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Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

ЛІЦЕЇСТ
Парламент ліцею звітує

Усяка значна справа завершує собою довгий ланцюжок ар-
гументів і передумов, а потім розкривається у своїх наслідках.

Я згідна з прислів’ям: „Одне добре діло цінніше ста пропові-
дей‟. Ніхто не буде сперечатися, що доброта – шляхетна риса, 
яка робить людину довершеною. Політичний діяч Р. Кеннеді 
проголосив лозунг сучасної благодійності: „Роби добро і говори 
про це‟. Але, на мою думку, є дві речі, які вимагають тиші, – це 
гроші й благодійність.  

Та  все ж хочеться розповісти про добрі справи наших лі-
цеїстів. Товариство намагається не бути байдужим до бурем-
них подій на Сході України, тому постійно долучається до збору 
коштів на потреби АТО. Уже стало традицією проводити такі 
акції під час урочистої лінійки на Святі першого вересня, 21 
вересня до Дня миру, річниці Революції Гідності тощо. Мабуть, 
тут варто згадати про ще одну подію, що залишила у наших 
серцях пам’ятну відмітку, - це культпохід на фільм „Кіборги‟, 
організований керівництвом навчального закладу. Відомо, що 
певна сума від продажу квитків піде на допомогу сім’ям за-
гиблих у боях за Донецький аеропорт. Та й сам фільм нікого з 
нас не залишив байдужим і тільки сильніше зміцнив любов до 
України та її захисників. 

Уже не перший рік ліцеїсти разом із своїми наставниками 
проводять ще одну благодійну акцію до Дня Святого Миколая у 
дитячому відділенні Нововолинської міської лікарні. До щему у 
серці зворушливо спостерігати, як світяться радісно очі у діток 
під час театрального дійства, влаштованого талановитими ак-
торами та вокалістами, а також від принесених дарунків від 
учнів ліцею.

У грудні 2017 року у стінах школи був організований ярмарок 
„Новий рік на порозі‟. Багато учнів долучилося до його прове-
дення. Ліцеїсти 8-А, 9-А, 9-В, 10-Г, 11-Б, 11-В класів пропону-
вали різні смаколики, які приготували власноруч. Та по-особ-
ливому згадаймо учнів 10-В класу. Вони разом із вихователем 
Масечко В.В. начебто перенесли нас у світ новорічної казки, 
продемонструвавши сувеніри, що зробили самостійно, але гар-
но, вишукано, тому ці речі мають право прикрасити будь-яку 
оселю. А виручені під час заходу кошти передали Суспільній 
Службі України м. Нововолинська, що діє на базі Громадської  
організації  допомоги інвалідам „Берегиня‟.

Ліцеїсти, пам’ятаймо: дорожче всіх титулів – добрі серця, а 
доброта – найсильніша збоя. Думаю, що наше братство буде 
продовжувати літопис хороших та благородних справ.

Музичук Аліна, 11-А 

   Сьогодні в номері:
• Вітаємо переможців... с.2
• Як ми учителювали... с.3
• Які ми талановиті... с.4-5
• Творчі зустрічі... с.6-7
• Життя ліцею (фотоколаж)... с.8

Зустріч Нового року – це дивовижна пора, завжди хвилююча і 
радісна. Тому вітаю усіх  ліцеїстів з Новим 2018 роком! Бажаю вам 
12 місяців здоров’я, 53 тижні щастя, 365 днів блага, 8760 годин 
удачі, 525600 хвилин успіху. Нехай прекрасні зимові свята прине-
суть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам 
достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай 
у вашому житті панують гармонія і вдача. Хочу побажати вам 
бути найщасливішими, найкрасивішими, єдиними і коханими, та-
лановитими і мудрими, багатими і молодими. Коли стрілки годин-
ника зійдуться опівночі, загадайте своє найзаповітніше бажання 
і нехай воно обов’язково здійсниться! Новий рік – це казкове свято, 
і ми самі можемо стати чарівниками в ньому, повірте у свій успіх 
і перемогу! Бажаю вам від щирого серця завжди бути на висоті і 
легко долати ті вершини, яких ви прагнете досягти в житті!

Президент парламенту
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ХХ Всеукраїнський турнір юних 
винахідників-раціоналізаторів

Солодуха Микола, 10 клас - ІІІ 
місце (у складі команди)
Наставник – 

Виклюк Ярослав Васильович

ХІІІ Всеукраїнський турнір 
юних економістів

Копець Сергій, учень 11-В класу - 
ІІІ  місце (у складі команди)
Наставник - Шевчук Віра Антонівна

Обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу юних гумористів 

„Посміхнемось щиро Вишні‟
Горбунова Ірина, 10-А клас - ІІІ 
місце
Керівник - 

Земцова Світлана Вікторівна

Обласний турнір юних 
винахідників-раціоналізаторів 

(ІІІ місце)
Кузьмич Андрій, 11 кл.
Корень Роман, 11 кл.
Копець Сергій, 11 кл.
Солодуха Микола, 10 кл. (ІІІ місце в 
індивіальному рейтингу)
Гончаренко Назар, 10 кл.
Керівник – 

Виклюк Ярослав Васильович

 Обласний турнір юних 
математиків (ІІІ місце)

Кузьмич Андрій, 11 кл.
Камінський Данило, 11 кл.
Бойко Ірина, 11 кл. (ІІІ місце в ін-
дивіальному рейтингу)
Гончаренко Назар, 11 кл.
Солодуха Зоряна, 9 кл.
Керівник – Бойко Оксана Сергіївна

ХХIV обласний турнір юних 
хіміків (ІІІ місце)

Лесик Ярослав, 10 кл.
Солодуха Микола, 10 кл.
Бойко Ірина, 11 кл.
Коржан Олена, 11 кл.
Жолоб Юлія, 11 кл.
Керівники – 

Літковець Світлана Василівна та 
Березан Ольга Веніамінівна

Обласний турнір юних 
географів (ІІІ місце)

Баглик Катерина 11 кл.
Котюк Микола, 11 кл.
Борисюк Інна, 10 кл.
Гончаренко Назар, 10 кл.
Івановський Олександр, 10 кл.
Керівник: Бубела Аліна Анатоліївна

Обласний турнір юних 
економістів (ІІІ місце)

Копець Сергій, 11 кл. (ІІІ місце в ін-
дивідуальному рейтингу)
Кузьмич Андрій, 11 кл.
Камінський Данило, 11 кл.
Максимів Андрій, 11 кл.
Шапран Тарас, 11 кл.
Керівник: Шевчук Віра Антонівна

Українська мова 
та література

І Чубок Наталія 8
ІІ Клім Назар 8
ІІ Солодюк Анна 8
I       Лис Неля                       9
ІI Солодуха Зоряна 9
ІІ Онищук Інна 9
ІІІ Лукашук Богдана 9
І Леоненко Олександра 10
ІІ Гесміщук Вікторія 10
ІІІ Федів Анастасія 10
І Кухарук Лілія 11
ІІ Сироватка Данило 11
ІІІ Міщук Юлія 11
ІІІ Музичук Аліна 11

Англійська мова
І Степанюк Катерина 8
ІІ Куценко Вікторія 8
ІІІ Юзефович Анастасія 8
І Нестерович Дарія 9
ІІ Мучак Максим 9
ІІІ Борзовець Артем 9
І Леоненко Олександра    10
ІІ Гесміщук Вікторія 10
ІІІ Волошенюк Юрій 10
ІІІ Дмитрук Дарина 10
І Грищук Крістіна 11
ІІ Міщук Юлія 11
ІІІ Редька Оксана 11

Французька мова
І Цибульська Софія 8

Історія
І Федонюк Владислав 8
ІІ Чубок Наталія 8
І Коц Інна 9
ІІ Мучак Максим 9
ІІІ Савицька Аліса 9
І Борисюк Інна 10
ІІ Івановський Олександр 10
ІІІ Мороз Руслана 10
І Кухарук Лілія 11
ІІ Грищук Крістіна 11
ІІІ Котюк Микола 11

Правознавство
І Коц Інна 9
ІІ Солодуха Зоряна 9
ІІ Юлах Ірина 9
ІІІ Земцов Георгій 9
ІІІ Давидюк Юрій 9
ІІІ Ковальчук Серафим 9
І Касянчук Даша 10
І Семенюк Ірина 11

Математика
І Корнєв Сергій 8
ІІ Тимощук Ігор 8
ІІІ Чубок Наталія 8
І Солодуха Зоряна 9
ІІ Земцов Єгор 9
ІІІ Муць Микола 9
І Гончаренко Назар 10
ІІ Мороз Руслана 10
ІІІ Яцун Катерина 10
І Бойко Ірина 11
ІІ Копець Сергій 11
ІІІ Гайдученко Ілля 11

Біологія
І Тимощук Ігор 8
ІІ Савкова Аліна 8
ІІІ Костик Іван 8
І Чубок Андрій 9
ІІ Юлах Ірина 9
ІІІ Гусєва Ангеліна 9
І Білінський Владислав 10
ІІ Шевчук Дмитро 10
ІІІ Яцун Катерина 10
І-ІІ Квік Віктор 11
І-ІІ Бурчак Олена 11
ІІІ Верещук Тетяна 11

Інформатика
І Камінський Данило 11
ІІ Кузьмич Андрій 11
ІІІ Земцов Георгій 9

Інформаційні технології
І Солодуха Микола 10
ІІ Камінський Данило 11

Географія 
І Степанюк Катерина 8
ІІ Кужель Тарас 8
ІІІ Корнєв Сергій 8
І Солодуха Зоряна 9
ІІІ Католик Станіслав 9
І Шворак Анастасія 10
ІІ Калина Юрій 10
І Хацер Ілля 11
ІІ Штик Денис 11
ІІІ Наумук Ярослав 11

Економіка
І Копець Сергій 11
ІІ Гайдученко Ілля 11
ІІІ Корень Роман 11
І Шворак Анастасія 10
ІІ Лисиця Катерина 10

Фізика
І Федонюк Владислав 8
І Земцов Георгій  9
ІІ-ІІІ Муць Микола 9
ІІ-ІІІ Лупанов Денис 9
І Гончаренко Назар 10
ІІ Калина Юрій 10
І Ліщина Анастасія 11
ІІ Копець Сергій 11
ІІІ Сидорук Дмитро 11
ІІІ Шапран Тарас 11

Хімія
І Корнєв Сергій 8
ІІ Макарян Артем 8
І Юлах Ірина 9
ІІ Чубок Андрій 9
ІІІ Кравчук Максим 9
ІІІ Лис Неля 9
І Солодуха Микола 10
ІІ Шевчук Дмитро 10
І Бойко Ірина 11
І Солодуха Анна 11
ІІ Коржан Олена 11

Астрономія
І Калина Юрій 10
І Копець Сергій 11

Список переможців І етапу Всеукраїнських олімпіад у 2017-2018 н.р.

У Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської об-
ласної ради створені всі умови для розвитку творчої 
особистості. Із цією метою діє наукове товариство 
„Імпульс‟. Ліцеїсти є активними учасниками різного 
рівня олімпіад, конкурсів, турнірів і досягають ваго-
мих результатів.

 Наприкінці вересня відбулася 
конференція, на якій ознайомили 
ліцеїстів з роботою „Імпульсу‟. 
Спочатку всіх привітала Земцова 
Світлана Вікторівна, яка у своєму 
виступі розповіла про плани на 
навчальний рік, а також повідо-
мила, що усі ліцеїсти уже зарахо-
вані у це товариство. Потім вона 
запросила до слова вчителів. 
Слово надали представникам 
усіх кафедр, ними були Виклюк 
Ярослав Васильович, Бойко Ок-
сана Сергіївна, Міліщук Наталія 
Святославівна, Гусєва Оксана 
Андріївна, Трофимчук Лари-
са Миколаївна. Найбільше всіх 

зацікавив виступ Шустік Лілії Степанівни. Всі були 
вражені, адже побачили слона з LEGO, який ходить, 
виконує певні завдання. Загалом, вчителі заоохочу-
вали учнів до активного наукового життя у ліцеї.

Також до слова запросили президента ліцею Му-
зичук Аліну і учня 10-Б класу 
Солодуху Миколу. 

Розвиток і формування твор-
чих здібностей учнів, їх само-
стійності, ініціативності – про-
цес складний і довготривалий. 
Забезпечити виконання цього 
завдання здатні лише підготов-
лені, творчі вчителі, які будуть 
допомагати нам упродовж всьо-
го навчального року.

Шворак Анастасія та 
Марчук Аліна,10-Г

Наукове товариство „Імпульс‟ запрошує
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Із приходом жовто-багряної осені, коли до-
стигають грона калини і повітря пахне яблу-
ками і медовими грушами, в Україну прихо-
дить одне з найбільших свят – День учителя. 
Щороку у першу суботу жовтня, в більш ніж 
ста країнах відзначається  День працівника 
освіти. Це свято для всіх вчителів та праців-
ників цієї сфери, адже в цей день виголо-
шуються роль та заслуги вчителів у процесі 
якісного навчання на всіх рівнях, а також їх 
неоціненний внесок у розвиток суспільства. 

Батьки і вчителі – це люди, котрі 
залишаються з нами впродовж усього життя. 
Педагог – це не професія, це покликання, 
бо, не народившись учителем, ним не можна 
бути. Тож я вітаю усіх учителів зі святом, ба-
жаю гарних, здібних учнів, однодумців-бать-
ків, а також належної поваги з боку держави. 
Високим є визнання педагога серед учнів, 
громади, батьків. Також хочу привітати тих, 
хто забезпечує належний рівень у стінах на-
шого ліцею, створює нам затишок, пильнує 
за чистотою. А також тих, хто готує смачні 
страви ліцеїстам. Неможливо не привітати 
наших дорогих вихователів, які проводять з 
нами свої дні і ночі, сіють у наші душі добро, 
виховують почуття гідності й справедливості.

Отож, зі святом усіх працівників освіти!!!

Щастя і здоров’я міцного!
Учнів вдячних,
Чистих світанків,
Сонячних ранків!
Промінчиків сонця
В кожне віконце,
Ніжної ласки,
Душевної казки,
Щастя без ліку
І довгого віку!!

Іванчук Марія, 11-Б

Педагог - 
це не професія, 
а покликання

Самоврядування – один із головних 
принципів діяльності учнівської спільноти. 
Суть його полягає у реальній участі дітей 
в управлінні класу, школи. Досвід ба-
гатьох років доводить, що саме учнівське 
самоврядування – це не лише самостійне 
вирішення різноманітних питань, а й само-
стійне виконання, проведення, планування  
заходів, відповідальність за які несуть учні.

Нещодавно в ліцеї було проведено день 
самоврядування. Учні одинадцятих класів 
мали змогу побути у ролі вчителів та ад-
міністрації. Обов’язки директора виконува-
ла Музичук Аліна, президент ліцею, учени-
ця 11-А класу, завучем з методичної роботи 
в цей день була Жолоб Юлія, заступник 
старости, учениця 11-Б класу. Роботу за-
ступника з навчально-виховної роботи 
взяв в свої руки Сироватка Данило, учень 
11-А класу, староста ліцею, заступником 
з виховної роботи була Баглик Катерина, 
учениця 11-А класу. Обов’язки завуча з на-
вчальної роботи взяв на себе Штик Денис, 
заступник президента ліцею, учень 11-Б 
класу. Ліцеїсти відповідально поставились 
до цього завдання, ретельно готувались до 
проведення уроків. Ті, хто заміняли вчи-
телів, підготували конспекти уроків, кожен 
був завірений вчителем-предметником та 
Шевчук Вірою Антонівною. Всі одинадця-
тикласники зрозуміли, що професія вчите-
ля є відповідальною та нелегкою і потребує 
безліч знань та умінь. Учні ліцею здобули 
безцінний досвід та море вражень.

День самоврядування - можливість по-
кращити взаєморозуміння між вчителями 
та учнями й зміцнити стосунки у ліцейній 
родині. Усі вихованці нашого закладу вва-
жають це свято одним із найулюбленіших.

Потапук Марія, 11-Б 

Як ми учителювали... 
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Нещодавно у нашому ліцеї вкотре прогомоніло свято, на якому учні по-
казали свої вміння та таланти. Ми зрозуміли, що у нас росте нове по-
коління, яке зможе з легкістю здійснити всі свої мрії та побажання. Діти 
представляли свої танці, гру на бандурі, гітарі, фортепіано та скрипці. Наш 
ліцей збагатився новими співаками. Особливо хочеться відмітити Богдану 
Видихай, яка чудово виконала пісню „Ой верше мій, верше‟. Також усім 
сподобалися гумористичні сценки учнів 9-Б та 10-A класів. Було надзви-
чайно цікаво, адже діти проявили свою активність та креативність.  Ми 
хочемо подякувати усім ліцеїстам, які не побоялися і представили свої 
таланти. Саме завдяки цьому свято було незабутнім.

Солодуха Зоряна та Кондратюк Надєжда, 9-В

Традиційно на початку навчального року для наших новоприбулих 
учнів проводиться вечір знайомств. І цей рік не виняток.

Організували „Вечір знайомств‟ учні 11-А класу, які із великою від-
повідальністю та по-серйозному взялися до цього завдання. Адже вони 
зробили багато веселих та цікавих конкурсів, які сподобались нашим 
„новеньким‟, тому  вони брали активну участь, за що отримували при-
зи. Головною метою ведучих 11-А класу було прагнення подарувати 
юнакам і юнкам трішки впевненості, а також ознайомити із закладом 
та його педагогічним колективом. А по закінченню свята всі дружно 
заспівали гімн ліцею.

Стрелюк Валерія 11-А

Вечір талантів

На вечорі знайомств

Що? Де? Коли?
15 грудня була проведена інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?”. Зма-

галися учні 10-х та 11-х класів. Капітаном 11-го класу був Максимів 
Андрій, а 10–го – Кривенчук Дмитро. Після напруженої та цікавої гри 
переможцями стали учні 11-х , за що й отримали призи. До гри приєд-
нувалися й учні з інших класів, а найактивнішим учням роздавали по-
дарунки.

Варто сказати, що такі заходи є дуже корисними та захоплюючими 
для наших ліцеїстів, адже сприяють їхньому всезагальному розвитку. 
Тому було б добре й надалі проводити такі змагання.

Стрелюк Валерія 11-А

З 1995 року Волинська обласна МАН проводить обласний заочний конкурс 
юних літераторів Волині. Заочний обласний конкурс „Юні літератори Волині‟ 
триває щороку вже 22 раз та має чотири номінації: проза, поезія, журналісти-
ка та казка. Переможців і лауреатів щорічного конкурсу в „Літературну віталь-
ню‟ запросили організатори. Це обласне управління освіти, а також волинські 
підрозділи Малої академії наук і На-
ціональної спілки письменників Украї-
ни. Журі обрало кращі  з-поміж семи 
сотень творчих робіт. Для багатьох 
випускників секції літературної твор-
чості навчання в МАН – путівка в літе-
ратурне життя Волині. Приємно, що й 
наші ліцеїсти завжди долучаються до 
участі в цьому конкурсі, а їхні твори 
друкуються у збірках МАНу.

Цьогоріч працівники бібліотеки Лу-
цька  для юнацтва зібрали у читаль-
ному залі конкурсантів та їхніх на-
ставників з усієї області.

До присутніх звернулася голова 
журі – письмениця, заслужений вчи-
тель України Ніна Горик. Вона оціню-
вала номінацію „Поезія‟ і оголосила її 
переможців. Вітали переможців поете-
са-лірик Валентина Штинько, заслуже-
ний вчитель України Олеся Ковальчук, 
поет-іроніст Петро Коробчук, мисткиня 
Ольга Ляснюк. Вони надихнули юних 
авторів своїми поезіями та побажали 
дружби зі Словом.

Надія Ляшко, 11-Б

Юні літератори Волині
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Кожна дитина-це особистість. Вона має свої 
таланти та обдарування, які в подальшому 
житті, без сумніву, допоможуть.

Наші ліцеїсти, які брали участь  і були пере-
можцями обласних турнірів, конкурсів та олім-
піад, мають змогу відпочити у найзагадковішій 
та найпрекраснішій частинці України - Карпа-
тах. Спортивно-оздоровчий комплекс „Смеріч-
ка‟ Державного вищого навчального закладу 
ім.Василя Стефаника знаходиться на базі села 
Микуличин. Це - 
серце Карпат. У 
першій зміні побу-
вали учні 10-х  та  
8-х класів,а у дру-
гій зміні 2017 року 
- 9-их класів.

Коли приїха-
ли до табору, нас 
відразу зачару-
вала краса на-
ших українських 
гір. Зустріли усіх 
привітно та лагід-
но, адже гуцули - 
люди з особливими  
традиціями та звичаями. 

Щоранку ми вставали на зарядку, що допо-
магало бути у хорошій фізичній формі: бігали 
довгі дистанції, робили різні оздоровчі вправи.
Та що може бути краще їдальні у Смерічці? Нас 
годували свіжими овочами та фруктами, смач-
ними сніданками, обідами, вечерями. Кожного 
дня у таборі проводились різні конкурси, зма-
гання та тематичні вечори. Але найцікавішими 
були заняття з нашими американськими друзя-
ми, тобто волонтерами, які приїхали із США,-
щоб допомогти дітям орієнтуватись у англійсь-
кий мові, а ми допомагали їм з українською. 
З кожною зустрічю ми ближче знайомились 
з Біблією, вчинками різних  людей з різними 

життєвими ситуаціями. Робили різні сувеніри, 
які мали вагомий сенс та допомагали нам 
пізнати самого себе.

У СОК „Смерічка‟ кожен знайде собі відпо-
чинок для душі. Це цікаві туристичні походи 
на полонини „Явірник‟, „Ліснова‟, „Поляна ко-
хання‟, вершину Говерли, Ягідної та Хом’яка.

Цікавим був дводенний  похід на гору Ягід-
ну, де ми ночували у наметах, готували їжу у 
казанку, але найцікавішим було зустрічання та 

проводжання 
сонця на самій 
вершині гори.
Звідти було 
видно і велич-
нну Говерлу, і 
стару хатину,-
де живе моль-
фар Карпат, 
і усю  красу, 
яку надала нам 
матінка-приро-
да.

У таборі 
„Смерічка‟ ко-
жен знайде 

справу для душі:
Етнографічні пізнавальні програми, програ-

ми „Голос Смерчіки‟, „Танцюють всі‟, „Смере-
чанські вечорниці та кавалєрка‟ і багато інших 
цікавих конкурсів, походи та екскурсії. Ми всі 
стали однією дружньою сім’єю.

„Смерічка‟- це табір, що є стимулом для 
старання і для того, аби досягнути чогось 
більшого, вищого, в першу чергу, - для себе. 
Старайтесь, не лінуйтесь! Набільша перемога 
- це  перемога над собою, своєю лінню та па-
сивністю!!!

 Хорощук Олександра,10-А
Смаль Богдана,10-А

Твоя безпека - це твоя 
уважність

Швидше всього наздоганяє та небезпека, 
яку зневажають

Публіцій Сір.
Сьогодні, як ніколи, зростає роль освіти у під-

готовці учня (вихованця) до самостійного життя 
у світі, де кількість надзвичайних ситуацій по-
стійно зростає, екологічна ситуація погіршуєть-
ся. Життєво необхідно озброїти дітей знаннями, 
вміннями і розумінням важливості збереження 
власного здоров'я. Тому виховання здорового 
покоління, зі сформованою культурою безпечної 
поведінки, з засвоєними алгоритмами дій в умо-
вах надзвичайних ситуацій, одне з пріоритетних 
завдань, яке стоїть перед Нововолинським лі-
цеєм-інтернатом Волинської обласної ради.

З цією метою з 16 жовтня по 12 листопада 
2017 року в ліцеї проводиться Тиждень знань 
з основ безпеки життєдіяльності. Основна мета 
проведення „Тижня знань з основ безпеки жит-
тєдіяльності‟ - допомогти учням (вихованцям) 
сформувати свідоме ставлення до свого життя і 
здоров'я, оволодіти основами здорового способу 
життя, життєвими навичками безпечної для жит-
тя і здоров'я поведінки у повсякденному житті та 
при виникненні надзвичайних ситуацій.

Відповідно до плану Тижня буде проведено:
- міні-лекторії під рубрикою „Це повинен знати 

кожен‟;
- у кожному класі бесіда на тему: „Твоя безпе-

ка - це твоя уважність‟;
-  колажі на тему „Будь уважним‟;
-  виховні години: „Твоє життя - твій вибір‟.
НАГАДУЮ, у випадку дзвінка (початку та кін-

ця дзвінка) тривалістю понад 60 секунд та/або 
спрацювання пожежної сигналізації потрібно 
евакуйовувати дітей та працівників.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що небезпечну ситуацію легше 
попередити.

 Луцюк Олег Леонідович,
інженер з охорони праці

9 листопада у нашому ліцеї було прове-
дено свято до Дня української мови та пи-
семності. Його підготували учні 11-А класу 
та їх класний керівник Сироватка Олена 
Леонідівна. Організували невеличку вікто-
рину  для учнів 8-х класів, де вони змогли 
проявити себе та свої розумові здібності. 
Найспритнішими у цій вікторині виявилися 
учні 8-Б класу, які показали свої знання 
дуже вміло.

Між конкурсами ліцеїстів розважали гу-
моресками, у виконанні учнів 11-А класу 
Грисюка Богдана та Голощук Марії, а пре-
зидент ліцею Музичук Аліна в дуеті із Ви-
дихай Богданою, ученицею 8-А класу, ви-
конали патріотичну пісню про Україну. Учні 
11-А класу, зокрема Андрощук Ангеліна, 
Курилюк Марія, Семенюк Ірина і Марчук 
Ганна, декламували вірші.

Свято дуже сподобалось і учням, і педа-
гогічному колективу нашого ліцею.

Голощук Марія, 11-А

СОК  „Смерічка‟. Відпочинок влітку 2017 року

Шануймо рідну мову
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Осінь. Опале листя. Запах хризантем. Смуток і водночас радість. Із при-
ходом осені ми можемо милуватися красою осінніх парків, насолоджуватися 
дарами природи. Вже стало традицією обирати у ліцеї міс і містера осені. Не-
щодавно ми були глядачами такої події. У п’ятницю 17 листопада у стінах на-
шого закладу журі у складі Гусєвої О.А., Гнатюк О.В., Сологуб Н.Л., Цибуль-
ської О.В., Сологуба О.Б. обирали найкращу дівчину і хлопця серед ліцеїстів. 
Представлення відбулося таким чином: Жолоб Юлія і Штик Денис (11-Б), 
Бабула Дарина і Шапран Тарас (11-В), Грищук Крістіна і Котюк Микола (11-
А), Мороз Руслана і Ковбасенко Максим (10-В), Яцун Катерина і Білінський 
Владислав (10-Б), Марчук Аліна (10-Г), Ерік Фурст.

Учасникам потрібно було продемонструвати свої таланти, показати вправ-
ність у приготуванні  їжі, проявити інтелектуальні здібності. У кожному кон-
курсі пари показували креативність,  оригінальність, комунікабельність. У 
цьому непростому змаганні усі учасники проявили себе, і журі було важко 
визначатися із переможцями. Проте найкреативнішими  і найталановитішими 
виявилися Мороз Руслана і Ковбасенко Максим, які і стали міс і містер осені 
2017 у стінах ліцею. З чим ми їх і вітаємо!

Але наше справедливе журі не забуло нагородити і інших учасників. Ко-
жен переміг в одній із номінацій:

Віце-міс -  Грищук Крістіна
Віце-містер                       -     Котюк Микола
Містер „Галантність‟ -  Штик Денис
Міс „Артистичність‟ -  Жолоб Юлія
Міс „Грація‟ -  Марчук Аліна
Містер „Талант‟ -  Шапран Тарас
Містер „Оригінальність‟   -  Фурст Ерік.

Цей осінній бал усім припав до душі. Хочеться подякувати організаторам і 
веселим ведучим Лесику Ярославу і Музичук Аліні. Дякуємо Стрелюк Валерії 
і Дарині Ясюк за чудовий музичний подарунок. 

Переможених немає, є лише переможці! Тож ми щиро вітаємо всіх учас-
ників, зичимо їм подальших успіхів та чекаємо на нових конкурсантів у на-
ступному році!  Дякуємо за гарний настрій, чудові емоції та яскраві враження.  
Бажаємо всім  подальших життєвих і творчих успіхів! Конкурс завершився, 
але спогади про нього житимуть ще довго. Ініціативна молодь нашого ліцею 
готує нові проекти.

Потапук Марія, Іванчук Марія, 11-Б клас

Міс і містер ліцею - 2017

23-24 вересня у Луцьку проходив V туристичний фестиваль ав-
торської пісні, фото- і кіноаматорів „Вітрила пригод‟, присвячений 
Дню туризму і Дню кіно. 

Оскільки аматорська фотозйомка – моє хобі, вирішив спробува-
ти свої сили у фотоконкурсі. Відпочинок у Карпатах, де я побував 
цього літа завдяки нашому рідному Нововолинському ліцею-інтер-
нату, наповнив мій електронний фотоархів масою цікавих знімків. 
Тож відібрав серед них дванадцять, аби надіслати для участі відразу 
в трьох номінаціях: „пейзаж‟, „динаміка в подорожах‟ і „портрет 
туриста‟. Останню серію фотографій назвав „Три туристи і душа‟, 
сподіваючись, що журі зрозуміє ідею: мандрівки в гори – це демон-
страція сили духу і тіла, але душа кожного, хто вперше підкорює 
вершину, наче беззахисне горобченя в руках Господа. Очевидно, 
журі відчуло мій задум – і я отримав премію за ІІ місце. 

На жаль, не мав змоги потрапити на відкриття фестивалю і влас-
не фотовиставки. Але тих вражень, які отримав від майстер-класу 
й гала-концерту в Палаці культури Луцька, вистачить, аби закли-
кати кожного: „Не сидіть удома! Покидайте квартири – і гайда на 
фестивалі!!!‟ Адже це можливість уживу поспілкуватися з цікавими 
людьми: як знаменитостями, так і простими однодумцями. Окрасою 
цьогорічного турфесту були зустрічі з актором, мандрівником, режи-
сером туристичної телепередачі „Феєрія мандрів‟ Олегом Володке-
вичем та альпіністкою і телеведучою Дарією Душечкою, яка повер-
нулася зі сходження на вершину гори Ушба (4710м, Кавказ, Грузія). 
А ще учасники фестивалю мали нагоду насолодитися цікавими екс-
курсіями древнім Лучеськом і Музеєм волинської ікони.

Я відвідав майстер-клас другого дня. Чесно кажучи, це більше 
нагадувало «розбір польотів». Представники журі ретельно прой-
шлися по всіх недоліках, яких припустилися учасники. Тож я тепер 
точно знаю, чого робити не треба. А от інформації зі знаком „+‟ бра-
кувало. Хотілося б, щоб учасники могли отримати більше практич-
них порад щодо вдосконалення фотозйомки. Інакше навіщо захід 
називати майстер-класом? Може, краще „Спогади професіоналів‟ чи 
„Професійні табу‟? Хоча порція конструктивної критики не зіпсува-
ла вражень від прекрасної фотовиставки. Оце вже, справді, місце 
для релаксу та естетичного задоволення.

Окремих слів заслуговує й гала-концерт. Спочатку - ложка дьог-
тю: на жаль, наше суспільство ще не навчилося культурно відпочи-
вати. Ми нарікаємо на брак цікавих заходів, але піднятися  дивана 
й поцікавитися, що ж там відбувається у місті, лінуємося. Усі захо-
ди турфесту „Вітрила пригод‟ абсолютно безкоштовні. То чому ж 
концертна зала була напівпорожньою? Звичайно, це був фестиваль 
аматорів, а не професіоналів, але рівень більшості виступів був до-
сить високим. Захоплювала своєрідна подача деяких бардів. Цікаво 
було почути стільки нових пісень.

Але найцікавіше мені було спробувати себе в якості фотожур-
наліста. Тож закликаю всіх: будьте активнішими, не чекайте від 
неба погоди, самі робіть своє життя цікавим і змістовним. Фестивалі 
– найкращий спо-
сіб наповнити 
вихідні живим спіл-
куванням і новими 
враженнями від 
знайомств.

Данило 
Сироватка, 

11-А

27 вересня – Усесвітній день туризму

Ми нащадки козаків
Із метою вшанування героїзму захисників незалежності України, сприяння 

зміцненню патріотичного духу в суспільстві встановлено свято 14 жовтня - 
День захисника Вітчизни. У переддень у ліцеї було проведено декілька за-
ходів. Серед них військово-патріотична гра „Сокіл‟ („Джура‟). Учні дев՚ятих 
та десятих класів продемонстрували свої фізичні здібності, уміння проявляти 
винахідливість та кмітливість у багатьох етапах конкурсу. Приємно, що зма-
гання пройшли весело у дружній атмосфері. А переможцем вийшла команда 
9-А класу.

Такі заходи сприяють національно-патріотичному вихованню української 
молоді, вчать поважати наші традиції та звичаї. 

Матвіюк Софія, 9-А
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Зустріч із Максом Кідруком
28 листопада у бібліотеці м. Нововолинська 

відбулася зустріч із українським письменни-
ком Максом Кідруком, який презентував нам 
власні романи, а саме: „Не озирайся і мовчи‟, 
„Твердиня‟ та „Зазирни у мої сни‟.

Зустріч була цікавою та захопливою, проте 
найбільше сподобалися розповіді Макса про 
його подорожі світом, на основі яких він і пи-
сав свої романи.

Макс Кідрук – талановита, всебічно розви-
нена людина, яка створює надзвичайно цікаві 
роботи, що дуже подобаються читачам.

Стрелюк Валерія, 11-А 

Презентація збірки Світ-
лани Костюк «In the name 

of love».
21 листопада 2017 р. відбулася презентація 

нової збірки нововолинської поетеси Світлани 
Степанівни Костюк „In the name of love‟, яка 
була видана у США. Представили збірку учні 
11-А класу разом із своїм класним керівником 
Сироваткою О.Л.

Надихнула на цю збірку тяжка доля поете-
си, а саме - невиліковна хвороба XXI ст. Під-
тримка чоловіка показала їй, що любов – це 
найцінніше, що є у нашому житті. 

На жаль, Світлана Степанівна не змогла 
бути на представленні збірки, адже Бог забрав 
її на Свят-вечір 6 січня 2017 р.

Світлана Костюк – видатна поетеса, збір-
ки віршів якої відомі не тільки в Україні, а й у 
всьому світі.

Стрелюк Валерія, 11-А

Зустріч із воїнами АТО
Із метою військово-патріотичного, націо-

нального виховання та формування в учнівсь-
кої молоді патріотизму, загальнолюдських 
цінностей і моралі в нашій школі була органі-
зована зустріч школярів з воїнами – учасника-
ми АТО, які зараз перебувають у тимчасовій 
відпустці або на лікуванні в обласному війсь-
ковому госпіталі.

Ніщо так не об’єднує людей, як біда. Сьо-
годні ж вона на всіх одна — війна, хоч як би 
ми її не називали. Хтось бере у руки зброю і 
йде захищати рідну землю, а хтось допомагає 
фізично, фінансово чи морально. У прагненні 
підтримати наших відважних вояків єднаються 
і дорослі, і діти. Так у багатьох населених пун-
ктах області, щоб віддячити своїм героям-зем-
лякам, організовують щирі, по-родинному те-
плі зустрічі. Захисники розповідають про події 
на сході України, про героїзм та значні втрати 
молодих бійців, про визволені від сепаратистів 
міста та села, визначні місця східної України. 

Багато ліцеїстів (спочатку сором’язливо, а 
потім сміливіше) задавали питання, які їх ціка-
вили. Про що думає людина, яка йде захища-
ти свою Вітчизну? Що значить на війні братер-
ство, дружба? Про що найчастіше думається, 
де така тонка лінія між життям та смертю, зра-
дою і самопожертвою? Гості щиро відповідали 
на всі запитання, хоча було видно, як важко 
пригадувати товаришів, що полягли від сил 
противника і події, які багато в чому змінили 
не тільки погляди на життя, а й на важливість 
таких загальнолюдських цінностей і рис, як 
доброта, співчуття, самопожертва.

Щоб відволікти солдатів від нелегких спо-
гадів і тривожних думок, учні ліцею поставили 
для них концерт. Насамкінець діти вручили 
воякам подарунки, а всі побажали, щоб за час 
їхньої відпустки бойові дії у зоні АТО закінчи-
лись і їм не потрібно було туди повертатись 
та залишати своїх рідних у страшній тривозі і 
постійних переживаннях.  

Ця зустріч нікого не залишила байдужим. 
Учні та вчителі не могли стримати сліз, слу-
хаючи військових. Всі учасники заходу вша-
нували пам'ять загиблих на сході хвилиною 
мовчання. Сподіваємося, що в найближчий 
час ця війна закінчиться, і в Україну прийде 
мир та спокій.

Басюк Дмитро, 10-В

Посміхнімося щиро Вишні…
Під таким гаслом проходив Всеукраїнський 

конкурс юних гумористів 31 жовтня у місті Лу-
цьку. Наша Іринка Горбунова разом з іншими 
учасниками посміхалася дуже щиро та креатив-
но творчості відомого гумориста. І недарма.

Відомо, що три роки поспіль із важкими зу-
силлями (адже на конкурсі висока конкуренція) 
вона виборює призові місця. Але найголовніша 
її мета – це завоювати перше місце. Велику роль 
зіграла її харизматичність, впевненість у собі, 
акторські здібності і здатність презентувати 
себе на сцені. Сподіваємося, що Іра буде про-
довжувати в такому ж дусі і здобуде для ліцею 
ще призові місця.

Кулай Олеся, 10-А

8 грудня учні 10-А та 9-А класів з допо-
могою Земцової С.В. організували зустріч із 
волинською поетесою Ольгою Ляснюк.

Її зоря засвітилася ще у м. Нововолинську, 
коли знавчалася у ліцеї. Після цього вступила 
до Волинського державного університету (нині 
– Східноєвропейський національний універси-
тет імені Лесі Українки) на філологічний факуль-
тет, а пізніше - до  аспірантури.

Писати почала зі шкільних років. Перші літе-
ратурні спроби були опубліковані у волинській 
пресі та колективних збірках.

Неодноразово була учасницею всеукраїнсь-
ких конкурсів молодих літераторів. Друкувала-
ся у збірках і альманахах: „Перевесло‟, „Дотик‟, 
„Літпошта‟, „БАНДЕРШТАДТ-антологія‟, „Берез-
неві ноти‟. А також у колективній збірці членів 
літературної студії „Дивоцвіт‟ Нововолинського 

ліцею-інтернату Волинської обласної ради.
Учасниця літературних фестивалів. Лауре-

ат обласних конкурсів, переможець Міжна-
родного літературного конкурсу „Гранослов‟, 
лауреат видавництва „Смолоскип‟, конкурсу 
„Просто так!‟. Вірші Ольги також публікува-
лись у часописах „Світязь‟, „Терен‟, „Світо-

вид‟, „Київська Русь‟, „Дніпро‟, „Золота пекто-
раль‟.

На цьому заході ведучі Смаль Богдана та Яй-
дельський Денис ознайомили присутніх з її твор-
чістю. Ульянченко Я., Горбунова І., КулайО., Но-
восад О., Бортнік О., Іванова В., Давидюк Ю., 
Матвіюк С., Кузьмич М. декламували вірші.

Письменниця справила приємне враження, 
адже була щирою, позитивною та охоче від-
повідала на будь-які запитання. Ми вдячні Оль-
зі Леонтіївні за приїзд та неймовірі емоції,  які 
вона подарувала ліцеїстам. Чекаємо наступних 
зустрічей.

Ульянченко Яна, 10-А 

Не є вставними словами

Навіть ти чи майже я,
Мовби ми одна сім’я.
Ніби, нібито, от, так
Станцювали ще й гопак.
Між тим і передихнули,
Часом анекдот загнули,
Майже весело було,
Якби Поло не прийшло.
Адже Поло це – свиня,
Ще й при цьому немала.
Ми якраз її здавили
Як-не-як та й положили,
За традицією сіли
І буквально все поїли,
Та приблизно вже о п’ятій
Ми пішли лягти поспати.
Де-не-де є помилки,
Та між тим,:  усе-таки!

Редька Оксана, 11-Б 

Зустріч з Ольгою Ляснюк
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Ласкаве літо лишилося 
лише легендою

Ліцеїсти линуть ластівками до легендарного 
ліцею. Лагідно лікує людину ліцей: любов’ю лікві-
довує лінощі, лють, лайку. Літа легко ллються…

Лірика, лінгвістика, література, логіка лі-
плять з ледацюги лідера. „Людяність‟, „лагід-
ність‟, „любов‟, „лаконічність‟, „лояльність‟, 
„лідерство‟ - лексикон ліцеїста. 

Ліцей - люб’язний лікар!
Любімо ліцей!!!
Максимів Андрій, 11-В

Двадцять першого вересня 2017 року у стінах Нововолинського ліце-
ю-інтернату відбулася визначна подія року, адже обирали президента 
ліцею. Серед кандидатів були учні 11-их та 10-их класів. З одинадцятих 
класів подали свої заявки Штик Денис, Жолоб Юлія, Сироватка Данило, 
Музичук Аліна та Касянчук Дарія. Варто зауважити, що кожен із претен-
дентів, відважно та наполегливо йшов до своєї мети. Інавгурація відбула-
ся а актовому залі о 14 годині 21.09.2017 року. Усі кандидати отримали 
певний пост у парламенті ліцею. Касянчук Дарія стала президентом з 
прав захисту людини. Заступником старости ліцею - чарівна  Жолоб Юлія. 
Староста ліцею - надзвичайно обдарований учень Сироватка Данило.  За-
ступником президента ліцею став креативний Штик Денис. Момент, якого 
чекав увесь ліцей, настав. Президент ліцею - Музичук Аліна Леонідівна, 
учениця 11-А класу.

Надіємося, що в неї вистачить сили та наснаги у здійсненні запланова-
них ідей та бажаємо успіху у починаннях, а кожному кандидату - хорошої 
співпраці у команді.

„Почніть робити те, що потрібно, потім робіть те, що можливо, і ви 
раптом виявите, що ви робите неможливе‟,- казав Зигмунд Фрейд. А ми 
не можемо не погодитись з ним.

Садовець Мар’яна, 11-А 

Новий парламент

Фотоколаж (ми творчі, розумні, креативні)


