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ЛІЦЕЇСТ
18 травня 2017 року відбувся традицій-

ний бал олімпійців, на якому вшанували 
переможців ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів, турнірів. Кожен із 
нас унікальний по-своєму: у певній галузі 
може розкрити себе.

  
Навчання – важка і клопітка праця. Але 

і за неї ми отримуємо прекрасну нагороду. 
Ось уже другий рік поспіль я мала змогу 
відпочивати у чудовому таборі „Артек-Бу-
ковель‟. Це стало ще одним стимулом для 
мене працювати і не зупинятись. Завдя-
ки своїм зусиллям і зусиллям вчителів, я 
з гордістю стою тут на сцені. Висловлюю 
найщирішу подяку вчителям за любов до 
свого предмету, до нас учнів, за їхню ти-
танічну працю, знання й настанови, що 
вони нам дають. Хочу подякувати тим, хто 
був зі мною, підтримував. Особливо, С.В. 
Земцовій за те, що повірила в мене. У май-
бутньому не опускати планку досягнень і 
надалі наполегливо вчитимусь. Усім ліцеї-
стам бажаю успіхів у майбутньому і нових 
перемог! 

Леоненко Олександра, 9-А клас

Перемога дається не тому, хто її дуже 
хоче, а хто її заслуговує! 

Козак Валентин, 11-А клас

Приємно відзначити, що наші лі-
цеїсти гідно представили Волинь 

на Всеукраїнських олімпіадах, 
конкурсах

Бойко Ірина (10-В клас), 
хімія - ІІІ місце

(вчитель - Літковець С.В.)

Козак Валентин (11-А клас), 
конкурс-захист наукових робіт, 

секція історія України - ІІІ місце
(вчитель - Нагірний М.З.)

Гнатюк Наталія (11-А клас), 
Всеукраїнський турнір юних 

правознавців - І місце
(вчитель Трофимчук Л.М. )

Королева знань запрошує на бал
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“Їдучи в Україну, 
хвилювався, але зараз ті-
шуся людьми і роботою”, 
– волонтер Корпусу миру 

Ерік Ферст 
Читати далі ... с. 8

 Підручник  з хімії, автором 
якого є кандидат педагогіч-
них наук, Заслужений вчи-
тель України, Березан Ольга 
Веніамінівна, визнано одним з 
кращих, та буде надруковано 
за кошти держзамовлення.

„Навіть якщо ми вря-
туємо одне життя – це 

варте того„
Читати далі .... с.4
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На планеті „Артек‟ я побувала уже 
вдруге. І знову отримала море по-
зитиву та враженнь, зустріла нових 
людей, цікавих особистостей, з яки-
ми спілкування надавало духовного 
та інтелектуального збагачення.

В Артеці ми завжди у русі. Усі 
задіяні в художній самодіяльності, 
спортландії, іграх, тощо. 

Дитячий табір „Артек-Буковель‟ 
- лабораторія соціального успіху 
підростаючого покоління. Тут ми ак-
тивно відпочивали й творчо розвива-
лись. 

Ситуація успіху в цікавій та зна-
чущій діяльності, визнання оточую-
чих, розуміння дитиною важливості її 
особистого внеску в загальну справу 
спонукають прагнути до нових висо-
ких досягнень, нових вершин. Будь-
те впевнені: сумувати у вас просто 
не буде часу, а з кожною проблемою 
ти можеш звернутися до вожатих, тут 
вони справжні друзі 
й опора. 

За 10 днів ми ста-
ли сім´єю, нам було 
дуже важко розлуча-
тися, проте ми під-
тримуєм зв´язок і на-
далі хоча, хто знає, 
чи зустрінемось. За 
усю зміну ми мали 
змогу проявити себе 
у таких заходах: 

квест „„Артек-Буковель": крок за 
кроком‟; творчі презентації загонів 
„Наш перший успіх‟; відкриття спор-
тивного клубу „Олімпія‟; спортивні 
змагання з артболу, футболу, дар-
тсу, шахів, шашок; ігрова програма 
„Загін, вожатий, я - це артеківська 
сім´я‟; спортивно-розважальна гра 
„Ми - олімпійці!‟; IQ-квест „Планета 

успішних‟; гала-кон-
церт „Таланти пла-
нети „Артек‟‟. 

Звісно, уся це по-
дорож була б не мож-
ливою без титанічної 
праці наших педаго-
гів, їхнього терпіння 
та натхнення, під-
тримки й допомоги, 
віри у наші сили. 
Вчителі - люди, що 
допомагають знайти 
себе у житті, поста-
вити мету й досяг-
ти її. Нерідко дають 

путівку у життя, у сферу працедіяль-
ності, де ти дійсно досягнеш успіху й 
принесеш користь суспільству. 

Скільки ти б не бував на планеті 
„Артек‟, завжди споглядаєш з ін-
шої сторони, відкриваєш щось нове. 
Будьте впевнені: побувши там лише 
раз, ти мріятимеш повернутись знову 
і отримати ту порцію щастя, емоцій 
й позитиву, які завжди присутні там. 
Любі ліцеїсти, я бажаю вам успіху й 
натхнення, задля самовдосконален-
ня й можливості завітати до країни 
„Артек - Буковель‟. 

Успіхів вам й но-
вих перемог!

Велична подяка за 
надану можливість 
фонду Ігоря Палиці 
"Тільки разом".

Борисюк Інна, 
9-А клас

"Артек-Буковель": крок за кроком

Поряд із голодомором,  Другою світовою 
війною і однією із найтрагічніших сторінок 
у новітній історії України, були депортацій-
но-переселенські  акції проти українців Лем-
ківщини, Холмщини, Надсяння і Підляшшя 
у 1944-1946 роках, в результаті яких сотні 
тисяч наших співвітчизників були вивезені з 
рідних домівок і часто позбавленні елемен-
тарних умов існування.

Моя прабабуся Надія народилася у 1923 
році в селі Телятин, Томашивського  повіту, 
Республіка Польща. У багатодітній сім’ї була 
наймолодшою між чотирма сестрами і бра-
том. У ті часи їхня родина не була бідною, 
бо мали чималу господарку, вулики. Завдяки 
продажу меду мали непоганий дохід. Бабуся 
змалку дуже любила шити і співати. Молодою 
дівчиною співала у церковному хорі.

Ще на зовсім юну дівочу долю припало чи-
мало горя. Познайомившись із Грицьком із 
сусіднього села, у лютому 1941 року одружи-
лася, навіть не замислюючись над тим, що їх 
чекає за декілька місяців. У липні 1941 року 
чоловіка і брата забрали на війну. Під час 
війни із своїм чоловіком вони бачилися тільки 
три рази. Моїй бабусі, яка із важкохворою ма-
мою і стареньким батьком сама залишилася 
у батьківській хаті, у воєнні роки було дуже 
важко.  За два роки померла мама, тато ще 
більше потребував догляду.  Німці, які час від 
часу навідувались у село, змушували жінок, 
що лишилися у селі готувати їм їжу в обмін 
на мирне ставлення. Здавалося, закінчить-
ся війна, вернеться коханий додому - і все 
буде добре. Але, коли Сталін вирішив  відда-
ти землі Лемківщини, Холмщини, Надсяння і 
Підляшшя полякам, вони вирішили прогнати 
українське населення з етнічних українських 
земель.

Почали масово палити села, вбивати лю-
дей, які не хотіли лишати домівку, зовсім не 
зважаючи ні на старих, ні на дітей. Бабусю 
разом із родиною виселяли із рідного села 
Телятин у лютому 1945 року. А рідне село 
спалили.

Вже проживаючи у Тернополі, куди  їх ви-
везли, бабуся писала листи у різні воєнні 
частини Радянського Союзу, в надії найти 
свого чоловіка. З однієї частини дочекалася 
відповіді. Що її Гриць демобілізувався у рідне 
село. Але вона так і померла, ніколи більше 
з ним не зустрівшись. Жила у здогадах, мож-
ливо, вертався у рідне село, а там його убили 
поляки, а можливо, теж був десь переселе-
ний вже під час воєнної операції „Вісла”.

Я завжди дивувався цим розповідям,  коли 
підріс, і добре розумів, про яке горе моя ба-
буся пригадувала, при цьому завжди залиша-
лася людиною із доброю душею.  Закінчилося 
її життя у серпні 2012 року.  Вона завжди по-
вторювала: „Усе добре, а би не було війни”.

Данилюк Роман, 8-А клас

... Аби не було війни 
(розповідь 

про мою прабабусю)
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Гуманітарій вас вітає:
розлуки час уже настав.
Ми хочем висловити дяку
І вчителям, і дітям, і батькам.
Розповімо про клас наш дружній,
про гарних хлопців і дівчат.
Отож, почнемо в  тіснім крузі 
Про випуск наш розповідать.
Є гордість класу – Валік Козак!
В науці і в дівках мастак.
Великий в цього хлопця мозок,
Усіх він любить, бо Козак.
У нас є Гусочка Олеся,
їй танці й співи до душі
І нашим президентом зветься,
їй все громадське до душі.
У нашім вулику ліцейнім
Володька править над всіма.
І часто він бува на сцені -
там настрій дітям підніма.
Ви знаєте, як Рита шелестить
Під партою книжками на уроці?
Вона допомогти усім спішить,
у кожній нашім першім кроці.
Баскетбол в нас люблять грати
два веселих мужики:
Женя, Киця і ... Дімасік
(Ой, млинець, а їх аж три!)
В нас є дівчина Богдана:
драйв та розум там аж пре,
але трішки хуліганка.
Лиш образь - у порох стре.
Марко є парубок моторний,
І хлопець хоч куди вояк.
Він може списувати добре,
як розбирати автомат.
Ой Наталка Волинянка!
Наш маленький адвокат
Не пацанка, а панянка,
всім поставить шах і мат.
„Фарту маст і Аує‟ -
це Сашко до нас іде.
Синьоокий Віталя
все співає : Олля-ля.
А красива мила Лєра
має в класі кавалера.
Він співає їй балади.
Ну, а Лєра дуже рада.

Засвітило сонечко,
глянуло у віконечко.
Це не сонечко, а Влад -
Він оранжевий пірат.
Про те, як Мар’яна гуляє,
вся округа знає.
Там і танці, і пісні
ллються співи голосні.
Ти признайся, Іванко,
звідки в тебе ці коси.
Посміхаєшся п’янко
і чаруєш матросів.
У ліцеї дві сестри
вчились пізньої пори.
Софа й Катя рано-вранці
танцювали разом танці.
А їхня подруга – красуня
із закликом вперед  руша.
Ця дівчина не просто так Настуся,
це голос наш, це пісня, це душа.
Іще у нашім класі
Шевчук Катруся є.
Завжди приходить вчасно
І списувать дає.
Де шум і галас чути,
там Ковальчук і Дан повинні бути.
Шалені і драйвові,
вони у нас стільові.
Не впізнаєш її одразу,
бо змінює себе щоразу.
Ну, звичайно, це Карина -
дуже творча ця дитина.
Ой Іруха-реготуха -
дуже класна в нас дівчина.
Оля теж не відстає,
вірші гарно читає.
Знає все на світі 
юний хімік Яна:
Літій, натрій і азот -
все разом змішала.
Марійка Дроць завжди весела,
привітна й чесна до людей.
Знають її міста і села,
бо для неї нема закритих дверей.
А артисткою в житті 
мріє стати наша Настя.
Недарма, адже в душі
у дівчини панує щастя.

Найтепліші слова вдячності, найщиріші побажання ми хочемо передати клас-
ному керівникові Кривицькому Олегу Миколайовичу та нашому вихо-
вателю Мельник Руслані Леонідівні. Часто ми були по-дитячому неврів-
новаженими, можливо, “трішки “ неслухняними, проте ми завжди любили і 
будемо любити Вас. І недарма, адже те добро, що Ви дарували нам, неодмін-
но залишиться у наших серцях. Наш колектив також дякує усім учителям,-
наставниками та всьому колективу Нововолинського ліцею-інтернату- нашої 
альма-матер.

 Колектив 11-А класу

11-А
Повість минулих літ
 (літопис 11-А класу)
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5 квітня у стінах ліцею ми зустрілися  з 
учасником бойових дій Євгеном Мацюком 
та волонтером Олександром Мазурком. 
Ліцеїсти вирішили активно допомага-
ти бійцям, які захищають територіальну 
цілісність України, та підтримати акцію зі 
збору коштів на автомобіль для них.

На зустрічі були також присутні співор-
ганізатор акції, директор Фонду Ігоря Гузя 
„Прибужжя‟ Борис Карпус, заступник вій-
ськового комісара Нововолинського війсь-
кового комісаріату Олександр Кондисюк.   

На початку заходу директор навчаль-
ного закладу Юрій Лазаренко ознайомив 

присутніх з біографією дисидента Лев-
ка Лук’яненка, котрий подарував кіль-
ка своїх книг ліцею.

Присутні з хвилюванням слухали 
розповіді демобілізованого бійця Єв-
гена Мацюка та волонтера Олександра 
Мазурка про нелегкі будні на пере-
довій, про успіхи та невдачі, про тих, 
хто загинув на полі бою.

Євген Мацюк, син котрого закінчив 
ліцей і зараз навчається в академії су-
хопутних військ України, розповів уч-
ням, що кожного дня в АТО проходять 
обстріли важкою зброєю. Ліцеїстів надих- нув запал бійця, його прагнення захищати 

батьківщину і віра в перемогу.
 „Навіть якщо ми врятуємо одне життя 

– це варте того‟, – звернувся до учнів во-
лонтер Олександр Мазурок. Так, і це прав-
да. Життя безцінне. Для когось воно й не 
варте 5 копійок, а для когось - це найцін-
ніша річ у житті.

Наприкінці хочеться побажати всім тим, 
що прийшли і хто ще знаходиться на тери-
торії АТО, мирного неба над головою, віри, 
сили, здоров’я. Щоб завжди тішили своїх 
рідних, щоб ніколи не було сліз і розпачу.

  Семенюк Ірина, 
10-А клас

Тридцять однин рік тому тисячі людей 
потрапили на передову боротьби із смер-
тельною стихією, вступили у двобій із 
ядерним лихом. Невидимий ворог не ща-
див мужніх чоловіків, які одними з перших 
кинулися на порятунок планети. Кожен, 
хто брав участь у травневій битві 1986-го 
року, несе в серці полинову гіркоту пам’яті 
про своїх товаришів, яких вже не поверну-
ти. Ми схиляємо перед ними голову.

26 квітня в приміщені Нововолинсько-
го ліцею-інтернату відбулася зустріч із 
ліквідатором ЧАЕС Петренком Володими-
ром Михайловичем. На заході чарівні ве-

дучі, учениці 10-В та 10-А класу,  Баглик 
Катерина та Музичук Аліна розповіли ау-
диторії про Чорнобильську атомну елек-
тростанцію, а також про наслідки ката-

строфи. Майстерні читці поезій 
10-А класу Садовець Мар‘яна та 
Троць Сергій продемонстрували 
всю глибину катастрофи у про-
низливих віршах.

 Вибух на четвертому енер-
гоблоці АЕС, який забрав життя 
десятків і зробив інвалідами ти-
сячі людей, стався у ніч з 25 на 
26 квітня 1986 року о 1 год. 23 
хв. 40 с. У  ці дні ми продовжуємо 
привертати увагу як українсь-
кої, так і світової громадськості 
до наслідків цієї катастрофи, 
адже і сьогодні багато людей продовжу-
ють зазнавати дії радіації.  Раніше слово 
Чорнобиль асоціювалось зі спокоєм, кра-
сою, а тепер – зі смертю, скаліченими до-
лями та мріями.  Збитки від аварії на ЧАЕС 
могли б бути значно більшими, якби не 
самопожертва і мужність тих, хто був там 
у перші тижні після лиха.  Серед них  Во-
лодимир Правик, Микола Ващук, Василь 
Ігнатенко, Віктор Кибенок.  Не слід також 
забувати про лікарів, адже там, де є міс-
ця, позначені смертю і болем, обов’язково 
з’являються медики. Наслідки вибуху чет-
вертого реактора Чорнобильської атомної 
сколихнули весь світ. У результаті аварії 
стався викид величезної кількості радіоак-
тивних речовин з активної зони реактора, 
які хмарою перенеслися на чималі відстані. 

Згідно із програмою Верховної Ради, 

ЧАЕС повинна бути повністю ліквідована 
до 2065 року: паливо буде вилучене та 
переміщене до довгострокових сховищ, 
відбудеться консервація реакторів, і, коли 
рівень радіоактивності знизиться, їх де-
монтують, а територію очистять. Звісно,  
хочеться вірити у такі прогнози на май-
бутнє, але, на жаль, навіть у підлітковому 
віці я розумію, що цього не станеться. Іще 
багато років ми будемо страждати від не-
видимого ворога – радіації. Та не слід опу-
скати руки. Потрібно вірити в найкраще.  
Я сподіваюся, що  наші  діти й  онуки змо-
жуть вільно відвідувати Чорнобильський 
заповідник. 

Музичук Аліна, 10-А клас 

Героями не народжуються – ними стають. 

Навіть якщо ми врятуємо одне життя – 
це варте того
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Зразковими учнями нас важко було назва-
ти. Скоріше бандою, у якої зажди було чима-
ло ідей і способів розбавити уроки та пере-
рви чимось незвичайним. Ми часто сміялися 
разом, а іноді й сварилися, але таки „дожи-
ли‟ до 11-Б класу у такому складі:

 Романський Павло - дуже жвавий учень, 
який бере активну участь у житті класу на 
перервах. Його можно порівняти з Меркурієм, 
бо він, як цей метал каталізує усі події, що 
могли й не відбутися.

Пугачова Анна та Янюк Діана - це дів-
чата без яких важко уявити 11-Б, бо вони за 
функцією схожі до Оксигену і незамінні у на-
шому класі, як і кисень у природі. 

Вронський Олександр – з самого почат-
ку він здавався дуже закритим і дивним, але 
з роками виявився цікавим і дуже розумним. 
Він здивував наш клас, як і галоген Йод, коли 
його відкрили.

Усійчук Марія –  за милою зовнішністю 
може багато ховатися. Це саме про неї, бо 
вона точно як метал Цинк(в перекладі „Зуб-
частий‟). Повірте, у цієї тендітної дівчини є 
зубки. 

Рябчун Іван – без нього наші уроки були 
б набагато нудніші, бо він любить жартувати 
і, як Флуор, завдяки своїй електронегатив-
ності і неординарності, привертати до себе 
увагу. 

Вусата Катерина – справжній міцний 
горішок і завжди знайде, що сказати. Вона 
прикладає титанічні зусилля, щоб здійснити 
свої мрії, тому асоціюється з надміцним Ти-
таном.

Баранюк Євген - добрий і в певних умо-
вах повнітю розкриває свої здібності: чи це 
допомога другу чи навчання. Тому він схо-
жий на Неон, який завдяки потоку елек-
тронів дарує яскраве світло.

Данильчук Богдана - зазвичай просто 
усміхнена і активна, але якщо чимось за-
чепити її або ризикнути розізлити, то чекай 
біди. Нагадує радіоактивний Уран, який нес-
подівано загоряється на повітрі. 

Саюк Назарій – безперечно цікава та ма-
лодосліджена особистість. Із ним весело, але 
він надто потайний, тому його можно порів-
няти з Астатом - рідко зустрічається у при-
роді, але не менше важливий. 

Демчук Іванна – весела дівчина, що 
дуже любить танцювати і фотографуватися. 
Тому, думаючи про неї, згадуєш Селен, який 
дуже чутливий до світла і під його дією яс-
краво спалахує. 

Тичинська Каріна - на перший погляд у 
неї м’який характер, але за обставин швидко 
реагує і вміє постояти за себе. Нагадує Літій, 
що є дуже легким металом, але не менше не-
безпечний, коли реагує з водою. 

Лущук Анастасія – це дюймовочка нашо-
го класу. Іноді може залишатися непомітною 
за спинами хлопців(користується цим на уро-
ках), а також схожа на Гелій, відкритий на 
Сонці, бо додає радості і сміху. 

Мартинець Анна -  асоціюється з Гідро-
геном, бо має кілька різних характерів, як 
Гідроген 3 ізотопами. Найчастіше вона ве-
села, але іноді її настрій різко змінюється на 
байдужий, а іще вона приховує багато сюр-
призів, як і Водень. 

Мазур Марія – дуже добра люди-
на, яка завжди щира і має щось смач-
неньке, але не довго, бо ділиться з 
усіма. Дуже хороша і просто гарна 
дівчина, а порівняти її можна з лег-
ким Берилієм - „солодкий‟.

Войчук Ірина – спортивна, сміли-

ва, добра. Загалом, здається,що вона цілком 
звичайна, але притягує до себе. Напевно, це 
внутрішнє сяйво, тому вона нагадує Фосфор. 

Дацюк Назарій – завжди усміхнений, 
його неможливо розізлити або ображатися 
на нього. Здається, він може бути дружнім з 
будь-ким, тому нагаду жовто-зелений Хлор.

Ковальчук Олена - це комунікабельна 
дівчина, яка має блискучу зовнішність. Вона 
сяє наче  сріблястий Алюміній і швидко здобу-
ває популярність. 

Мазурик Назарій – хороший і дуже роз-
умний хлопець, який старається і навчаєть-
ся найкраще в класі. Тому він схожий на бла-
городний метал Платину, який рідкісніший за 
золото, але також цінний.

Козюк Діана - схожа на яскравий метал 
Купрум, що має руде забарвлення. Також 
мало хто знає, що назва цього металу пов’я-
зана з ім’ям найгарнішої планети - Венери. 

Лесик Дмитро - вправно грає на гітарі, а 
також розумний і дотепний, але сперечатися 
з ним не варто, бо завжди має що сказати. 
Нагадує Свинець – найм'якший метал, якого 
важко зламати.

Касіянко Руслана - відповідальна, ста-
ранна дівчина, яка може постояти за себе і 
друзів. ЇЇ можна порівняти з Карбоном, бо 
для когось вона м'яка, як графіт, а коли тре-
ба міцніша за алмаз. 

Музика Роман - вміє відстоювати і до-
водити свою думку, а в його словах часто є 
істина. Також не піддається впливу суспіль-
ства, як Ванадій – найстійкіший до кислот. 
Розумний, милий і вродливий.

Балик Анна – весела і цікава, її особ-
ливість у  тому, що вміє говорити, поясню-
вати, аналізувати. Легко знаходить потрібні 
слова, тому нагадує веселковий Бісмут.

Васькевич Ілля – його неправильно було 
б назвати просто елементом. Звичайний, ча-
сто сміється, іноді дратує, але справжній і 
щирий. Тому нагадує Воду - ніби зрозуміла 
для всіх, але завжди дивує.

Гусак Марта – вона має твердий характер 
і буває занадто різкою. Її можно порівняти з 
Ферумом, бо хоча міцна особистість, але гли-
боко у душі вередлива дитина.

Савюк Олександр - любить сяяти і його 
зовнішність тільки сприяє цьому. Але не по-
думайте, що він гордий, бо насправді добрий, 
дружелюбний і дивакуватий. Тому нагадує 
дорогоцінне Срібло. 

Мороз Христина - чудова, весела і щира. 
Завжди прийде на допомогу, дасть хорошу 
пораду, адже ця дівчина дуже розумна. Вона 
унікальна та рідкісна, як у свою чергу, бла-
городний метал Золото, що сяє удень і вночі.

І навіть не знаю, що було б з нашим кла-
сом, якби не вихователь (найкращий у світі) 
Лозинська Діана Анатоліївна та класний 
керівник (найщиріший у світі) Міліщук На-
талія Святославіна. Ви бачили, як ми змі-
нювалися і дорослішали, коли треба було, 
вміло вправляли мізки, але так само легко 
сміялися разом із нами. Тому увесь дружній 
і великий 11-Б щиро дякує вам за лагідні та 
суворі слова, за підтримку упродовж усіх цих 
років. Також хочеться подякувати всім нашим 
учителям, що так старанно приборкували ві-
тер у наших головах, наповнюючи їх знан-
нями і досвідом. Ми були не надто уважні та 
слухняні, але не турбуйтеся: дещо в наших 
макітрах таки залишиться, як і чудові спога-
ди про неповторні роки навчання у рідному 
ліцеї.

Літописці 11-Б класу

11-БОсь така незвичайна історія
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Народ  живе красою, уміє не лише 
створити, а й обезсмертити себе 

у  прекрасному. Стільки стрілось у 
писанці! Казка, пісня, бувальщина,  

материнська колискова  й росяна 
стежка дитинства, мудрість старості і 

присмак вічності…
М.Стельмах                                     

Жодне свято не освячене такою 
таємничістю, як Великдень, голов-
ним атрибутом якого є українські пи-
санки. Кожен справжній українець 
повинен бути знайомий з таким ми-
стецтвом, як писанкарство, адже тра-
диція розпису яєць в Україні  нарахо-
вує  багатовікову  історію.                                                                      

  Нещодавно учням  10-Б класу Но-
воволинського ліцею-інтернату  ви-
пала нагода відвідати виставку кра-
шанок, яку презентувала майстриня 
Леся  Мартинюк із міста Володи-
мир-Волинська. Народилася  писан-
карка на Тернопільщині. Закінчила 
художній  факультет Прикарпатсько-
го   університету імені В.Стефаника. 
З 1998 року працює викладачем-ме-
тодистом  декоративно-прикладного 

мистецтва у Володимир-Волинському 
педагогічному коледжі імені А.Крим-
ського. Леся Мартинюк – володарка 
багатьох дипломів і відзнак. 5 квіт-
ня у міському музеї Нововолинська 
була відкрита її виставка „Всесвіт у 
писанці‟ . Відвідувачі мали змогу оз-
найомитись самою майстринею і з її 
виробами. Як розповідала майстри-
ня, більшість її робіт були виконані у 
Волинському стилі.  На писанках пе-
реважав червоний колір, зображення 
Сонця  і  ружі, яке означає радість, 
життя та любов.                                                 

Крім робіт самої Лесі, на вистав-
ці були й роботи її учнів, виконані у 
різних техніках. Кожна писанка, яка 
була представлена на виставці, непо-
вторна, неперевершена.

Леся  Мартинюк  стверджує, що  
доля  світу залежить від того, скіль-
ки писанок кожного року пишеться. 
Доки пишуться, світ буде існувати.

Іванчук Марія, Жолоб Юлія, 
10-А клас

7-го квітня у стінах Нововолинського 
обласного ліцею-інтернату відбувся май-
стер-клас з писанкарства, до котрого, 
завдяки сучасним технологіям, а саме 
skype-зв’язку, мали змогу долучитись 
учні з Краматорська.

Вже тривалий період волинські ліцеї-
сти підтримують своїх далеких друзів зі 
східних рубежів як морально, так і ма-
теріально.

За підтримки Фонду Ігоря Гузя „При-
бужжя” представник команди народно-
го депутата Олександра Струбицька та 
заступник голови ГО „Всеукраїнський 
молодіжний рух „Національний Альянс” 
Юлія Сливінська провели з учнями май-
стер-клас зі створення писанок.

Та перш за все всі присутні звернулись 
з вітальним словом до тих, хто знаходив-
ся по той бік монітору, та у привітаннях 
з нагоди Благовіщення побажали миру 

один одному.
У рамках майстер-класу слухачі дізна-

лись про історію писанки, символіку 
кольорів та орнаментів, види та основ-
ні технології створення великоднього 
яйця. Ліцеїсти зізнавалися: хтось вперше 
дізнався про те, як твориться писанка, 
вперше взяв у руки писачок.

 Не менш цікаво було і краматорцям, 
адже їх пасхальні звичаї різнять від на-
ших, і писанкарство не є таким пошире-
ним як у нас, на Заході України.

„Такі заходи підкреслюють єдність на-
шої країни, зближують нас, показують, 
що Україна для нас – одна,” – зазначила 
заступник директора з виховної роботи 
Нововолинського обласного ліцею-інтер-
нату Олена Гнатюк.

Іванчук Марія, Жолоб Юлія, 
10-Б клас

Всесвіт у писанці

Народ  живе красою
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11-В зібрав у своєму складі 20 учнів з 
різними поглядами, переконаннями і ха-
рактерами на чолі з повелителем чисел 
і фігур, класним керівником Тесленко 
Тетяною Василівною та справедливим 
наставником, вихователем Кривицькою 
Оксаною Леонідівною. Щиро вдячні цим 
людям за їхнє терпіння та розуміння, за по-
ради та підтримку. Ми божевільні рокери 
і бітломани, слухачі реп-музики і попси, 
художники і поети, суперники Елькласіко, 
любителі математики, фанати Ярослава 
Васильовича, майстри списування, май-
бутні фізики, пожежники, президенти. Ми 
вміємо веселитись і співати, щиро сміятись 
і дико реготати. Ми можемо бути смирен-
ними і розумними, але частіше ми буваємо 
шаленими і божевільними. Щодня наші го-
лови навідують все нові і нові ідеї: плани 
завоювання Всесвіту, формули і закони, не 
дуже і дуже смішні жарти. Тільки у нашо-
му фізико-математичному класі зібралися 
люди, що гармонійно поєднують у собі по-
чуття гумору, щирість і життєлюбство, тех-
нічне мислення і творчі здібності.
Сацюк Женя - це серйозність,
Не допустить тут курйозність.
Вона староста у нас,
Прикриває нас щораз.
Богдана - дівчина розумна,
Й Владик - хлопець не дурний.
Часто посваритись люблять
Суперечки тут у них.
Є у класі Насті дві, 
Вони подруги круті.
Вміють зачіски робити,
Можуть і тебе навчити.
Є в нас Яна Ільїна, 
Вона добра і смішна. 
З нею можна веселитись,
Посваритись й помиритись.
Паша й Бодя - хлопці вредні,
Інколи вони кумедні.
Полюбляють і поспати,
І футбольчика пограти.
Є ще в нас Прокоп Софія,
Знає все вона на світі. 

За день книгу прочитає,
Про уроки не згадає.
Демедюк Наталя - бомба. 
З нею весело завжди,
Дуже класна і моторна, 
Ми без неї нікуди.
В класі є Олійник Маша, 
Натуральна блонда наша,
Вона все книжки читає 
Й біологію вивчає.
Сильний, гарний, енергійний, 
Вова хлопець - позитивний! 
Він завжди знає, що бажає, 
Й своєї цілі досягає!
Софійка - задротик наш,
Бо в контакті – справжній „ас‟,
А в цілому дуже мила, 
Ніжна, добра і красива.
Міліщук Роман - Ейнштейн. 
„Ні” - від нього не почути. 
Треба поміч - тут як тут. 
Важко, певне, добрим бути.
Богомазюк Рома - тип "серйозний".  
Гляне тільки - засмієшся,
Скаже щось - уже лежиш, 
Точно з ним не затужиш.
Вміє Бодя тормозити, 
Без зими не може жити,
Баскетбол - його стихія,
Альпи й Гіммалаї - мрія.
Воробій Олег - вірний друг:
Всіх збере у дружній круг.
І футбол він любить грати,
І пораду може дати.
Наш Сергій - він не Ейнштейн,
І у фізиці не „Ферштейн". 
Любить „вчитись” на уроках 
Кожен день в навчальнім році.
Максим - хлопець хоч куди: 
Де біда, він йде туди!
Завжди всім допомагає,
Бо хорошу вдачу має.
І „Лютік‟ є у нас:
Хлопець він у самий раз, 
Любить дуже сперечатись 
І в комп'ютері погратись.

11-В
Слово про життя 11-В класу
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Нещодавно ліцеїстам  випала нагода 
стати акторами майже великого театру. 
Учні 10-Б класу підготували інсценізова-
ний  урок української літератури під керів-
ництвом Гусєвої Оксани Андріївни. Деся-
тикласники грали ролі Лесиних героїв із 
драми- феєрії  „Лісова пісня‟. Майстерною 
акторською грою відзначилися: Штик Де-
нис у ролі Польової Русалки, Масловська 
Оксана у ролі Лукаша, Коржан Олена - Лі-
совика, Помаліна Вероніка - Мавки, Деркач 
Марія - Лукашевої  мами, а своєю мудрістю 
вражав дядько Лев, роль якого грала Окса-
на Редька. Також активну участь у поста-
нові „Лісової пісні‟ взяли Чибиряк Валерія, 
Жолоб Юлія, Сачук Віталій, Дубень Орест, 
Хропот Богдан, Квік Віктор, Іванчук Марія.
Учні використали сценічні костюми і музич-
не обрамлення, а все це дійство проходило 
в актовому залі. Ліцеїстам дуже сподобало-
ся. Мабуть, з радістю повторили б ще. Ось 
такими цікавими можуть бути уроки україн-
ської літератури у ліцеї.

Іванчук Марія

учениця 10-Б класу

Пісня для мами
Це перше те, що у житті навік, 
Що з ніжністю врізається у пам’ять.
Вона орієнтир між сотнею доріг,
Безмір любові, за яку не платять.
З м’якими косами, що пахнуть домом,
Сяйним обличчям, що ніколи не старіє.
Вона єдина завжди буде поруч,
Усе пробачить, прийме, зрозуміє.
Її долоня найтепліша в світі,
Вона найм’якше сердиться й сміється.
У неї є свій скарб і цінність – діти,
Її гаряче серце знає, чого б’ється.
Тож мамі слід подякувати щиро
За безкорисливість, турботу, за життя,
За те, що і на відстані нас гріє,
Що нам надію, вірність і любов дала.

Мороз Христина,
11-Б клас

 25-річний Ерік Ферст приїхав із США 
в місто Нововолинськ з волонтерською 
місією від „Корпусу миру”.

Ерік народився у місті Колумбус 
(Columbus), що в штаті Огайо, вивчав 
німецьку мову в  Universität Heidelberg 
у Німеччині, пізніше отримав освіту в 
Leeds Beckett University у Англії.

Наразі американець пізнає українську 
культуру та ментальність. Про те, що по-
трапить у маленьке містечко на кордоні 
з Польщею, дізнався не відразу.

Певний час волонтер проживав у гур-
тожитку Нововолинського ліцею-інтер-
нату. Після нетривалого перебування у 
Чернігові він планує повернутися в Но-
воволинськ.

Поки Ерік відчуває певні труднощі про-
цесу інтеграції в українське суспільство, 
адже важко спілкувати-
ся з людьми, мову яких 
не до кінця знаєш. Про-
те він не покидає навча-
тися і переконаний, що 
невдовзі зможе доско-
нало розуміти українців. 
Про себе та перші вра-
ження від перебування 
на нашій землі волонтер 
Корпусу миру розповів:

– Під час перебуван-
ня в Україні мої бать-
ки постійно підтриму-
ють мене. Маю сестру, 
їй 27 років. Займаюся 
спортом, зокрема дзю-
до, раніше боротьбою. 
Вмію грати у волейбол, 
баскетбол, теніс, однак 
найбільше люблю фут-
бол. Моя улюблена команда – „Баварія” 
(Мюнхен). Закінчив університет в Огайо, 
потім навчався в Англії. Після того пра-
цював у магазині і також у молодіжно-
му центрі, який називається Boys & Girls 
Club of America – це велика організація 
в США.

Коли працював у молодіжному цен-
трі, зрозумів, що люблю спілкуватися з 
дітьми. У Boys & Girls Club я займався з 
маленькими дітками 6-8-ми років, був 
також тренером футболу.

– Чому надав перевагу Україні?
– Коли жив в Англії, мав друга, у якого 

є українське коріння. Він доніс до мене 
дуже багато інформації про Україну, 
її культуру і мову. Тобто поняття про 

країну я отримав раніше. Прибув сюди 
тому що він насправді розповів мені 
багато всього, зацікавив мене. Якби 
не знав його, можливо б не приїхав в 
Україну.

Я подумав, що буде цікаво працюва-
ти з дітьми тут, робити те, що я люблю. 
Нововолинський ліцей – дуже хороший 
навчальний заклад і я помітив, що учні 
тут дуже розумні і приємні.

Цікаво те, що перед приїздом до Украї-
ни Еріку довелося вчити мову з нуля, 
необхідно було швидко адаптуватися 
до того, що українську треба хоча б ро-
зуміти. Тепер він почуває себе макси-
мально комфортно, кілька разів впро-
довж нашої розмови хвалив українців, 
їхню гостинність і доброзичливість.

– Їдучи в Україну, хвилювався, але 
зараз тішуся людьми і ро-
ботою. Мені подобається 
Нововолинськ, тут чудові 
люди.

– Важко бути волон-
тером?

– Інколи так, бо маю 
труднощі з українською 
мовою. Я досі тренуюся, 
адже у своїй роботі пови-
нен бути комунікабельним. 
В Америці на вулиці люди 
кажуть: „Ей, добрий день! 
Привіт!”. Навіть коли вони 
не знають перехожих. У 
магазині на касах можна 
почути: „Ей, як справи?”. 
Люди більше розмовляють 
з незнайомими. Можливо, 
в селах України люди є 
більш відкритими. Я знаю, 

що українці дуже гостинні і це прекрас-
но. У сім’ї, де я живу кажуть: „Ей, їж-їж, 
сідай, снідай-снідай. Ти хочеш їсти ще?” 
Мені подобаються українці.

Ерік розповідає, що досвід, який він 
здобуде в нашій країні, стане для ньо-
го неоціненним. У свою чергу співпра-
ця із волонтерами Корпусу миру сприяє 
культурному та інформаційному обміну і 
поширенню знань про американське су-
спільство серед мешканців Нововолин-
ська.

„Їдучи в Україну, хвилювався, але зараз тішуся людьми і 
роботою”, – волонтер Корпусу миру Ерік Ферст

До дня матері, яку вшановуємо у травні.

Лесина творчість
 на нашій сцені
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Уже скоро всі ми вирушимо в путь далеку,                                                
Не буде чути наших голосів
У світлих коридорах цього „закладу науки‟,
Де проходили більш ніж сотні днів.
А тридцять перший кабінет 
Назавжди в наших спогадах залишим,
І, мабуть, інші учні ще не раз 
Його гукати будуть рідним
Але такий, як наш 11-Г, клас
Згадають словом не холодним-щирим.
До прикладу я познайомлю вас із „Геками‟ 
ліцею:

Він дівчатам допоможе
До роботи сил доложить.
Працьовитий і сміливий 
Андрій Бойко - от-такий він -
Вміє гарно танцювати,
Мріє в школі викладати.
А Каріна Федоренко 
Цвіте та, як квітка, буя.
Та бачимо всі, що боїться 
Іти у доросле життя.
Оля Савончик теж із нами
Іде у незвідану путь 
І згадає ще не раз зі сльозами
Свою парту (бо як тут забуть!)
І є ще Вова Ковальчук у нашім класі,
Він дуже гарний і стрункий.
Стають за ним дівчата у дві черги,
Та дуже вже сором’язливий він.
Вовчик-юний комп’ютерний геній.
До нього ходимо із запитаннями :
Коли з телефоном щось 
чи з інтернетом,
То тут як тут на допомогу прийде він!

Він у нас з дитинства
Прагне стати футболістом ,
Бо для нього оця гра -
Це покликання життя.
Ну ж бо, відгадайте всі,
Хто це? - Саша! - Молодці
О Тищук - це друге діло:
Саша завжди ходить сміло,
Він нікого не боїться
І  ні з кого не сміється.
Ще він працю полюбляє 
Та батькам допомагає.
„Які чудові її очі‟-
Весь час від хлопців чути всіх.
Про Яну Кльоц вони говорять 
І тихо мліють в погляді на них.
Кононович Андрій – вже дорослий хлопець,
Скоро всіх у себе він збере,
Бо армія його до себе кличе,
А школа у відпустку йде!
На майбутнє в нього свої плани-
Буде підкоряти океани.
Мила дівчина Маркевич Віка,
Аби в житті їй повезло,
Вона й співає і малює.
ЇЇ картини- просто клас!
З роботами Малкевича
Може сплутати кожен із вас.
Давид Ковальчук - відважний хлопець,
Розумний. Тим запам’ятався, що мови вчить

(ой молодець!) -
Та тільки так і не навчився
У школу приходити вчасно...
Є ще один хлопчина в нас:
Любить стильно одягатись,
Зачіски міняти, за модою слідкує,
Дівчат частенько балує.
Це наш Дімусік, Дмитро, Дімка
Стемковський - не Хапалов!
Запам’ятає кожен з вас,
Якщо уважно прочитає.
Ну все, залишилася тільки я –
Дівчинка весела,
Оксана Федонюк моє ім’я.
Це та, що й досі не знайшла,
Свого покликання життя.
Всі розумієм, що дорослі стали,
І вже відкрились двері в майбуття.
Бажаю щастя, вірних друзів і кохання .
Бажаю весело прожити це життя!
   За останні два роки наш клас став справж-
ньою сім’єю. Ми усвідомили, що доля неда-
ремно звела нас тут, де здобули неабиякі 
здібності та знання. Тому 11-Г хоче подяку-
вати дружній ліцейній родині за всі прекрасні 
моменти, за злети й падіння, за всю ту любов 
до життя, яку нам тут прищепили. А особливо 
вдячні нашим „шкільним мамам‟: класному 
керівнику Трофимчук Ларисі Миколаївні та 
вихователю Литвинюк Ганні Йосипівні. Спа-
сибі вам, рідні, за добро і ласку, за терпіння і 
розуміння, за те, що ви завжди поруч у важ-
кій хвилині. Щиро дякуємо за вашу любов!

І наостанок ми хочемо побажати
Миру, злагоди, сімейного тепла.
Щоби завжди хотілось посміхатись,
А на душі завжди цвіла весна.

11-Г
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Юних волинян кличуть 
на військово-патріотичну 

гру „Звитяга‟
 

7-го квітня в ряді навчальних закладів 
Нововолинська та Володимира-Волинсько-
го активісти ГО „Всеукраїнський молодіж-
ний рух „Національний Альянс‟‟ провели 
презентації всеукраїнської військово-па-
тріотичної теренової гри „Звитяга‟.

Заступник голови ГО „ВМР „Національ-
ний Альянс‟‟ Юлія Сливінська зустрілась 
з учнями 9 та 10 класів Нововолинського 
обласного ліцею-інтернату, де розказала їм 
про історію теренівки та видатних особи-
стостей, що мають і мали до неї стосунок.

 

Польові
Із 26 по 28 квітня учні 11-х класів 

мали можливість взяти участь у на-
вчально-польових зборах із дисциплі-
ни „Захист Вітчизни‟. Протягом трьох 
днів ліцеїсти виконували завдання  
відповідно до тематичного плану  на-
вчально-польових зборів.

Під час тактичної підготовки учні  
ознайомилися  з основними рисами за-
гальновійськового бою, видами вогню 
та маневрів бою, діями солдата в обо-
роні та наступі, правильним вибором 
вогневої позиції, діями з їх початком. 

Найцікавіше відбувалося на третій 
день зборів, коли випала змога відвіда-
ти полігон Володимир-Волинської вій-
ськової частини. Солдати розповіли 
про основні правила поводження зі 
зброєю, зокрема з АКМ та дозволили 
провести урок навчальної стрільби по 
мішенях.

Після цього випала нагода ознайо-

Нещодавно у нашому закладі відбулася 
зустріч із представниками Центру естетич-
ного виховання. Пані Наталія і пані Анна 
залучили нас до дуже цікавої і захоплюю-
чої роботи. За їхньою допомогою учні 8-9 
класів виготовили велике, синьо-жовте 
„Серце патріота‟, у яке вони вклали усі свої 
мрії, сподівання, іскорки любові і, звичайно 
ж, частинки своїх сердець.

Окрім того, ліцеїсти написали лист воїнам 
АТО, у якому вони висловили найщиріші і 
найтепліші побажання. Символічно, що цей 
лист був виготовлений у формі українсько-
го прапора, який був складений із малень-
ких хмаринок.

У нас залишилися лише позитивні вра-
ження від цієї зустрічі. Ми віримо, що над 
нашою державою буде чисте блакитне 
небо і у нашій неньці Україні запанує мир.

Скочеляс Оксана, 8-А клас

Екскурсія до 
духовних джерел

Нещодавно у ліцей завітали гості, а саме: 
бібліотекар Нововолинської міської бібліо-
теки для дітей Крилова Лариса, учні ЗОШ 
№ 7 разом із класним керівником Краско 
Світланою Іванівною, учителем християн-
ської етики Левчук Людмилою Ярославів-
ною  та представником духовенства о.Мак-
симом. 

Для них була проведена екскурсія в му-
зей народознавства „Берегиня‟. Завідую-
ча музеєм Кравчук Галина Олександрівна 
ознайомила гостей  з експонатами музею, 
з речами побуту, декоративно-приклад-
ного мистецтва. Учні захоплено слухали 
розповідь про традиції та звичаї, побут, 
спосіб життя наших предків. Зацікавив 
присутніх бесідою про духовну спадщину 
українців священик о.Максим. Діти активно 
брали участь у полеміці, висловлюючи свої 
міркування, погляди. 

Отож, упевнено можу сказати, що такі 
заходи є важливими та необхідними, адже 
допомагають дітям розвиватися, духовно 
рости, зміцнювати дружні стосунки.

Гнатюк Наталія, 11-А клас

СЕРЦЕ  ПАТРІОТА
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митися з військовою частиною та історією її заснування  та відвідати 
музей Великої Вітчизняної війни.

Під час зборів ліцеїсти добросовісно та відповідально виконувати 
поставлені викладачем завдання , адже добре усвідомлювати , що 
формування високого рівня бойової готовності  в сучасних умовах 
вимагає максимальної самовіддачі та зосередження.   

 Козак Валентин, 11-А клас

З 11 по 13 травня у селі Соловичі відбув-
ся Фестиваль фізичної культури та війсь-
ково-патріотичного виховання молоді Во-
лині. Близько 400 школярів зі всієї області 
розбили наметове містечко на березі озе-
ра, де впродовж трьох днів тривало свято 
сили і спритності, духовності і патріотизму.

У рамках Фестивалю відбулись два об-
ласних заходи: змагання фізкультурно-оз-
доровчого комплексу школярів України 
„Козацький гарт‟ та дитячо-юнацька вій-
ськово-спортивна гра „Сокіл‟ („Джура‟).

Команда нашого ліцею „Козаки‟ у 
складі: Дубня Ореста, Копеця Сергія, Яй-
дельського Дениса, Клешніна Данила, Се-
менюка Олексія, Блеянюка Олексія, Хо-
рощук Олександри та Корнієнко Вікторії 
брала участь саме у грі „Сокіл‟ („Джура‟).

Першого ж дня погода була досить чудо-
вою і учасники відразу почали приводити 
до порядку свою територію. Тоді ж від-
булися такі змагання: „Ведум‟ (історична 
вікторина), „У колі друзів‟ (представлен-
ня команди), „Таборування‟ (перевірка 
порядку та чистоти табору). Відпочити 
від напруженого дня діти могли на диско-
теці, яка відбувалася ввечері. Наступний 
день був не менш цікавим. Відразу ж після 
сніданку ми представляли свою команду у 
конкурсі „Впоряд‟ (стройова підготовка). 

Наступним було зма-
гання „Рятівник‟, де 
ми змогли вибори-
ти 3 місце. Пізніше, 
завдяки нашій згур-
тованості, команда 
гарно проявила себе 
у перетягуванні 
линви. Наші „Коза-
ки‟ вийшли у фінал, 
перемігши учасників 
Волинського ліцею 
з посиленою війсь-
ковою підготовкою. 
Але найважчою ви-
явилася гра „Пла-
стун‟ (орієнтування 
у лісній місцевості, 
у якій учасники подолали відстань 3,5 км 
і показали непоганий результат, виборив-
ши 4 місце з 24 команд.

Ці три дні були дійсно цікавими та неза-
бутніми, бо ми готували їжу на вогні і но-
чували в наметах.

Звісно, не можна не згадати наших на-
ставників: Дацюка Валентина Івановича 
та Богдадюка Юрія Володимировича. Дя-
куємо за їхню підтримку та допомогу у під-
готовці до змагань.

Отже, можна сказати, що військово-па-

тріотична гра „Сокіл‟ („Джура‟) дійсно 
допомагає відкрити щось нове для себе, 
досягнути нових звершень і не зупинятися 
навіть при поразках, адже, як казала Ліна 
Костенко: „Кожен фініш - це по суті старт‟.

Корнієнко Вікторія, 
10-Б клас

Хорощук Олександра, 
9 клас

„Козаки“ на „Джурі“

збори
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Ідемо в ногу з 

новими технологіями
- Уляно,  я тебе бачила зранку з нез-
вичайним юнаком.
- Так, це мій новий робот, допомагає 
по господарству, а сьогодні прийшов 
здати мої підручники.
 … - Чергові, пришліть своїх роботів 
витерти столи!
- Зараз, нехай дограють „Танчики‟…

Сьогодні це жарт, а завтра, можли-
во, це буде дійсністю, адже у нашому 
закладі потужно функціонує гурток 
робототехніки на чолі з Лілією Сте-
панівною Шустік. Нещодавно учні: 
Павлюк А., Земцов Г., Лисиця П., Цю-
ник Б., взяли активну і продуктивну 
участь в обласному конкурсі цього 
профілю. А Ганічєв Нікіта, призер об-
ласного етапу, був учасником Всеу-
країнського фестивалю робототехніки 
„ROBOTICA - 2017‟.

Гусєва Олеся, 11-А клас

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/
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