
Капеелбешка 

Колядки, щедрівки 

  Характерною ознакою новорічних святкувань в Україні було 
щедрування — старовинний звичай церемоніальних обходів хат з 
побажанням щастя членам сім’ї і процвітання господарства. Щед-
рим або багатим називався в українців вечір напередодні Нового 
року (13 січня). У цей день готували багатий святковий стіл, а до 
кожної хати приходили щедрувальники. Ніч перед Новим роком 
вважалася особливою, чарівною, коли могли відбуватися різні чу-

деса і казкові пере-
творення. Люди 
вірили, що опівночі 
«відкривається не-
бо», і тоді у самого 
Бога можна проси-
ти все, чого заба-
жаєш. Вважали та-
кож, що у цей мо-
мент вода в коло-
дязях перетворю-
ється на вино, і що 
можна побачити 
блукаючі вогні, які 
вказують на місця, 
де заховані скарби.  
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    В нашому ліцеї вже тради-
цією стало організовувати ново-
річні щедрування та вітати  адмі-
ністрацію, викладачів та майст-
рів. А в цьому році творча група 
зі своїми щедрівкам та    коляд-
ками привітала колектив школя-
рів та вчителів середнього навча-

льного за-
кладу 
№162. 



Міська методична секція директорів ПТНЗ 

   23 грудня 2015 р. на базі 
нашого ліцею відбулась 
Міська методична секція 
директорів ПТНЗ м. Києва.  
   Обговорювались питання: 
- планування пріоритетних 
напрямків розвитку столич-
ної профтехосвіти у 2016 р; 
- про особливості ліцензу-
вання та атестації ПТНЗ. 
Були представлені: 
- Презентація на тему 
«Сучасні будівельні техно-
логії та матеріали»; 
- Круглий стіл «Організація 
співпраці з роботодавцями  
в сучасних умовах: пробле-
ми та шляхи їх вирішення». 



З днем  Святого Валентина! 

  За легендою, хри-
стиянський священик 
Валентин жив за часів 
імператора Клавдія II 
Готського (III ст. від Р. Х.) 
й поруч з основним пок-
ликанням займався при-
родничими науками та 
медициною. 
 Войовничий імпе-
ратор Клавдій нібито 
вважав, що сім'я зава-
жає солдатам воювати за імперію і ви-
дав едикт, яким забороняв воїнам одружу-
ватися. Валентин, попри цей указ, продов-
жував таємно вінчати всіх охочих. За це йо-
го заарештували й ув'язнили під охороною 
офіцера, прийомна донька якого була слі-
пою. Священик оздоровив її, а опісля навер-
нув на хри-стиянство батька й цілу родину. 
Довідавшись про це, імператор наказав від-
тяти йому голову, що й сталося 14 лютого. 
 

 

 

 

    В старокиївській легенді про святого Вален-
тина фігурують звичайні кияни, яким допомогли 
зберегти та освятити кохання свята Ольга та свя-
тий Валентин.  
 Крім такого, мабуть, можливого лише в Киє-
ві, поєднання небесних помічників, вся легенда 
просякнута саме Київським духом — духом міста, 
споконвічно відкритого до зв'язків з іншим євро-
пейським світом, міста-колиски непересічної, оригі-
нальної культури, яку не подужали цілком вигасити 
та переінакшити всі загарбники.    Адже  в   оповідці  
не згадується про якісь конфесійні проблеми, чи 
кохання всупереч волі батьків, чи бучні зради й не 
менш бучні примирення: питання було в тому, щоб 
закохані могли одружитися, не відмовляючись во-
дночас від інших сімейних турбот та від реалізації 
своїх особистих покликань.  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Урок мужності з  
Національною гвардією України 

   11 лютого 2016 р. на базі в нашому ліцеї 
проводився урок Мужності з Національною 
гвардією України.  
 Що ж таке Національна гвардія? 
Цим питанням цікавляться не тільки юнаки, 
які навчаються в ліцеї,  а і дівчата. Про ос-
новні функції і завдання, розповідали війсь-
ково-службовці. Вони зазначили, що основ-
ним є:  
- захист та охорона життя громадян Украї-
ни; 
- захист прав, свобод і законних інтересів 
суспільства і держави від злочинних та ін-
ших протиправних посягань; 
- охорона громадського порядку та забез-
печення громадської безпеки; 
- у взаємодії з правоохоронними органами 
забезпечує  захист державного кордону, 
припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних форму-
вань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Метою уроку Муж-
ності було: закласти фундамент національної ідентичності в підростаючої особистості, поглибити 
знання учнів про історію, природні ресурси, культурну спадщину України; формувати почуття гор-
дості за українських військових і добровольців, культуру взаємовідносин між людьми, повагу до 
традицій і звичаїв українського народу; виховувати любов до України, самовідданість і патріотизм її 
захисників, активну громадянську позицію українців, особисту відповідальність за долю держави. 



Творча майстерня 
  Педагогічні читання  − одна із традицій та невід’ємна частина 

методичної  роботи  нашого ліцею. В  цьому  році  вони проходили   
4-6 січня 2016 р. 

 Метою заходу є удосконалення 
професійної компетентності педагогіч-
них працівників, оновлення інформа-
ційного та методичного забезпечення 
навчально-виробничого та виховного 
процесу, впровадження нових техно-
логій, форм і методів професійної під-
готовки учнів, сприяння творчому та 
професійному розвитку викладачів, 
майстрів виробничого навчання,  по-
ширення перспективного досвіду в 
педагогічній діяльності. 
  Цьогорічні майстер-класи, які 
були представлені   пройшли на  ви-
сокому методичному та науковому рі-
вні, викликали масу зацікавленості та 

обговорення. 

       Голова редколегії: 
     Викладач Руднєва М.С. 
       Члени редколегії: 
   Северін О., Сорокіна Д. 
 


