  
  
      
  
   

Хіба це мало –
незабутня мить?

     
     
     
     
   
     
     
     
   
     
  
  
     
    
   
    
      
   
  
   



    
     
     

     
  
 

      
  
     
  

 
     
    
     
   
    
    
   

 

Ви ніколи не запитували себе,
що таке душа і чи існує вона
взагалі? На цю тему можна дис-
кутувати вічно, адже конкретну
відповідь знайти неможливо. І
кожен, хто впевнено каже, що
душа існує або ж не існує, поми-
ляється.

На мою думку, душа – це не
та впадинка, що знаходиться між
кістками ключиці, не те, що прий-
нято вважати за дійсність.

Душа – це не продукт. Її не-
можливо купити, продати, здо-
бути, або ж привезти з іншої краї-
ни. Неможливо знайти в мага-
зині антикваріату чи придбати
на Андріївському узвозі. Це без-
цінний дар, який не можна відчу-
ти на смак чи дотик, але його
потрібно оберігати від зла і люті
людей. Адже зла немає на Землі
в чистому вигляді, його пород-
жує саме людство.

Душа – це вічне, вона
вміщується в долоньку, яку по-
трібно стиснути в кулак і не роз-
тискати, бо ж, як мені завжди
здавалось, розпускаючи пальці,
ми втрачаємо чиюсь «душу»,
відкриту нам, як коробка цуке-
рок. Душа або є, або її взагалі
немає. З нею народжуються, і з

     
З таким твердженням

легко погодитись. Усі ми
вчимося на своїх помил-
ках, адже такий спосіб са-
мовдосконалення є найе-
фективнішим. Але навіщо
ж тоді перемога? Що вона
значить? Для того, щоб її
досягти, ми докладаємо
багато зусиль, долаємо
різні перешкоди, і що має-
мо: ми нічому не навчи-
лись. Ми всього лише до-
сягли своєї мети.

Так, згоден, можливо,
це було везіння, можливо,
удача, але ж все одно вона
навчає, і на мою думку,
більше, ніж поразка, адже
перемога - це результат ве-
ликої кількості помилок.
Навіщо тоді йти до пере-
моги, якщо ти вже зробив
помилку і вона дала тобі
досвід, якому ніщо інше не
навчить.

Іноді перемоги можна
досягти без поразок, і що,
це не буде вважатися ве-
ликим досвідом? Зазвичай
перемога спонукає до
більшого, здобув одне - і
відразу берешся за інше,
краще, більше. А поразка
частіше збиває людину,
вводить в стан, коли хо-
четься помахати білим

прапорцем і зупинитися.
Перемога теж може збити
зі шляху, начебто досягнув
бажаного, чого ж іще по-
трібно... але звернемо увагу
на слово «досягнув».

Автоспорт – це спорт,
де трапляється багато по-

милок як у тебе, так і у
твоїх опонентів. Ці по-
милки однотипні: на
одній ділянці можна
втратити час, десь коман-
да підводить, десь якість
запчастини, а десь зви-
чайне хвилювання вип-
ливає серйозною пробле-
мою. І цього неможливо
уникнути, вони трапля-
ються, і знову трапля-
ються, начебто ти нічому
й не навчився. Тоді пере-
могу отримує той, хто
зробив менше помилок. І
в наступному заїзді, де,
здавалося б, ти повинен
був навчитися на своїх і
чужих помилках, вони
знову з’являються.

Зараз багато хто з вас
може легко довести, що
я не маю рації, і зав’я-
жеться суперечка, з якої
я зрозумію, що думав
неправильно, і вважати-
му це за поразку. Тоді
наступного разу я просто
скопіюю промову з інтер-
нету, адже вже матиму
досвід, що писати само-
му це неправильно.

Дмитро Дейнеко

День народження – це
перший день у твоєму житті,
а матуся вже поряд. Вона най-
більше цього чекала і зараз,
певно, найщасливіша. Потім
день за днем вона піклується
про тебе, не спить ночами, бо
намагається заспокоїти твої
дитячі крики. Її колискові – то
перші прекрасні звуки, під які
ти тільки можеш заснути. Ось
тоді ій починається все, почи-
нається з матері. Її хвилюван-
ня і вічна безкорисливість не-
скінченні. А її любов до дити-
ни? Це, мабуть, найчистіша і
найсильніша любов, яка буває
у світі. Ця жінка завжди буде
твоєю опорою, підтримкою.

У дитинстві саме вона на-
вчить тебе слухати, говори-
ти, читати, вона та, чиї казки
запам’ятались на все життя,
чиї пісні й досі повторюються
у твоїй голові. Матуся поведе
тебе в садок, потім у школу.
Вона навчить тебе всьому, що
вміла і знала, адже хоче, щоб
її дитина була щасливою.
Мати завжди вибачає нам усі
наші недоліки, усі погані вчин-
ки та грубі слова. Вона допо-
може спочатку скласти кон-
структор чи одягти ляльок,
потім – зробити домашню ро-
боту, а потім і вийти в люди,
вивчитись, влаштувати своє
життя.

А скільки всього вона ро-
бить для цього? Багато хто й
не звертає уваги, як з дня у
день готується їжа і прасуєть-
ся одяг. Ми й не уявляємо того,
скільки матуся робить для нас,
бо це вже стало звичним. Ми
не помічаємо всієї тієї буден-
щини навколо, не помічаємо
того, як вона встає зранку, щоб
не дати проспати саме тобі. І
лягає пізніше, щоб перекона-
тися, чи ти спиш і тебе нічого
не турбує. А її погляд? Мати
дивиться на свою дитину з ней-
мовірною ніжністю й надією.

Усе на світі починається
від цієї благословенної жінки.
Її віра в дитину і спонукає на

Усе на світі починається з матері

хороші вчинки, на теплі слова.
Вона вчить допомагати та не
бути байдужими. Коли в тебе
проблеми – це та людина, яка
не тільки зможе, а й захоче ви-
слухати. Вона виховує, плекає
надії на твоє безтурботне жит-
тя. Зв’язок матері зі своєю ди-
тиною – це найміцніші людські
стосунки. Мати завжди ли-
шається твоїм найкращим дру-
гом, учителем. Вона віддасть усе
можливе задля твоєї освіти, для
того, щоб ти зміг досягти мети.
Матуся не дасть тобі зневіри-
тись, скласти руки.

Скільки б років тобі не
було, чого б ти не досяг, куди б
життя тебе не закинуло – зав-
жди будуть ті люди, з яких усе
починалось. Та, що вірила в
тебе найбільше, та, що витра-
тила стільки нервів та здоро-
в’я, щоб виховати тебе хоро-
шою людиною – твоя матуся. І
раз у раз ти будеш повертати-
ся, бо ця жінка навічно зостаєть-
ся в серці. Адже ж із цього все
й починалось...

Ольга Стрілецька

  
 
   


   
     
     
       
    
      
      
     
      
     
    
     
      
     




   


 

Душа летить в дитинство, як у вирій

нею ж помирають. Час від часу ми
відкриваємо свої душі, як кватир-
ки, щоб хоч трохи вдихнути свіжо-
го повітря, але ж потім жаліємось,
чому вони повертаються такими
стомленими й понівеченими. Так
от, не можна її відкривати на по-
вну. Адже у світі так багато тих,
хто може, використавши її у своїх
цілях, викинути на смітник, як не-
потріб, зовсім не думаючи про те,
що душа – це безцінний дар, не
всім вона дається. Ми повинні
відкривати лише щілинку нашої
душі, аби її не забруднили ті, кому
вона не потрібна. Нам треба бути
обережнішими у виборі нашого
оточення.

У кожного своя душа. Вона
відрізняється не зовнішнім вигля-
дом чи розміром, а виключно не-
матеріальним наповненням.

Душа – це рентген. Це те потає-
мне, яке неможливо вкрасти, що
залишається з нами до кінця. Лише
вона знає все те, що відбувалось
протягом усього життя, бо лише
вона має приховану кишеню все-
редині нашого тіла, ключ до якої
ще не вигадав жоден мудрець світу.

Душа – неосяжна. її не можна ви-
міряти, знайти, сховати. Кажуть,
коли людина помирає, її тіло стає
на кілька міліграмів легшим, а це,
на мою думку, означає, що до без-

Душа належить людству і епохам країх світів відлетіла душа. У
людства склався стереотип по-
ділу «собі подібних» на два кла-
си: «людина з широкою душею»
та «бездушне створіння». Пер-
ша складає враження людини
щирої, відкритої, доброї, у той
час як людина без душі –
цілком протилежний образ, у
якого відсутні моральні цінності,
почуття поваги.
Інше питання полягає в тому,

чого варта людська душа? Ми
частіше про неї говоримо, аніж
намагаємося дістатися до її гли-
бини і просто вдосконалити са-
мого себе, очистити свій особи-
стий душевний простір.
Душа – це не що інше, як

струна. Це щось таке тоненьке,
але у той же час таке сильне і
величне. Ми пам’ятаємо, як лю-
дина виглядає зовні, але не всі
можемо й хочемо пізнати те, що
називається її душею. Вона ніко-
ли не буває сама по собі, вона
завжди десь поряд
Кожен думав, що бачить

чужу душу, але жоден не в змозі
побачити своєї, тож зазирніть
всередину себе і дайте відповідь
на питання: чи не соромно вам
буде відкрити свій внутрішній
світ усьому людству?

Олена Хасіна
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Коли до вас приїжджають друзі з іншого міста,
а особливо з іншої країни, справа честі показати
їм місто, його окраси й славетні місця. Одного разу
мене застало зненацька питання, куди сходити вве-
чері в Києві, від друзів із Петербурга. Безглуздо
радити музеї жителям культурної столиці, тому я
сказала, щоб вони просто гуляли вулицями й пішли
на Пейзажну алею. Але це була відмовка, а не
відповідь, насправді відповіді я не знала.

Після цього випадку я стала практикувати одну
просту вправу: щороку навесні я гуляю Києвом як

турист, який уперше потрапив до міста. Уважно
роздивляюся всі фасади, меморіальні дошки, нама-
гаюся визначити архітектурний стиль будівель і
вгадати їхній вік, а основне – кожній місцинці виз-
начити її виграшний час. Для історичного центру
цей час – травень.

У Київ весна приходить з Дніпра, й зустрічати
її варто на оглядовому майданчику біля арки Дружби
народів, коли вода особливо по-весняному синя, а
перші невпевнені листочки зворушливо зелені. Тре-
ба в усі боки шпацирувати Маріїнським парком,
виходячи й входячи в нього з різних вулиць, щоб
не проґавити жодного квітучого дерева від Липок
до парку Слави.

Щойно хтось почне викладати на «Facebook»
фотографії незнайомих і знайомих вам магнолій,
притьмом біжіть в ботанічний сад (Стривайте! Ви
не в той побігли!). Найбільш прекрасні магнолії  в
Києві розкриваються не на Печерську, як думає
дехто, а в Ботанічному саду ім. Фоміна за Черво-
ним корпусом Шевченкового університету. От там
блукайте вздовж і впоперек, бо разом з магноліями
в парку буяє така кількість різнобарвного цвіту,
що годі й описати. У цей час обов’язково знайдіть
собі якусь справу в Червоному корпусі, навіть якщо
ви вчитеся зовсім не там. Скажіть охороні, що вам
конче треба в бібліотеку – а самі – в сад! Там їх
тепер аж два – один у внутрішньому дворику (але
треба залізна витримка, щоб знайти туди вхід), а
інший – дивиться на ботанічний.

Узагалі милуйтеся частіше парком Шевченка,
а не тільки в п’ятницю ввечері.  Разом з магноліями
там, наприклад, «проізростають» райські яблуні, що
квітнуть всіма відтінками червоного.

Як дійде черга каштанів цвісти, то вам слід
виділити час і пройтися Софійською площею й каш-
тановою алеєю на вулиці Горького. Узагалі цвіт
каштанів недооцінюють і недонюхують – боріться
зі стереотипами – каштани не просто шаблонний
символ Києва, кожна квіточка каштанового суцві-
ття унікальна й духмяна.

Де милуватися бузком, ви й так знаєте – у Цен-
тральному ботанічному саду, тут додаткові поради
не потрібні. Хоча ні! Будете там – не забувайте
про каштани – це унікальне місце, де суцвіття бук-
вально торкаються до землі – милуйтеся собі.

Тільки за цей рік, практикуючи тренінг «Я ту-
рист, який милується містом», я дізналася, у якому
будинку жив О.Довженко, а в якому О.Теліга, де
був концерт Ф.Ліста, де знаходиться пам’ятник
Жеглову й Шарапову, що навіть меморіальна дош-
ка може бути драматичною, якщо зображено на
ній Януша Корчака, що ніби виходить просто зі
стіни.

А основне – тепер я знаю, де в Києві цвіте
Джакаранда – дерево, ніжно-фіолетовий цвіт яко-
го надривав серце українським поетам в еміграції
в Австралії: «Джакаранда сипле свій цвіт, Стелить
під ноги килим. Може це свій бузковий привіт Шле
нам Київ?..» (Олена Борис). Якщо ви швидко збе-
ретеся, то ще застанете Джакаранду, яка сипле
дзвоники квітів під стіною зоологічного музею на
вулиці Б.Хмельницького, передаючи нам привіт із
далекої Австралії.

Любов Терехова

Де цвіте Джакаранда?

   

    
 
  
   
 
   
    
    
   
    
    

 
  
   
    
  
  

   
      
      
 
    
    
   


    
    
   
 
  
   
 


  
   
  
   

   

    
   
    
  
    
     
   

   

   
   


   
  
    

      
 
   
   

   

     

  
     

    
   
     
   
    
   
    
  
  

    
   
  
  
   
  
   
   
     
  
     
    
   

    
   

   
    
   
   
   
  
  
   
    

    


 
    
    
   
   
      

     
   
     
 
   
  
  
     
 
   

      
   
  
  
     
   
   
  
   
     


    
  
  
    
   
   
   
 
     

   
   
 



  
 

   

 

 

Ангели й демони театрального сезону
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І знову відшумував яблунево-вишневим буй-
ноквіттям травень. Ще один травень, що завер-
шив біг навчального року, ще один фініш, до
якого прийшли ті, хто вступив до ліцею в 2011 і
в 2013 роках. Усією своєю «діяльністю», усіма
силами своїх душ вони наближали 29 травня,
як могли.

Не тільки «порохом пропах» цей день, а й
золотими переливами мови нашої калиново-бар-
вінкової (іронія), музичної, переливної, милоз-
вучної та дзвінкотючої (П.Тичина).

От від «дзвінкотючої» й почнемо. Бо хоч Ти-
чину визнають усі за довершеного словотвор-
ця, але ж і поміж ліцеїстів є такі, що не вдарять
у грязь лицем. Чого варті лише партійці та воє-
нтурці (воєнторгівці), амфіберація (можливо
«алітерація» – не впевнений), розпозиція (по-
стпозиція), постслова, протитеза (антитеза),
антирація – зовсім гублюся в аналогіях. А він
знає. З позиції логіки, конотація слова – «аб-
сурд», «нісенітниця», бо префікс «анти» – про-
ти, а «рація» – розум, правота – а разом анти-
рація. А він же так не думав – це, скорше за
все, – алітерація, що зовсім з іншої пісні.

Але ж і це ще не все: як вам слово «мавпи’-
ня», очевидно самка мавпи?

А ще у них вражаюче й загадкове розумін-
ня значення слів, які в очевидності порушують
всяку логіку речення, отже, й логіки ніякої, пев-
но, не треба: вслухайтеся в них:

Московщина, обладнувала (обладувала), ук-
раїнською (Україною), сьогобочкою (сьогобоч-
ною, тобто лівобережною).

Летять над нами чорні курки (круки).
Чи виграв, чи програв, а горшки (грошики)

дай.
Рушив із Новгорода-Сіріверського (Сіверсь-

кого).
Усі зібралися в низенькій, але досить про-

сторій рубашці (рубці).
На надгробку Сковороди викарабкано

вислів «Світ ловив мене, але не спіймав».
О, земле втрачена, явися бодай у заболоче-

ному (зболеному) сні.
Верба аж геть попустила вітри на воду (Ну,

всі знають, що «пустити вітри» – це зовсім не
те, але не нинішні випускники).

А як вам «спопик деревію» (снопик), і що
воно таке – спо-пик?

Ну й вічна біда наших одинадцятикласників
– проблеми зі слухом. Гра в зіпсований теле-
фон досягнула в 2015 році, певно, свого апогею.
Судіть самі, як трансформується назва збірки
Юрія Яновського «Мамутові бивні», передана
людьми з різним ступенем глухоти через акто-
ву залу – від останніх рядів до першого, чи то
навпаки:

«Мамутові збивні» > «Мамутові збидні» >
«Молодому батькові».

А «Шаланда в морі» > «Шалан да мор»,
«Шведа в морі».

Не знають методисти Центру оцінювання
якості освіти, що пісня «Ой, піду я до роду гу-
ляти» із кіноповісті «Україна в огні» О.Довжен-
ка, на яку автор покладав великі надії з по-
зицій ідейного змісту, перейшовши через
свідомість та обережність наших учнів, зазву-
чала як пісня-застереження, пісня-заборона –
«Не ходи до броду гуляти», мабуть, щоб не вто-
пилася чи що?

І знову запитання: а при чому тут «Палаж-
ка, долина»? І, як це називається в методиці,
асоціативний кущ. «Талановиті» випускники
2015 року розбудили в мені ностальгію за ти-
хим хутором, де пройшло моє дитинство, який,
як не дивно для центру найукраїнськішої Ук-
раїни, звався Остряков. Його образ сплив у моїй
пам’яті, коли один із випускників читав напам’-
ять, уявіть собі, вірш Ліни Костенко «Життя
іде і все без коректур». Правда, нічого спільно-
го? Але це нагадало земляка, діда Ликсандира,
який для того щоб розповісти історію, від якої
холонула кров, як він упав у глибоку калюжу
(по-остряківськи – долину) і геть вимок, мало
не втопився, скористався чотирма словами:
«Палажка, долина, бутилка, буль-буль». Вияв-
ляється, він мав у кишені порожню пляшку, і в
час його падіння у воду найвиразнішим под-
разником стало булькання води, яка почала на-
биратися в пусту посудину: звідси – буль-буль.

Мої милі словотворці, нащадки й послідов-
ники діда Ликсандира, якби не ви, що весели-
ло б нас і давало наснагу до праці? Тому «Па-
лажка, долина…». Правда, одна із випускниць
перейменувала твір І.Нечуя-Левицького «Баба
Параска і баба Палажанка», але то вже зовсім
інша історія.

Володимир Франкович

Палажка, долина, бутилка:
буль-буль

Національний характер в ідейних та
творчих пошуках Ніла Хасевича
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4 квітня в Білоцерківсько-
му економіко-правовому ліцеї
відбулася Шоста учнівська
науково-практична конфе-
ренція «Філософські читан-
ня–2015».

Цього року темою заходу
– «Небанальність гуманності»
– було обрано парафраз на-
зви книги Ханни Арендт «Ей-
хман в Єрусалимі. Банальність
зла». Близько 60 учасників, се-
ред яких білоцерківські шко-
лярі, гімназисти, ліцеїсти й ко-
легіанти, студенти й аспіран-
ти Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка та Київського на-
ціонального економічного уні-
верситету імені Вадима Геть-
мана, викладачі й науковці,
вже традиційно зустрілися,
щоб поміркувати й подиску-
тувати про питання політич-
ної й соціальної філософії, те-
оретичної та прикладної ети-
ки, естетичні й історичні про-
блеми.

Складна соціально-пол-
ітична ситуація сучасності по-
значилася на промовах бага-
тьох виступаючих, засвідчив-
ши, що учасники конференції
«зчитали» парафрази, й пра-
цювали над темами не відсто-
ронено, а пристрасно й дос-
теменно, намагаючись засто-
сувати здобуті теоретичні
знання до реальності. Звичай-
но, у кожного ступінь долу-
чення до цієї реальності
різний: так, вже впродовж
п’яти років незмінний голова
журі «Філософських читань»
Олександр Володимирович
Ярмола, доцент кафедри
філософії та політології Біло-
церківського аграрного уні-
верситету, кандидат філо-
софських наук, тепер вітав
учасників як боєць 93 Окре-
мої механізованої бригади, й
зміг відвідати конференцію

«Писанки – це неповторне багатство, – зазначав Олександр
Довженко. – Його треба берегти, як безцінний скарб! Нам слід
пишатися ним».
Символи на писанках наші предки створили для того, щоб висло-

вити вічне. А нам, щоб пізнати те вічне і примножити його, по-
трібно навчитися читати ті символи.
Отож упродовж останніх п’яти років у ліцеї наполегливо вив-

чається й відновлюється традиція писанкарства Київщини.
За цей час ліцеїсти взяли участь у міській виставці художніх

робіт вжиткового мистецтва до свята Пасхи Христової, у район-
ному Великодньому святі в селі Мазепинці, де Дідик Анна, Романо-
ва Валерія, Шнайдер Віта, Олена Мельник розмальовували вели-
чезну писанку, яка тепер є експонатом Білоцерківського краєзнав-
чого музею, а Черниш Олександра в 2013 році стала призером
фотоконкурсу на Всеукраїнському фестивалі «Писанковий рай».

І цьогорічного передвеликоднього четверга в ліцеї панував особ-
ливий настрій – піднесений, урочистий – цього дня розгорнулася
виставка «Диво-писанка». Ліцейські майстри таємничі знаки та
символи, які виражають світоглядну систему наших далеких предків,
відтворили на писанках, поповнили своїми роботами ліцейську ко-
лекцію, яка нараховує більше ста екземплярів, новими експонатами
– мальованками, виконаними акриловими фарбами по дерев’яній
основі (Гальченко Марія, Лук’янець Ольга, Дідик Анна, Боярчук Ана-
стасія, Шнайдер Віта, Єрмоліна Софія, Грабовська Євгенія Дмит-
рівна, Мотижен Світлана Василівна), художніми мініатюрами, ви-
готовленими з бісеру (Хайнак Юлія), викладеними насінням (Галь-
ченко Марія), обтягнутими тканиною (Беник Ольга Никифорівна),
обмотані нитками (Білопольська Тетяна Василівна), оздоблені
технікою декупажу (Подольська Лариса Іванівна), виконані в техніці
паперового плетіння (Узлій Вікторія).
Особливо вразили відвідувачів виставки вироби Ямінської Ольги,

писані воском по курячому яйці. Ольга поки що єдина освоїла тради-
ційну техніку українського писанкарства, а тому провела майстер-
клас.
Учениці 32 групи Мазуркевич Анастасія, Пустова Юлія, Ямщи-

кова Аріна, Маркова Оксана, Черниш Олександра, Нікітіна Марія,
Доміловська Ангеліна, Мельник Марія, Пугаченко Анастасія, Піску-
нова Ксенія, а також вокальний ансамбль «Мрія» познайомили при-
сутніх із традиціями писанкарства, великодніми забавами, вес-
нянками, детально розповіли про символи, які зображували колись і
тепер, зобразили на писанках наші ліцейські майстри: крапочки,
грабельки, безкінечники (сприяють багатому врожаю); сонечка, ружі,
сварги, рибки, oлені (символи здоров’я та довголіття); ялинки, со-
няшники, шульки – круторожки (лікувальні знаки); ружі, дзвіночки,
трироги (сприяють народженню дітей); дубове листя, вербові гілки,
калинові листки, коники (символи сили й витривалості) тощо.
Прикрасили цьогорічну виставку й вишиті рушники та серветки

Прокопчук Вікторії та її бабусі Міщенко Надії Андріївни, Троць-
ко Анни та її бабусі Ткач Ганни Микитівни, Дубовицької Анас-
тасії, Кубенко Марини, Ніколенко Анни, а також великодній сувенір
Дерун Віри.
Усі учасники виставки отримали смачні призи від Мазуркевич

Тетяни Василівни – медові пряники, майстерно оздоблені симво-
лами – оберегами.
Як зазначають у своїх відгуках ліцеїсти, ця виставка створила

особливу атмосферу Великоднього свята, а дивовижні писанки втілили
щирі почуття майстрів, їхнє єднання з усім сущим, побажання
світові любові та воскресіння – і, без сумніву, стали оберегами для
всіх вихованців ліцею та їхніх наставників.

Людмила Замкова

Завершився фінальний третій етап Все-
українського конкурсу-захисту МАН, що
проходив 5-8 травня в Києві. Проте це
дійство, що назавжди залишиться в моїй
пам’яті і стане частиною яскравих
шкільних спогадів.

Дуже добре пам’ятаю початковий етап
написання своєї наукової роботи. Перечи-
тування десятків критичних статей, пуб-
лікацій, творів обраних письменників (Ва-

силя Стефаника, Марка Черемшини, Леся
Мартовича), сортування та впорядкуван-
ня інформації,  редагування та коригуван-
ня, нерви, сльози – і ось нарешті остаточ-
ний варіант, плід моєї та Володимира
Франковича копіткої праці. Потім міський
етап, контрольна робота, захист. І от пер-
ша перемога. І саме тоді з’являється
якийсь азарт, бажання показати, що твоя
робота найкраща. На обласний етап я йшла
з метою перемогти, і мені це вдалося.

Всеукраїнський етап виявився, як на
мене, найцікавішим. Я зустріла багато над-
звичайно цікавих людей із різних куточків
України, та, на жаль, не змогла завоювати
омріяне призове місце. Звісно, мені трохи
сумно, бо аж надто явною була корумпо-
ваність щодо призових місць. Проте я ніко-
ли не забуду урочисте закриття, де вис-
тупили сучасний український поет І.Драч
та музичний колектив стародавньої музи-
ки “Хорея Козацька”. Це те, що по-справ-
жньому вражає й захоплює, те, до чого ти
не можеш бути байдужим.

То що ж МАН для мене? Це неоцінен-
ний досвід, це нові емоції і враження, це
те, що навчило мене вірити у власні сили,
та навіть опустивши руки, продовжувати
боротися і відстоювати свою точку зору.
Так, це складно на всіх етапах, я цього не
заперечую. Але ж чого варте наше життя
без перешкод і труднощів? На мою думку,
саме це робить нас сильнішими і приму-
шує не пливти за течією.

Якщо спитаєте, чи варто писати МАН,
я твердо скажу: так! Не бійтеся труднощів
і досягайте нових вершин, і тоді ваше жит-
тя буде дійсно цікавим і сповненим момен-
тами, про які ви захочете розповісти своїм
дітям та внукам.

Катерина Акастьолова

Трошки приємне, а трошки й сумне…

Звіт гуртківців













    










  












  


 

  


Філософські читання – 2015
тільки через «нещасливий ви-
падок» – оскільки лікується
від поранення в рідному місті.

З кожним роком юні нау-
ковці стають більш досвідче-
ними, а теми, обрані для дос-
лідження, – складнішими, –
відзначив Юрій Федорович
Петрик, начальник управлін-
ня освіти і науки Білоцерківсь-
кої міської ради, запевнивши,
що управління й надалі, як і
раніше, підтримуватиме про-
ведення читань для розвитку
мислячої молоді.

Учні раз у раз демонстру-
ють все вищий рівень науко-
вої культури, винахідливість у
представленні доповідей –
теоретичні дослідження му-
зичного мистецтва неоднора-
зово ілюструвалися живим ви-
конанням музичних творів.

Невдовзі, очевидно, можна
буде говорити про формуван-
ня філософських шкіл у ме-
жах загальноосвітніх – чис-
ленне представництво шану-
вальників філософії з БСШ
№ 6, Білоцерківського колег-
іуму, Білоцерківського еконо-
міко-правового ліцею та інших
загальноосвітніх закладів міста
– яскраве підтвердження
тому.

Любов Терехова

Писанка – України вічна молитва
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Якщо виходити з про-
писної істини, що дріб’язків
у навчальному процесі не
буває, канікули також до-
ведеться ставити на чільне
місце. І дуже помиляються
ті (чиновники, педагоги,
батьки), хто вважає навпа-
ки: а, хай дитина побуде
сама з собою. Але одразу
постає цікаве запитання: з
собою чи пляшкою пива?
Аби дитяче «ура!» не зміни-
лося розчаруванням, не пе-
рейшло у проблему запов-
нення вільного часу, мудрі
вихователі розписують
шкільні канікули з не мен-
шою ретельністю, ніж роз-
клад уроків. Щоб заповни-
ти учнівський перепочинок
цікавими і корисними спра-
вами, існує, кажуть, дев’я-
носто вісім способів. Вва-
жаєте, що більше? Тоді
дійте.
«Інтелектуальна літня

школа» в ліцеї
Формувати бажання у

молодого покоління робити

 За матеріалами інших видань
  

  


    
  

  
  


  
  

  

 

 

   
  
    


   
  




   
    


  
   

  

   
 

 
 
 



   



  
  


  
   

  
  
 

 

 

   




     




   
     
     





   

       



Увага: канікули!
більше, ніж того вимагає
шкільна програма, долуча-
тися до участі у різного
рівня конкурсах, олімпіа-
дах, роботі в МАН покли-
кана «Інтелектуальна літня
школа», яка вже третій рік
діє на базі Білоцерківського
економіко-правового ліцею
як профільний табір денно-
го перебування  для обда-
рованих і здібних дітей та
молоді міста.

Виховна цінність такої
організації відпочинку по-
лягає в тому, що створю-
ються умови для педагогіч-
но доцільного, емоційно
привабливого дозвілля шко-
лярів, відновлення їхнього
здоров’я, задоволення по-
треб у новизні вражень,
творчої самореалізації,
спілкування та самодіяль-
ності в різноманітних фор-
мах, що передбачають пра-
цю, пізнання, мистецтво,
культуру, гру й інші сфери
можливого самовизначення.

Програма діяльності та-
бору передбачає задо-

волення  інтересів і потреб
саме старшокласників:
зустрічі з науковцями та
практиками, бібліотекаря-
ми і краєзнавцями, журна-
лістами та ровесниками,
які мають досягнення в
інтелектуальних конкур-
сах, сприяють поглиблен-
ню знань, розвитку кому-
нікативних навичок, глиб-
шому пізнанню себе.
Змістовне дозвілля залучає
до зайнятості у творчих
майстернях: «Графіка»,
«Живопис»,  «Художня
ліпка», «Мистецтво слова»,
«Хореографія», «Вокал» та
клубах «Пізнай себе»,
«Ерудит».

 Організований відпо-
чинок під час канікул є
однією з форм виховання
та зайнятості дітей, яка
формує сприятливі умови
для спілкування підлітків
між собою, обміну духовни-
ми й емоційними цінностя-
ми, особистісними інтереса-
ми, сприяє подальшій са-
мореалізації молоді.

Ольга Беник


        

         


          
 

   
  

 

         





       

          
 

 


    

  

  

    
  

   



 


