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 3. Жовтень. Пульс Ліцею  

7  жовтня 2016 року уч-
ні, батьки і вчителі 
Технічного Ліцею Ше-
вченківського району 

перебували на загальноліцейному 
виїзді на тему «Історія України 
крізь призму казок». Двічі на рік 
цей захід проводиться у таборі 
«Світанок». Погода була не найлі-
пша, йшов дощ і було холодно, 
але у всіх настрій був чудовий. 
Усі учасники поділились на два-
дцять команд, одна з якої це бать-
ки. Квести були різноманітної те-
матики. За кожне пройдене за-
вдання давалася певна кількість 

балів. Учасники мали переміщати-
ся на казковому виді транспорту. 
Деякі гравці літали на драконах, 
літаках, килимах. Команди утво-
рювали собою ці засоби пересу-
вання. Видаючи різні звуки вони 
переміщалися між станціями. За 
оригінальність давали додаткові 
бали. Команди встигли пройти 
п’ять-шість квестів. Через погір-
шення погодних умов квест не був 
завершений. Тому персонал табо-
ру запросив усіх до актової зали, 
де і відбулось продовження захо-
ду. Капітани мали змогу в тепло-
му приміщені представити свої 

команди: оголошення учасників, 
танець або сценка. Виступи були 
чудові. Каманди були нагородже-
ні грамотами і смаколиками. 

Загальноліцейний виїзд та 
День Вчителя були об’єднанні. 
Учні привітали вчителів гарним 
гороскопом та різного роду жарта-
ми, а також нагородили кожного 
вчителя цікавою відзнакою. 

Чудовий день закінчився дис-
котекою, де всі учасники виїзду 
могли розслабитись після творчо-
го дня. 

 
Михайло Пецеля 

Новини ліцею 

Казки під дощем 
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У  Технічному Ліцеї 
13 жовтня відбувся 
ярмарок в честь 
всеукраїнського 

свята козацтва, Покрова, ініціато-
ром якого була Катерина Проко-
пенко – президент Технічного лі-
цею Шевченківського району міс-
та Києва.  Головна ідея проекту 
допомога хворим дітям, мета - 
спроба зробити їх життя кращим. 
Катерина дізналась у головного 
лікаря онкоцентру, що не вистачає 

хворим діткам, а саме це: іграшок, 
альбомів для малювання, олівців, 
фарб, тому було вирішено органі-
зувати благодійний ярмарок для 
збору коштів.  

Після уроків на обличчях учнів 
можна було побачити хвилюван-
ня, вони готували столи з гостин-
цями, для продажу. Ярмарок про-
ходив на третьому поверсі, де мо-
жна було придбати смаколики та 
поробки. Паралельно ярмаркові 
проводилася вистава за участю 

ліцеїстів, де відбулись різні конку-
рси, ігри та танці,  в яких брали 
участь усі охочі. Ярмарок був чу-
довий. 

На зібрані кошти були закупле-
ні подарунки для малечі та матері-
али для проведення майстер-
класів ліцеїстами.  

Михайло Пецеля 
Марія Попова 
Максим Колєв 

Новини ліцею 

Допомога дітям  
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Х еловін - свято вампі-
рів, відьом, привидів 
та іншої нечисті,  
який ще зовсім неда-

вно широко святкувався лише в 
США, а тепер і в нашій країні. 

Хеловін - одне з найдавніших 
свят в світі. Його історія налічує 
тисячоліття, починаючи від кельт-
ського фестивалю Самхейн, рим-
ського Дня Помони (богині рос-
лин) і християнського "Дня всіх 
святих". У ньому дивним чином 
поєднуються кельтська традиція 
вшановування злих духів і хрис-
тиянська - поклоніння всім свя-
тим. 

У ніч з 31жовтня на 1 листо-
пада прийнято одягатися в костю-
ми нечистої сили і влаштовувати 
маскаради. 

2016 рік відкрив нову тра-
дицію: Хеловін-фест в Технічно-
му ліцеї. 

28.10.2016 ліцеїсти разом із 
вчителями та батьками відсвятку-
вали Хеловін. Все відбулося по-
справжньому. Учні та вчителі 
вбралися в хеловінські костюми 
та вирізали гарбузи.  Для ліцеїстів 
проводилися змагання та тематич-
ні вечори англійською та німець-
кою мовами. 

Учні взяли участь у таких 
конкурсах: 

- кращий гарбуз (номінація 
"Гарбузоголовий") 

- кращий костюм (номінація 
"Стильний упир") 

-кращий малюнок (номінація 
"Капітан руки-крюки") 

-краща мумія (номінація 
"Мумія Принц Єгипту") 

-найкращий танцюрист 
(номінація "Активна Чупакабра"). 

За участь у конкурсах діти 
отримали цукерки та гарний 
настрій.   
Happy Halloween!  

 
Дарія Михалевич 

Новини ліцею 

Цукерки або смерть 
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В изволення України від 
німецько-
фашистських 

загарбників. Вклад українського 
народу в перемогу над фашизмом 

Звільнення України від 
німецько-фашистських 
загарбників почалося 
наприкінці грудня 1942 р. 

Першими на землю України 
вступили війська 1-ї гвардійської 
армії генерала В. Кузнєцова, що 18 
грудня 1942 р. вибили окупантів із 
с. Півневка Миловського району 
на Луганщині. У цей же день від 
ворога був звільнений ще ряд 
населених пунктів України. 

Жорстокі бої розгорнулися за 
перший районний центр на 
українській землі - Милово. 
Успішний наступ радянських 
військ на сході України 
продовжувався до лютого 1943 р. і 
закінчився звільненням Харкова. 
Але 19 лютого 1943 р. ворожі 
війська, використовуючи помилки 
радянського командування, почали 
могутній контрнаступ. Північно-
східні райони Донбасу і м. Харків 
були втрачені. Однак стратегічна 
ініціатива залишалася на стороні 
нашої армії. Після перемоги в 
Курській битві війська Степового 
фронту 23 серпня 1943 р. цілком 
звільнили м. Харків. Цей успіх 
дозволив радянській Ставці 
розробити оперативний план 
звільнення Лівобережжя. 

Битву за звільнення від 
гітлерівців Лівобережної 
України можна умовно 
розділити на два етапи.  

У ході першого етапу (серпень - 
вересень 1943 р.) була проведена 
Донбаська  операція (13 серпня - 
22 вересня 1943 р.). 8 вересня 1943 
р. радянські війська звільнили 
Донецьк - центр Донбасу. 
Гітлерівці сподівалися зупинити 
радянську армію на "Східному 
валі" - могутньої лінії оборонних 
споруджень уздовж Дніпра.  У  ніч  

на  21 вересня 1943 р. почалося 
форсування Дніпра – епопея 
масового героїзму радянських 
воїнів. До кінця вересня перший 
етап битви за Дніпро був виграний 
- радянські війська захопили більш 
20 плацдармів. 

Початок другого етапу битви за 
звільнення Лівобережжя (жовтень 
- грудень 1943 р.) ознаменувався 
ліквідацією Запорізького 
плацдарму гітлерівців і 
звільненням  14  жовтня 1943 р.  м. 
Запоріжжя. В жовтні 1943 р. дії 
радянської армії були сковані 
запеклим опором супротивника. 

Але, передислокувавши війська 
з Букринського плацдарму на 

Лютежський, радянські війська 
перейшли в новий наступ і 6 
листопада 1943 р. звільнили 
столицю України - м. Київ. 
Київська наступальна операція 
завершила докорінний перелом 
війни на радянсько-німецькому 
фронті й істотно вплинула на хід 
усієї Другої світової війни. 
Зупинивши контрнаступ 
супротивника, радянські частини 
опанували стратегічним 
плацдармом  на  правому   березі 
Дніпра  площею  близько  500 кв. 

км, розірвали стратегічний зв'язок 
між гітлерівськими групами армій 
"Центр" і "Південь" і одержали 
можливість для успішних бойових 
дій у Правобережній Україні. 

Звільнення Правобережної 
України і Криму. 

Перший етап звільнення 
Правобережної України (січень-
лютий 1944 р.).   

24 січня 1944 р. війська 1-го і 2-
го Українських фронтів перейшли 
в наступ на Корсунь-
Шевченківському виступі. 28 січня 
більш 80 тис. гітлерівських 
солдатів і офіцерів були оточені. 
Переборюючи запеклий опір 
супротивника і спроби прориву 

оточення танковими частинами 
Манштейна, у лютому 1944 р. 
радянські війська остаточно 
розгромили супротивника. 
Допомогу радянським військам 
здійснили партизанські з'єднання 
Сабурова, Федорова, Бегми й ін. 

2 лютого 1944 р. були звільнені 
від окупантів Луцьк і Рівне, потім - 
Проскурів, Тернопіль, Вінниця. 30
-31 січня 1944 р. війська 8 лютого 
був звільнений Нікополь, 22-го - 
Кривий Ріг. Таким чином, у ході 
боїв січня - лютого 1944 р. 

Визволення України  
від німецько-фашистських загарбників 

Україна і світ 
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гітлерівці були відкинуті від 
дніпровських рубежів на 80-350 
км. Радянські війська готувалися 
до наступу, який повинен був 
цілком очистити Правобережну 
Україну від окупантів. 

Другий етап звільнення 
Правобережної України і 
звільнення Криму (березень - 
травень 1944 р.).  

5 березня - 17 квітня 1944 р. 
війська 2-го Українського фронту 
в ході Умансько-Ботошанської 
операції розгромили 8-у німецьку 
армію, вийшли 26 березня 1944 р. 
до державного кордону і 
перенесли бойові дії на територію 
Румунії - держави-сателіта 
нацистської Німеччини. 28 березня 
звільнили Миколаїв, а 10 квітня - 
Одесу. 

Воїни 4-го Українського 
фронту. Приморської армії і 
Чорноморського флоту в квітні 

1944 р. почали бій за звільнення 
Криму. 11 квітня була звільнена 
Керч, 13 квітня - Сімферополь. 5 
травня почався штурм 
севастопольських зміцнень ворога. 
Особливо жорстокі бої 
розгорнулися на Сапуну-Горі. 9 
травня 1944 р. Севастополь був 
звільнений. 12 травня весь Крим 
був цілком очищений від 
фашистів. 

Заключний етап звільнення 
України від німецько-
фашистських загарбників 
(липень-жовтень 1944 р.). 

13-14 липня 1944 р. почалися 
бої проти угруповання 
гітлерівських армій "Північна 
Україна". У результаті могутнього 
наступу значні сили гітлерівських 
військ були оточені під Бродами 
(Львівська область). У боях було 
знищено більш 38 тис. гітлерівців, 
більш 17 тис. узято в полон. У 

жовтні 1944 р. у ході Карпатсько-
Ужгородської операції 
завершилося звільнення всієї 
території України. 27 жовтня був 
звільнений від окупантів Ужгород, 
а 28 жовтня - інші населені пункти 
Закарпатської України. 

Отже, визволення України було 
важливою частиною процесу 
розгрому фашистських 
загарбників. Перемога стала 
можливою завдяки значному 
напруженню сил народу, мужності 
та відданості борців з окупантами, 
плідній співпраці фронту і тилу. 
Війна зумовила кардинальні 
зрушення в суспільному житті 
України. З одного боку — це 
невигойні рани та гігантські 
збитки, пов'язані з численними 
людськими жертвами, 
грабіжництвом окупантів, 
руйнаціями. З іншого — з війною 
пов'язані завоювання Україною 
авторитету на міжнародній арені, 
зростання свідомості та віри у свої 
сили народу, концентрація в 
межах однієї держави основної 
частини українських етнічних 
земель. 

 
Підготувала  

Дар’я Григорчук 
 

 
 
 

Україна і світ 
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Україна і світ 

Битва за Дніпро 

Н імецько-фашиське 
командування добре 
засіло на Правобере-

жній Україні тримаючи в своїх 
руках велику продовольчу і сиро-
винну базу. Ворог зосередив на 
Правобережній Україні 93 дивізії, 
в т. ч. 18 танкових і 4 моторизова-
ні, та 2 бригади. 

На правому березі Дніпра гіт-
лерівське командування спішно 
будувало оборонні споруди, стя-
гувало нові резерви. Форсувати 
Дніпро було дуже важко. Його 
високий правий берег з крутими 
обривами панував над місцевістю 
і давав ворогові можливість орга-
нізувати сильну оборону. Най-
більш інтенсивно оборонні роботи 
велись у районі Києва та на заво-
роті Дніпра на південь від Переяс-
лава-Хмельницького. Тут гітлерів-
ці зосередили 26 дивізій, з них 19 
піхотних, одну моторизовану і 6 
танкових. 

29 вересня в результаті запек-
лих боїв наші війська зломили 
опір гітлерівців на передмостових 
укріпленнях на підступах до Киє-
ва і, відкинувши ворога на правий 
берег Дніпра, оволоділи лівобере-
жним районом міста — Дарни-

цею. До початку жовтня 1943 ро-
ку війська чотирьох радянських 
фронтів захопили на правому бе-
резі Дніпра понад 20 плацдармів 
від Лоєва до Запоріжжя.  

Запеклі бої розгорнулися на 
Київському напрямку. Першими 
до Дніпра вийшли війська 1-го 
Українського фронту під коман-
дуванням генерала армії М. Ф. 
Ватутіна. Вони форсували річку з 
ходу і оволоділи двома плацдар-
мами на південь та північ від Киє-
ва. 

При форсуванні Дніпра воїни 1
-го Українського фронту прояви-
ли масовий героїзм і відвагу. 
Честь першими форсувати річку 
випала комсомольцям М. Є. Пету-
хову, І. Д. Семенову, В. А. Сисо-
лятіну, В. М. Іванову. На партиза-
нському човні хоробрі воїни пере-
правилися через Дніпро і зав’яза-
ли бій з фашистами, що засіли в 
селі. Відвернувши весь ворожий 
вогонь на себе, мужня четвірка 
полегшила тим самим переправу 
іншим бійцям.  

Протягом жовтня радянські 
війська вели вперті бої за розши-
рення плацдармів на правому бе-
резі Дніпра. Радянське команду-
вання вважало найголовнішим 

Київський напрямок. Визволення 
Києва і захоплення в його районі 
великого плацдарму створювали 
загрозу всьому південному угру-
пованню німецько-фашистських 
армій. З району Києва з’єднання 
радянських військ могли по най-
коротших напрямках завдавати 
ударів на захід і на південний за-
хід і вийти в райони Західної Ук-
раїни та Південної Польщі. 

Головний удар радянських 
військ планувався з Букринського 
плацдарму в загальному напрямку 
на Васильків і Фастів в обхід Киє-
ва з південного заходу. Допоміж-
ний удар мав бути завданий з за-
хоплених плацдармів на північ від 
Києва. 

З листопада війська 1-го Укра-
їнського фронту перейшли в рішу-
чий наступ з Лютізького плацдар-
му. 

Хоробро билася за Київ 1-а Че-
хословацька окрема бригада під 
командуванням генерала Людвіка 
Свободи. Перед початком штурму 
він звернувся до своїх солдатів з 
такими словами: «Б’ючись за Ки-
їв, за Україну, ми йдемо в бій за 
Прагу, за вільну Чехословаччину. 
„Правда переможе!“ — написано 
на нашому бойовому прапорі». 

Вуличний бій у 
Києві. Листопад 
1943 року  
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Україна і світ 

Особливо жорстокі бої за Київ 
розгорнулися 5 листопада в районі 
Святошина, де проходив останній 
оборонний рубіж противника. На-
прикінці дня був взятий і цей ру-
біж. Одним з перших прорвався у 
центр міста — на Хрещатик танк 
капітана Н. М. Шелуденка, коли-
шнього колгоспника с. Лебедівки 
Вищедубечанського району Київ-
ської області.  

На 4-у годину ранку 6 листопа-
да 1943 року гітлерівці були виби-
ті з Києва. У битві за Київ (з 3 по 
6 листопада) радянські війська 
розгромили 12 ворожих дивізій і 
захопили багаті трофеї. Решта ро-
збитих гітлерівських військ відс-
тупила в напрямках на Коростень, 
Житомир і Фастів. 

Український народ ніколи не 
забуде і вічно шануватиме пам’ять 
тих, хто загинув при форсуванні 
Дніпра, за визволення столиці Ук-
раїни — Києва. 

Війна завдала великих руйну-
вань столиці України. Замість кра-
сеня Хрещатика з його багатопо-
верховими будинками залишились 
рештки стін, купи заліза та цегли. 
Фашисти перетворили на руїни 
940 будинків державних та гро-
мадських установ площею близь-
ко 1 млн. кв. м, понад 6 тис. жи-

лих будинків загальною площею 
1,5 млн. кв. м. Понад 200 тис. ки-
ян залишились без житла. 

Окупанти вивезли в Німеччину 
верстати і заводське устаткування, 
яке працювало на оборону міста і 
не було евакуйоване. Вони вивез-
ли навіть залізо із зірваних дніп-
ровських мостів. Було зруйновано 
сотні промислових підприємств, у 
т. ч. заводи «Більшовик» і 
«Червоний екскаватор», фабрики 
прядильно-трикотажну, швейну 
ім. Горького, 1-у, 4-у і 8-у взуттє-
ві, які давали 35 проц. всієї проду-
кції взуттєвих підприємств Украї-
ни, шість хлібозаводів, на яких до 
війни за добу випікалось 725 т 
хліба. Місцевої промисловості 
після визволення Києва фактично 
не існувало. 

З 1176 промислових підпри-
ємств Києва в період тимчасової 
німецько-фашистської окупації 
було повністю або частково зруй-
новано понад 800. Особливо вели-
ких руйнувань зазнали підприємс-
тва Солом’янського, Шевченків-
ського та Подільського районів. 

Фашистські варвари висадили 
в повітря залізничні мости і спа-
лили всі станційні споруди, вок-
зал, зруйнували колійне господар-
ство величезного залізничного 

вузла Дарниці, 
депо станції Ки-
їв-I, паровозоремонтний завод. 
Окупанти висадили в повітря і 
спалили ТЕЦ, КРЕС, ЦЕС. Повні-
стю була знищена електромережа 
міста. Гітлерівці вивели з ладу 
київський водопровід, висадили в 
повітря і спалили всі насосні стан-
ції. 

Великих руйнувань зазнало 
транспортне господарство столи-
ці. Було розібрано і зіпсовано 60 
км трамвайної колії, спалено тра-
мвайний парк ім. Фрунзе і в ньому 
68 вагонів. Гітлерівці вивезли у 
Німеччину 13 тролейбусів, а реш-
ту тролейбусів і трамвайних ваго-
нів зіпсували. В дніпровських во-
дах фашисти потопили 20 паро-
плавів і 16 катерів. 

Таким чином, поряд з промис-
ловими підприємствами у Києві 
було зруйновано і комунальне го-
сподарство. Фашисти позбавили 
населення хліба, води, опалення, 
освітлення і транспортних засобів. 
Вони завдали збитків господарст-
ву і промисловості міста на суму 
10 млрд. карбованців. 

 
Підготувала  

Ірина Шепель 

Такий вигляд мав 
нинішній Майдан 
Незалежності в 
1943-му. Знято 
від нинішнього 
готелю 
"Україна". Посе-
ред площі сто-
їть колишня місь-
ка дума, зараз на 
її місці - фонтани  
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2  км черги та 2 години 
очікування. В Києві 
відбулась презентація 
останньої книжки про 
Гаррі Поттера. 

Гості заходу, мабуть, сподіва-
лися прийти, послухати цікаві 
факти про бестселер, купити йо-
го, але ні... Видавництво "А-баба-
га-ла-ма-га" створила ціле дійст-
во.  
Вже о 18:50 Український дім був 
повністю заповнений, люди нама-
гались увірвались навіть на 2,3 
поверхи, щоб подивитися на кни-
гу. Презентація розпочалась о 
19:00.  

На сцену вийшов Іван Малко-
вич зі своїми помічниками і дійс-
тво набрало обертів.. В цей вечір 
розігрувались книжки з автогра-
фом авторки. "Особливі книжки" 
отримали лише 5 осіб, які проде-
монстрували свої знання на 
фільм, роман про "найвідомішого 
сучасного чарівника" та головний 
двійник Гаррі Поттера.  

Також, на презентації юні ак-
тори видавництва зіграли декіль-
ка сцен з роману. Люди згадали 
якою була презентація першої 
історії, таке собі дежавю. А коли 
оголосили про продаж книги, на-
род перетворився на один вели-
кий потік, який постійно перемі-
щало в різні боки. Гості презента-
ції купували одразу 3-5 примірни-
ків. Уже за 30 хвилин після поча-

тку продажу, книжок не стало.  
Такого дійства Київ давно не 

бачив , але ми змогли вистояти і 
купити! Сподіваємось, книга ні-
кого не розчарує і залишить не 
менше емоцій, ніж попередні. 

Олександр Саюн 

Україна і світ 

Довге очікування — здійснилось 
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І ван Антонович Кочерга 
вніс великий вклад в роз-
виток української драмату-
ргії. 

З ранніх літ Іван був оточе-
ний піклуванням і увагою бать-
ків, ріс переважно в «товаристві» 
літературних героїв, а не однолі-
ток. 

1903 році закінчив Київський 
університет де вивчав право на 
юридичному факультеті, але за 
фахом ніколи не працював. 

Перший свій крок у літерату-
ру Іван Кочерга зробив ще у Чер-
нігові у 1904 році, коли в 
«Черниговских губернских ведо-
мостях» надрукував кілька ґрун-
товних театральних рецензій, під-
писуючи їх або криптонімом 
«И.А.К.», або іменем одного з 
героїв майбутньої п'єси «Майстри 
часу» — Карфункель. Сам пись-
менник початком своєї творчості 
вважав 1910 рік, коли була ство-
рена його перша романтична п'є-
са-казка російською мовою 
«Песнь в бокале».  

Українська мова творів, а нею 
письменник володів бездоганно, 
принесла йому славу. Українсь-
кою мовою Іван Кочерга почав 
писати на початку 20-х років. У 
цей період у драматурга з'явля-
ється інтерес до повсякчасних 
тривог і надій людини. В 1925 
році він завершує роботу над п'є-
сою комедією «Фея гіркого миг-
далю», яка була першим твором, 
написаним Іваном Кочергою вла-
сне для української сцени. І вже 
20 лютого 1926 року в театрі іме-
ні М. Заньковецької відбулася 
прем'єра п'єси «Фея гіркого миг-
далю». У 1927 році драматург 
зацікавившись історичною тема-
тикою пише нову п'єсу «Алмазне 
жорно». 1928 рік ознаменувався 
виходом кількох п'єс, безпосеред-
ньо пов'язаних тематикою і про-
блематикою з тогочасною дійсні-
стю, серед них — комедія 
«Натура і культура», драма-
феєрія «Марко в пеклі» (1928 р.) і 
низка так званих 
«кооперативних» п'єс, типових 
для 20-х років агіток. Вистава 
«Марко в пеклі» у харківському 
Червонозаводському театрі 
(режисер В. Василько) мала ус-
піх, але до самого твору рецензе-
нти поставилися стримано. 

Драматург створив чимало 
п'єс: драматична поема «Свіччине 
весілля» (інша назва — «Пісня 
про Свічку», 1930 рік), водевіль 
«Ліза чекає погоди...» (виданий у 
1931 році), п'єса «Майстри ча-

су» (інша назва — «Годинникар і 
курка», 1933 рік). 

Драма «Свіччине весілля» у 
творчому доробку Івана Кочерги 
посідає особливе місце. Вперше 
під назвою «Пісня про Свічку» 
вона вийшла друком у 1931 році. 
Через два роки під такою ж на-
звою твір видали російською мо-
вою. Того ж року письменник 
вдруге зумів видати драму укра-
їнською мовою, значно перероби-
вши і змінивши назву на 
«Свіччине весілля». Безсумнівно, 
що друге українське видання бу-
ло значно якіснішим, вдалішим. 
Драматичну поему «Свіччине ве-
сілля» поставлено лише у 1935 
році в Запоріжжі й тільки після 
цього вона почала тріумфальний 
хід по сценах десятків театрів. 
Саме в такій редакції твір дійшов 
до наших днів. 

У драматичній поемі 
"Свіччине весілля" І.Кочерга зма-
лював волелюбний народ,  який 
століттями через криваві битви з 
поневолювачами трудно,  але 
впевнено йшли до своєї свободи.  

 

Ірина Журавель 

Іван Антонович Кочерга 

Україна і світ 



Видавець — Технічний ліцей Шевченківського району. Шеф редактор: О. Ілюшина. Редактор:  М. Пецеля. 
Фотокор: М. Прядко. Технічний редактор: Н. Капшученко. Адреса: м. Київ, вул. Щусєва  20, каб. 211.  

Електронна пошта: puls-liceu@ukr.net 


