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    Святого Миколая Чудотворця шанують на Сході та на Заході, 
християни та мусульмани. Усе життя святого Миколая було сповнене 
благодіяннями та чудесами. Церква прославляє Миколая Чудотворця 
як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Він до-
помагав потопаючим, визволяв полонених, рятував від смертної кари 
невинних, зцілював хворих: повертав зір, мову, позбавляв кульгавос-
ті. Допомагав позбутися убогості, дарував їжу голодним, був поміч-
ником та заступником. Він швидко з'являвся там, де потрібна була 
допомога. І сьогодні він приходить до тих, кому необхідне його за-
ступництво. Його чудес не злічити. Усе життя Миколая Чудотворця 
було сповнене любов'ю до ближнього. Навіть смерть не зупинила йо-
го благородних справ, його чудеса звершаються і сьогодні.  



День Збройних сил України 

 
 За традицією щорічно 6 грудня — в день ухва-
лення 1991 року закону України «Про Збройні Сили 
України»  в нашому ліцеї відзначають свято мужності 
та відваги. Історію будівницт-
ва Збройних Сил України мож-
на поділити на ряд основних 
етапів: перший етап — форму-
вання основ Збройних Сил Ук-
раїни (1991–1996 рр.); другий 
етап — подальше будівництво 
Збройних Сил України (1997–
2000 рр.); третій етап — рефо-
рмування Збройних Сил Украї-
ни (2001–2005 рр.); четвертий 
етап — розвиток Збройних 
Сил України (2006–2011 рр.). 
З 2012 року розпочато новий 
етап військової реформи — 
реформування і розвитку 
Збройних Сил України. З наго-
ди цього свята в ліцеї прово-
дяться наступні заходи: 

- урочиста лінійка; 
- конкурс пісні та строю; 
- спортивні змагання; 
- святковий концерт. 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F


Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
 Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом вперше відзначався 1 груд-
ня 1988 року з ініціативи Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я, після того, 
як на зустрічі міністрів охорони здоро-
в'я всіх країн прозвучав заклик до соці-
альної терпимості і розширення обмі-
ну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. 
Із того часу Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом відзначається щорічно. Голов-
на мета Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом — звернути ува-
гу суспільства на цю проблему. 

 За даними ООН, поширен-
ня епідемії СНІДу у світі в цілому спо-
вільнилися. За останні 5 років кількість 
виявлених випадків зараження 
ВІЛ/СНІД скоротилась на 20%. Нато-
мість в Україні серед країн Східної Єв-
ропи і Центральної Азії ступінь поши-
реності ВІЛ/СНІД найвищий, серед 
дорослого населення він становить 
1,1%.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 За оцінками експертів загальна кількість 
ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме 
від 479 до 825 тисяч.  
 В ліцеї 1 грудня проводився захід «Життя в 
світі, в якому є ВІЛ», де учні приймали активну уч-
асть. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

  Виявляємо таланти! 
 

 Ми всі мріємо про 
те, що б наші учні були не 
тільки прекрасними 
людьми з доброю ду-
шею, а також фахівцями 
за професією і різнобіч-
ними особистостями за 
розвитком. Тому в ліцеї 
вже стало традицією проводити конкурс 
художньої самодіяльності  серед учнів всіх 
курсів. Наше завдання, педагогів, допомог-
ти учням  виявити свої таланти і максима-
льно реалізувати їх.  
В конкурсі приймали 
участь групи  
№1, №2, №23, №41. 

Конкурс художньої самодіяльності 
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