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Коротко про головне

До 70-річчя визволення Києва

в І та є м о  з  ю в І л е є м !

Ю. В. Волощук,
директор ліцею «Голосіївський» №241

років – 
  час 
зрілості

золота осінь

Тридцять років виповнюється з моменту засну-
вання нашого навчального закладу. У турботах 
і розв’язанні вічних шкільних проблем важко 
помітити плин часу. І саме ювілей дає нагоду 
усвідомити пройдений шлях. Ми можемо пиша-
тись нашими досягненнями. Не тільки тому, що 
тисяча випускників одержала за цей час путівку 
в світ. Призові місця на олампіадах, перемоги 
на конкурсі наукових робіт Малої академії наук, 
високі показники ЗНО дають усі підстави ствер- 
джувати, що ліцей «Голосіївський» забез-
печує учнів якісною освітою. Завдяки про-
фесіоналізму і досвіду наших педагогів, 
творчому підходу до своєї роботи, нашо-
му прагненню стати краще, не зупиняю-
чись на досягнутому. Адже ми — голосіївці!  
Вітаю усіх зі святом!

Що таке осінь? Це — небо, як стверд-
жує співак Юрій Шевчук. Але не тільки. 
Осінь — початок нового етапу шкіль-
ного життя, час неповторного золотис-
того листя на деревах і теплого баби-
ного літа. Майже теплого. Цього року 
воно не порадувало нас серпневою 
спекою. Вибачемо. А головне, осінь — 
стан душі, щирого спілкування з Приро-
дою. Поспілкуйтеся з нею, а ще згадайте 
цікаві і веселі епізоди шкільного буття і ця 
осінь запам’ятається надовго. Здавалося  б, 
б у д е н н о  з м і н ю ю т ь с я  д н і ,  д з в о -
н и к  к л и ч е  в і д  у р о к у  д о  у р о к у . . .  
І все? Насправді ж за цей час відбулося 
багато подій: свята в класах, екскурсії, 
першокласники нарешті познайомилися 
з ліцеєм. Відбулося традиційне Свято 
вишиванки, привітали педагогів з Днем 
вчителя, дівчатка взяли участь у кон-
курсі «Міс осінь»... Про ці та інші події, 
усе, чим жив нинішньою осінню ліцей 
«Голосіївський» розповімо в цьому но-
мері газети.

доземний уклін визволителям Києва, рідної  Батьківщини
Три ювілеї відзначаємо нині восени. Ті, до яких 
прикута увага всієї країни — сімдесятиріччя виз-
волення Києва від фашистських загарбників і 
шістдесят дев’ята річниця визволення України. 
Відзначаємо також менш  масштабний, скоріше 
сімейний, — 90-річчя з дня народження Дмитра 
Васильовича Ревякіна — піхотинця, розвідника, 
заряджаючого самохідної артилерийської уста-
новки (САУ), який пройшов кривавими шляхами 
війни від морозного 1942-го до квітучого травня 
1945-го! Про нього ми  писали у наступних номерах 
газети. Що об’єднує ці ювілеї? ВИЗВОЛЕННЯ від 
коричневої чуми. Велика шана і подяка цим людям 
від наступних поколінь. Нагадаю такий епізод. Як 
розповідав Дмитро Васильвич, небагато з тих, хто 
починав переправу, допливали до протилежнего 

берега Дніпра. І там починалося пекло. Щоб утри-
мати плацдарм, треба було відбити скаженні атаки 
гітлерівців. А патронів, гранат бракує. Допомога 
прибуде тільки вночі. Кожний приготував вже 
для себе останню кулю, щоб не здаватися ворогам.  
І раптом настало затишшя. Жодної атаки від нім-
ців, яка могла бути останньою. Як запитали потім 
«язика», фашист зізнався: «у нас вже не було кому 
атакувати». Ось такими неймовірними зусиллями 
був визволений Київ.  Це не слова з підручника.  
Кожний наш конкурс патріотичної пісні не просто 
виступ на сцені, а символ подяки Визволителям!
Вклонімося сівочолим ветеранам, вшануємо 
пам’ять тих, хто не дожив до світлого Дня Пере-
моги. Пишаємось, пам’ятаємо, дякуємо.

З повагою, Андрій Мерзляков 
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Тематичні декади

Читацький клуб

Наше свято

Конкурс краси

Яскраві барви вишиванок

«вітаміни на столі»
Так називався один із заходів ниніш-
ньої Декади природничих наук, що 
відбулася у жовтні. Семикласники 
приготували і вишукано оформили 
страви з овочів, які дуже сподоба-
лися ліцеїстам і вчителям. А перед 
цим була представлена учнями із 
різних класів виставка «Дари при-
роди». Втім, не тільки виставками 
запам’яталася Декада. 
Її програма була насиченою. Шко-
лярі обговорювали питання: якими 
мають бути якісними звичні для нас 
продукти, як шоколад, масло, чай. 
Також була проведена вікторина на 
екологічну тематику. 
Багато цікавого дізналися учні під 
час проведення інтелектуальної гри 

«Географічний марафон». Крім цьо-
го, ліцеїсти взяли участь у конкурсі 
плакатів «За що я люблю Україну», 
запропонували свій герб географії, 
написали вірші, присвячені цій на-
уці. До речі, з нагоди Декади на «По-
етичній читальні» десятикласники 
прочитали вірші своїм молодшим 
товаришам.
Дуже популярною стала фотовиставка 
«Світ очима ліцеїстів». Практично у 
кожного зараз є фотоапарат і, поверта-
ючись із подорожей, юні мандрівники 
можуть не тільки поділитися вражен-
нями, а й показати свої знімки. Вони 
вражають фантастичними краєвида-
ми або передають красу і сум різних 
куточків природи. Серйозним і корис-

ним заходом ста-
ла презентація 
«Гриби». Школярі 
навчилися розріз-
няти їстівні та 
неїстівні гриби, 
ознайомилися з 
правилами, що 
має знати кож-
ний прихильник 
«тихого полю-
вання». 
Ось такою ці-
кавою і різно-
манітною за 
програмою стала 
Декада природ-
ничих наук.

Важко уявити шкільне життя в 
ліцеї «Голосіївський» без чудової 
традиції вдягати вишиванки на 
Свято Покрови Пресвятої Богоро-
диці. Передусім тому, що це — День 
Українського козацтва, а ще нагода 
згадати про свої національні корені, 
сказати: «ми — українці». 

Заради цього відбувається Свято 
вишиванки. Звичайно ж, відбу-
лися «Козацькі забави». У дівчат 
вимірювали найдовшу косу та най- 
стрункішу талію. Хлопці, як справж-
ні козаки, мірялися силою. 
Але не тільки «Козацькі забави» 
хвилювали ліцеїстів. Майже ко-

жен клас підготував куточок з 
українською символікою і тепер 
учні чекали на думку журі. Як 
оцінять їхнє усвідомлення — бути 
українцем? Слід сказати, що мо-
лоді патріоти країни підійшли до 
завдання творчо. Ганна Марійко 
з 9-Б намалювала портрет Тараса 

Шевченка. Подякуємо Ганні за її 
талановиту роботу і подумаємо 
про таке: «національні куточки» 
потрібні не журі, а для кожного, хто 
знаходиться в цьому класі. Під пог-
лядом Тараса Шевченка захочеться 
знову і знову вдягати вишиванку і 
пишатися тим, що її носиш.

Міжнародний день шкільних бібліотек відзначається з 1999 року за 
ініціативою ЮНЕСКО.  В цьому році пам’ятна дата припала на 28 жовтня. 
Можна сказати, що для Ангеліни Андріївни Новікової це свято особли-
ве. Адже пропрацювала вона бібліотекарем з першого дня заснування 
нашого навчального закладу. Сотням дітей, завдяки своєї професійної 
майстерності, вона відкрила шлях до Книги. От і зараз веде бібліотечний 
урок «Цікава та мудра країна книг». Пояснює маленькім школярам, як 
користуратися шкільною бібліотекою та організовує екскурсії до інших 
у Голосіївському районі. Три десятиліття працює шкільна бібліотека 
«Голосіївського» на чолі з її незмінним керівником. Вітаємо з ювілеєм!

Шоу-конкурс «Міс Осінь» ліцеїсти завжди чекають із нетерпінням: чудові 
дівчатка будуть співати, танцювати і переконувати, що саме вони найпри-
вабливіші та найчарівніші. Сподівання глядачів виправдалися. Кожна з 
шістьох учасниць була неповторна і можна усіх удостоїти званням «Міс 
Грація». Але конкурс — є конкурс. Декому забракувало хореографічної 
підготовки на фоні тих, хто танцює на професійному рівні, декому — во-
кальної. Погодьтеся, це творчій конкурс, в якому передусім оцінювали-
ся артистичні здібності. Журі поставило більш високі бали Здоровик  
Яні (7-А) та Гончаренко Олександрі (7-Б), яких і було визнано «Міс Осінь». 
Між іншим, вперше в історії ліцею з’явилися дві Міс Осені. Особливо 
хотілося б відзначити східний танок із «золотими» крильцями. Чудово:
як за ідеєю, так і за виконанням. А взагалі ви всі довели, що найсмілівіші 
(нелегко вийти на сцену) і справжні красуні. Молодці!



Акція Юні таланти

Графік роботи гуртків, спортивних секцій 
та творчих об’єднань школярів
в ліцеї “Голосіївський” № 241

назва гуртка. Керівники. Дні робо-
ти

Час роботи. Класи.

Хоровий колектив для молодших школярів  
«Голосіївський» 
Занібор І.М. (кабінет музики № 207)

Вівторок  
П’ятниця

Iгрупа: 14.30-16.30 3-4 класи
IIгрупа: 16.30-18.30 3-4 класи

Гурток «Токарна справа»
Єременко Віталій Володимирович (каб. №117, майстерня )

Понеділок I група: 16.30- 18.30 5-6 класи
II група: 18.30-20.30 7-8 класи

Гурток «Українська писанка»
Сєрова Зінаїда Сергіївна (каб. №118)

Середа 
П’ятниця

I група: 14.30- 16.30 2-4 класи
II група: 16.30- 18.30 5-7 класи

Гурток «Господарочка»
Гаврилова Анна Володимирівна (каб. 118)

Понеділок 
Четвер

I група: 16.30- 18.30 5-6 класи
II група: 18.30-20.30 7 класи

Гурток ДПЮ «Влучний стрілець»
Солом’яний Анатолій Нікіфорович

Вівторок  
П’ятниця

10-11 класи I група: 14.30- 16.30
II група: 16.30- 18.30

Гурток образотворчого мистецтва
Бабенко Олеся Юріївна (каб. 316)

Понеділок І група: 14.30- 16.30 1-3 класи
II група: 16.30- 18.30 1-3 класи

«Рухливі ігри»

Осадча Наталія Михайлівна
(каб. ЛФК)

Понеділок
Вівторок
Середа

Четвер
П’ятниця

І група: 13.30- 14.30 4 класи
II група: 14.00- 16.00 2-3 класи
І група: 13.30- 14.30 4 класи
II група: 14.30- 15.30 2-3 класи
II група: 14.00- 16.00 4 класи
І група: 13.30- 14.30 2-3 класи

Баскетбол

Турченюк Наталія Іванівна
(спортзал ліцею)

Вівторок
Четвер
Субота

І група: 15.30- 17.30 юн. 8-10 кл.
II група: 15.30- 17.30 дів.8-10 кл.
І група: 10.00- 12.00 юн. 8-10 кл.
II група: 12.00- 14.00 дів.8-10 кл.

Футбол

Селецький Олександр Володимирович
(спортзал ліцею)

Понеділок

Середа

П’ятниця

Субота

І група: 15.30- 17.00 2-4 класи
II група: 17.00- 18.30 5-6 класи
І група: 15.30- 17.00 2-4 класи
II група: 17.00- 18.30 5-6 класи
III група: 18.30- 19.30 5-6 класи
І група: 16.15-17.15 2-4 класи
II група: 17.15- 18.15 5-6 класи
III група: 18.30- 19.30 5-6 класи
III група: 12.00- 14.00 5-6 класи

Туристичний гурток

Комлєва Леся Михайлівна

П’ятниця

Субота

Неділя

І група: 15.30- 17.30 5-6 класи
II група: 17.30- 19.30 7-10 класи
І група: 14.30- 16.30 5-6 класи
II група: 15.30- 17.30 7-10 класи
Підготовка до змагань, змагання. 
10.00-16.00

Хореографічний гурток танців народів світу
Нікітенко Юлія Анатоліївна 
Нікітенко Анатолій Миколайович

Вівторок 
Середа, 

(актовий зал)

17.00-20.00 
17.00-20.00

Рада лідерів (Творче об’єднання учнів)
Панасюк Ольга Іванівна

Четвер 
(актов. зал)

14.15-15.15 
5-11 класи

Гурток «Команда швидкого реагування» 
(юні інспектори дор. руху, юні пожежники)
Високолян Тетяна Леонідівна

Четвер 
(актов.зал)

15.15-16.15 
7-9 класи

Шахи (ЦССМС Голосіївського району) 
Шаповал Андрій Андрійович (каб. 116)

Вівторок 
Середа Четвер

17.30-20.30

Футбол
Мерзлюк Максим Михайлович 
(тренер ФК «Динамо»)

Понеділок 
Вівторок 

Четвер Субота

18.00-19.30 
17.15-20.00

17.15-20.00 14.00-16.00 (1-4 класи)

Таеквон-до
Асоцький Валерій Володимирович 
(тренер національної федерації)

Вівторок 
Четвер Субота 16.10-20.30(малий зал) 10.00-14.00

Водночас  дві нагороди одержали учні нашо-
го ліцею на фестивалі «Млечный путь», який 
відбувався в місті Очакові. Учениця 4-Б Ва-
лерія Бобраніцька посіла друге  місце в номі-
нації конкурсу «вокал» спільно з шоу-балетом 
«Манелятки», у складі якого виступили Олек-
сандр Високолян, Святослав Швед,  Софія  
Сай Мітряєва та Ганна Заболотна. І саме Ганна 
перемогла ще  й у номінації «Міс фестивалю». 
Цей міжнародний фестиваль проводиться пам’яті 
співака і композитора Миколи Кравченко. Учас-
ники заходу — представники України, Німеччини, 
Росії, Білорусі, Молдови. Вітаємо наших артистів 
із важливою творчою перемогою!        

врятували 
цілий 
ліс

У ліцеї «Голосіївський» від-
булася екологічна акція «Ма-
кулатуринг». Як зрозуміло із 
назви, учні здавали макула-
туру і тим самим зберегли 
від вирубки кілька десятків 
дерев. Радує те, що до цієї 
благородної справи активно 
залучилися старшоклас-
ники, які раніше неохоче 
носили пакунки з паперами. 
Тепер ситуація змінилася. 
Перше місце посіли 11-А та 
11-Б, 10-Б та 10-В, 9-В, 8-А та 8-Б. 
Зрозуміло, молодша школа 
знову стала лідером за кіль-
кістю зданих кілограмів 
вторинної сировини і ми 
дуже дякуємо за допомогу 
батькам, які відгукнулися 
на прохання дітей. Найваж-
ливіше те, що ми всі разом 
робимо добру справу. 
На жаль, не всі. Прикро 
спостерігати, що проти 
деяких класів поставле-
не тільки тире. Невже не 
знайшлося зіпсованого 
зошита та кількох газет? 
Вибачте, це вже позиція, що 
свідчить не на корить тих, 
хто проігнорував акцію. 
Але таких набагато менше. 
Тридцять дев’ять класів 
взяли участь в акції! Вели-
ка подяка усім.

Пам’ять

У цьому році минає 80 
років від жахливих подій в 
Україні — подій, що своєю 
жорстокістю і звіринністю в 
людській подобі не зна-
ходять прикладу в історії 
людства. В ці роки вини-
щено понад сім мільйонів 
українського народу, які 
загинули в страшних го-
лодових муках, шляхом нав-
мисно влаштованого голоду 
в Україні. Цей голодомор 
1932-1933рр. — «неопали-
ма купина» українського 
народу — кущ, який ніколи 
не перестає горіти, рана, 
що ніколи не загоюється. 
З кожною жалібною річни-
цею ця рана відновлюється 
й з’являється все нові і 
нові документальні спога-
ди свідків тих жорстоких 
подій, появляються про-
зові й віршовані твори, які 
змальовують ті жахіття, що 
прийшлось пережити  нашо-
му народові на своїх рідних 
землях. 
Учні ліцею «Голосіївський» 
взяли участь в акції «Запа-
ли свічку пам’яті», а також 
у жалобних заходах на ро-
ковини величайшої трагедії 
українського народу.

скорботна 
дата
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фотоінформація

новини ліцейської родини

активний відпочинок

перемога юних туристів 
В Голосі ївському лісі 
пройшли традиційні  вже 
45-ті міські  змагання з тех-
ніки пішохідного туризму 
«Срібний карабін». Успіш-
но виступили юні туристи 
ліцею. Збірна команда  
6-7 класів посіла перше 
місце серед 27 команд. 
Команда 8 класів  посіла   
третє місце.
 Наші герої: Кравець Воло-
димир, Єлєсєєв Олег, По-
жар Вадим, Зацепіна Ліза, 
Гетьман Євген, Лисенко 
Вікторія, Родіонова Оля, 
Захарченко Ілля, Суріков 
Ілля, Логацький Женя, 
Моцар Валерій. Вітаємо 
Переможців! 

Квест під дощем
Хотілося б вам у неді-
лю зранку бігати під 
дощем по місту? А от 
для прихільників Квесту 
— справжнє задоволення. 
Що це таке? Квест (від ан-
глійської QUEST – пошуки 
пригод). Суть гри полягає 
у виконанні певних за-
вдань, поступово, крок за 
кроком наближуючись до 
виконання місії гри. Ко-
жен з етапів її включає 
різноманітні загадки та 
зашифровані орієнтири 
деяких місць Києва. Тре-
ба пройти весь ланцюжок 
орієнтирів. Наші ліцеїсти 
вже опнували правила гри 
і із задоволенням беруть 
в ній участь

А новин дуже багато.  Мабуть, най-
важливіша — проведення Тижня ук-
раїнської мови в початковій школі. 
До нього ретельно готувалися і учні, 
і педагоги.  У класах оформили тема-
тичні куточки, виставки народного 
мистецтва. Зокрема,  була представ-
лена чудова виставка рушників. 
Але у центрі уваги на усіх заходах 
залишалася мова.
Проведено перший (шкільний) етап  
конкурсу знавців української мови 
ім. П. Яцика. Проведено конкурс на 
кращий твір «Мова моя солов’їна», а та-
кож проводилися мовознавчі турніри,  
інтегровані уроки. Наприклад, дуже 
сподобався учням 1-А урок-концерт, на 
якому пролунали українські народні 
пісні у виконанні учнів музичної шко-
ли. Третьокласники брали участь у 
брейн-рингу «Україна моя барвінкова» 
і зізналися потім, що запитання були 
складніші, ніж на уроці. Багато вір-
шів також можна було почути під час 
Тижня. На конкурсі виразного читання 
творів українських поетів, на святі по-
езії «Дзвенить струмочком рідна мова». 
Взагалі, святкових заходів було дуже 
багато. Скажімо, четвертокласники 
розіграли перед батьками театралі-
зоване свято «Український ярмарок». 
Яка ж осінь без ярмарків? 
Тиждень української мови став 
яскравою подією для учнів почат-
кової школи.


