
Місяць 05`2016 Випуск № 2 (65)

Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

ЛІЦЕЇСТ

Навчаючись у лі-
цеї уже другий рік, я 
встигла полюбити ці 
стіни, учителів, ма-
ленькі затори на пе-
рервах. Звісно ж спо-
чатку було дивно, а 
може й трохи страшно, 
що навчаєшся у ліцеї. 
На щастя, першого ж 
дня я познайомилася 
з дівчатами, що ста-
ли моїми найкращими 
друзями і підтримкою. 
Незабаром почалися 
уроки і знайомство з 
новими вчителями. І 
думаю, що висловлю думку багатьох учнів, 
сказавши, що вчителька хімії Березан Ольга 
Веніамінівна сподобалася з перших уроків. 
Вона – Заслужений вчитель України, двічі 
лауреат премії Соросівського вчителя (наго-
рода заснована американцем з прізвищем Со-
росів), але надзвичайно добра, проста і від-
крита людина, спілкування з якою приносить 
задоволення.

Мабуть, багато хто і за межами ліцею ба-
чив її ім’я на численних навчальних посіб-
никах. Ольга Веніамінівна іще з 1998 року 
співпрацює з Видавництвом підручників і 
посібників у м. Тернопіль. Саме вони вида-
ли більше 20 посібників, укомплектованих 
Ольгою Веніамінівною, і серед них: „Тести 
ЗНО”, „Комплексний посібник”, „Довідник 
з хімії”, „Збірник задач з хімії”, „Органічна 
хімія”, „Робочі зошити-посібники, 7-8 клас” і 
багато інших.

Наша ліцейна вчителька уже 18 років є 
членом журі Всеукраїнських олімпіад з хімії і 
автор низки задач для них.

Зрештою, Ольга Веніамінівна залишається 
вчителем і має дуже багато вдячних учнів, 
яких навчає зараз і які уже випустились. Як 
вона сама казала, близько 19 її учнів захи-
стили кандидатські і докторські дисертації у 
галузі хімії і медицини. Десь 10 із них навча-
ються у провідних закладах Канади, США, 

Чехії і працюють на високооплачуваних ро-
ботах. Усі вони підтримують зв’язок із Ольгою 
Веніамінівною і не раз переривали наші уроки 
своїми дзвінками.

Один із останніх і чи не найвідоміший ви-
пускник ліцею Артем Осипенко цього на-
вчального року спілкувався з учнями ліцею. 
Ця зустріч залишила захват і сум’яття, адже  
навчаючись у ліцеї він двічі ставав призе-
ром Менделєєвської олімпіади. На сьогодні 
ж він завершує навчання у Франції, а саме 
в Страсбурзькому університеті, раніше на-
вчався в м. Тулузі  (Франція). Йому вдалося 
досягти дуже багато і за все він дуже дякував 
Ользі Веніамінівні, з теплом згадуючи безтур-
ботні роки навчання в ліцеї.

Сама Ольга Веніамінівна неодноразово 
повторювала, що потрібно навчатись, зму-
шувати себе якщо й не хочеться. Наш ліцей 
дає достатні знання, щоб запропонувати їх 
у будь-якому вищому навчальному закладі 
Європи і єдине, що від нас вимагається це 
вчитися. І я дякую Ользі Веніамінівні за те, 
що змушує вчитися і допомагає у всіх почи-
наннях. 

Мороз Христина, 10-Б клас

ІV етап Всеукраїнської олімпіади з 
хімії

Козак Валентин, учасник Всеукраїн-
ського турніру юних істориків, ко-
мандне ІІІ місце

ІІІ місце – Ліщина Анастасія, учениця 9 класу
Категорія „Слалом”

І місце – Кривенчук Дмитро, учень 8 класу.
Тренерами переможців були учні стар-
шої ліги

Керівник Шустік Л.С.

Х обласна Спартакіада Волині
ІІІ місце - команда дівчат у складі: 

Рожкова Олександра, 11-А клас
Богуш Юлія, 11-Г клас
Чепенюк Іванна, 11-В клас
Вусата Юлія, 11-В клас
Войчук Ірина 10-Б клас
Гусак Марта, 10-Б клас
Козюк Діана, 10-Б клас
Хорошук Олександра, 8-А клас
Ліхотоп Софія, 8-А клас

Керівник команди - Петрук Марія Степанівна

Всеукраїнський конкурс 
„МАН Юніор-Дослідник”, номінація 

„Історик”
ІІ місце

Гнатюк Наталія Вікторівна (10-А клас), 
Козак Валентин Миколайович(10-А клас), 
учитель Нагірний Микола Зіновійович

КРОКС
ІІІ місце - Рожкова Олександра 

Керівники - Петрук М.С., Бубела А.А.

Військово-спортивна патріотична гра 
„СОКІЛ” („Джура”)

ІІІ місце команди у змаганнях „Рятівник”,
ІІ місце - Корнієнко Вікторія у змаганнях зі 
стрільби

Керівники - Петрук М.А., Кривицький О.М. 

І місце - Козіброда Богдан, 11-Б 
клас, учитель Літковець Світлана Ва-
силівна

ІІІ місце - Бойко Ірина, 9-В клас, 
учитель Літковець Світлана Василівна

Вітаємо переможців!!!

ІІІ обласна олімпіада з робототехніки
Категорія „Сумо” (керовані роботи)

Козіброду Богдана,
чотириразового абсолютно-
го переможця Всеукраїнської 
олімпіади з хімії (І місце), кан-
дидата збірної команди України 
для участі в міжнародній олім-
піаді, визнано найкращим уч-
нем Волині 2016 року.

Слово про вчителя
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Сьогодні 26 квітня…
Гримів Чорнобиль і 
Озвався у серцях живих.
Долі натягнуті струною,
Роки минули – біль не стих.
І знову вибух – кадри фільму,
А полум’я ніби живе…
Ніхто не вірив, що загине,
Реактор наче звір реве.
І побагровіло враз небо,
І зір не видно уночі.
На землю ніби зійшло пекло,
Не видно й Божої свічі.
Радіаційна хмара лине тихо.
Без попередження й без жалю.
Дощами розсіває лихо.
Прости нас, Боженько, молю!

 
 ***
Наша перемога не для нас,
Хай ніколи не буде війни,
Хай не квітнуть криваві квіти,
Нехай діти не будуть самі,
Та куди ж зло у світі подіти?
Хай вогні батальйонів шумних
Не тривожать ніколи місто.
Хай не буде батьків сумних,
Щоб синів не хоронили своїх.
Хай тихий шепіт хитрої кулі
Не розбудить поснулих мирно,
Хай уроком вам буде  минуле,
І хай зникне навіки кривда.
Хай замовкне вся зброя  в світі,
Хай зупиняться крики гармат,
Нехай висохнуть сльози пролиті
Ми все можем спочатку почать!
І рясно заквітне-запахне весна,
Розспіваються птахи мрійно
І проснеться забула краса,
Бо всі в світі житимуть мирно.

Мороз Христина, 10-Б клас

День пам'яті і примирення
Весна іде, і переможним кроком
В тюльпановому вічному вогні
Іде травень крізь хвилини, дні і роки,
Несе нащадкам спогади свої.

9 травня ми відзначали 71 річницю з Дня Перемоги. 
Кожного року у всіх містах і селах проходять мітин-
ги і святкові паради, всюди вітають ветеранів і низько 
вклоняються їм. Довгі роки ми боролися за нашу сво-
боду, незалежність, гідність. І наш народ справився  з 
фашистською навалою. 25 квітня 1945 року Радянські 
війська захопили Берлін і 8 травня 1945 року Німеччи-
на змушена була підписати капітуляцію. 

У цій війні загинули мільйони людей, які боролися 
заради нашого майбутнього, тому 8 і 9 травня ми вша-
новуємо пам'ять полеглих у війні. Адже це лише ча-
сточка великої пошани полеглим і живим ветеранам, 
які своєю кров'ю відстояли  нашу свободу. Мало зали-
шилося учасників тих подій, але всі ми  щиро вдячні їм. 

Нещодавно учні нашого ліцею в Нововолинському 
історико-краєзнавчому музеї зустрілися з ветераном 
Сватко Миколою Захаровичем. Ліцеїстам він розповів 
про ті важкі роки війни, про свою службу в лавах Ра-
дянської Армії. Ми довідалися про те, як він в 1951 році 
повернувся в село, а там не було ні будинків, ні вули-
ць: усе лежало в руїнах. 

Добре пам'ятає, як увесь народ піднімав свій край 
з руїн.

І зараз знову наша Україна потерпає від небезпеки, 
яка загрожує нашій незалежності. Ми повинні молити-
ся за нашу землю, за мирне небо над нею. 

Дай кращу долю нашому народу,
Дай нам єдність, мир і спокій.
Господи, збережи Україну!

Іванчук Марія, 9-Б клас

Пам'ятаємо. 
Шануємо…

Минуло 30 років відтоді, як 26 квітня 1986 
року сталася жахлива аварія на Чорнобиль-
ській атомній електростанції. Та болісні на-
слідки непоправної  техногенної катастрофи 
людство переживає і сьогодні. Адже саме 
цю фатальну для українського народу ніч, 
у зв'язку із вибухом над четвертим реакто-
ром, стався величезний викид радіоактивних 
речовин. Основні елементи такі, як: цезій, 
радій та  плутоній нікуди не зникли, а й досі 
містяться у рослинах, ґрунті, повітрі…

На жаль, у буденному житті та повсяк-
денних клопотах ми забуваємо про події цієї 

зловісної ночі. Однак наступає час, коли ми 
вшановуємо пам'ять загиблих та влаштовує-
мо зустріч із людьми, які самовіддано ки-
нулись виправляти наслідки вибуху. Саме 
така зустріч відбулась у стінах нашого на-
вчального закладу. До нас завітав Петренко 
Володимир Михайлович, який 30 років тому 
опинився в епіцентрі цих жахливих подій. Він 
ознайомив нас з ситуацією, яка склалась у 
зоні четвертого реактора, а також про те, що 
ніхто не усвідомлював справжньої небезпеки 
та наслідків у той час. Ліквідатор з великим 
болем згадував події пов’язані з цим лихом. 
Також він розповів як влада довгий час за-
мовчувала  події та не повідомляла населен-
ня про надзвичайну небезпеку. 

Загалом наслідки аварії на ЧАЕС величезні. 
Територія, яка внаслідок аварії не придатна 
для проживання, дорівнює території Люксем-
бургу. 

Звичайно, людство вчиться на своїх по-
милках, але чи варта смерть стількох людей 
для такого гіркого досвіду?

 Балик Анна, 10-Б клас

У нашому ліцеї навчається чимало розумних 
та обдарованих дітей. Та деяких з них можна 
назвати яскравими великими зірками у безмеж-
ному науковому небі. Таким є учень 11- класу 
Козіброда Богдан. Про цього хлопця знає, ма-
буть, кожен ліцеїст, адже він - призер і пере-
можець багатьох конкурсів та олімпіад. Його 
захопленням є хімія. Кілька днів тому я взяла ін-
терв'ю у Богдана і хочу цим поділитись із вами.

- Усі знають, що твоє найбільше захо-
плення - хімія. А які шкільні предмети тобі 
ще подобаються?

- Я люблю усі, та такими ж цікавими, як хімія, 
для мене є математика і фізика. 

- Чому саме хімія? Звідки взялось таке 
велике захоплення цим предметом? 

- Цим я завдячую Літковець Світлані Ва-
силівні, яка ще у восьмому класі дуже заціка-
вила мене хімією. Вона завжди дуже цікаво 

розповідала і пояснювала, допомагала мені у 
підготовках до олімпіад.

- Про яку професію ти мріяв у дитинстві? 
І ким хочеш бути тепер?

- У дитинстві я мріяв стати лікарем, а зараз, 
сподіваюсь, що буду вченим.

- А вже визначився, у якому університеті 
хочеш навчатись?

- Так, я хочу подати документи до Київського 
національного універститету  імені Тараса Шев-
ченка.

- Сьогодні усі ми тішимося великій пе-
ремозі на Всеукраїнській олімпіаді з хімії. 
Відомо, що ти є абсолютним переможцем 
уже вчетверте. А які твої подальші плани?

- Мене запросили на Міжнародну олімпіаду, 
яка відбудеться влітку в Грузії. Тож зараз готу-
юся не тільки до закінчення ліцею, а й до на-
ступного конкурсу, щоб гідно представити нащу 

Україну.
- Хай твоє бажання збудеться. А що мо-

жеш наостанок побажати нашим ліцеї-
стам?

- Я думаю, що у кожної людини повинна бути 
мрія, до якої вона буде впевнено йти. Тому лі-
цеїстам бажаю вчитись ставити правильні цілі і 
не здаватисьна шляху до їхнього  досягнення.

- Як думаєш, існує формула щастя або 
кохання?

- Хімічної формули не існує, але кожен з нас 
- сам творець свого щастя. І кожен повинен ви-
находити свою "формулу" і творити своє щастя 
і кохання.

- Спасибі за відповіді та поради. Бажаю 
тобі успіху!

Міщук Юлія, 9-А клас

Обдарована дитина
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Великі цілі досяжні

Досягнути професійного успіху, підкорити Еверест чи просто об'їхати світ! Все це можли-
во, просто вимагає зусиль. Письменники Катерина Бабкіна та Марк Лівін поставили перед 
собою ціль прочитати 400 книг українською мовою за рік. Вони взялися покращувати 
статистику в країні, де найменший відсоток людей, що читають, з усієї Європи.
Через два тижні  #book challenge.ua Марк написав у соціальній мережі, що читає вже 11-
ту книгу, а це на 1 більше за заплановану норму. Через два тижні письменник прочитав 
вже 14 книг, але пожалівся, що зовсім не залишається вільного часу.
Загалом за перший місяць через соцмережі та Інтернет про проект дізналися орієнтовно 
400000 людей. Приєдналися і чимало відомих сучасних авторів. Поки перемагають Любко 
Дереш, С. Жадан, М Кідрук, Винничук та інші.
Приєднаймося і ми  до цікавої авантюри. Визначайте власну кількість книжок і вперед 
читати – бо великі цілі досяжні.

Марія Хільчук, 11-А клас

Минулої середи учням 10-А класу випала неймовір-
на нагода ознайомитися з творчістю молодої письмен-
ниці Анни Багряної – поетеси, прозаїка, драматурга, 
перекладача. Працювала редактором телекомпанії 
„ЮАна”, автором та ведучою телепередачі „Гар-
монія душі”, старшим редактором Всесвітньої служ-
би радіомовлення України, головним спеціалістом  
Національної Спілки письменників України з роботи 
із молодими авторами, головним редактором часо-
пису „Гранословіє”, лауреатом Міжнародної украї-
но-німецької премії ім. О. Гончара, конкурсів „Коро-
нація слова”, „Смолоскип”, Міжнародної літературної 
премії „Срібне летюче перо”, Літературного конкурсу 
СФУЖО ім. Марусі Бек, Міжнародних літературних 
премій Медитерамської Академії ім. братів Міладіно-
вих та „Свіса Наіміта”, Літературно-мистецької премії 
ім. Пантелеймона Куліша, членом Національної спілки 
письменників Ураїни, Асоціації Українських письмен-
ників, Слов’янської літературно-мистецької Академії, 
Міжнародної Медитеранської Академії, Міжнародної 
літературної Академії „Македонія презент”.

Жінка виявилася напрочуд приємною співбесідни-
цею та цікавою особистістю. Розтлумачивши чита-
чам мету виступу та оповівши про власний життєвий 
шлях, продекламувала декілька віршів інтимної, пей-
зажної лірики, колискових та дитячих творів. Зачару-
вавши  зал приємною щирістю, зуміла скласти хороше 
враження про себе, як про креативного письменника 
та чудову людину.

Щиро дякуємо за цю цікаву, змістовну та примну 
зустріч учителю української мови та літератури Дем-
чишиній Надії Йосипівні та вихователю Мельник Рус-
лані Леонідівні.

Кохан Маргарита, 10-А клас

- Sprechen Sie Deutsch? (Розмовляєте 
німецькою?)
- Es ist nicht? Aber Sie verstehen Englisch 
(Недуже ? Але  ви розумієте англійську)?

Це були перші думки в голові німецьких 
волонтерів Енджі і Сімона, коли вони зай-
шли у стіни ліцею. Так у  нашому закладі 
19 квітня були волонтери з Німеччини. 
Веселі і розумні молоді люди, які цікав-
ляться усім на світі.  Саме учні  10-А та 
11-А провели цей день з новими друзя-
ми.  Для ліцеїстів це був насичений день, 
а скаже про це Енджі?
- Ну і які враження після дня, прове-
деного у ліцеї?
- Я думаю, важко сказати щось про людей 
або школу, де ми були, бо на все  було 
зовсім мало часу, але я можу розпові-
сти про свої враження. Отож,  почнемо 
з вчителів. Я не зустрічала  їх багато, 
але в ліцеї вони були дуже дружні і не 
втомлювалися  мені допомагати в чомусь. 
Дуже відкриті і їм не шкода приділити час 
для учнів. Ліцеїсти були також цікавими. 
Спочатку вони були трохи сором’язливи-
ми, але пізніше страх їх покинув, і вони 
розпитували нас про що завгодно. В кінці 
дня я зрозуміла, що дуже класно провела 
день і знайшла нових друзів. Це запам’я-
тається мені на все життя. 
- А що ти можеш сказати про знання 
англійської у ліцеїстів?
-  Я була здивована  досить хорошим рів-
нем англійської в учнів тому, що зазвичай 
зустрічала дітей з низьким рівнем знань 

іноземної як в Україні, так і в Німеччині.
- А що стосується культурної різниці?
- Почнемо з того, що різниця  є досить 
значущою. Я помітила, що українські 
люди є більш відкритими і дружелюбними  
(звичайно, є винятки).
- В Україні багато слів пишуть з великої 
букви тому. Їх просто величезна кількість 
порівняно з Німеччиною... Також ми не 
маємо національного одягу. В Україні він 
дуже гарний і зазвичай досить яскравий.

Великою відмінністю є те, що тут рані-
ше одружуються (21-25 років), ніж у 
Німеччині (30 років).
- Я спостерігала, що люди тут набагато 
вдячніші, ніж у моїй країні. Але що зди-
вувало мене найбільше – те, що навіть у 
дуже бідній сім’ї мусить бути телевізор і 
мобільні телефони.

Дивним також для мене є те, що у місь-
кому транспорті в Україні всі люди гово-
рять, це не дає можливість щось почитати 
чи вивчити по дорозі кудись.

І останнім є те, що всі українці (зага-
лом) п’ють дуже багато чаю, а традицій-
на їжа тут неперевершена, і всюди вона 
різна.

Отож, думка німецької волонтерки є до-
сить позитивною і за словами Енджі вона 
з радістю відвідає ліцей знову.

Катерина Тестенко,
 11-А клас

Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе де-
рева, траву, квіти, птахів, тварин. Це все природа,а 
людина – частина її. Та тільки від людини залежить,чи 
збереже вона природу,чи зруйнує. Нам подобається 
чисте повітря, прозора вода в річках,зелена трава 
на лугах. Оберігати природу – це наш обов'язок. Без 
природи людина загине. Збереження природи – це 
збереження людства.

Нещодавно до ліцею від всесвітньо відомої органі-
зації „'Зелена школа" завітав кандидат екологічних 
наук Саболян Юрій Володимирович. Він наглядно по-
казав і розповів про основні проблеми навколишнього 
середовища та про деякі офіційні дані. Він сказав, що 
з бюджету великих країн витрачається близько 1,5 
трильйони доларів, що в 3 рази більше за витрати на 
збереження природи.

У загальному, презентація була дуже цікавою і ко-
рисною та розкрила очі учням на реальні проблеми 
сьогодення. Я вважаю, що потрібно проводити більше 
таких заходів у нашому ліцеї.

Лесик Дмитро, 10-Б клас

Цікаві зустрічі

„Зелена школа”
 знову у ліцеї

Сучасні літератори
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А наш клас, він особливий -
Хлопці і дівчата
26 богатирів,
Тільки три хлоп'яти.
Туфлі, кеди і кросівки
Носимо завзято,
Любим форму одягати
На ліцейне свято.
Ми дівчата працьовиті:
В класі прибираєм.
Якщо, ні, то нас Андрійко
Сильно покарає.
На уроках не сміємось ми,
Бо "гуманітарій".
В твердо оклок в англійців знаєм
Ранок наступає.
"Мейбі"вивчили урок,
"Ай  хоун" у нас ще не дзвінок,
Бо біжимо у магазин
Купити свіжих всім хлібин.
А як читати "мейд" чи "маде"
На етикетках шоколаду
Вчать "іноземці"-вчителі,
Із нами клопоти малі
"Хелоу" – привіт, "гудбай" – прощай ,
"Рімембле" - значить пам’ятай -
Відклались в нас у голові,
Вживали часто їх самі,
Але це все тепер позаду,
Терпіння вам бажаєм з нами -
Наш випускний не за горами.

Волчанюк Дарина

Сьогодні ми випускники. Згадується, як 
ще 3-4 роки тому дивилися на одинадця-
тикласників із цікавістю, захватом і хви-
люванням водночас. Турботи, пов’язані із 
ЗНО, випускним, початком нового дорос-
лого життя, здавалися такими далекими, 
недосяжними. А сьогодні, ні. Сьогодні на-
став наш час.

11-А клас – це 29 старанних учнів. 
26 прекрасних дівчат і 3 мужніх хлопці. 
Цікаве і досить неординарне поєднання, 
чи не так? Відразу згадується стереотип 
про компанію дівчат в рожевому одязі, які 
постійно пліткують на тему моди, і кілька 
хлопців, які ховаються по закутках, аби 
лише цього не чути. Але це зовсім не про 
наш клас. 

11-А – царство різноманітних харак-
терів і яскравих особистостей. У нас мож-
на знайти майбутніх художників, вчителів, 
музикантів, топ-моделей, підприємців, 
журналістів… Ми вишукані, як пейзажна 
лірика Тичини, незвичайно творчі, як у 
"Баладі про соняшник", і веселі, як ус-
мішки Остапа Вишні. А головне – те, що 
ми були, є і завжди будемо найдружнішим 
класом Нововолинського ліцею-інтернату.

Киричук Діана і 28 учнів 
11-А класу

Ніде правдоньки сховати,
Могли з уроків повтікати.
Фізкультуру ми любили,
І на ній ми здобували сили.
Вчилась добре, не лінилась
Наша Люда Коржан,
З „математикою” гонилась,-
Зможе так не кожен.
Оля - це вже не секрет -
Вступить в університет,
І вона це точно знає
Й пари там не прогуляє.
Пролетіла чутка містом
Міші буть економістом,
Ще прохання потрудитись
Вчителям всім поклонитись.
Танцювати любить Віка,
Каже- знайде чоловіка,
Щоб любив і поважав
Й в атестат не заглядав.
Журналістом стане Оля -
Ось така у неї доля,
Буде їздити по світу
Там, де взимку навіть літо.
От Олежик - то „капець”
Приколіст наш і борець,
Лєнінрав футбол і скутер 
Ну, звичайно, і комп’ютер.
Любить Зоря спілкування
Вільний час під час навчання
Піде вчитись до ВНЗ,
Починається лиш все.
Алінка - дівчинка спокійна,
І як друг - вона надійна.

Буває, „коники” викидає,
Дуже гарні очі має.
Це весела учениця,
Добра вдома помічниця.
Хіміком Вікуся стане
Й з неба зірочку дістане.
У  шкільних святах немало
Софочку запам’ятали 
(Спробуй не запам’ятай
Голос, як в Наталі Май.)
Довга в Наточки коса -
Спокій теж її краса,
Всім би Нати рівновагу
(Хлопці, ви зверніть увагу).
Вірш напише, поспіває,
З хлопцями в футбол пограє,
Ні на мить не засумує,
Юлька всіх сфотографує.
Вадік-саме той хлопчина,
Сохла не одна дівчина
В техніці він супер-ас,
І дівчата кажуть: «Клас!»
В школі свято він веде,
Знають всі: не підведе.
Друже з гумором Андрій -
Футболіст і хлопець свій.
Таня- дівчина красива,
Як ніхто вона кмітлива,
Не завжди бувала в школі,
Знає справжній присмак волі.
Енжи - вдома помічниця.
І коли встигає вчиться?
У дворі веселі діти.
І город в порядку, й квіти.

Ну, а хлопці в нас круті:
І сьогодні, й в майбуті.
Влад, Назар і Сашка
Та і ще кампашка.
Настя - це є веселушка,
Нічого сказати.
Не повірили б ніколи:
Настя веселушка в нас
ЇЇ любить весь наш клас.
Дашка любить танцювати,
У волейбол постійно грати.
Ведучою на усіх святах
Юля наша вразить вас.
Хто в нас спец по хімії? Знаєте усі,
На всіх конкурсах й турнірах
Бодя у всій красі.
Наталка - дівчина крута,
Лікарем планує стати,
Не боїться вона ніколи
 Свою думку відстояти.
А найвища й найхудіша -
Це є Ірка. Взагалі:
І спортсменка, й активістка,
Тут є зайві всі жалі.
У ліцеї жили ми три роки щасливо,
Раділи, сміялись і вірили в диво
Тепер ми подякувать хочем вам 
щиро
Бажаєм вам щастя, любові і миру.

Юля Гаць, 
Шевчук Тетяна

11-А клас

11-Б клас
Не так давно учні 11-Б класу 

відвідали чарівне місто дощів, шо-
коладу, ароматної кави та нічних 
ліхтарів – Львів. Наша захоплююча 
поїздка тривала усього два дні, про-
те за цей час ми встигли відвідати 
чимало вражаючих місць.

Маршрут був такий: Домінікан-
ський собор, Львівське підземелля, 
Собор Святого Юра, Личаківське 
кладовище та церква Ольги  та Єли-
завети, яка вражає своєю красою.

Також ми побували у Львівському 
національному університеті ім. Іва-
на Франка, де дізнались багато по-
трібної нам інформації та відвідали 
зоологічний музей.

Не можна не згадати й про вечір, 
який ми провели у театрі М.Зань-
ковецької, де насолоджувалися 
постановкою «Різдвяна ніч» за 
оповіданням М.Гоголя, атмосфера 
та гра акторів залишили чи не най-
яскравіші враження.

Для нашого класу ця поїздка 
була особливою, адже це, на жаль, 
остання спільна подорож нашого 
дружнього колективу.

Данілова Вікторія, 
11-Б клас 
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І сім’я наша - велика. Нас 25: 
15 джентльменів та 10 юних леді. 
І всі ми дружні, талановиті, тяму-
щі, кожен по-своєму особливий. 
Скромність, доброта, щедрість, 
співчуття, організованість, міцна 
воля, оригінальність, веселість, 
серйозність, мрійливість, від-
вертість… Ці чесноти ніби різно-
барвні шматочки найоригінальні-
шої у світі мозаїки складають чітке 
зображення нашого портрета. Це 
мозаїка людських почуттів, емо-
цій та вчинків. Наш клас – це 25 

пар допитливих очей. 
25 пар швидких ніг. 25 
пар завжди чимось за-
йнятих рук . Наш клас-
ний керівник, Вітковсь-
ка Наталія Олексіївна, 
і вихователь, Войтович 
Любов Іванівна, ніколи 
не помиляться, зайшов-
ши у клас навіть із за-
плющеними очима, що 
це ми. Так минали день 
за днем, рік за роком, і 
ми не помічали, що наше 
шкільне життя завер-
шується. Але назавжди з 
нами залишаються наші 
спогади, яких дуже ба-
гато. Спогади – це чарів-

ний одяг, який від використання не 
зношується. Тому ми завжди пам'я-
татимемо нашого першого 
класного керівника, Крав-
чук Аллу Борисівну. Це 
надзвичайно чарівна, тала-
новита та творча людина, 
яка навчила нас впевнено 
почуватися в стінах нової 
школи.

Щоб бути об’єктивним  в 
характеристиці кожного, 
ми провели анкетування 

учнів.
Навіть після того, як життя роз-

кидає усіх нас по світі, ми ніколи 
не забудемо щасливі і не дуже, ве-
селі і серйозні моменти, проведені 
з учителями. Вони завжди прислу-
халися до нашої думки, відповіда-
ли на запитання, давали розумні 
поради. Ми дякуємо за це кожному 
учителю:
Сироватці О.Л. за терпіння і тур-
боту
Вітковській Н. О. за знання і тур-
боту
Мельничук Л.П. за терпіння і 
співчуття
Калінчук Г. В. за „родніньких” і 
знання
Мучак Н. З. за оцінки і стимул 
вчитися
Богдадюку Ю.В. за розуміння й 

екскурсію
Лазаренку Ю.О. за нові ліжка і 
вільний час
Тесленко Т. В. за  знання і стимул 
вчитися
Малікову Л.М. за анекдоти і 
французькі вислови
Шевчук В.А. за історії про СРСР і 
„попит та пропозицію”
Шустік Л.С. за „Фіксиків”, ви про-
сто „Космос”
Бегезі Г.І. за дисципліну
Лозинській Д.А. за оцінки і пояс-
нення
Літковець С.В. за знання і лабо-
раторні
Сологуб О.Б. за списування і 
вміння співати
Бенедь Т.В. за теорему Піфагора 
і вільний час
Шаповалу Ю.В. за жарти і знання 

HTML
Петрук Т.Ф. за розуміння й 
оцінки
Гошовській І.І. за навички з 
трудового навчання
Петрук М.С. за виховання і 
віру
Кривицькому О.М. за    ро-
зуміння і виховання

Прізвише та ім’я Характеристика З яким звіром асо-
ціюється учень

Що подобається вам в 
однокласнику

Ким бачите його в 
майбутньому

Побажання

Антонюк Мілена Наполеглива учениця Лисиця, жайворонок Сміх Перекладач, власник 
магазину

Живи так, як подобається

Багновий Андрій Спортивний хлопець, 
соня

Вовк Впевненість, від-
даність

Військовий Наполегливості у справах

Вітковський  Тарас Впертий мрійник Собака, ослик Прямолінійність Президент Прислуховуйся не тільки до 
своєї думки

Ворона Владислав Вільний птах,  хитрий 
єврей

Лінивець, павич Вміння підколювати Геній, мільярдер Здати ЗНО краще за Пашу, гар-
них польотів

Вусата Юлія Говірлива дівчина Лисичка, котик Дружелюбність Вчитель, офіцер Не зупиняйся на досягнутому

Демидович Анна Адекватна красуня Білочка, яструб Мудрі поради Оратор, організатор Здійснення мрій

Дуда Наталія Наполеглива дівчина Соловей Вміння списувати Вчитель Впевненості

Дударчук Ігор Кмітливий хлопець, 
відповідальний учень

Голуб, сова, лис Врівноваженість,  спокій Продюсер, хакер Будь сміливим

Дудкевич Вікторія Правильна злюка Левиця, сова Впевненість, відповідальність Вчителька Легкої праці, розумних учнів

Ільченко Дмитро Загадкова особистість Пінгвін, краб Спокій Музикант Будь впевненим в собі

Климчук Олена Розумна, тиха дівчина Кішка Зосередженість Бізнес-леді Сміливості, мудрості

Ковальчук Павло Веселий бешкетник Вовк Почуття гумору Депутат Будь серйозним

Мартинюк Микола Спокійний спортсмен Підбуль, мураха Надійність, сила Військовий, тренер Качатися, але не лопнути

Марцинюк Андрій Ангельський демон Німецька вівчарка Винахідливість Генерал, хакер Не здавайся

Пантєєва Ольга Гарний організатор Орлиця Дружелюбність Власниця ресторану Залишайся такою, яка є, бо і так класна

Петрук Павло Потішний блондин Папуга, лінивець Вміння знаходити спіль-
ну мову і червоніти

Власник фірми, гар-
ний сім’янин

Впевненості, стриманості, не 
червоній

Підгайний Антон Розум класу, геній Жираф, сурок Розум, ріст Хакер, вчений Не лінуйся, не забувай друзів

Приступа Тарас Веселий винахідник Носоріг, Їжачок Ямочки на щоках Програміст Легкості, безтурботності

Самков Олег Розумний футболіст Кіт, лис Вічний оптимізм Політик, футболіст Не піддавайся впливу людей

Степюк Ілля Веселий шкідник Вовк Приходить на допомогу Мандрівний гітарист Терпіння, зібраності

Ткачук Олег Душа компанії Лінивий кіт Оптимізм Успішний бізнесмен 1026 підписників

Троць Анна Інтелектуальний серіаломан Лінивець Вміння думати не так, як інші Психолог, психіатр Більше балакай

Хом’юк Роман Цікавий співрозмовник Хом’ячок Ораторські здібності Депутат, актор Багато веселих моментів

Чепенюк Іванна Приємна людина Кролик, котик Дуже гарні очі та посмішка Власниця фірми Щирого кохання

Щегельська Дарія Гарна, енергійна дівчина Вовчиця Старанність Власниця салону краси Удачі в навчанні

Ми - 11-В 
клас
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11-Г завжди відрізнявся від інших 

класів. Своєрідна неординарність у 
поглядах, діях, думках. Але ніхто не 
знає цей клас так, як його знають 
самі учні. Зараз я вам розповім про 
основне, що вам варто знати про нас. 

Ми різносторонній клас. Кожен з 
учнів має свою особливість. Так само, 
як і прізвисько. Частіше всього це 
залежить від прізвища. Наприклад, 
Шевчук Богдан, більше відомий як 
Кіпєлов. Дуже гарно грає на гітарі. 
Слухати, як він виконує, сольно пісні 
українських виконавців приємно для 
душі. Більша частина хлопців – спор-
тсмени. Шадріс та Столяр - наші фут-
болісти, кращі нападаючі у ліцеї. Ка-
чула взагалі багатофункціональний, 
він брав участь ледь не в усіх видах 
спортивного сектору(волейбол, ба-
скетбол). До речі, про баскетбол, 
Паша Левосюк (Лева) та Богдан Се-
лещук (Села) захищали честь м. Но-

воволинська на обласних змаганнях. 
Не обійшовся наш клас і без танцю-
ристів. Багнюк Максим танцює уже 
11 років, бере участь у міжнародних 
змагання, у яких часто отримує пе-
ремогу. Подалянчук Андрій(Подаль) 
грав за Нововолинський «Шахтар», 
показав себе добре. Шум Назар 
(Шум) - Перша ракетка Нововолин-
ська. Важко тренуючись кожного 
дня, він здобув бажаний результат і 
тепер бере участь у всеукраїнських 
змаганнях. Щодо наших дівчат, то 
вони просто шикарні. Веселі, красиві 
та розумні. 

Наш клас дружний, ми станемо 
горою одне за одного. Завжди знай-
демо пригоди на свої голови. У нас 
завжди буде над чим посміятися. Бо 
ми – 11-Г клас.

Кубіна Василь та 
11-Г клас

Конфлікт — це зіткнення про-
тилежно спрямованих інтересів, 
позицій, думок чи поглядів. Кон-
флікт — це невдоволеність, три-
вога, небажання вчитися і працю-
вати з певними людьми. До речі, 
є така закономірність: чим найріз-
номанітніші люди вчаться або пра-
цюють разом, тим вищий  творчий 
потенціал цього колективу, тим 
пліднішою буде робота та кращі 
її результати, але водночас вища 
ймовірність конфліктів.

Конфлікти дані людям, щоб вони 
навчилися спочатку вирішувати їх 
за законами любові й зрештою на-
вчитися безконфліктно жити. Але 
будь-який конфлікт — це початок 
біди, великої чи малої. Він пов'яза-
ний передусім з характером люди-
ни, тому про характер треба знати 
якомога більше. Мільйони людей 
живуть з тим або іншим злом — 
конфліктом у психіці, що виник че-
рез чийсь егоїзм.

Отже, виходить, що потаємна 
причина конфліктів криється у 
самій людині.  

Наука довела, що стреси зберіга-
ються в пам'яті, а тому треба всіля-
ко уникати конфліктів. Половина з 
нас щонайменше раз на тиждень 
потрапляє в стресову ситуацію, та 
на однакові психічні навантаження 
людина реагує по-різному.

Вивчаючи організм, вчені при-
пускають, що існує індивідуальна 
молекулярна пам'ять, яка зберігає 
інформацію про всі перенесені в 
житті стреси. Якщо людина регу-
лярно піддається одному й тому са-
мому стресу, реакція на нього по-
стійно посилюється. Щоб уникнути 
нездужань, по можливості уникай-

те конфліктних ситуацій і намагай-
тесь швидше з них вийти.

Коли в нас тривалий  пригніче-
ний настрій, слід пошукати при-
чину не у оточуючих, а скажімо, у 
„запакованості”, закритості нашого 
організму. Є дуже давній вираз: 
„Дай мені, Господи, сили змінити 
те, що я можу змінити, дай муж-
ності не переживати там, де від 
мене нічого не залежить, і дай му-
дрості відрізнити одне від іншого”.

І на завершення кілька  реко-
мендацій:

1.   Прагнучи добрих взаємин із 
вашим оточенням, намагайтеся не 
мати серед друзів людей із „тяж-
ким” характером, нестриманих, од-
ним словом.

2.   Яка б не була життєва ситуа-
ція, поміркуйте, чи варто вступати 
в бій?

3.   Якщо на Вас чекає неприємна 
справа, не відкладайте її на потім.

4.   Навіть після нищівної пораз-
ки боріться з гнітючими думками 
за допомогою спогадів про минулі 
успіхи. Це засіб відновлення віри в 
себе для майбутніх перемог.

5.   Зосереджуйтесь на світлих 
сторонах життя і діях, які можуть 
змінити ваш стан.

6.   Найкращий спосіб погасити 
вплив стресу — відвернути від ньо-
го увагу.

Гурська 
Галина Костянтинівна, 

психолог ліцею

Добігає вже й наш час,
Час у рідному ліцеї
Та щоб розвіятись нараз, зібрався 
разом увесь клас.

Почали ми мудрувати,
Куди б разом помандрувати
І обрали шлях близький,
Але за часом чималий.

Ви не думайте-гадайте,
Не випитуйте, а знайте – 
У "столицю" ми чкурнули,
Де два дні і промайнули.

"Столиця" наша – то є Львів,
Містечко файне – він довів,
Було лиш чути "ах" та "ох",
Та видно наш відритий рот.

Ну що ж вам всім розповісти?
Краса ще та! Очей не відвести!
Будівлі – то окремі царства,
А вулички немовби графства.

На сторожі міста чесно
Стоять леви пречудесно,
Їх злічити в нас не вийшло,
Адже ми збирались спішно.

Спитаєте куди збирались?
У театр наряджались.
"Останній гречкосій" нас кликав,
Після якого дехто й хлипав.

Бувало думка просто здатись,
Коли сказали підійматись,
А саме на Високий замок,
Де нічний Львів чекає ранок.

Ну, а про Hostel я помовчу,
Туди я навіть зараз хочу.

Компанія була у нас крута,
Ну що ж "Еліта ми ще та!"
Не буду я вдаватись точно
У всі дрібниці тої ночі.
Ну, але ранок був чудовий,
Адже попереду деньок у Львові.

Відвідали собори різні,
Музеї ранні ну і пізні,
І наостаток, плюс до свята
В "Ашан" побігли "мавпенята".

Хто на каток, а хто в кафе,
Хтось шоколад тайком гризе,
Ще той, що у майстерні брали
Додому мамі купували.

Та не важливо, суть не та,
Не мали б ми такого дня
Якби не наші вчителі:
"Наталя! Юрій!" – ви круті.

Подяка вам від нас велика,
Якби не ви, сиділи б тихо
Ми в будній день на всіх уроках
Й намулювали б собі боки.

Ну і згадаєм дядю Пашу,
Що стримував непосидючість нашу,
Розповідав він нам про Львів,
Допоки Олексій автобус вів.

Як зрозуміти ви змогли,
Були це суперові дні,
Та ЗНО скоро у нас,
Тому в науку нам вже час.

Демидович Аня,
 11-В клас

Подорож 11-В класу до культурної 
столиці України – Львова

11-Г клас

Чи корисний конфлікт?
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Для людей, які мріють пов'язати своє життя 
з мистецтвом, а саме з малюванням, є хороші 
новини. Сучасний ринок праці дає можливість 
пов'язати своє життя з творчістю, при цьому 
пристойно заробляти і рухатися по кар'єрній 
драбині. Для цього потрібно освоїти професію 
веб-дизайнера.

Професія дизайнера як і більшість інших має 
багато різних спеціальностей. Ми розглянемо 
професію веб-дизайнера, оскільки це один із 
найперспективніших напрямків. 

Специфіка роботи web-дизайнера полягає 
в тому, щоб уміти розробити стильове 
оформлення інтернет-проекту з урахуванням 
специфіки Інтернету. Тобто, крім того, щоб 
оформлення проекту було просто стильним, 
воно повинно відповідати стандартним 
вимогам, що пред'являються мережею: 
графічні елементи (логотипи, банери, малюнки 
і т.д.) повинні бути оптимізовані, при виборі 
кольору та шрифту необхідно враховувати 
той факт, що користувач побачить графічне 
втілення проекту на моніторі, а не на папері. 
Web-дизайнер відповідає за те, як виглядає і 
сприймається інтернет-сайт. Він розробляє 
логотипи, банери і інші елементи графіки, 
продумує навігацію по сайту, визначає, де 
слід розмістити текст. Дизайнеру необхідно 
не тільки створювати цікавий сайт, а й 
враховувати час його завантаження. Створення 
інтерактивних web-сайтів - вищий пілотаж 
web-дизайну. Щоб зробити такий сайт, web-
дизайнер повинен не тільки володіти мовою 
HTML і володіти художнім чуттям, але й просто 
зобов'язаний знати «класичне» програмування 
і розбиратися в базах даних.

Крім сайтів, веб-дизайнери розробляють 
банери, інтернет-листівки, електронні 
презентації.

Плюси професії:
- постійна затребуваність на ринку праці;
- робота в міжнародних компаніях, де зарплата 
не прикріплена до національної валюти;)
- робота не обмежується межами однієї країни;
- можливість віддаленої роботи;
- широкі можливості професійного зростання;
- можна реалізувати практично будь-яку ідею 
без грошових витрат.

Мінуси професії:
- розбіжність (іноді) художнього бачення 
замовника і виконавця, через що доводиться 
або переконувати в необхідності конкретного 
дизайнерського рішення, або погоджуватися з 
поправками.

Місце роботи:
- дизайн-студії;

- компанії, що займаються розробкою сайтів;
- будь-які організації, що використовують у 
своїй роботі персональний сайт і бажаючі його 
розвивати, модернізувати;
- фріланс або робота на замовлення для 
розробки індивідуального стилю сайту компанії.

Де вчитися –  найпопулярніші ВУЗи:
Київський національний економічний 

університет ім. Гетьмана (Факультет 
інформаційних систем і технологій) 

Національний авіаційний університет 
(«Видавничо-поліграфічна справа»)

Комп'ютерна академія ШАГ (Комп'ютерна 
графіка та дизайн)

Крім того, є багато курсів, де можна 
навчитися веб-дизайну. 

Багато хороших веб-дизайнерів спочатку 
отримали професію програміста, а згодом як 
напрямок своєї роботи обрали веб-дизайн.

Професія веб-дизайнера - достатньо 
непроста. Це та робота, де доведеться постійно 
вчитися і вдосконалюватися, щоб залишатися 
конкурентоспроможним. Проте прикладені 
зусилля того варті. 

Коментар спеціаліста, 
Болотюк Ігор, веб-дизайнер
Моя любов до дизайну зародилася ще в 

дитинстві: я просто обожнював малювати 
олівцями і фломастерами. Одного разу я 
вирізав з наклейок листя химерних форм і 
обклеїв ними холодильник. Тоді я зрозумів, 
що мені подобається не тільки малювати, а й 
надавати речам більш цікавий вигляд.

Набагато пізніше, вже після того, як у мене 
з'явився комп'ютер, приятель показав мені 
чудесну програму - фотошоп. Так почалося 
моє знайомство з різноманіттям можливостей 
графічних редакторів.

Коли я закінчував 11-тий клас і треба було 
визначатися з вибором професії, сумнівів 
не залишилося - я вирішив вивчитися на 
дизайнера.

Чому тоді здавалася професія привабливою?
По-перше, для мене головне, щоб те, чим я 

займаюся, приносило задоволення. 
На сьогоднішній день напрямок дизайну 

приваблює мене все більше. 
Досягнення
Своїм досягненням вважаю подолання страху 

при спілкуванні з замовниками, а також роботу 
над великими проектами. А щодо якихось 
колосальних висот, то вони обов'язково 
будуть, але пізніше.

Наталя Істоміна

професійний вибір
Веб-дизайнер на сучасному ринку праці

Серед актуальних завдань, які вирішує сьо-
годні Нововолинський ліцей – інтернат Волинсь-
кої обласної ради (далі-Ліцей), чільне місце на-
лежить проведенню заходів щодо забезпечення 
здорових і безпечних умов навчально-виховно-
го процесу, запобіганню травматизму його учас-
ників та працівників.

Щороку, 28 квітня, починаючи з 2002 року, 
понад 50 країн світу, за ініціативою Міжнарод-
ної конфедерації вільних профспілок трудящих, 
яку підтримала Міжнародна організація праці 
(МОП), відзначають Всесвітній день охорони 
праці.

21-28 квітня 2016 року за наказом директора 
Ліцею було проведено Тиждень охорони праці, 

приурочений до Всесвітнього дня охорони пра-
ці, який проходив під девізом „Стрес на робочо-
му місці: колективний виклик”.  У його рамках 
у приміщенні Ліцею оформлено стенди-куточки 
з безпеки життєдіяльності, з якими можуть оз-
найомитися всі учасники навчально-виховного 
процесу та працівники.

Щоб зменшити тяжкість наслідків дорож-
ньо-транспортних пригод, 16 травня у Ліцеї стар-
тував Тиждень безпеки дорожнього руху. Три-
ватиме він до 22 травня. Гасло Тижня безпеки 
дорожнього руху – „Безпека на дорозі – безпека 
життя!”. Дотримання Правил дорожнього руху, 
розуміння засад безпечної поведінки і повага до 
них, культура на дорозі, взаємодопомога – го-

ловні складові безпечної та комфортної участі 
в дорожньому русі. Основне завдання Тижня 
безпеки дорожнього руху – нагадати учасникам 
дорожнього руху про необхідність спільних дій у 
сфері дорожньої безпеки. Пам’ятайте – безпека 
на дорозі залежить від кожного з нас!

Також на веб – сайті Нововолинського ліцею 
– інтернату Волинської обласної ради в розділі 
„Адміністрація – Служба охорони праці” розмі-
щена детальна інформація щодо проведення 
зазначених вище заходів, Звернення оргкоміте-
ту та інша корисна інформація.

Луцюк Олег, 
інженер з охорони праці

КРОКС
Команді нашого ліцею, у складі якої були: 

Рожкова Олександра, Гнатюк Наталія, 
Гусєва Олеся, Голуб Олена, Федонюк Окса-
на, Гузь Дмитро, Осадчий Дмитро - випала 
чудова нагода -  бути учасниками КРОКСу( 
об‘єднання Культурних Розумних Організо-
ваних Кмітливих Спритних). Саме цей кон-
курс є чудовою можливістю проявити себе 
у різних напрямках: як спортивних, так і в 
інтелектуальних. Це цікава та захоплююча 
гра  для саморозвитку та самовираження.

Конкурсна програма тривала два дні. 
Вишківський ліцей тепло прийняв гостей. 
Нас поселили у охайні кімнати. Одразу ж 
після цього розпочалися конкурси команд-
ної та особистої першості. Учні нашого лі-
цею достойно змагалися та гідно проявили 
себе і презентували свій начальний заклад. 
Після активних конкурсів під кінець пер-
шого дня мали змогу прогулятись  вечірнім 
містом. Змучені, але задоволені, поверну-
лись до Вишківського ліцею.

 Другого дня нас чекав фінал особистої 
та командної першості. Усі учасники коман-
ди дуже активно брали участь у конкурсах, 
проте найкраще себе проявила капітан ко-
манди  Рожкова Олександра, яка виборола 
3 місце у особистій першості.

Отримавши безліч емоцій та яскравих 
вражень, задоволені, що мали змогу бути 
учасниками цього конкурсу, ліцеїсти по-
вернулись до рідної школи. 

Гнатюк Наталія, Гусєва Олеся, 
10-А клас

Інформує служба охорони праці 
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Із 14 по 17 травня у селі Соловичі 
Турійського району відбувся ХІ Фе-
стиваль фізичної культури та військо-
во-патріотичного виховання учнівської 
молоді Волині.

Близько 400 школярів зі всієї області 
розбили величезне  наметове містечко 
на березі озера Величі, серед яких була 
і команда ліцею „Козаки”.  А супровод-
жували нас вчителі: Петрук Михайло 
Андрійович і Кривицький Олег Мико-
лайович.

За перемогу змагалися Федонюк О., 
Клешнін Д., Стружук В., Кононович А., 
Цюник Б., Корнієнко В. Капітан каман-
ди – Тищук О.

Чотири дні пройшли нелегко, та 
нам дуже сподобалося. Смачні страви 
від Олега Миколайовича і його гра на 
гітарі, ночівля в наметах, вечори біля 
вогнища, патріотичний флешмоб, ре-
конструкція ІІ Світової війни – це все 
запам’ятається надовго.

У перші дні погода була не з най-
кращих, але дощі не були на заваді. З 
великим азартом та з бойовим духом 
змагалися за перемогу та відстоювали 
честь рідного ліцею. І нам таки вдалося  
здобути серед інших ліцеїв досить гарні 
місця: І місце – у конкурсі „Рятівник”; І 
місце – у конкурсі „Військово-спортив-

на гра”, V місце – у конкурсах „Перетя-
гування линви”, та „Таборування”. Кор-
нієнко Вікторії вдалося здобути ІІ місце 
у  стрільбі серед дівчат.

Перебуваючи на змаганнях, зро-
зуміли велике значення проведення  
даного заходу: підвищення військо-
во-патріотичного виховання молоді, за-
гартування та витривалості, формуван-
ня здорового способу життя, почуття 
відповідальності та обов’язку, любові  
до рідного краю, виховання майбутніх 
захисників Вітчизни.

А коли поверталися до ліцею, було 
сумно залишати привітне і затишне міс-
це. Але все ж таки нас чекали вдома 
(ми привезли з собою дев'яте загальне 
місце).

Команда дуже вдячна ліцею за такий 
чудовий шанс потрапити на змагання 
„Сокіл”(„Джура”), - а також усім, хто 
брав участь у підготовці  до фестива-
лю, а саме:  Дацюку В.І., Кривицькому 
О.М., Петруку М.А., Богдадюку Ю.В., 
Бубелі А.А., Бегезі Г.І., організації „Чер-
воний хрест”, медичним працівникам 
Шевчук Т.О., Новосад М.М.

Федонюк Оксана,
10-Г клас

Правила прийому до 
Нововолинського ліцею-інтернату

 Волинської обласної ради
на 2016-2017 н.р.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому ді-
тей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалі-
зованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН № 
389 від 19.06.2003р., Положення про загальноосвітній навчаль-
ний заклад, Концепції профільної освіти, Правил конкурсного 
приймання учнів (вихованців) до Нововолинського ліцею-інтер-
нату Волинської обласної ради та з метою відбору обдарованої 
учнівської молоді ліцей проводить набір до 8-10 класів.

Прийом документів – 
до 11 червня та 15 серпня 2016 року.

Вступні іспити:
у 8-9 класи - 

 14 червня та 23 серпня 2016р.
у 10 класи - 

15 червня та 22 серпня 2016р.
Збори для зарахованих ліцеїстів та їх батьків від-

будуться 27 серпня 2016 р.
Перелік вступних іспитів
8 клас з поглибленим вивченням української мови 
та літератури
українська мова (диктант); українська мова і література 
або іноземна мова (співбесіда)
8 клас з поглибленим вивченням математики
математика; українська мова (диктант)
9 клас з поглибленим вивченням хімії та біології
хімія; біологія
9 клас з поглибленим вивченням математики
фізика; математика
10 клас української філології
українська мова (диктант); українська мова і література, 
або історія, або іноземна мова (співбесіда)
10 клас біолого-хімічний
хімія; біологія
10 клас фізико-математичний
фізика; математика
10 клас економічний
географія; українська мова (диктант)
Усі учні проходять співбесіду з психологом.

Поза конкурсом зараховуються переможці:
– Всеукраїнських предметних олімпіад ІІІ, ІV етапів;
– ІІ, ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідни-
цьких робіт МАН;
– міжнародних конкурсів.
– олімпіад серед обдарованої молоді Волині, що про-
водить Нововолинський ліцей-інтернат.

На змаганнях «Сокіл»(«Джура»)
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Прийом документів – 
до 11 червня та 15 серпня 2016 року.


