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ЛІЦЕЇСТ
Нещодавно, а саме з 27 жовтня по 1 листопада, 

мені випала нагода взяти участь у ХІV Всеукраїн-
ському турнірі юних правознавців у складі команди 
Волинської області „Dominus Litis‟ („Володарі супе-
речок‟), який проходив у чудовому місті Ужгороді. 
І справді, наша команда була серед лідерів про-
тягом усього конкурсу і виборола почесне перше 
місце.

Це були важкі, проте надзвичайно цікаві 5 днів. 
Ми невтомно працювали, готувалися до виступів, 
щоб гідно представити Волинську область. Знайш-
ли час і для екскурсій Ужгородом – центром Закар-
паття, одним із найкрасивіших міст Європи.

Загалом участь у Всеукраїнському турнірі дода-
ла мені упевненості в собі, досвіду, знань та неза-
бутніх вражень, нових друзів та знайомих із різних 
куточків України. Тому раджу і вам не боятися та 
сміливо реалізовувати власні знання та здібності у 
різноманітних конкурсах та олімпіадах. А ще хочу 
подякувати Л.М.Трофимчук, яка допомагала у під-
готовці до турніру.

Гнатюк Наталія, 11-А клас 

„Володарі суперечок‟ на Всеукраїнському турнірі

В осінню ніч, 
зорі чомусь колючі…

Умилось небо зоряними росами,
Напившись прохолоди досхочу.

Вербові струни золотої осені
Ще пахнуть поцілунками дощу.

Холодні зорі мерехтять за хмарами,
І ллється сяйво, мов терпке вино.
Зажуру осінь вишиває айстрами,

Схилившись над багряним полотном.
Жагуча туга розіллється грозами,

Охопить серце невимовний жаль.
Медвяним хмелем чарівної осені

Втамує спрагу змучена душа.
І здасться мить хвилюючою вічністю,

Коли на землю ляже перший сніг,
Мов білий попіл пломінкої ніжності,

Яка колись іскрилася в мені.
А поки осінь бродить в хаті винами,

Багряним листям встелена земля...
Так безпритульно хочеться поринути

За небокрай вслід білим журавлям.

Ляшко Надія, 10-Б клас

У Нововолинському ліцеї-інтернаті Во-
линської обласної ради створені всі умови 
для розвитку творчої особистості. Із цією 
метою діє наукове товариство „Імпульс‟.

Ліцеїсти є активними учасниками різного 
рівня олімпіад, конкурсів, турнірів. І дося-
гали вагомих результатів.

Цьогоріч вже відбулося багато турнірів, 
на яких наші учні гідно представили ліцей.

Турнір – це так зване випробовування, 
на якому здобуваєш цікавий досвід, знахо-
диш нових друзів. Це така інтелектуальна 
гра, де ти можеш пізнати і обдумати думки 
інших учасників, дізнаєшся багато цікавого 
і спілкуєшся із людьми.

Варто хоч раз спробувати - і спогади за-
лишаться на все життя.

Запорука успіху – це знання. Тільки 
пізнання, пошук, праця допоможуть стати 
успішними.

Не бійтеся нічого нового, а змінюйте світ 
на краще.

Семенюк Ірина, 10-А клас

Вітаємо!!!
XIV обласний турнір юних правознавців

(ІІ місце)
Гнатюк Наталію (11-А)
Козака Валентина (11-А)
Дячук Анастасію (11-А)
Музичук Аліну (10-Б)
Семенюк Ірину (10-А)

Козак Валентин - ІІ місце - індивідуальна 
першість
Керівник - Трофимчук Лариса Миколаївна

ХХІІІ обласний турнір юних фізиків 
(ІІІ місце)

Цюник Богдан (11-В)
Копець Сергій (10-В)
Шапран Тарас (10-В)
Квашук Ілля (10-В)
Сидорук Дмитро (10-В)

Керівник - Шустік Лілія Степанівна

ХХІІІ обласний турнір юних хіміків 
(ІІІ місце)

Савюк Олександр (11-В)
Бойко Ірина (10-В)
Рябчун Іван (11-Б)
Коржан Олена (10-Б)
Жолоб Юлія (10-Б)

Керівники – Літковець Світлана Василівна та 
Березан Ольга Веніамінівна

ХІХ обласний турнір юних математиків
(ІІІ місце)

Бойко Ірина (10-В)
Кузьмич Андрій (10-В)
Ліщук Богдана (11-В)
Лютяниця Роман (11-В)
Міліщук Роман (11-В)

Керівник - Тесленко Тетяна Василівна

ХІІ обласний турнір юних економістів
(ІІІ місце)

Гнатюк Наталія (11-А)
Кохан Маргарита (11-А)
Левчук Валерія (11-А)
Міліщук Роман (11-В)
Цюник Богдан (11-В)
Керівник - Шевчук Віра Антонівна
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Одне з актуальних завдань сучасної шко-
ли – пошук оптимальних шляхів зацікавлення 
учнів навчанням, підвищення їх розумової ак-
тивності, спонукання до творчості, виховання 
школяра як життєво й соціально компетентної 
особистості, здатної здійснювати самостійний 
вибір і приймати відповідальні рішення в різ-
номанітних життєвих ситуаціях.

Процес дослідження має індивідуальний ха-
рактер і відбувається за такою схемою: вибір 
теми – складання плану роботи – підбір дже-
рел і літератури – знайомство з джерелами і 
складання на їх основі плану написання до-
слідження – відбір та оцінка фактів – обробка 
та систематизація зібраного матеріалу – напи-
сання роботи – її рецензування і доопрацюван-
ня – остаточне редагування та оформлення – 
захист роботи.

Наукова робота – це самостійно виконане 
наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, 
яке відповідає науковим принципам, має пев-
ну структуру, містить результати власного по-
шуку, власні висновки.

В організації науково-дослідницької роботи 
учнів слід пам’ятати про таке:

• зміст дослідження обов’язково повинен 
поєднуватися з навчальною метою, загальни-
ми потребами суспільства та питаннями сього-
дення;

• наукове дослідження – безперервний про-
цес, його не можна виконати за кілька днів;

• науково-дослідницька діяльність - обов’яз-
ково керований процес.

Вчитель-наставник навчає методиці дослід-
ження, консультує учня в процесі виконання 
роботи, розв’язанні поставлених проблем, 
враховуючи інтелектуальні та психологічні 
особливості дитини, оцінює отримані резуль-
тати; у здійсненні продуктивного наукового 
дослідження обов’язкове поєднання керованої 
науково-дослідницької діяльності з самостій-
ною, самоосвітньою діяльністю учня, яка є ос-
новою інтелектуального росту дитини, форму-
вання її творчої особистості.

Отже, коли юний дослідник має постійного 
наставника у школі, який використовує пе-
дагогічні технології, зорієнтовані на роботу із 
обдарованими школярами, одержує нову ін-
формацію від консультанта-науковця, викла-
дача вишу, знаходить розуміння і допомогу 
від наукового співробітника – це і є умови, які 
приведуть обдаровану дитину до очікуваного 
результату – формування її як науковця, ро-
звитку її здібностей і обдаровань, самореаліза-
ції і самоздійснення.

Валентин Козак, 11-А клас

На засіданні НТЛ „Імпульс‟

Уже стало традицією щороку обирати учнівсь-
ке самоврядування. І саме у жовтні  відбулися 
вибори до активу. Всього балотувалися чотири 
учасники : Кузьмич Андрій, Вороняк Ангеліна, 
Гусєва Олеся та Усійчук Марія. Ліцеїсти прези-
дентом обрали Гусєву Олесю, ученицю 11- А 
класу.  Гадаю, всім цікаво, як змінилося її жит-
тя після виборів, тому ми поставили їй декілька 
питань:
- Що було причиною стати президентом  лі-
цею? 
- Як я і вказувала у своїй програмі, впевнена, 
що будь-яка справа є цікавою і добре органі-
зованою лише тоді, коли зроблена самими діть-
ми. Тому хотіла бути частиною активу ліцейної 
громади, щоб змінити нашу другу домівку на 
краще.
- Чи вірила ти в те, що виграєш? 
-  Так, звісно, я хотіла перемогти, але була б 
рада, навіть якщо б просто стала членом ліцей-
ної команди, крім того, мені до вподоби працю-
вати у ній, - зауважила Олеся.
- Ну, а як же змінилося твоє життя після 
виборів? Напевно, непросто очолювати  
актив ліцею?
- Безумовно. Коли я йшла на цю посаду, уже 
розуміла відповідальність. Це не є дуже важкою 
ношею, але робота цікава і приносить задово-
лення. Хочеться, щоб команда ліцейного брат-
ства справді була активною і щоб діяльність уч-
нівського самоврядування була помітною. 

 Погорєлов Владислав,
 11-В клас

До вашої уваги актив ліцейного братства!

Гусєва
 Олеся - 

президент 
ліцею

Усійчук 
Марія – 

заступник 
президента

Кузьмич 
Андрій – 
староста 

ліцею

Вороняк 
Ангеліна – 
заступник 
старости

Посвята в ліцеїсти

Парламент інформує
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День самоврядування!

Напевно, кожен учень хотів би спробувати 
себе у ролі вчителя. Та тільки з першого погля-
ду це здається легкою справою. Насправді ж, 
побувши на місці вчителя лише один день, діти 
зрозуміли, скільки відповідальності та труднощів 
лягає на плечі наших мудрих наставників.

Цього року такий захід відбувся напередодні 
Дня вчителя.  Наші нові вчителі сумлінно підго-
тувалися до проведення уроків, а учні з пова-
гою ставилися до них, а також діти, які заміняли 
заступників директора та й самого директора, 
перевіряли дисциплінованість учнів як на пере-
рвах, так і на уроках. 

Розуміємо, що не вдалося зробити ідеальним 
цей день, тому що ніколи не зможемо так вдало 
проводити уроки, як Ви, вчителі, які з любов’ю 
розповідають новий матеріал, із терплячістю 
відповідають на усі питання, що виникають, і 
кожного дня запалюють вогник надії у дитячих 
серцях! 

Ми дякуємо за вашу вчительську працю, за те, 
що відкриваєте нам двері у життя. Знайте, що ми 
по-справжньому  цінуємо і любимо Вас ДОРОГІ, 
РІДНІ наші ВЧИТЕЛІ!

Гусєва Олеся, 11-А клас

Подорож у світ сучасної 
науки

Поїздка на Науковий пікнік у Київ була од-
нією з найкращих у моєму житті. Під час по-
дорожі я дізналася багато нового не лише про 
сучасну українську науку, але і про літерату-
ру, журналістику, мистецтво і медицину. Крім 
пікніка, ми були і на інших заходах, серед 
яких мені найбільше запам’яталася екскурсія 
в обсерваторію. Було дуже цікаво!

Ліщина Анастасія, 10-В клас

Подорож до Міжнародної 
зеленої школи

У вересні учні ліцею отримали можливість 
відвідати Міжнародну зелену школу в Києві. 
Від учнівського складу була сформована ко-
манда у складі трьох школярів на чолі з ди-
ректором ліцею. Така можливість випала й 
мені.

У Міжнародній зеленій школі відвідав Нау-
кові пікніки, що відбувались поблизу Київсь-
кого університету імені Тараса Шевченка, у 
парку, що було досить пізнавально і цікаво. Із 
захопленням спостерігав за перебігом різних 
хімічних реакцій, вивчав анатомію людини, 
котру нам демонстрували на макеті студенти.

Проте все найзахоплююче відбувалось 
вночі. Команда відправилася в обсерваторію, 
що знаходиться на окраїні Києва. Усю ніч роз-
глядали зірки і комети, слухали пізнавальні 
розповіді астронома і самі залучались до ро-
боти.

Після насиченої програми Міжнародної зе-
леної школи діти починають по-іншому, більш 
уважно та турботливо ставитися до навко-
лишнього середовища, замислюються над 
причинами екологічної кризи, унікальності 
життя на Землі.

Козак Валентин, 11-А клас

День вчителя
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Дорогому солдату
Привіт, солдате! Знов пишу до тебе,
Щоб вилить тугу, розказать думки,
Щоби спитать: чи синє у вас небо,

Чи відлетіли в вирій вже птахи.
Без тебе сумно, до болю неспокійно,
У серці струни рвуться від журби.
І все-таки життя несправедливо

Забрало в нас частиночки душі.
Я тут, де вічний гомін поля,

Де так хизуються красою ті гаї,
В яких ми заблукали із тобою,
Коли були малими ще дітьми.

Я тут, де мирно і спокійно,
Де сонце гріє ті стежки,

Якими ми гуляли із тобою
Напередодні лютої війни.

А ти... ти там, де повно крові,
Де завжди неспокійно й метушня,
Де сонце так нещадно палить, су-

шить сльози,
Де вже не тішить водами ріка.
Ти повернешся скоро, я це знаю,

Я вірю, що закінчится війна,
Що будем ми дивитись в мирне небо

Й загадувать бажання на зірках.

Кльоц Яна, 11-Г клас

У 1982 році Генеральна Асамблея ООН про-
голосила 21 вересня Міжнародним днем миру, 
днем загального припинення  вогню і відмови 
від насильства. В Україні День миру відзна-
чається з 2002 року.

Ось і у нашому навчальному закладі  до Дня 
миру проводився перегляд фільму „Один день 
без війни‟ учнями 8-9 класів, а потім - цікаві 
обговорення. 

У цей день ООН закликає всі країни зупи-
нити військові дії і хоча б на 24 години при-
пинити проливати кров. Тільки мирні перего-
вори та вирішення наявних проблем шляхом 
діалогу і компромісних рішень можуть дати 
дійсно відчутні результати і користь для всьо-
го людства. Невід’ємною процедурою початку 
святкових заходів служить символічний дзвін 
„Дзвони миру‟. Цей дзвін був відлитий з мо-
нет, які зібрали діти з 60 країн світу. На дзвоні 
красується напис, який відомий багатьом: „Хай 
живе загальний мир у всьому світі‟. Його по-
дарувала Японія ООН в 1954 році. Церемонія 
триває приблизно 15 хвилин, в ході якої обов 
’язково є місце і хвилині мовчання, в пам’ять 
про тих,  хто загинув у військових конфліктах. 
Церемонія завжди проходить за участю Гене-
рального секретаря ООН, який і дзвонить у 
„Дзвін миру‟.

В останні роки це свято стало для нас осо-
бливо актуальним і важливим. Не так давно 
мирне життя було для українців повсякден-
ною реальністю. Але сьогодні, коли на Сході 
України ведуться бойові дії, а наші військові 
гинуть,аби відстояти територіальну цілісність і 
суверенітет держави, ми по справжньому поча-
ли цінувати мир. Кожен із нас прагне до того, 
щоб на нашій рідній землі завжди панували 
спокій та злагода.

Бажаю вам мирного неба, оскільки лише 
воно відкриває перед людством перспективи, а 
не зводить народи до боротьби за виживання.

Ляшко Надія, 10-Б клас

„У здоровому тілі – здоровий дух‟, - так го-
ворить народна мудрість. Справді, ведення здо-
рового способу життя, поза всякими сумнівами, 
приносить користь. Найбільшу роль у питанні 
підтримки й зміцнення здоров’я людини відіграє 
спорт. Заняття спортом є незамінною частиною 
життя будь-якої людини. Фізична культура й 
спорт дають заряд енергії й позитивних емоцій, 
сприяють зміцненню імунної системи…

12 жовтня у Нововолинському ліцеї-інтернаті 
були проведені військово-патріотиотичні спор-
тивні змагання „Сокіл‟, присвячені Дню захисни-
ка Вітчизни. У них взяли участь 4 команди 9-х та 
10-х класів: „Боси‟ (10-В і 10-А),  „Гарячі перці‟ 
(10-Б та 10-Г), „Козаки‟ (9-А та 9-В), „Хімботи‟ 
(9-Б).

На початку змагань пролунав гімн Украї-
ни. Після цього команди привіталися: сказа-
ли свою назву та девіз. Далі була вікторина з 
історії України та медицини. Після цього гурти 
змагалися на смузі перешкод, яка складалася з 
жердини, маятника, перенесення потерпілого і 
„гусячого кроку‟. Наступний конкурс - „Переда-
ча м’яча‟, Далі - „Скакалка‟. У конкурсі „Стріль-
ба‟ відзначилася Корнієнко  Вікторія. Дівчина 
зайняла перше місце серед усіх учасників, вона 
найкраще відстрілялася. Особливо згуртував 
учасників конкурс „Перетягування канату‟, 
адже потрібно було якнайшвидше відреагувати 
на атаку противника. Також не можна було не 
звернути увагу на вболівальників, вони щосили 
рвалися підтримати учасників команд.

Після цього судді оголосили результат. У цьо-
му змаганні найяскравіше себе проявили „Гарячі 
перці‟. Вони майже у всіх конкурсах здобували 
перемоги, були лідерами усю гру. До цієї коман-
ди входили: Дубень Орест - капітан команди, 
Коржан Олена, Корнієнко Вікторія, Штик Денис, 
Мартинюк Станіслав, Хропот Богдан, Данилевич 
Мар’яна, Нечипорук Діана, Дячук Сергій, Мико-
лайчук Артем. Щиро вітаємо їх та зичимо нових 
перемог у спорті!

На цьому святі були присутні воїни АТО. Кож-
на з команд отримала солодкі призи та грамоти. 
А суддями були Гусак Марта, учениця 11-Б кла-
су, Стружук Володя, учень 11-В класу, і заступ-
ник директора ліцею Петрук Марина Степанівна.

Змагання проводили: Дацюк В.І., Петрук М.А., 
Кривицький О.М.

Дмитрієва Ангеліна, 10-Б клас, 
Балик Анна, 11-Б клас

Спорт – 
рушій життєвої сили

День миру
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Веселі та життєві усмішки відомі усім з само-
го дитинства. Недарма кажуть, що посміхатися 
приємно. Ще приємніше сміятися. А реготати – 
це ж просто задоволення! Ось вже вкотре по-
спіль вони стають основою для конкурсу юних 
читців-гумористів „Посміхнемось щиро Вишні‟. 

20 жовтня 2016 року у Волинському дер-
жавному центрі естетичного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл та професійно-техніч-
них навчальних закладів відбувся обласний 
етап Всеукраїнського конкурсу юних гумо-
ристів „Посміхнемось щиро Вишні‟. Наша мо-
лодь довела, що вміє гарно жартувати. Велика 
кількість учасників із різних куточків області 
цьогоріч взяли участь у конкурсі. Серед них і 
зовсім юні школярі, і учні професійно-техніч-
них навчальних закладів. Змістований підбір 
репертуару, високу майстерність, сценічну 
культуру і артистичність та емоційність вико-
нання продемонстрували конкурсанти. Щи-
рий і добрий сміх панував на святі гуморески. 
Переважна більшість учасників виявили мис-
тецтво живого слова, чудові декламаторські 
здібності, вміння відтворити характер викону-
ваного твору.

Такий захід є дуже важливим, оскільки 
проводиться з метою розвитку й популяриза-
ції українського гумору, витончення в ньому 
художнього слова, сприяння вдосконаленню 
майстерності гри на сцені молодих талантів.

Оригінальними і цікавими були виступи 
юних гумористів краю. Було на що подиви-
тись, і було що послухати.

Усіх конкурсантів зі святом гумору привіта-
ла Оксана Дідик, директор Волинського дер-
жавного центру естетичного виховання учнів 
загальноосвітніх та професійно-технічних на-
вчальних закладів. „Завжди приємно брати 
участь у вихованні молодого покоління. Тому 
такі конкурси – це, звичайно, нагода молоді 
показати свої таланти, а нам їх підтримати, до-
помогти й щиро за них порадіти‟, - зауважила 
пані Оксана.

Теплі і добрі враження залишилися від „Во-
линських пересмішників‟. Щирий сміх ней-
мовірно зближує людей, які кажуть: „День без 
сміху – втрачений день‟.

У підсумку кращі гумористи отримали гра-
моти та подарункову літературу (до речі, ав-
тор статті отримала ІІІ місце). 

Горбунова Ірина, 9-А клас

Це свято щороку відзначається в Україні 9 ли-
стопада. 

За православним календарем - це день вша-
нування пам'яті Преподобного Нестора-Літопис-
ця - послідовника творців слов'янської писем-
ності Кирила і Мефодія. 

У 1997 році Президент України Леонід Кучма 
видав Указ "Про День української писемності та 
мови". 

У ньому було зазначено відзначати його 
щорічно задля вшанування пам'яті Преподобно-
го Нестора-Літописця. 

У цей день проводять різні заходи, зокрема 
радіодиктант національної єдності, який запо-
чатковано з 2000 року.

Відтоді усі охочі можуть взяти участь у напи-
санні диктанту, де матимуть змогу перевірити 
свої можливості, а також продемонструвати єд-
ність з усіма, хто любить українську мову. 

Отож, вшановуючи традиції, у Нововолинсь-
кому ліцеї-інтернаті було проведено захід на 
честь Дня писемності.

У програмі гармонійно поєдналися інформація 
про історію свята, декламування віршів, музичні 
виконання пісень. 

Було приємно бути учасниками цього заходу, 
адже ліцеїсти від щирого серця передали всю 
любов і повагу до рідної мови. 

Український народ, як і кожен інший, повинен 
плекати своє рідне слово і захищати його право 
на самостійність, що є обов'язком справжнього 
патріота!

Гнатюк Наталія, 11-А клас

„Волинські пересмішники‟ 
сміялися знову

День української писем-
ності та мови

Майбутнє для Вкраїни
Я прокидаюсь і чую:
За вікном вітер бушує,
 А сонце темінь гальмує -
І все це того вартує.
У ранкову погоду
Мені начхати на моду.
Вдягаю я вишиванку
Й стою готовий на ганку.
Тож я вітаюсь до Вкраїни-
Доброго ранку!
Ми всім покажем, що сильні.
Хай кожен знає - ми вільні!
І наша правда єдина,
За нами ціла країна!
Україно, моя Батьківщино, 
Я знаю, ти кращого гідна!
Майбутнє у наших руках,
Не втратимо ж його у роках!

Пісня–вірш Осадчого Дмитра, 
складена до Дня писемності 2016р.
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Нам випало велике щастя жити в одно-
му із найгарніших куточків земної кулі – на 
Волині.

Замріяна краса сотень озер, шепотіння 
вітру у кронах дерев на тисячах гектарів 
лісів, повільний плин річок, непоказна ще-
дрість неозорих полів і садів, коні, які па-
суться на лугах, і спів жайвора під хмарами 
– все це наша батьківщина…

Ліцей теж став нашою рідною домівкою. 
Щодня в ліцеї трапляються якісь цікаві 
пригоди. Цьогоріч 23 вересня ввійшло в 
історію, як день талантів „Крок до зірок‟.

Ліцеїстів показали свої таланти у різних 
номінаціяхй: „Вокал‟, „Декламаторське ми-
стецтво‟, „Гра на музичному інструменті‟, 
„Художнє мистецтво‟. 

Програма заходу була насиченою. Без 
сумніву, ліцей – дивовижне місце, де 
завжди багато цікавої і талановитої молоді.

Семенюк Ірина, 10-А клас

У п’ятницю 28 жовтня у приміщенні Но-
воволинського ліцею-інтернату було дуже 
шумно. А все тому, що у закладі відбувся 
конкурс „Міс Осінь 2016‟. Програма була 
насиченою, кандидатки на номінацію го-
ловної красуні ліцею добре підготовлені, а 
вчителі, учні та інші гості просто в захваті 
від виступів учасниць. Участь брали уче-
ниці 10, 11 класів. Усі дівчата були силь-
ними конкурентками і гідні перемоги. Але 
правила є правилами: судді повинні обрати 
лише одну, найкращу учасницю для цього 
титула. Вибір важкий, але все ж заслуже-
ною переможницею стала Дячук Анастасія, 
учениця 11-А класу.

Одночасно в ліцеї проводився конкурс 
„Осінні композиції‟. У ньому брали участь 
учні 8-9 класів. Усі роботи чудові, бо роби-
лися з підручних матеріалів, які подарува-
ла красуня осінь. Найкращими стали учні 
9-В класу. 

Від щирого серця хочемо привітати усіх 
переможців цього вечора. 

Хорощук Олександра, 
Забарна Альона, 9-А клас

Таланти твої, ліцею!

Свято осені

Осінні композиції
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Нещодавно жителям нашого міста випала 
чудова нагода  зустрітися з вирощувачем 
алмазів. До Нововолинська приїжджав наш 
земляк, нині киянин, Ігор Павлюк – поет і 
науковець, відомий не тільки в Україні, а й 
за кордоном.

І́гор Зиновійович Павлюк (1 січня 1967, 
с. Ужова Рожищенського району на Волині) 
— лауреат Народної Шевченківської премії 
(Залізний Мамай), всеукраїнських літе-
ратурних премій імені Василя Симоненка, 
імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шаш-
кевича, імені Григорія Сковороди, міжна-
родної літературної премії імені Миколи 
Гоголя „Тріумф‟, лауреат премії англійсь-
кого ПЕН-клубу. Учасник міжнародних лі-
тературних фестивалів, зустрічей, презен-
тацій ― в Естонії, у Грузії, в Росії, Білорусі, 
Польщі, Туреччині, Ірландії, Пакистані, Ан-
глії, у США, міжнародних видань про людей 
з України, з Волинської області. Але ні, він не 
вирощує коштовне каміння. Таке дивне пріз-
висько пан Ігор дістав від читачів завдяки 
своєму філософсько-фантастичному роману 
„Вирощування алмазів‟, який він власне і 
презентував на зустрічі.

На питання: „Про що роман?» - поет від-
повів так: „„Вирощування алмазів‟ про мою 
душу. Про боротьбу її із тілом, і про той же 
пошук людиною сенсу життя на Землі і поза 
нею, у просторі й часі, в екстремальних умо-
вах‟. У книзі, зокрема, зображено поетів до-
свід перебування в забайкальській тайзі, на 

будівництві дороги. Такий собі його власний 
„Один день Івана Денисовича‟.

Зрештою, усім цікаво, хто, що і як виро-
щує, шліфує алмази людських душ. Павлюк 
вважає, що біль і Бог. Відхід від руки Бога 

– це падіння, спотикання, біль. Прохід через 
біль – це наближення до Бога. Найбільше і 
найчастіше нині ранить людину інша людина 
або вона сама. І тепер люди самі собі вороги. 
На найважливіше питання: „Чому варто про-
читати „Вирощування алмазів‟?‟ відповідь 
була досить простою, та все ж заохочуючою: 
„Для того, щоб повірити  в Бога‟.

Загалом зустріч з Ігорем Павлюком прой-
шла чудово. Учні 10-А класу: Голощук Марія, 
Грищук Крістіна, Денисюк Мирослава, Ко-
ритко Марія, Курилюк Марія, Міщук Юлія, 
Панасюк Богдан, Семенюк Ірина, Терешке-
вич Аліна, Ткачук Андрій ― отримали мож-
ливість представляти ліцей, читаючи вірші 
письменника. Поет і його шанувальники 
протягом кількох годин не переставали за-
хоплюватися декламаторськими здібностями  
ліцеїстів. Також на зустрічі були репортери, 
завдяки яким Волинь змогла побачити наші 
виступи в інтернеті й на телебаченні.

Усі залишилися задоволеними. Ми   гор-
димося тим, що здобули досвід спілкування 
з письменником світового рівня. Усім радимо 
ознайомитися з творчістю Ігоря Павлюка.

Міщук Юлія, 10-А клас

Подорож з Волині на 
Франківщину

13 жовтня наш ліцей відвідав заслужений діяч 
культури України Іван Сидорук.

Іван Васильович народився на Поліссі, в селі Хо-
тешів. З дитинства полонила його краса природи, 
мови, звичаїв, традицій та обрядів рідного краю. 
Освіту здобував у нашому ліцеї (тоді Нововолин-
ській школі-інтернаті), а згодом у Вінницькому 
училищі прикладного мистецтва та Рівненському 
державному інституті культури. Своїм фахом об-
рав дослідження і виготовлення дитячої іграшки 
та пропаганду кращих проявів народної педагогіки 
України.

До нас Іван Сидорук приїхав з нагоди 160-літньо-
го ювілею від дня народження І.Франка і 100-ї річ-
ниці з дня смерті Великого Каменяра, щоб не тільки 
більше розповісти про Івана Яковича, а й показати 
наш навчальний заклад своїм п’ятьом дітям.

Пан Іван приїхав не з порожніми руками. Він 
привіз документальний фільм „Перехресними стеж-
ками‟, який було знято 2000 року влітку. У фільмі 
висвітлена захоплива подорож Івана Сидорука з 
дітьми із Хотешова до музею-садиби І.Франка в На-
гуєвичах (тепер Львівська обл.). Особливою ман-
дрівка виявилася тому, що пересувалася ця коман-
да на возі з вірним конем.

Про себе Іван Сидорук каже словами Франка: 
…Я син народа,
Що вгору йде, хоч був запертий в льох,
Мій поклик: праця, щастя і свобода,
Я є мужик, пролог, не епілог.
Було дуже цікаво слухати розповідь Івана Васи-

льовича, адже наш 10-А завжди переймався долею 
видатних українців, особливо земляків. А п.Сидо-
рук у своєму фільмі зробив акцент  саме на стосун-
ках Івана Франка й найвидатнішої волинянки Лесі 
Українки, показав, як перехрестилися їхні стежки в 
садибі Лесі Українки в Колодяжному.Звідти він, ко-
вельські учні й заслужена артистка України Галина 
Кажан почали подорож до садиби Каменяра.

Тепер ми хочемо побувати не лише в Колодяжно-
му, а й у музеї І.Франка в Нагуєвичах (львівський 
будинок Франка ми вже відвідали торік). 

Лущук Катерина, 10-А клас

Ліцей… Скільки подій ми можемо з ним 
пов’язати. Ліцей – це ще один крок у доро-
сле життя. Цього року в наш дім прийшли 
новачки. І в нас є обов’язок їм допомагати, 
підтримувати і не ображати. Нові ліцеїсти – 
це члени нашої дружної, згуртованої сім’ї. 

Ми запропонували поділитися з нами свої-
ми враженнями Трофимчук Ларису Мико-
лаївну. І ось що вона сказала про новачків:

- Початок навчального року був досить 
складним для наших восьмикласників. Вони 
адаптовувалися до нових умов навчання, 
методики викладання вчителями предметів. 
Ми щиро віримо у те, що ці діти нас пора-
дують хорошими результатами у навчанні, 
олімпіадах, турнірах. А запорукою успіху є 
щоденна  праця над собою.

Ми дуже раді, що у ліцей приходять обда-
ровані діти Волині. Мені самій (автору) було 
дуже цікаво прийти сюди, зробити ще один 
крок у доросле життя. Адже у ліцеї відкри-
вається більше можливостей, і більше чого 
можна буде досягнути у житті. А вчителі, 
вихователі і дирекція будуть дуже раді нам 
у цьому допомогти.

Солодуха Зоряна, 8-Б клас

Ліцей… Скільки всього ми можемо пов’я-
зати із цим словом! Хоч це ніби і звичайна 
школа, але тут життя вирує і після уроків. 
Кожного року у дружню сім’ю ліцеїстів вли-
ваються нові учні, які стараються підтрима-
ти авторитет цього навчального закладу. 
Дуже цікаво, чи ж подобається тут нашим 
новачкам із восьмих класів? Ось це ми і на-
магалися з'ясувати:

- Ангеліно, чи подобається тобі в ліцеї і 
які твої нові враження від цього навчального 
закладу?

- Мені тут дуже подобається і я не шко-
дую, що перейшла у ліцей, адже тут я знай-
шла багато нових друзів, тут дуже хороші і 
добрі вчителі та вихователі, тут завжди ба-
гато пригод і ніколи сумувати.

- Це добре. Інно, чи подобається тобі в 
ліцеї, і що ти скажеш про свою нову „аль-
ма-матер‟?

- Спочатку мені було сумно за своєю 
сім’єю і домівкою, але згодом я тут призви-
чаїлася і зараз майже не сумую. У ліцеї знай-
шла нових друзів, тут дуже цікаво і весело. 
А ще тут дуже смачно готують.

Юлах Ірина, 8-Б клас

Я, учень 8 класу,
можу сміливо сказати,
що ліцей – це щось ней-
мовірне! Він зустрів нас 
пожовклим листям на 
подвір’ї школи, щирими, розважливими по-
радами старшокласників. Ще з перших днів 
пояснив нам, як тут треба жити, адже у цьо-
му закладі, як і у всіх інших, є свої правила. 
Перші дні у самій школі показали всім, що 
вчителі у ліцеї володіють такими ж рисами 
характеру, що й ті люди, з якими ми тепер 
проводимо більшу частину дня, - вихова-
телі. Вони тут добрі, привітні, але, незважа-
ючи на це, досить суворі, вимогливі. 

Думаю, всі інші восьмикласники зі мною 
погодяться, що тут чудово! Я б хотів зали-
шитися у цьому закладі на все життя, але 
так, на жаль, не виходить…

Чубок Андрій, 8-А клас

Перші дні у ліцеї...

Зустріч із вирощувачем алмазів
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Карпатські гори прекрасні у будь-яку 
пору року. Взимку сюди приїжджають зара-
ди катання на лижах та сноуборді, а вліт-
ку – заради активного відпочинку і піших 
прогулок. Багато дітей та дорослих мріють 
потрапити в Карпати. І ось вже п’ятий рік 
поспіль завдяки фонду Ігоря Палиці „Тільки 
разом‟ волинські школярі мають можливість 
відпочити у дитячому таборі „Артек-Буко-
вель‟. Цього року ця можливість випала й 
нашим ліцеїстам.

Особисто нам дуже пощастило потра-
пити до сьомої зміни „Карпатський віраж‟, 
що тривала з 18.10 по 28.10. Кожен день, 
проведений в цьому незвичайному таборі, 
був дуже особливий, по-своєму цікавий 
та захоплюючий. Уже наступного дня піс-
ля заселення ми отримали можливість під-
нятися на гору Буковель, враження після 
якої назавжди залишаться в нашій пам’яті. 
Дуже багато різноманітних квестів таких як: 
„Артек-Буковель від А до Я‟, „Пізнай свою 
країну‟, допомагала загонам згуртуватися 
ще більше та показати свою обізнаність. 
Також артеківці мали нагоду продемонстру-
вати власні таланти на творчих конкурсах. 
Одним з них було „Свято творчості „Світ моїх 
захоплень‟‟. Найяскравіші особистості по-
дарували незабутні враження всьому таборі. 
Неперевершені емоції отримали, коли побу-
вали на скеледромі та в екстрим-парку. 

Не обійшлося в нашому таборі і без спор-
тивних змагань. Одним із цих заходів була 
„Планета рекордсменів‟, де кожен зміг 
здобути перемогу у певному виді спорту. 
Не можна не згадати про змагання з фут-
болу між хлопцями. Спостерігати за грою 
було незвичайно цікаво та захоплююче. 
Перше місце здобув наш загін, усіх було 
нагороджено грамотами та призами. Голов-
ним з них було  підкорення абсолютно нової 
екстремальної розваги для артеківців „Roller 
Coaster ripline‟. Але все ж таки найбільше 
всім запам’яталися сучасні дискотеки та ар-
теківські масовки.

Наші 10 днів, проведені у цьому нез-
вичайному місці, на жаль, пройшли дуже 
швидко, та ми їх ніколи не забудемо. Табір 
„Артек-Буковель‟- серйозний стимул успіш-
ним у навчанні, спорті та творчості юним 
волинянам працювати та розвиватися далі.

Коржан Олена та Жолоб Юлія, 
10-Б клас

„Артек-Буковель‟ - 
стимул успішним працювати над собою

Надворі дощ, якщо точніше - злива,
У руці кружка, в ній гарячий чай, 
Я вся така задумлива, мрійлива,
А в голові лиш слово крутиться - чекай.
Чекай і все буде як колись,
Зникнуть усі печалі та незгоди
Ні, потрібно сказати змирись,
Але ніяк не можу знайти нагоди.
Потрібно визнати що зараз усе інакше,
Не так як було декілька місяців назад,
Можливо зараз трохи краще?
Не знаю… тимчасом надворі знімає шати сад
І люди йдуть ховаючись під парасолі,
Хтось спішить, хтось когось спокійно жде,
Деякі п’ють  чай в хорошому, дружньому колі,
Інший щось шукає, надіючись, що цю річ найде.
Вони такі всі схожі і водночас різні,
Прокручують у голові тисячі думок,
Он хлопець іде, говорить дівчині слова ніжні,
Та він не знає що в неї серце на замок.
Хтось когось кохає, інший - ненавидить,
Одні хочуть повністю змінити життя,
Та все може поміняти одна мить, 
Але, пам’ятайте, лише від нас залежить наше майбуття.
А дощ усе іде, не хоче зупинятись,
Я сиджу біля вікна і допиваю чай,
Настав, мабуть, час мінятись
Тепер буде все по-іншому - знай! 

Дмитрієва Ангеліна, 10-Б клас

УСПІХ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Безпека життєдіяльності  дітей у сучасних умо-
вах – одне з найактуальніших питань сьогодення. 
Підготувати дитину до уміння знаходити вихід із 
надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і 
здоров’я, можливо, лише формуючи у неї систему 
знань про основи безпеки життєдіяльності людини 
і суспільства, розвиваючи практичні навички збе-
реження життя і здоров’я. З цією метою у ліцеї з 
25 жовтня по 24 листопада 2016 року проводиться 
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, а 
з 14 по 20 листопада 2016 року – Тиждень безпе-
ки дорожнього руху відповідно до затверджених 
планів; щоквартально буде проводитись практичне 
відпрацювання плану евакуації учнів, який знахо-
диться на сходових клітках ліцею, на випадок ви-
никнення надзвичайних ситуацій. У випадку дзвін-
ка (початку та кінця дзвінка) тривалістю понад 60 
секунд або спрацювання пожежної сигналізації по-
трібно забезпечити евакуацію людей.

Пам’ятайте, що небезпечну ситуацію легше по-
передити.

 Цікаво! Щороку в державі проводиться програ-
ма „Здай кров - врятуй життя‟, де бажаючі здають 
кров для використання в лікуванні постраждалих у 
дорожньо-транспортних пригодах.

Луцюк О.Л., інженер з ОП


