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ЛІЦЕЇСТ
ВІТАЄМО

Колектив Нововолинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради 

щиро вітає свого колегу, учителя хімії 
Літковець Світлану Василівну,
із присвоєнням почесного звання

„Заслужений вчитель України‟ 

за значний особистий внесок у соціально- еко-
номічний, науково - технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове 
виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю.

Ольга Веніамінівна, створила навчальний посібник 
„Хімія. 9 клас‟. Підручник успішно пройшов конкурс-
ний відбір (усі експертні висновки були позитивні).

ЕКСПЕРТИ ПРО ПІДРУЧНИК
Автор приділяє   належну  увагу необхідності   оволодін-

ня різноманітними навчальними стратегіями (поступовості 
учбових дій, системності та інтеграційним взаємозв’язкам 
в межах тем  і розділів), уміння керувати своїм навчанням 
і особистісним  розвитком.

Посібник є практично зорієнтованим. Це реалізується 
через різнорівневе усвідомлення елементів знань і  роз-
гляд можливих  способів виконання одного й того самого  
прийому обчислення чи розв’язування   хімічних задач.

Посібник оснащений таблицями, схемами, оригінальни-
ми завданнями, порадниками, що стосуються  опрацюван-
ня навчальної   інформації, і сприяють кращому  засвоєн-
ню її.

Вдалим є довідковий   апарат, рубрикації, покажчики, 
виділення основної, допоміжної і пояснювальної інформа-
ції різним шрифтом і кольором.

Автор вдало застосовує засоби мотивації, розвитку інте-
лектуальної, зокрема творчої  діяльності учнів, оволодіння 
учнями прийомами розумової  діяльності – індукція, де-
дукція, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо.

Березан Ольга Веніамінівна
• фахівець  із 44-річним педагогічним стажем,
• Заслужений   вчитель України,
• кандидат  педагогічних   наук, 
• двічі  Соросівський  учитель, 
• автор понад 20 різноманітних видань з хімії (збір-

ників  задач, довідників, тестів  для підготовки до 
ЗНО, навчальних посібників, тренажерів, робочих  зо-
шитів-посібників, тощо)

Сьогодні в номері:
• Дні науки ....................................с.3
• Зал слави ....................................с.6
• Унікальний життєвий досвід ......с.5
• Життя ліцею ..............................с.10
• Твій професійний вибір ............с.11



2Лiцеїст

Україна – це територія гідності та свободи. 
Такими нас зробила не одна, а дві револю-
ції – наш Майдан 2004 року, який був Святом 
Свободи і Революція 2013 року, яка змінила 
усіх нас. Це був надзвичайно тяжкий для  час 
країни, коли українці продемонстрували свою 
гідність, силу і прагнення до свободи і неза-
лежності. Указом Президента від 13 листопада 
2014 року, установити в Україні День Гідності 
та Свободи, який відзначати щорічно 21 ли-
стопада.

Нещодавно у стінах нашого ліцею проходив 
відкритий виховний захід до дня Гідності і Сво-
боди „Україна гідна свободи‟ під керівництвом 
Гусєвої Оксани Андріївни. Виховний захід був 
присвячений всім представникам славетного 
лицарського роду, гідним нащадкам великих 
прадідів, у чиїх жилах пульсує гаряча кров 
і дух героїчних запорожців. Активну участь 
взяли учні  10-Б і 8-А класу: Штик Денис, По-
маліна Вероніка, Іванчук Марія, Жолоб Юлія, 
Квік Віктор, Хропот Богдан, Скочеляс Оксана, 
Онищук Інна, Щербановська Анна, Савицька 
Аліса, Іванова Вікторія, Матвіюк Софія. Нашим 
ліцеїстам вони розповіли більш детально про 
Революцію Гідності. А Коржан Олена і Дубень 

Орест поклали квіти до пам’ятної стели „Не-
бесна Сотня‟.

Революція Гідності проходила перед нашими 
очима, про події на майдані ми дізнавалися від 
рідних і друзів, з екранів телевізорів, з інтер-
нету. Ми, ліцеїсти, достойні продовжувати тра-
диції Революції 2014 року. Зараз допомагаємо 
воїнам АТО, займаємося волонтерством. Зби-
раємо теплі речі для солдатів, в’яжемо маску-
вальні сітки, пишемо листи, даруємо обереги.  
І, звичайно, кожного року вшановуємо пам’ять 
про загиблих на майдані та на сході країни. Від 
одного чоловіка я почула таку фразу: „Майдан 
повинен пройти в голові кожного українця‟. 
Отже, кожен із нас повинен на своєму місці: 
на роботі, на вулиці, у школі змінювати країну 
в кращу сторону. Адже доля України залежить 
від усіх нас, і  ми маємо прагнути, щоб Батьків-
щина стала вільною і сильною державою:

Щоб країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар і війни,
Віддають найцінніше – життя,
України найкращі сини!

Іванчук Марія, 10-Б

Канікули… Час відпочинку, розваг, веселощів, 
а для декого – тривожний момент перед олімпіа-
дами. Багато учнів замість того, щоб розважати-
ся плідно працювали над розвитком інтелекту.

Однією з таких є учениця 10-А класу Семе-
нюк Ірина, яка не тільки весело проводила 
час, а й плідно працювала над науковою сфе-
рою.

Ми вирішили поцікавитися її секретом успіху.
- Чому ти вирішила вивчати саме цей 

предмет?
- Тільки я почала вивчати правознавство, 

воно мені дуже сподобалося. А саме зацікави-
ла мене Лариса Миколаївна, якій я зараз дуже 
вдячна за досягнений результат. Також сприяла 
цьому моя мама, яка завжди допомагає і підтри-
мує мене.

- Скажи, а який секрет, як можна вивчи-
ти стільки інформації?

- Не дуже й важко, коли тобі щось подобаєть-
ся, ти вчиш із захопленням. Головне  - не просто 
заучувати сторінки текстів, а розуміти, пов’язу-
вати, любити.

- Що потрібно робити учням, щоб досяг-
нути висот?

- Насамперед потрібно мати бажання, напо-
легливо і старанно вчитися.

- А завжди тобі вистачає на все часу, 
сили і терпіння?

- Потрібно правильно розраховувати свій час 
Звісно, це не завжди виходить, але, щодня за-
ймаючись декілька хвилин,ти дізнаєшся нове, 
цікаве, незабутнє.

- Вам не здається, що вже все, більш вчи-
ти нічого непотрібно?

- Ні. Завжди потрібно сумлінно і наполегливо 
вчитися, дізнаватися щось нове, удосконалюва-
ти свої знання, не зупинятися на досягненому.

- А ти, напевне, хочеш зв’язати своє жит-
тя із правознавством?

- Поки що ще не вирішила, але ця наука вже 
займає важливе місце у моєму житті. 

- Що наостанок хочеться побажати ліцеї-
стам?

- Успіхів, наснаги, сили. Щоб досягали твор-
чих злетів і прославляли наш ліцей.

Це під силу кожному, але не кожен згодиться 
іти таким нелегким шляхом.  

Тож старайтеся, і у вас усе вийде!

Редколегія 10-А класу

Революція  гідності

Поділилася секретом успіху

До навчання в ліцеї я й гадки не мала, що 
це таке написання науково-дослідницької 
роботи.

Як і всі ліцеїсти, у 8-ому класі вчителька 
дала нам завдання оформити таку роботу. 
Моя тема була не дуже важка і я з цим гарно 
впоралась.

У 9-ому класі мій класний керівник, Сиро-
ватка Олена Леонідівна, запропонувала мені 
написати роботу на конкурс-захист таких 
робіт в МАН.

Ми впорались з цим завданням і написали 
роботу на тему „Емоційно-експресивне за-
барвлення музичних термінів у творах Ліни 
Костенко‟. 

Чесно кажучи, приїхавши в Луцьк для 
того, аби написати контрольну роботу, я не 
дуже переймалась. А от на захисті мій пере-
ляк взяв гору. Було важко сконцентруватися 
на питаннях, і я не зайняла ніякого місця. 

У таких випадках не можна „розклеюва-
тись‟.

Цього року знову захищала наукову ро-
боту. Ми вибрали дуже актуальну тему, яка 
стосувалася творчості Світлани Костюк. На-
писала контрольну роботу на досить висо-
кий бал, але мені два рази міняли кафедру і 
тому, коли захищала свою наукову роботу на 
кафедрі зарубіжної літератури, багато хто не 
розумів, що робиться. Я намагалася задавати 
багато питань іншим доповідачам. Це дуже 
важливо на конкурсі-захисті.

Загалом, усе пройшло успішно. Я зайняла 
третє місце.

Це, звісно, не тільки моя заслуга, а й за-
слуга мого наукового керівника, Олени Ле-
онідівни.

Написання і захист наукових робіт - це 
цікавий процес, тому якомога більше лі-
цеїстів мають бути задіяні в цьому.

Грищук Крістіна, 10-А

Хочу поділитися
 досвідом...

У розпал 
кривавого століття

Сьогодні, завтра, а може й через роки,
стражденне небо виплаче всі сльози.
Та скільки ще нам немаленьких кроків
Зробити слід, щоб ці спинити грози?
Зараз в нас АТО на Сході, 
хоча уже давно війна,
де гинуть за свободу й долю хлопці.
І виправдань нікому вже нема,
І ми в країні власній, наче гості.
Чомусь ми боремося за знамена правди,
лише позаочі, ковтаючи усі слова.
Невже ви хочете, щоб це тривало завжди?
А влада поки нехтує людські права.
І доки в нас в країні безлад,
то скільки б на війну не йшло,
стрічатимемо ми криваві весни
і єхидно посміхатиметься зло.

Мороз Христина

У школі “Молодіжне лідерство”
Наприкінці першого місяця весни представ-

ники ліцейного братства взяли участь у цікавих 
та пізнавальних тренінгах, організованих МРЦ 
“Нові крила“.  Учасники працювали в командах, 
розвивали  комунікативні навички,  дізнавалися 
більше про проектну діяльність. Павло Медина  
- керівник молодіжного центру та Борис Кар-
пусь – виконавчий директор фонду 

“ Прибужжя“ захопили нас креативними іде-
ями щодо покращення благоустрою міста. Два 
дні тренінгів пройшли наче на одному подиху.  
Цікаві ігри та презентації, за допомогою яких 
навчилися краще проявляти лідерські навички, 
стали для нас хорошим досвідом. А нові знайом-
ства залишили позитивні емоції.

Гусєва Олеся, 11-А клас
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Інтелектуальні 
змагання

Ліцей - найкраще місце для всебічного розвит-
ку дітей. Тут їм приділяється чимало уваги, наші 
вчителі роблять усе для того, щоб подарувати 
ліцеїстам якомога більше корисного і цікавого. 
І в нас є чудова традиція - щороку проводити 
тиждень науки, упродовж якого учні беруть 
участь у різних заходах, виставках і конкурсах. 
Отож, серед одинадцятикласників відбувся інте-
лектуальний брейн-ринг з історії, який підготу-
вали Нагірний Микола Зіновійович та учні 10-А 
класу. Це - гра, в якій чотири команди гравців 
одночасно відповідали на одне і те ж питання, 
причому команда, що першою давала правильну 
відповідь, отримувала на свій рахунок бали. Це 
така собі „Що? Де? Коли?‟ у стінах ліцею. Завдя-
ки брейн-рингу всі присутні дізнались багато 
нового і цікавого, а учасники змогли підвищити 
рівень ерудованості. Перемогла команда 11-А 
класу, з чим і вітаємо. 

Знання - зовсім не пасивний відвідувач, який 
самостійно прийде до нас незалежно від бажан-
ня, його потрібно шукати перед тим, як воно 
буде нам належати. Це результат величезної 
праці і тому - величезної жертви. Можливо,  
освіта – корінь гіркий, та плід її надзвичайно со-
лодкий. Нам дають чудові можливості в школі, 
тому потрібно цінувати і використовувати свій 
шанс.

Гнатюк Наталія, 11-А

Серед населення активно поширюється дум-
ка про  те, що з кожним новим поколінням 
знижується інтелектуальний потенціал  сучас-
ної  молоді. Учні нашого ліцею доводять, що це 
твердження є хибним. 

16 грудня у стінах нашого актового залу від-
булася гра  „Що? Де? Коли?‟ У ній були задіяні 
найкращі інтелектуали восьмих та дев’ятих 
класів, які гідно змагалися.

Гра проходила напружено та цікаво протягом 
двох годин. Незважаючи на втому, учасники шу-
кали відповіді на цікаві, а часом, і нелегкі за-
питання. Перемогу отримала команда 8-А класу, 
завдяки згуртованості і швидкому, неординарно-
му мисленню. Усі були надзвичайно задоволені.

Ми маємо надію на те, що традиція проводити 
змагання з гри „Що? Де? Коли?‟ буде переда-
ватись від старших учнів до молодших і, таким 
чином, збережеться на багато років.

Солодуха Зоряна, 8-Б

Наукові
 лабораторії

У рамках Днів науки вчитель фізики Шустік 
Лілія Степанівна із членами ЛІКу представила на-
укові лабораторії. Ми мали можливість побачити 
багато цікавих дослідів і науково їх обґрунтувати.

Один з них був на поверхневий натяг. У скляну 
пляшку налили води і закрили марлею. Потім, по-
ступово повертаючи пляшку догори дном, ми по-
бачили, що вода не витікає. Пізніше, збільшуючи 
дірки в марлі, вода починає капати на поверхню. 
Усім було цікаво. Чому це відбувається? Пояснив 
це явище Гончаренко Назар, учень 9-В класу:

- Це відбувається тому, що марля має сітчасту 
структуру. Вода змочує волокна марлі та утвоює 
маленькі плівки, утримуючи їх силою поверхневого 
натягу. Перевертаючи пляшку догори дном, повітря 
всередині неї розширюється і його тиск зменшується 
так, що сумарний тиск всередині пляшки стає рівний 
атмосферному. Щоб вода могла витікати назовні, у 
пляшку повинне проникати повітря.  Проте через 
малі отвори порітря не може проникати всередину.

Наступний дослід Лілія Степанівна назвала 
„Плазмова куля + газорозрядна лампа‟. Вчитель 
на столі ставила плазмову кулю і до неї підно-
сила лампу, наповнену газом. Лампа починала 
світитися. Коли її відводили далі, вона переста-
вала світити. Лілія Степанівна нам пояснила:

- Плазмова куля складається зі скляної сфери 
та електрода, на який подається змінна висока 
напруга з частотою близько 30 кГц. Простір усе-
редині сфери заповнений сумішю розріджених 
газів. Коли ви торкаєтеся пальцями до поверх-
ні цієї колби, ви бачите плазмовий шнур, який 
є яскравим прикладом явища люмінесценції. 
При наближенні будь-яких предметів, заповне-
ним розрідженим газом,  вони також починають 
світитися у електричному полі. 

Крім того, відбулася презентація гуртка робо-
тотехніки. Ми мали змогу побачити цікаві моделі 
роботів. Учні складали програми – і роботи вико-
нували різноманітні дії.

У ліцеї в нас досить цікаво, можна дізнатись 
дуже багато всього нового. Вчителі ж нам лише 
допомагають,  спонукають до пізнання більшого, 
до підкорення нових вершин.

Солодуха Зоряна, 8-Б кл.

Дні науки у ліцеї
Що? Де? Коли?
(середня ліга)
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Українські вечорниці

шануймо традиції...
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Оцініть сучасну соціальну, політичну і еко-
номічну ситуацію в державі загалом і в нашому 
місті зокрема.

Події, які сколихнули народ у 2014 році, стали 
вирішальними на шляху розвитку нашої країни. 
Це був початок нової епохи, але це був важкий 
початок. Майдан, анексія Криму Росією, поча-
ток АТО – це великий перелік основних причин 
кризи в Україні. Через гіперінфляцію основні 
мікроекономічні показники економіки впали до 
неймовірного рівня.

Закриття значної кількості підприємств 
призвело до збільшення рівня безробітних, 
який на кінець сягав 1,8 %, а це близько 340 
000 людей 78 %, з яких отримують допомогу по 
безробіттю. У порівнянні з 2014 та 2015 роками 
рівень безробіття зменшився ледь не у 2 рази.

Досить важкою є демографічна ситуація насе-
лення. У даний момент часу у нашій країні добре 
виражена депопуляція з січня 2016 року по сі-
чень 2017 року чисельність населення зменши-
лась на 140 тис.осіб.

У січні-жовтні 2016 року розмір середньо-мі-
сячної номінальної зарплати штатних праців-
ників становив 5034 грн і порівняно з відповід-
ним періодом 2015 року збільшився на 24 %, 
а індекс реальної заробітної плати у 2016 р. 
порівняно з 2015 становив 108,8 %.

Збільшення мінімальної заробітної плати з 
1450 грн. до 3200 грн. явно покращить соціаль-
не становище громадян, але є ризик виникнен-
ня емісійної інфляції, що може привести до ще 
більшого рівня загальних цін.

Соціальний захист у вигляді субсидій та до-
тацій теж, так сказати, розріджує обстановку. 
Субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг було призначено 
більш, ніж 5,5 млн. осіб. Середній розмір субси-
дії сягав у жовтні 2016 року 566 грн. в той час, 
як у вересні він був 124 грн.

Індекс інфляції у 2016 році сягав 111,4 % 
(у 2015 – 142,3 %), тобто ми вже покращуємо 
ситуацію, але ще не ідеально. Щодо зовнішньої 
торгівлі товарами, різниця між експортом та ім-
портом наприкінці 2016 року сягала 2089 млн.
дол. США у сторону другого, а це велика дірка у 
бюджетній кишені нашої країни.

Перейдемо до деяких обставин індикаторів 
та порівняємо становище економіки України на-
прикінці 2016 року з попереднім.

1. Індекс промислового виробництва у 2015 
році сягав не вище 87 %, у грудні 2016 він був 
приблизно 103 %.

2. Сільськогосподарське виробництво у 2015 
році максимальну позначку мало на 98%, а у 
2016 – 114 %.

На мою думку, незважаючи на усі негараз-
ди, які спіткали нас за останні 3 роки, Україна 
змогла досягнути того, чого не досягли за усі 
роки існування, як незалежної держави. У цей 
важкий час люди стали одне за одного горою і 
показали, якими українці є насправді, показали 
свій характер на Майдані і зараз показують його 
в зоні АТО. Я вірю, що пройде ще рік і усе в нас 
налагодиться на краще, і усі ті, хто нас «злив», 
будуть кусати собі лікті, бо будуть заздрити на-
шим досягненням.

Випускник ліцею 
Кубіна Василь

Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки 
славляться своїми кумедними законами. Хоча 
чого там законами… Якщо говорити серйозно, 
в Америці багато всього цікавого. Вистачає і 
смішного, і сумного, і величного, і жахливого.

Ірині ми задали декілька питань, і вона з 
радістю відповіла. Розповідала, що перше, 
що впадає у вічі, чому запам´ятався перший 
день у Вашингтоні – надзвичайні розміри усьо-
го навколо. У Європі міста зазвичай довші, з 
вузькими вуличками і щільною забудовою. В 
Америці ж – величезне шосе, парковки, газо-
ни, відстані між будівлями. Згодом вона зро-
зуміла, що причина в тому, що американці 
дуже поважають особистий простір – навіть 
якщо ти випадково торкнешся чиєїсь руки чи 
сумки у натовпі, варто вибачитися. А обійми 
навіть між близькими людьми (при зустрічі, як 
у нас) узагалі не прийняті. Ще дуже помітна 
надзвичайна привітність і дружелюбність аме-
риканців. Щоправда, вона не завжди викли-
кана природною добротою – часто це просто 
вихованість і ввічливість. Навіть це створює 
приємне враження – особливо у сфері обслу-
говування, де клієнт завжди правий.

Загалом вона каже, що „американську мрію‟ 
дуже перебільшують. Безумовно, там рівень 
життя вищий і можливостей більше, краща ін-
фраструктура. Проте є велика різниця у мен-
талітеті і цінностях, і в цьому Україна загалом 
виграє. Іра розказує про звичайних пересіч-
них людей, а не про тих, хто прагне нажитись 
будь-якою ціною, бо у них цінностей немає 
жодних у будь-якій країні. А от пересічні люди 
в Україні їй все ж більше подобаються. Вони 
цікавіші, складніші, кожна особистість є самоб-
утнішою, і менш зіпсовані цивілізацією. Що до 
популярного виразу – „американці – дурні‟, 
то так, це частково правда. Їх кругозір досить 
вузький і часто виходить за межі свого міста/
району, галузі роботи. Тому складно знайти з 
кимось тему для розмови, якщо ти немісцевий. 
Тому з ними не надто цікаво.

Американська система освіти кардиналь-
но відрізняється від української. Як відомо, 
там учні можуть самі обирати, які предмети 
вивчати, і мають одні і ті ж самі уроки щодня 
впродовж чверті чи семестру. Такий підхід має 
багато як і плюсів, так і мінусів. Серед пози-
тивних сторін це те, що на уроці присутні лише 
учні, зацікавлені у предметі. Отже, вчаться 

вони більш старанно і краще працюють на уро-
ці. Крім того, школярі зосереджують всю увагу 
на необхідних предметах, з якими надалі хо-
чуть зв’язати життя.

Але серед мінусів – дуже обмежений кру-
гозір. Так, американські спеціалісти високо-
кваліфіковані у своїй області, проте можуть не 
знати, наприклад, де знаходиться Європа, чи 
хто такий Енштейн.

Проте найбільше сподобався підхід до нав-
чання. Уроки не складні, цікаві і розвиваючі. 
Наприклад, на літературі вони дивилися філь-
ми або писали власні думки про свою тему, за-
читували в ролях „Ромео і Джульєтту‟ і малю-
вали власні родові герби.

Приємно дивує ставлення вчителів до учнів. 
Воно більш дружнє, ніж наставницьке, і також 
не ставлять тебе „вище‟ учнів. Це нормаль-
но, коли на уроці вчитель розповідає, де він 
провів вихідні і розпитує про це школярів.

Також на уроці в американській школі куди 
більше свободи. Дозволено щось попити чи 
поїсти печиво на уроці, слухати музику, доки 
виконуєш завдання. Це створює більш приєм-
ну і невимушену атмосферу.

Загалом, школа діє за принципом: „Ми не 
будемо заставляти вас робити те, чого ви не 
хочете!‟

Немає шкільної форми, але досить суворий 
дрес-код. Не можна коротких шортів, суконь і 
спідниць, відкритих футболок і джинсів із дір-
ками. 

А наостанок Ірина сказала, що не було там 
нічого, заради чого варто було б залишитися 
аж на рік. Досить нудне життя, цікаве лише 
тим, що це нова незнайома країна. Можливо, 
потрапивши б у інше місце, де вона знайшла 
б, чим себе зайняти, лишилася, але зрозуміла, 
що просто не хоче цього.

Ні про що зараз вона не шкодує: ні про те, 
що поїхала, ні про те, що повернулася. Це 
унікальний життєвий досвід.

Кметь Роксолана, 10-В

Унікальний життєвий досвід Точка зору...

Якими українці
 є насправді?
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Біологія
ІІІ місце - Білінський Владислав Віталійович(9-Б клас), 
ІІІ місце - Чубок Андрій Володимирович (8-А клас), 

учитель - Петрук Тетяна Федорівна
Географія
ІІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (11-В клас),

 учитель - Бегеза Галина Іванівна
Хімія
І місце - Бойко Ірина Богданівна (10-В клас),
ІІ місце - Солодуха Анна Володимирівна (10-Б клас),
ІІ місце - Юлах Ірина Миколаївна (8-Б клас), 
ІІ місце - Чубок Андрій Володимирович (8-А клас), 

 учитель - Літковець Світлана Василівна
І місце - Солодуха Микола Іванович (9-Б клас),
ІІ місце - Рябчун Іван Володимирович (11-Б клас),

учитель - Березан Ольга Веніамінівна
Історія України
ІІ місце - Козак Валентин Миколайович (11-А клас),

 учитель - Нагірний Микола Зіновійович
ІІ місце - Борисюк Інна Володимирівна (9-А клас),

 учитель - Сологуб Олег Богданович
Українська мова та література
ІІ місце - Смаль Богдана Іванівна (9-А клас),

 учитель - Вітковська Наталія Олексіївна
ІІ місце - Леоненко Олександра Валеріївна (9-А клас),

 учитель - Земцова Світлана Вікторівна
ІІІ місце - Кухарук Лілія Володимирівна (10-А клас),

 учитель - Сироватка Олена Леонідівна
ІІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (11-А клас), 
ІІІ місце - Станицька Катерина Тарасівна (11-А клас),

 учитель - Демчишина Надія Йосипівна

Французька мова
ІІІ місце - Новосад Тетяна Павлівна (10-А клас),

 учитель - Шкликова Ірина Юріївна
Математика
ІІ місце - Солодуха Зоряна Іванівна (8-Б клас), 

учитель -Хиля Ярослава Іванівна
ІІ місце - Бойко Ірина Богданівна (10-В клас),

 учитель - Бойко Оксана Сергіївна
ІІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (11-В клас),

 учитель - Тесленко Тетяна Василівна
Фізика
ІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (11-В клас),

 учитель - Виклюк Ярослав Васильович
Астрономія
ІІІ місце - Цюник Богдан Степанович (11-В клас),
ІІІ місце - Копець Сергій Олександрович (10-В клас),

 учитель - Шустік Лілія Степанівна
Правознавство
ІІ місце - Гнатюк Наталія Вікторівна (11-А клас), 
ІІ місце - Семенюк Ірина Юріївна (10-А клас), 

учитель - Трофимчук Лариса Миколаївна
Англійська мова
ІІІ місце - Грищук Крістіна Віталіївна (10-А клас), 

учитель - Мучак Надія Зіновіївна
Інформаційні технології
ІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (11-В клас),
ІІІ місце - Солодуха Микола Іванович (9-Б клас),

учитель -Шаповал Юрій Вячеславович
Трудове навчання
ІІІ місце - Гусєва Ангеліна Павлівна (8-Б клас),

 учитель - Гошовська Ірина Іванівна

ХХІІІ обласний турнір юних фізиків
 (ІІІ місце)

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

Керівник - Шустік Лілія Степанівна

Турнір юних правознавців 
(ІІ місце)

Гнатюк Наталія (11-А клас)
Козак Валентин (11-А кл.ас)
Дячук Анастасія (11-А клас)
Музичук Аліна (10-Б клас)
Семенюк Ірина (10-А клас)

Козак Валентин - ІІ місце 
- індивідуальна першість

Керівник команди - 
Трофимчук Лариса Миколаївна

Чубок 
Андрій

Білінський 
Владислав

Гусєва 
Ангеліна

Кохан 
Маргарита

Солодуха 
Микола

Бойко 
Ірина

Грищук 
Крістіна

Цюник 
Богдан

Копець 
Сергій

Юлах 
Ірина

Рябчун 
Іван

Станицька 
Катерина

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад
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ІІ етап (обласний) 
Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт

І місце - Козак Валентин Миколайович (11-А клас),
учитель - Нагірний Микола Зіновійович,

секція - історія України
ІІ місце - Бойко Ірина Богданівна (10-В клас),

учитель - Бойко Оксана Сергіївна, 
секція - прикладна математика

ІІІ місце - Грищук Крістіна Віталіївна (10-А клас),
 учитель - Сироватка Олена Леонідівна, 

секція - література
ІІІ місце - Ліщина Анастасія Ігорівна (10-В клас), 

учитель - Шустік Лілія Степанівна, 
секція - експериментальна фізика

ІІІ місце на ХІ Спартакіаді Волині серед 
обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів

з баскетболу (юнаки)
1.  Киця Владислав (11-А клас)
2.  Пісцо Євген (11-А клас)
3.  Лисиця Павло (11-В клас)
4.  Стружук Володимир (11-В клас)
5.  Богомазюк Роман (11-В клас)
6.  Крикунов Дмитро (10-Б клас)
7.  Дубень Орест (10-Б клас)
8.  Бадзюнь Іван (10-Б клас)
9.  Романович Захар (10-Г клас)
Керівники команди: Дацюк Валентин 

Іванович, Петрук Михайло Андрійович

Всеукраїнський інтернет-турнір
 з природничих дисциплін (лауреат)

Міліщук Роман
Цюник Богдан
Бойко Ірина
Мазурик Назар
Наумук Ярослав
Солодуха Анна

Керівник команди 
Шустік Лілія Степанівна

Команда висловлює щиру подяку у під-
готовці до турніру Літковець Світлані Ва-
силівні, Бегезі Галині Іванівні

ХХІІІ обласний турнір юних хіміків 
(ІІІ місце)

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

Керівники – Літковець Світлана Василівна
               та Березан Ольга Веніамінівна

Турнір юних математиків 
(ІІІ місце)

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

- Тесленко Тетяна Василівна

Турнір юних економістів 
(ІІІ місце)

Гнатюк Наталія (11-А клас)
Кохан Маргарита (11-А клас)
Левчук Валерія (11-А клас)
Міліщук Роман (11-В клас)
Цюник Богдан (11-В клас)

Керівник команди - Шевчук Віра Антонівна

Солодуха 
Зоряна

Кухарук 
Лілія

Леоненко 
Олександра

Ліщина 
Анастасія

Козак 
Валентин

Міліщук 
Роман

Смаль 
Богдана

Семенюк 
Ірина

Борисюк 
Інна

Солодуха 
Анна

Новосад 
Тетяна

Гнатюк 
Наталія

ІІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді

 імені Тараса Шевченка
ІІІ місце - Кухарук Лілія Володимирівна (10-А клас),

 вчитель Сироватка Олена Леонідівна
ІІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (11-А клас),

 вчитель Демчишина Надія Йосипівна

ІІІ етап Міжнародного дитячого конкурсу
 з української мови ім. Петра Яцика

ІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (11-А клас),
 вчитель Демчишина Надія Йосипівна

ІІІ місце - Кухарук Лілія Володимирівна (10-А клас),
 вчитель Сироватка Олена Леонідівна

ІІ місце - Леоненко Олександра Валеріївна (9-А клас),
 учитель - Земцова Світлана Вікторівна

СЛАВИ
ЗАЛ
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21 грудня 2016 р. ліцей очікував на по-
важну гостю-письменницю міжнародно-
го рівня Світлану Костюк. На превеликий 
жаль, Світлана Степанівна два роки була 
заручницею важкої хвороби (рак легень).

У 2014 р., саме після подій на Майдані, 
побачила світ сьома поетична збірка С.Ко-
стюк „Траєкторія самоспалення‟. Перший 
розділ „Майданне‟ написаний під вражен-
нями від Революції Гідності, безпосереднім 
учасником якої була Світлана Степанівна. 
Вона читала вірші зі сцени, організованої 
на центральній площі Києва, брала участь 
у благодійних акціях а підтримку майдану 
і воїнів АТО.

Може, це містика, але коли вже збір-
ку пускали в набір, Світлана Степанівна 
дізналася про пухлину в легенях. Їй радили 
змінити назву нової книги, але поетка не 
погодилась. На всі перестороги жартома 
відповідала, що заголовок збірки дається з 
небес, а щоб не накликати біди, пообіцяла 
видати нову збірку з оптимістичною наз-
вою.

І ось цей час настав. У листопаді поба-
чила світ восьма книга С.Костюк «Зцілен-
ня любов’ю». Про це учні 10-А дізналися 
в інтернет-спільноті „Шанувальники Світ-
лани Костюк‟, власником якої є вчитель 
української мови та літератури  Сироватка 
О.Л. На уроках літератури рідного краю й 
заняттях із олімпійцями Олена Леонідівна 
аналізувала твори з нової книги. На жаль, 
учні 10-А не встигли зробити її презентацію 
до Дня народження поетеси 30.11.2016 р. 
Але представили видання в рамках тижня 
науки, що проходив наприкінці року.

І хоч Світлана Степанівна не змогла бути 
особисто присутньою на заході, але всі в 
актовому залі змогли познайомитися з нею 

завдяки перегляду інтерв’ю, даного для Но-
воволинського ТБ. А найкраще представили 
поетесу її твори. Учні 10-А класу розіграли 
цікаву виставу, в якій невимушено розпові-
ли про Світлану Костюк і її перемоги на 
численних Всеукраїнських і міжнародних 
конкурсах, згадали про те, що досліджують 
її твори в наукових роботах і, зрозуміло, де-
кламували вірші.

Віртуозне виконання поетичних текстів 
під супровід чудової музики й відеоряду 
нікого не залишили байдужими. Були та-
кож представлені кліпи на пісні С.Костюк, 
написані у співавторстві з вітчизняними за-
кордонними композиторами. Усе виглядало 
дуже гармонійно. Родзинкою програми став 
виступ переможців міжнародних конкурсів 
бального танцю, колишньої учениці ліцею 
Роксолани Самолюк і Владислава Іщука. 
Нашим заходом зацікавилися не лише жур-
налісти газети „Ліцеїст‟, а й інтернет-видан-
ня „Буг‟ і Нововолинське ТБ. Учні й класний 
керівник 10-А з радістю давали інтерв’ю, 
розповідаючи про нову книгу С.Костюк.

Збірка „Зцілення любов’ю‟ різносторон-
ня: у ній і любов до Бога, і до чоловіка, і до 
матінки-природи. Саме тому книгу поділено 
на три розділи: філософська лірика, інтим-
но-філософські й пейзажно-філософські 
вірші. Кожен знайде там тексти, що закар-
буються в пам’яті. Адже Світлана Степанів-
на була людиною щирої великої душі та її 
слово зачаровує любов’ю.

Сумно про це згадувати, але коли сюжет 
про наш захід випустили в ефір Волинсь-
кого ТБ, Світлана Степанівна вже була на 
смертному одрі. Наступного дня її не стало. 
Вічна пам´ять світлій людині...

 Голощук Марія, 10-А

Сеанс зцілення любов’ю

Щорічною акцією, яка вже стала традицією 
Нововолинського ліцею-інтернату стало прове-
дення скайп-турнірів між нашим ліцеєм і шко-
лами східної України. Зокрема, ми налагодили 
дружні стосунки із Краматорською ЗОШ № 8. 

Краматорськ сьогодні є обласним центром, 
оскільки Донецьк став окупованим. Тож сим-
волічно зв’язок по скайпу між нашим ліцеєм, 
який знаходиться майже на кордоні Західної 
України і містом у Донецькій області, послужив 
містком, який з’єднав захід і схід України. 

Учні 10-А класу вперше брали участь у подіб-
ній акції, нам ніколи не доводилося проводити 
уроки через скайп, це було дуже цікаво. Ми 
познайомилися з учнями з Краматорська. Їхню 
команду представляли учні 11 класу, це були 
гідні суперники. Вони приємно вразили глибо-
ким знанням творчості Тараса Шевченка. 

Цей турнір був присвячений Шевченківським 
дням. Команди готували завдання суперникам, 
але їх ніхто із учнів їх не знав наперед. Пораду-
вали результати змагань: на всі питання дано 
правильну відповідь. Завдання були скадені 
так, щоб усебічно висвітлити життєвий і твор-
чий шлях Тараса Григоровича. Ми не тільки 
повторили вже відому інформацію, яка може 
нам знадобитися на ЗНО, але й дізналися на 
уроці багато нового. Наприклад, про цьогоріч-

ного лауреата Шевченківської премії в номінації 
„Література‟ Івана Малковича. На наступному 
уроці учні 10-А переглянули полум’яний виступ 
письменника-видавця, який був суголосний ідеї 
нашого скайп-турніру: „Мистецтво вічне. Воно 
завжди єднає людей. Особливо палке слово 
Кобзаря. Але щоб українське слово не втрачало 
своєї магічної сили, ми мусимо багато читати і 
дбати про чистоту рідної мови‟. 

Приємно було бачити, що учні Краматорсь-
ка не тільки вивчають українську мову, але й 
співають пісні та декламують вірші. Найбільше 
волинянам сподобався виступ лауреата облас-
них конкурсів Донеччини Владислава Кравцова 
і пісні у виконанні юного барда Дарини Шин-
каренко. Нововолинський ліцей-інтернат свої 
таланти представив піснею у виконанні Аліни 
Музичук і соло на гітарі, яке віртуозно виконав 
Данило Клешнін. А от інтелектом найбільше 
вразила наша Лілія Кухарук: вона давала від-
повіді практично на всі питання турніру. 

Сподіваємося, наше знайомство з учнями 
Краматорська переросте у дружбу. Дуже дя-
куємо вчителю інформатики Виклюку Ярославу 
Васильовичу за сприяння в налагодженні цих 
стосунків з технічної сторони: скайп-зв’язок 
був ідеальний. Залишається підтримувати наші 
взаємимни щирим людським спілкуванням. Кра-

маторські учні висловили подяку Нововолин-
ському ліцею- інтернату за кошти, зібрані на 
допомогу льотчикам Краматорської авіабригади 
і на знак подяки подарували нам книгу „Шев-
ченків міф України‟, автором якої є волинянка 
Оксана Забужко. 

Ліцеїсти закликають усіх небайдужих долу-
читися до благодійної акції, адже, спілкуючись 
зі своїми ровесниками, які пережили окупацію, 
переконалися, що Донбас УКРАЇНСЬКИЙ! І міфи 
про те, що там не розуміють, що таке Україна й 
навіщо вона жителям Донбасу – не більше ніж 
вигадки політтехнологів, які діють за вказівками 
лжеполітиків. 

Краматорські учні співпрацюють з волон-
терською групою „Серце Краматорська‟: 
KramatHear@ukr.net; номер рахунку UAN 4149 
4978 4117 7217. Закликаємо гуртуватися в бо-
ротьбі за єдину Україну! Не словом, а ділом до-
лучитися до боротьби за перемогу! 

Борітеся – поборете, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая! 

Сироватка Данило, 10-А

Шевченко єднає думки 

"Кантабіле" у нас в гостях

У рамках місячника культури, що проходив 
у ліцеї в листопаді, на ліцейній сцені виступив 
відомий музичний колектив. Камерний оркестр 
„Кантабіле‟ - заснований у грудні 1990 року при 
Волинській обласній філармонії. Своєю чудовою 
грою  вони доторкнулися до серця кожного ша-
нувальника.

Основним завданням цього колективу є про-
паганда і популяризація шедеврів вітчизняної 
і світової музики. Слухачами стають ліцеїсти, 
школярі, діти з дитячих будинків, студенти, вій-
ськові.

З метою музично-естетичного виховання дітей 
та молоді широко використовується така форма 
лекції, де на основі світової класики діти вчать-
ся сприймати прекрасну музику і починають ро-
зуміти її мову, особливості, жанри.

Феноменальна здібність оркестру передава-
ти енергетику музичного твору, бездоганне во-
лодіння художніми словами й артистизмом, ство-
рюють неповторну ауру.

Це на собі відчули і ліцеїсти. Цьогоріч оркестр 
відкрився нам з іншого боку, з нового реперту-
ару і з маленькими віртуозами, які чудово вико-
нали свою роботу.

Їх хочеться слухати ще раз і ще раз. Як приєм-
но, коли вони знову повертаються в ліцей, де їх 
чекають вдячні слухачі.

Семенюк Ірина, 10-А

У світі прекрасного
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Шевченко наш – він для 

усіх століть
Тарас Шевченко – це символ чесності, прав-

ди і безстрашності, великої любові до людини. 
Вся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою 
любов’ю до Батьківщини, ненавистю до ворогів 
і гнобителів народу. Його думи, пісні, бороть-
ба за світлу ідею волі надихали і надихають 
людей. У Нововолинському ліцеї пройшов лі-
тературно-мистецький вечір. Учні та вчителі 
ліцею мали змогу знову перегорнути сторін-
ки життя Великого Кобзаря, слава про якого 
пережила самого поета на сотні літ. На сцені 
майстерно виконали уривки з поеми Шевченка 
„Гайдамаки‟ учениці 9-А класу Ю.Данильчук, 
А.Забарна. Ведучі О.Хорощук і Д.Яйдельський 
розповіли присутнім про нелегкий життєвий 
шлях Шевченка, адже його життя – це героїч-
на повість. Оплесками нагородили глядачі 
учениць 9 та 10 класів за прочитані вірші Т.Г. 
Шевченка. У виконанні Гуріч Каміли та Музи-
чук Аліни прозвучали пісні: „Думи мої, думи 
мої‟ та „Садок вишневий коло хати‟. Учні 9-А 
Новосад Ольга, Ільницький Андрій та Горбуно-
ва Ірина виконали уривок з поеми „Катерина‟. 
Ніхто не залишився байдужим, адже учні емо-
ційно, з особливим артистизмом читали поезії 
Кобзаря. Завдяки цьому заходу ми з великою 
силою усвідомили велич творчості Шевченка 
для українського народу та для всієї світової 
культури.

Леоненко Олександра, 9-А

***
Скажіть мені, хто я такий,
Щоб своїм словом суд робити?
Скажіть мені, хто я такий,
Щоб душу свою настроєм губити?...

Яке ж просте і дивне запитання це,
Проте нема спроможних відповісти:
„Мій настрій – це душі лице,
Яке я прагну безвісти подіти‟.

Емоція – всього маленький штрих
Лиця душі, забутої й сумної,
Хоча і кажуть, що то є великий гріх -
Так ставитись до долі нелегкої.

Проте душа і дух – все прагне змін,
А рішенням є відповідь проста:
Відчути плин життя і ніжності взамін,
Та і відчути сутність свого „Я‟.

***

Який мені ти друг? Скоріш – знайомий,
Якого я б і знати не хотів…
Дволикістю своєю ти відомий – 
Один із кращих в світі брехунів.

Лукаво граєш ти моєю добротою,
Хоч знаю і кляну себе за це,
Вважаючи тебе людиною чужою,
Я бачу твоє істинне лице.

Та не лукавий ти, і правда тут така:
Людина – це істота колективна.
Рука у долі досить нелегка,
У виборі – її твоя душа невинна.

І бачу день у день твою підступність,
Проте не забуваю про добро,
Яке живе в твоїй душі, хоч і буденність
Вважає, що відвертість – справжнє зло.

Олександр Вронський, 11-Б

Моя зима
Моя зима…нарешті дочекались
Цієї сніжно-білої зими.
Вона прийшла, щоб я не хвилювалась,
Щоб в цих снігах не заблукали ми,
Щоб на душі одразу побіліло,
Писались світлі вірші і пісні,
Щоб ти мені поглянув в очі сміло
І не промовив, не промовив „ні‟.
Піду на кухню, вип'ю щось тепленьке,
Насиплю їжі сонному коту.
А на подвір'ї ніжно і низенько,
Спадає сніг, і байдуже йому,
Яка в людей панує нині мода,
Які сьогодні носяться шапки.
Природі не потрібна наша згода -
Чарівний сніг ішов…
І буде йти…

Ляшко Надія, 10-Б клас

На творчій зустрічі
17.03.2017 р., у центральній бібліотеці м. 

Нововолинська відбувся „Тиждень дитячого 
читання‟,  гостем якого стала Ольга Леонтів-
на Ляснюк – нововолинянка, колишня учениця 
ліцею – інтернату, журналістка, редактор газе-
ти , лауреат премій, поетеса та автор кількох 
збірок.

Ще будучи ліцеїсткою, вона вступила в літе-
ратурну студію „Лесин кадуб‟, де писала свої 
перші творчі наробки, які, в основному, були 
про останній дзвоник та портфелики.  

Закінчивши ліцей, Ольга навчалася у Луць-
кому університеті на філологічному факуль-
теті. Після того працювала головним редакто-
ром у інтернет – виданні „Українська правда‟. 
На запитання: „Як стати журналістом?‟ вона 
відповіла : „Журналіст – це велика та клопітка 
робота. Щоб ним стати, потрібно багато пра-
цювати і дуже багато читати‟. 

У 2016 р. Оля очолила Волинську спілку 
письменників України. Із своїми колегами ор-
ганізовує творчі вечори у школах і університе-
тах та видають книги. Вона каже: „Письменни-
ки – це секретарі Бога‟. 

Стрелюк Валерія, 10-А

Виступи театралів
Учасниками театрального гуртка „Діоніс‟ у 

рамках Шевченківських днів було презентовано 
міні-постановки із творів Великого Кобзаря.

Гусєва Ангеліна та Солодуха Зоряна (учні 8-Б 
класу) зворушливою розповіддю нагадали про 
дитинство Шевченка. Дівчатка показали свою 
акторську майстерність, вдало перевтілившись 
в образи Тарасика і його подруги О.Коваленко.

Інша мініатюра з поеми „Наймичка‟ розповіла 
про страдницьку долю матері-покритки, що зму-
шена залишити дитину чужим, але багатим лю-
дям (роль наймички виконала Скочеляс О.).

Керівник драматичної студії „Діоніс‟ Кравчук 
Г.О. намагається розвивати у ліцеїстах акторські 
здібності. Саме тому виступи юних акторів зача-
ровують і змушують затамувати подих. З нетер-
пінням чекаємо нових виступів учасників гуртка.

Скочеляс Оксана, 8-А

Любов
Сьогодні, завтра я з тобою
співатимемо про любов.
Сьогодні, завтра я з тобою
житимем серед зірок.
І буде важко нам з тобою
пробачити гіркі слова,
і зберегти серця з любов’ю.
Та в нас вже є своя зоря.
І неможливо нам з тобою
забути про тепло сердець,
яке зігріло нас зимою,
й не буде казці цій кінець.

Мороз Христина
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Волинський митець

Одинадцятого листопада у ліцей завітав та-
лановитий музикант і композитор Олександр 
Пилипович Каліщук.

Колишній в'язень сталінських таборів, са-
модіяльний  поет-композитор познайомив нас 
з авторськими музикальними творами, пред-
ставив нову книгу, розповів про своє цікаве і 
водночас нелегке життя.

Упродовж творчого шляху написав більше 
тисячі пісень, створив народну чоловічу капе-
лу шахтарів, ансамбль “Райдуга”. У своїх чис-
ленних поезіях оспівував волинський край, 
наше місто, людську красу. Чимало творів 
- власних і чужих — поклав на музику. Його 
збірки: „Волиняночка”, „Дзвонять в церкві 
дзвони”, „Я-українець”, „Подарунок душі” - не залишають байдужими мешканців міста. А у 1992 
році йому присвоєно звання „Заслужений працівник культури України".

У 2011 році нагороджений відзнакою Президента України за вагомий особистий внесок у куль-
турний розвиток України, багаторічну сумлінну працю.

Ми особисто впевнилися в тому, що у віці 85 років можна бути таким енергійним і життєрадіс-
ним.

 Зустріч дуже сподобалась. Письменник давав нам доцільні життєві поради, до яких ми неод-
мінно прислухаємося.

Федонюк Оксана, 11-Г

І це нам цікаво
21-го лютого працівники поліції провели 

спеціальне заняття для учнів Нововолинського 
ліцею-інтернату.

Правоохоронці продемонстрували уч-
ням зброю та розповіли про роботу експер-
та-криміналіста. Що зацікавило не лише хлопців, 
а й дівчат. Ми зрозуміли всю складність і від-
повідальність їхньої роботи. Без перебільшення 
найцікавішою була розповідь експерта, адже це 
важка і скурпульозна праця, без якої з місця не 
зрушилося б не одне слідство.

Ми патріоти і майбутнє в наших руках! Варто 
це завжди пам’ятати.

Семенюк Ірина, 10-А

Життя ліцею



11 Лiцеїст

Хороша освіта – це, безумовно, дужа важ-
лива сходинка до успішного працевлашту-
вання. Проте на співбесіді в першу чергу за-
питуватимуть не про диплом і спеціальність, 
а про навики і програми, якими володієте. 
Знання програм допоможе влаштуватись на 
роботу навіть  без досвіду. Звісно, є вузь-
коспеціалізовані програми, які можна вивчи-
ти тільки на роботі,  але є й такі, які можна 
вивчити самотужки і які пригодяться майже 
у всіх професіях. Наприклад, Microsoft Exсel. 
Отож, у даному матеріалі розглянемо, які 
програми потрібно знати для найпопулярні-
ших напрямків роботи. 

Сфера ІТ
Від ІТ-шників початківців вимагають на-

ступного:
• Технічна освіта
• Знання різних мов програмування. Їх 

можна вивчити на численних платних і без-
коштовних курсах. Багато з цих курсів до-
ступні для будь-яких вікових категорій і в 
режимі онлайн.

Сфера фінансів, бухгалтерія
Можна вивчити тільки на роботі:
• Клієнт-Банк.  Це система для банківсько-

го обслуговування клієнтів, яка побудована 
на використанні інформаційних технологій, 
що забезпечують клієнтам можливість дис-
танційного отримання фінансової інформації 
та управління банківськими рахунками.

• М.Е.Doc. Система електронного доку-
ментообігу. 

• 1С - це універсальна програма, яка до-
зволяє вести усі типи бухгалтерського об-
ліку. 

Програми, які варто вичити ще до влашту-
вання на роботу в цьому напрямку:

• Microsoft Exel.  Це програма для роботи з 
електронними таблицями. Програма входить 
до складу офісного пакету Microsoft Officе, 
але при цьому є достатньо складною. При 
цьому програма „життєво‟ необхідна для ро-
боти в сфері фінансів та інших професій.

Дизайн
Можна вивчити тільки на роботі:
• InDesign. Це професійна програма 

для верстки та макетування, яка може ви-
користовуватися для створення постерів, 
флаєрів, брошур, журналів, газет та книг. 

• 3dmax. Це повнофункціональна про-
фесійна програмна система для створення і 
редагування тривимірної графіки і анімації

Програми, які варто вичити ще до влашту-
вання на роботу в цьому напрямку

• Adobe Photoshop. Графічний редактор, 
який можна і варто опанувати ще до початку 
професійної діяльності. Знадобиться в по-
всякденному житті.

• Illustrator. Ще один графічний редактор, 
але більше орієнтований на професіоналів. 
Схожий на Photoshop, але більш «доскона-
лий».

• Corel Draw. Графічний редактор. Достат-
ньо складний, але все ж можна опанувати 
самотужки.

Логістика
Можна вивчити тільки на роботі:
• Транспортні сайти: Lardi-Trans, Della
• 1С
• АС-Месплан. Автоматизована система 

документообігу замовлень на перевезення 
вантажів та формування планів.

• АС-Клиент. Автоматизована система з 

оформлення та обробки перевізних доку-
ментів на перевезення вантажів залізничним 
транспортом України через мережу Інтернет 
безпосередньо на своєму робочому місці.

• „ТМ-Карта‟. Програма для розрахунку 
тарифів перевезення і відображення марш-
рутів.

• „АРМ-грузоотправителя‟. Це електрон-
ний документообіг Укрзалізниці.

Програми, які варто вичити ще до влашту-
вання на роботу в цьому напрямку:

• Microsoft Exel

Маркетинг (інтернет-маркетинг)
Можна вивчити тільки на роботі:
• Робота з платною рекламою в пошуко-

виках Google і Yandex, соціальних мережах 
Facebook, Instagram і ВКонтакте.

Програми, які варто вичити ще до влашту-
вання на роботу в цьому напрямку:

• Робота з Google Analytics. Це зручний і 
багатофункціональний сервіс для аналізу 
інтернет-сайтів. Дозволяє веб-майстрам пе-
ревірити стан індексування та оптимізувати 
видимість своїх веб-сайтів.

• Adobe Photoshop
• Illustrator 
Будівництво, архітектура
Можна вивчити тільки на роботі:
• SkethUp. Програма для моделювання 

відносно простих трьох-вимірних об'єктів — 
будівель, меблів, інтер'єру. 

• 3Dmax
• AutoCAD. Дво- і тривимірна система ав-

томатизованого проектування і креслення.
• ArchiCAD. Графічний програмний пакет 

для проектування архітектурно-будівель-
них конструкцій і рішень, а також елементів 
ландшафту, меблів та ін. 

• V-Ray.  Програма для створення комп'ю-
терної візуалізації.

Програми, які варто вичити ще до влашту-
вання на роботу в цьому напрямку:

• Photoshop 

Варто окремо зазначити про англійську 
мову. Не залежно від того, яку професію 
Ви оберете, англійську мову потрібно знати 
всім. У хорошу іноземну компанію без знання 
англійської не візьмуть працювати на жодну 
посаду. Та й у велику вітчизняну фірму без 
знання англійської мови швидше за все не 
візьмуть. Крім того, сьогодні на ринку пра-
ці лише англійською не здивуєш нікого. Ба-
гато іноземних фірм вимагає знання другої 
іноземної мови. І виправдання про те, що ви 
займаєтесь технічним напрямком більше не 
працює. Від ІТ-спеціалістів знання іноземних 
мов вимагають в першу чергу.

Знання названих вище програм значно 
збільшить вашу вартість на ринку праці. 
Звісно, деякі програми можна вивчити тіль-
ки на роботі (наприклад, 1С). Проте частину 
можна опанувати у вільний час, наприклад: 
Photoshop, Ilustrator, Exel. Якщо Ви ще не 
визначилися з майбутньою професією, пев-
ні програми пригодяться Вам у будь-якому 
випадку. 

Наталя Істоміна

Останні кілька десятиліть наркоманія, тютюно-
паління, алкоголь залишаються одним з найголов-
ніших проблем нашого суспільства. Мабуть, кожен 
із нас чув про шкідливість паління і вживання 
спиртних напоїв. Але чому багатьох підлітків це не 
зупиняє?

Про це 16 березня в приміщенні міської ди-
тячої бібліотеки представники фонду „Карітас‟ 
розповідали учням 10-А класу Нововолинського 
ліцею – інтернату.

Спочатку психолог описала найнебезпечніші от-
руєння. Тютюн – це найбільш „м’який‟ наркотик, 
важкі наслідки застосування якого бувають не-
помітні, а проявляються в більш або менш віддале-
ному майбутньому, що і створює ілюзію його неш-
кідливості. Кожні 10 секунд у світі помирає одна 
людина внаслідок вживання тютюну.

Говорячи про алкоголь, часто вживається термін 
„алкогольна залежність‟, це тому, що алкоголь – 
речовина, від зловживання якою можна потрапити 
у залежність, особливо в підлітковому віці.

Наркоманія приводить до ще глибшого руйну-
вання організму і навіть смерті. Статистика свід-
чить, що підлітки вживають наркотики у шість разів 
частіше, ніж люди інших вікових груп.

Представники благодійного фонду „Карітас 
Україна‟ розповіли трішки про історію виникнення 
їхньої організації та суть волонтерської діяльності. 
Основною місією вони вважають безкорислову 
турботу, спрямовану на надання матеріальної та 
фінансової допомоги тим, хто дійсно цього потре-
бує.

Учням 10-А класу надзвичайно сподобалася дис-
кусія, яку організували нам. Завдяки полеміці ми 
самі визначили аспекти, які штовхають підлітків 
на погані звички. Головною причиною, через яку 
молоді люди починають вживати токсичні речови-
ни, вчені вважають існування цієї звички в родині 
й найближчому оточенні. Адже коли, наприклад, 
куріння розглядається як нормальне явище, що не 
суперечить жодним нормам поведінки, коли курять 
друзі, члени родини, авторитетні дорослі, то й діти 
починають тягнутися до цигарки.

Під час обговорення учні 10_А класу розділи-
лися на дві команди. Перша з’ясовувала причини 
вживання токсичних речовин у підлітків, друга 
наводила антитези. Суддями були самі ж учні, це 
Горун Юлія, Троць Сергій і Котюк Микола. Пред-
ставником першої команди був Ткачук Андрій, а 
другої  - Музичук Аліна.

Хочеться подякувати працівникам, які провели 
для нас цей цікавий тренінг, і нашому вихователю 
Тарасюк О.В., що познайомила з такими цікавими 
людьми. Думаю, що кожен із нас зрозумів шкід-
ливість вживання токсичних речовин.

Музичук Аліна, 10-А клас

Твій професійний вибір
Які навики затребувані на ринку праці?

Нам варто це знати
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Нововолинський ліцей-інтернат

 Волинської обласної ради
проводить набір учнів 

на 2017-2018 навчальний рік 
за напрямками:

8 клас з поглибленим вивченням українсь-
кої мови та літератури
українська мова (диктант), 
українська мова і література або іноземна мова
8 клас з поглибленим вивченням матема-
тики
математика, українська мова (диктант)
9 клас з поглибленим вивченням хімії та 
біології
хімія, біологія
9 клас з поглибленим вивченням матема-
тики
фізика,  математика
10 клас української філології
українська мова (диктант), 
українська мова і література, або іноземна мова, 
або історія
10 клас біологічно-хімічний
хімія,  біологія
10 клас фізико-математичний
фізика,  математика
10 клас економічний
географія,  українська мова (диктант)

Заяви приймаються 
до 15 серпня 2017 року

Для участі у конкурсі запрошуються учні з рів-
нем знань 7-12 балів. Потрібно подати табель 
успішності (для 8-9 класів), свідоцтво про освіту 
та додаток до нього (для 10-х класів).

Прийом конкурсний – вступники здають 2 
іспити в залежності від профілю класу та про-
ходять тестування у психолога. Переможці та 
учасники обласних олімпіад зараховуються без 
іспитів, за співбесідою. Відмінники навчання 
здають один іспит за вибором.

Вступні іспити: о 10.00 год.
у 8-9 класи – 22 серпня 2017 р.
у 10 класи – 23 серпня 2017 р.

Наша матеріально-технічною база: http://
novovolynsk-lyceum.edukit.volyn.ua/galerei/
fotogalereya/nash_licej/

Наша адреса: вул. Пирогова, 1, м. Нововолин-
ськ, 45400, тел: (03344) 3-67-70

e-mail: novlicey@ukr.net
http://novovolynsk-lyceum.edukit.volyn.ua/

ЯК УСПІШНО ПРОЙТИ ІСПИТИ ЗНО
10 КОРИСНИХ ПОРАД ВІД ПСИХОЛОГА

1.  Шукайте допомоги: запитайте у вашого викладача або репетитора, як найефектив-
ніше підготуватися до іспиту і як поводитися на ньому.

2.  Влаштовуйте собі короткі перерви під час підготовки до іспиту. Якщо ваш мозок 
утомився, він нічого не зможе запам'ятати.

3.  Плануйте свій час.
4.  Відведіть достатній час на сон; харчуйтеся розумно.
5.  Займайтеся фізичними вправами —прогулюйтеся, бігайте, займайтеся спортом або 

будь-якою фізичною активністю, приємною вам.
6.  Залишайтеся позитивно налаштованим — не думайте про майбутнє або про можли-

вий провал.
7.  Налаштуйтеся на перемогу й будьте готові зробити максимально від вас залежне.
8.  Будьте пильні — якщо ви почуваєтесь нездоровим, поговоріть із кимось про своє 

занепокоєння.
9.  Не будьте занадто розслабленим! Невеликий стрес навіть корисний, тому що змушує 

вас готуватися інтенсивніше.
10.  Чиніть розумно: якщо обговорення іспиту із друзями засмучує вас, не робіть цього! 

Забудьте про складний іспит! Що минуло, того не змінити й не виправити!
Невелика фінальна порада. Якщо ви зай маєтеся ввечері, не лягайте спати одразу після 

навчання. Ваш мозок і далі аналізу ватиме інформацію й нескоро заспокоїться. Краще 
влаштуйте собі невелику вечірню прогулянку.

Галина Костянтинівна Гурська

Психолог радить

Волейбол 
- командна гра

У нашому ліцеї є дуже багато гуртків та 
секцій, які допомагають дітям розвивати 
свої здібності. На мою думку, найбільш 
цікавими та корисними для здоров'я є 
спортивні секції. Адже здоров'я - необ-
хідна умова для розвитку особистості. 
Саме секція з волейболу допомагає лі-
цеїстам згуртовуватися, підтримуватм 
свою фізичну форму та ставати справж-
ньою командою. Для того, шоб ми змог-
ли показати свої вміння, були проведені 
змагання з волейболу серед дівчат 10-их 
- 11-их класів та хлопців 9-их - 11-их 
класів. Кожна гра була по-своєму ціка-
вою. У результаті напруженої боротьби 
найбільшу кількість балів набрала ко-
манда дівчат 10-Б класу. У складі: Кор-
нієнко В., Коржан О., Жолоб Ю., Томчук 
К., Редьки О. та Іванчук М. Змагання се-
ред хлопців - не менш захоплюючі. Ліде-
рами були команди 11-В та 11-Б класу. 
Фінальна зустріч закінчилася з резуль-
татом 2:0 на користь команди 11-В класу 
(капітан Стружук Володимир). 

Ці змагання дали нам можливість 
повірити у власні сили та надихнули нас 
досягнути ще більших перемог.

Балик Анна, 11-Б

ПРИЗЕРИ 
ХІ Спартакіади Волині


