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гаряча лінія
• У  III етапі Всеукра їнських уч

нівських ол імп іад з базових 
дисциплін л іце їсти  продемонс
трували високий рівень знань, 
умінь, навичок, виборовши 22 
призових місця: 1-4, 11-6 і 111-12

• Призерами обласного конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких 
робіт стало 3 л іце їсти, двоє з 
них (Шевчук Олександр, Дмит
ро Скоцик) захищ атимуть честь 
Волині на Всеукра їнському ета
пі

• Четверо наших л іце їст ів  висту
пають на IV етапі Всеукра їнсь
ких олімпіад: хім ія -  Олександр 
Шевчук, ф ізика -  Анна Гуліта, 
ф ранцузька мова -  Юлія Літко- 
вець, українська мова та л іте 
ратура -  Св ітлана Кирилова

• 6 лютого в ідбулася традиційна 
зустріч із випускниками

• 12 лютого проходив День ліцею, 
свято було насичене конкурса
ми, змаганнями і веселою  ат
мосф ерою

• 5 березня з нагоди М іжнарод
ного жіночого дня у л іце ї про
ходив День самоврядування, 
де учні мали можливість себе 
попробувати у ролі вчителів, і 
цього ж дня відбувся святковий 
концерт

• 23 березня відбулася зустріч з 
волинським поетом Василем  
Геєм.

0 .

Перші теплі промінчики сонця зігріли засніжену землю. Пожвавішали 
птахи і почали готуватися до теплих днів. На деревах набубнявіли 

бруньки, звіщаючи про неминучий прихід весни.
І у  ці нрекрані дні ми святкуватимемо не менш величие свято -День 
Великодня. Тож бажаємо, щоб у  Ваших помислах і діях завжди була 

мудрість, а в серці - добро та тепло людської вдячності.

Весна барвистим рушником 
Протерла зимове віконце,
І знов пташиний лине спів,
І яскравіше світить сонце.
І  МОЛОДІЮТЬ знов ж інки,

Як проліски, на жовтолисті,
А усмішки, немов квітки,
Цвітуть грайливо на обличчях.
В цей день, а також в день майбутній 
Нехай ці квіти не зів'януть,
А незабудкою, коханням,
Провісником щасливим стануть!

Неначе сніг, хай сум розтане,
Добром і ласкою зігрітий,
І біла смуга в долі стане -  
На все життя, у цілім світі!
Нехай тендітні пахощі троянд 
Навіють щастя, ніжність і кохання, 
Хай здійснює бажання зорепад 
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все - вдень і вночі, 
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі 
Нехай для Вас тривають нескінченно!



Ліцеїст 2
В процесі творчого 

пошуку та підготовки 
до турніру команда юних 

журналістів випустила інфор- 
£ >  маційно-друкований бюлетень 

"БЛІЩ" (братство ліцеїстів істинно 
щасливих). Деякі статті ми пропонує

мо вашій увазі...

Десят ь модних поосЬесій
• Марчендайзер -  фахівець із просування про

дукції в роздрібній торгівлі.
• Логіст -  контролює об'єми закупівлі,займається 

страхуванням товару.
• Модератор -  своєрідний іміджмейкер продук

ту.
• Копірайтер -  людина, котра пише рекламні 

слогани.
• Спічрайтер -  фахівці, які пишуть промови 

(уміють швидко обробляти інформацію).
• Дивелопер -  фахівець з операцій з нерухо

мості, так званий спеціалізований ріелтер.
• Медіапланер. Головне завдання цього фахівця 

-  донести до людей ту рекламу, яка їм справді 
потрібна.

• Андеррайтер -  страхувальник. Людина, яка 
оцінює страховий ризик.

• Коуч -  вирішує не особисті,а бізнесові завдан
ня, розкриваючи внутрішній потенціал праців
ників.

• Баєр -  стратегічний закупівельник. Від нього 
залежить, якого кольору і фасону буде нинішня 
весна.

" Н о в іт н ій  інтелект України"
25 лютого 2010 року у м. Луцьку відбувся ре

гіональний відбірковий етап конкурсу «Новітній 
інтелект України». Захід проводився на базі Во
линського інституту економіки та менеджменту. 
До презентації та захисту конкурсних робіт було 
запрошено чотирнадцять учнів шкіл міст Луцька, 
Володимира- Волинського, Ковеля та районів об
ласті. Учасники регіонального етапу Всеукраїнсь
кого конкурсу, який було організовано ВО МАН 
спільно з обласним управлінням освіти та науки 
Волинської облдержадміністрації. Всього у кон
курсу брали участь 106 осіб. У першій віковій ка

тегорії переможців відбіркового етапу журі визна
ло Скоцика Дмитра, який захищав роботу на тему 
«Як зберегти і модернізувати морально-етичні 
цінності українського суспільства». Його запро
шено до участі у Всеукраїнському молодіжному 
форумі «Новітній інтелект України».

Алла Шелестовська

- Що могли б порадити майбутнім випускни
кам у виборі професії?
Виклюк Я. В.
- Професію не обирають.Потрібно відчути, що це 

саме те, що вам потрібно, те, з чим ви готові 
працювати усе своє життя.

Сологуб 0. Б.
- Вчитель повинен бути терплячим, уважним, ін

коли навіть із почуттям гумору, добрим і водно
час суворим. Просто потрібно любити свою ро
боту, і вона буде приносити тобі задоволення.

Також було цікаво дізнатись про наміри майбутніх випускників
-  Про що Ви мрієте в майбутньому? Чи визначилися із вибором про
фесії?
- Які риси характеру потрібні для Вашої майбутньої професії?

Учні відповіли так:

Фульмес Владислав 
11-А клас.
- Так, я визначився із вибором професії. 

Мрію стати адвокатом. Планую вста
новити в нашій країні лад та справед
ливість.

- Адвокат має бути чесним, для нього не 
повинно бути авторитетів.

Цибуховська Олена 
11-А клас.

- Авжеж, я визначилася із вибором про
фесії. У майбутньому мрію працювати 
у відділі внутрішніх справ. Можливо, 
слідчим, а, може, навіть із неповноліт
німи.

- Стриманість, терпіння, серйозність, 
справедливість, відповідальність, ну і, 
звичайно, володіти методом дедукції.

Антонюк Марія 
11-А клас.
- У майбутньому, звичайно, як і кожний 

випускник, вступити до ВНЗ і отрима
ти бажану посаду, кар'єрний ріст.Хочу 
бути вчителем української мови та лі
тератури.

- Оскільки я буду працювати з дітьми, 
то не обійдуся без доброти, чесності, 
справедливості, наполегливості.

Опитування проводили Гулюк Євген та Сологуб Олена

Ми звернулися до людей з проханням, щоб вони порадили, як не помили
тися у майбутньому.
-  Що спонукало вас обрати професію вчителя?

Виклюк Я. В., учитель-фізик:
- У мене фах «Викладач фізики», а до 
професії вчителя мене привела доля. Я 
відчув, що це моє.
Сологуб О. Б., учитель-історик:
- Для кожної людини вибір професії - один 
із найважливіших кроків. Насправді, я є 
вчителем музики, але з самого дитинства 
захоплювався історією. Тому й вступив 
пізніше на історичний факультет. І сьо

годні вдало поєдную два фахи: музику й історію.
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Прізвище та ім'я учня Клас Місце Учитель

Українська мова та література

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Історія

Географія

Біологія

Хімія
Березан О.В.
Літковець С.В.
Літковець С.В.
Березан О.В.
Березан О.В.
Березан О.В.

Жук Назарій
Горнік Іван
Циренніков Олександр
Шевчук Олександр
Шелестовська Алла
Грисюк Ірина

Фізика

Математика

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
23. Шевчук Олександр (хімія) 11-Б І Янчук, Березан
24. Скоцик Дмитро (біологія) 11-Б І Войтюк, Предко
25. Галінська Лілія (українська література) 9-А III Вітковська Н.О.

Міжнародний конкурс з української мови ім.Петра Яцика

Турнір юних фізиків, індивідуальна першість

Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект України"
29. Скоцик Дмитро 11-Б І Скоцик Л.А.

ЗО. Давидюк Катерина 11-А III Кравчук А.Б.

1. Цюник Іванна Демчишина Н.Й.
2. Галінська Лілія Вітковська Н.О.
3. Кирилова Світлана Земцова С.В.
4. Шелестовська Алла Гусєва О.А.

Побігун Марія
Дан Анастасія

III Калінчук Г.В.
III Міліщук Н.С.

7. Солом'янюк Тетяна III Мучак Н.З.

Літковець Юлія Шовкович Н.З.

9. Гулюк Євген Кравчук А.Б.

10. Мартинюк Тарас Бегеза Г.І.

11. Скоцик Дмитро Предко В.В.

Дворак Назарій
Гуліта Анна
Троцький Максим

Карпіна Н.М.
Шустік Л.С.
Виклюк Я.В.

21.
22 .

Гуліта Анна 
Дудик Віктор

Бойко О.С.
Бойко О.С.

26. Форманюк Марина

Тишко Олександр
Троцький Максим

III Карпіна Н.М.
Виклюк Я.В.



Ліцеїст

А ми знаємо, що 18 - це 
повноліття. Що ж  при
готували учасники цього 
навчального закладу до 
його дня народження? Як 
відсвяткували таку знаменну 
подію?

12 лютого працівники та учні нашого закладу відзначали його 
вісімнадцятиліття. Цілий день був присвячений цій події.

Зранку ліцеїсти мали змогу переглянути фільм про ліцей, де роз
повідалось про його події, які відбулися протягом року. Також у цей 
день був проведений концерт, де учні могли показати свої таланти. 
Зворушливі українські пісні, номери вокального співу додали в ат
мосферу довершеності.

Впевнена, що нікого не залишила байдужим виставка творчих 
робіт ліцеїстів, яка проходила на другому поверсі. Юні художники 
мали можливість продемонструвати свій талант до малювання.

Кожного року серед учнів 8-9 класів проводиться ярмарок, де 
кожен переконує придбати солодощі саме в них.

Наступною сторінкою свята стала конкурс серед старшокласниць, 
де кожна учасниця мала змогу продемонструвати своє вміння три
матися на сцені. Велика підтримка відчувалася серед глядачів. Вечір 
закінчився святковою дискотекою.

Ось так гучно і весело ліцей відсвяткував своє повноліття.

Сніжана Розік

Нещодавно у стінах нашого рідного навчального закладу відбувся 
концерт «Міс ліцей». У ньому брали участь учні 10-х, 11-х класів. Усі 
дуже довго його чекали, адже знали, що буде цікаво, весело та інт
ригуючи, бо сучасна дівчина є поєднанням минулого і сьогодення.

Проводились дуже цікаві конкурси, в яких конкурсантки проявили 
і інтелектуальний розвиток, і професійність, і гарний смак, і свої та
ланти -  вміння співати, танцювати, готувати, зі смаком одягатись, як 
у сучасний, так і в традиційний український одяг. Кожна з учасниць 
отримала призи у різних номінаціях.

Звісно, всіх дуже цікавило питання: „ Хто ж стане переможницею?" 
під номером 1 виступила Подруцька Юлія, №2 Літковець Юлія, №3 
Бурчук Юлія, №4 Сидорчук Ірина, №5 Єрьоміна Ольга. Програми 
у дівчат були цікавими та інтригуючими. Журі судили об'єктивно 
та раціонально. Переможцею стала Літковець Юлія. На мою думку, 
вона гідна перемоги, адже гарна на вроду, має широкий світогляд. 
Усі ї ї виступи зацікавили нас.

Як на мене, шоу було захоплююче та веселе. Всі залишилися задо
волені результатами. Бажаємо учасницям не зупинятися на досягну
тому, творчої наснаги і успіхів у майбутньому.

Майя Скриннік



5 Ліцеїст

Наші майстрині смачно куховарять...

Квартет А ля "ABBA"

Показ мод...

Які у нас таланти...

слово випускника

Ш'Скажу вам по секрету...
Привіт! Ой, ви навіть не уявляєте собі, як приємно і якось так по

р ідному відчувати себе на стор інках нашого «Л іцеїста». Здається, вже 
сто років з вами не чулися і не бачилися. Надіюсь, у вас все добре. Ма
буть, трудитесь, неначе бдж ілки, мандруючи «через терни до зірок». 
А знаєте, вам (в свій час і мені) дуже пощастило. Не хочеться в котрий 
раз повторюватись, але все ж - таких умов, як у вас, немає в жодних 
учн ів Волині та й не лише. І справа не в техн ічн ій  оснащ еності і навіть 
не в культуро-духов- 
ній аур і. Вас люблять, у 
вас завжди є п ідтримка.
А це -  найнеобхідн іш е 
для того, аби дістати 
квиточок в середови
ще інтел ігенц ії. У вас є 
можливість отримати не 
тільки атестат, а звання 
«ЛЮДИНА» - перепустку 
у життя. Повірте мені, 
це надзвичайно важ ли
во. Адже у ВНЗ вас з у с 
тр інуть уже дорослими і 
чи не вперше звернуться 
до вас на «ви».

Зв існо, кожному з нас важко прощатися з тими речами, які, 
здається, уже незам інн і. Але мені вдалося зберегти отой дух всього 
найвищого, ел ітарного. А все через те, що цей дух відчутний і тут 
-  в славетн ій Острозькій  академ ії. Не хотілося б, щоб це було схоже 
на агітац ію  (передбачається криза аб ітур ієнт ів  і таке інше), проте ко 
жен, хто хоч раз бачив це чудо, зрозум іє, що це не так. Сам Острог 
дуже схожий на Нововолинськ: маленьке затишне м істечко, де весело 
хлюпають фонтани і горять ще середньов ічн і л іхтар і. Академ ія -  те 
м ісце, де атмосфера лю б'язності та гостинності н іколи не згасає. Саме 
тому поляки, американц і, б ілоруси просто обожнюють нашу альма- 
матер (це ми так академ ію  називаємо). Тут кожного сприймають як 
особистість -  самостійну й неповторну. Уваги викладач ів вистачає для 
ус іх  студентів. А ректор чи декани вислухають і допоможуть вирішити 
будь-яку  проблему. Розповісти можна ще безліч усього, але не буду 
займати дорогоц інну газетну площу (пам 'ятаю , як нам завжди ї ї  не 
вистачало). Скажу вам по секрету одну річ: до останнього моменту 
я марила Львовом, але чи то за велінням з верху, чи то за покликом 
власно ї душ і обрала саме О строзьку академ ію . Зв існо, у вас також 
буде великий вибір, бо такі інтелектуально сильні аб ітур ієнти  бажані 
в будь-якому ун іверситеті наш ої країни. Але н іколи не засмучуйтесь, 
якщо мрії не зд ійсню ються, н іколи не опускайте руки, не втрачай
те власного «я». Нещ одавно натрапила на притчу Вольфгана Крауса: 
«Було дві склянки молока, в кожну з них кинули по жабі. Одна з них 
зразу збагнула свою приреченість, склала лапки і занурилась у кра
щий світ. Друга ж чи то з відчаю , чи то з упертості бовталася й бовта- 
лася, працювала лапками, - і, - диво! -  молоко стало маслом, і вона 
врятувалася». Отож, л іце їсти  (це так гордо звучить), завжди ідіть 
вперед, слухайте лише свій внутріш ній  голос, який підкаже вам оте 
єдине покликання, н іколи не шукайте розрахунку та користі, обирай
те лише те, чого прагне серце: Ной був аматором -  збудував ковчег, 
професіонали будували «Титанік». Задумайтесь.

Юлія Яручик, 
студентка Острозької академії

Представлення переможниці
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Бесіда «Стаття карного кодексу»

Недавно у стінах нашого навчального закладу відбулася дуже ці
кава зустріч учнів 10-А класу із начальником міліції Трофімовим 
Анатолієм Петровичем. Тема розмови була така: «Як попередити та 
уникнути неприємних ситуацій у нашому житті».

«У вашому віці потрібно думати про майбутнє, на даний момент, 
про хорошу освіту. Але й такі діти, яким байдужа їхня доля, і вони 
скоюють злочини різних видів та ступенів покарання», - сказав 
Анатолій Петрович.

Із цієї розмови ми черпнули для себе багато корисної інформації. 
Також у Нововолинську буде запроваджена комендантська година, 
яка розпочинається з десятої години вечора. Після настання цього 
часу батьків дітей, які розгулюють вулицями міста, будуть штрафу
вати, сума не перевищуватиме 150 гривень.

На цьому наша захоплююча розмова закінчилась, адже робота є 
робота. Хочеться ще раз подякувати за цікаву бесіду.

Анастасія Дан

Зуст річ з випускниками
У кожної людини час від часу виникає бажання повернутися у 

минуле, де залишено багато незабутніх і хвилюючих моментів. Наш 
рідний ліцей надає таку можливість усім випускникам. За тради
цією у першу суботу лютого школа відкриває свої гостинні двері 
для колишніх учнів. 2010 не став винятком. Із самого ранку ліцеїсти 
почали сходитися до своєї другої домівки -  альма матері. Вони зби
ралися по одному та групами. Зустрілись, щиро обіймались один з 
одним та вчителями, раділи не приховуючи емоцій. Головним в цей 
день було те, що однокласники різних років випуску обмінювалися 
шкільними спогадами, розповідали про своє теперішнє життя, про 
успіхи та невдачі, ділилися планами на майбутнє. Навіть під час 
програми, що підготували ліцеїсти, в залі не стихав легкий шепіт.

На обличчях ледь помітний сум та ностальгія за тими, порівняно з 
дорослим життям безтурботними роками...

Швидко плине невгамовний час, залишаючи по собі незабутні вра
ження та хвилюючі спогади... Злітаються випускники різних років, 
мов пташенята, до рідної домівки. Є чим поділитися із товаришами, 
є певний службовий та життєвий досвід... приємно спостерігати за 
такими зустрічами.

Олена Бегеза

Волонтери

Welcome to Britain
12 лютого, о 14:45 у приміщені актового залу відбувся 

вечір присвячений дню народженню ліцея: «Welcome to 
Britain ».

Учні нашого рідного закладу брали активну участь у 
приготуванні свята. Гарні декорації, чудові костюми до
повнювали атмосферу вечора, наповнювали яскравими 
барвами та просто додавали хорошого настрою.

Як і діти, так і вчителі залишилися задоволеними, ве
селими та наповненими позитивними емоціями.

Усі бажаючі були ознайомлені з традиціями, культу
рою, освітою та життям у Великій Британії.

Дізнаваймося про все нові та нові факти, про життя 
людей за кордоном. Хай ніякі проблеми не торкнуться 
вас, а все буде просто чудово.

Рахіля Стрижовець

Чергова виховна година дуже приємно нас вразила. Зайшовши в 
клас, спершу ми побачили незнайомих людей. Проте вони виявили
ся відвертими й дружелюбними. Як виявилось, це були волонтери 
Славко і Ігор. Ідеєю їх приходу до нас було пропагування здоро
вого способу життя. Вони зуміли показати різні життєві ситуації на 
власному прикладі. Також ми переглянули фільм: «Правда про ал
коголь».

Ці люди зуміли вселити нам волю краще жити, цінувати людей 
і просто радіти існуванню. Слухаючи їхні розповіді про здоровий 
спосіб, ми ще раз переконалися, що люди створені для того, щоб 
радіти приходу нового дня, новим зустрічам, новим знайомствам. 
А ще зустріч виявилася напрочуд особливою. І саме Славко і Ігор 
зуміли «достукатися» до наших сердець з допомогою простих і щи
рих слів, а ще забавної пісеньки стилю «реп». Ці хлопці виявилися 
одними із тих, що допомагають без всякої нагороди, адже як приєм
но бачити усміхнених людей, які в подальшому візьмуть із них при
клад. Це було б чудово, якби людей-волонтерів стало більше, адже 
спілкування з ними приносить задоволення, а життя з кожним днем 
набуває більшого сенсу.

Алла Дердюк
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Фотоепізоди зі святкового 
концерту до 8 березня.

Яіз вв ашїщзбШ
ШОщшжьоо

Подих весни приносить нам чудове жі
ноче свято 8 Березня. Щороку чолові
ча половина населення України вітає 
жінок зі святом. Це день, коли навколо 
сяє сонце і пахнуть квіти, а повітря ди
хає весною. 8 Березня кожна жінка от
римує багато любові і тепла від рідних, 
близьких і знайомих.
Знаєте, у цей день наші однокласники 

вирішили влаштувати для нас, дівчат, 
справжнє свято. Повірте, це їм вдалось. 
Усе проходило у нашому шкільному 
барі. Він настільки виглядав святковим 
і неперевершеним, а солодкий стіл був, 
напевне, ізюминкою цього приємного 
сюрпризу. Хлопці приготували не лише 
для нас неперевершений бар, а й щирі 
і чудові привітання. Я гадаю, що кожна 
з нас саме у цей день почувалася най
красивішою, найкращою, найбажані- 
шою в світі. Після святкової привіталь
ної частини у нас відбулася дискотека, 
де проводили різні конкурси.

Напевне, в цей день не тільки ми були 
по-справжньому щасливі, а й усі дівча
та, жінки в цілому світі. 8 Березня при
ніс радість, щастя і надію.

Вірте, що саме ми -  найдорожчі: для 
чоловіка, для друга, для сина, для тата 
або дідуся.

Світлана Розік

Ваааадзпь
Захисника Е&й е ш

Та ось, здається, на порозі довгоочіку
вана весна. Скільки мрій і все про неї. Не
забаром наше жіноче свято. Ще декілька 
лічених днів. Неможна не згадати про свя
то другої полови людства -  чоловіків, яке 
відзначали 23 лютого. Щодо ліцеїстів, то 
вони були зайняті в цей день, а особли
во учні 10-А, 10-Б класів, що проживають 
у гуртожитку. їм випала нагода зустріти 
це свято у міському Будинку культури. На 
чолі з вихователем 10-А класу Людмилою 
Анатоліївною Скоцик ми мали змогу пос
лухати святковий концерт, в якому були 
задіяні і наші юні ліцеїсти. Зустрілися з ме
ром міста В.Сапожніковим, який урочисто 
привітав ветеранів, учасників бойових дій 
і просто великих героїв.

Напевне, кожному із нас найбільше спо
добався танець юних хлопчиків і дівчаток. 
Ритмічно вони танцювали під сучасну му
зику. Проте не можна і обминути хоровий 
спів учасників бойових дій. Гучна музика, 
українська пісня -  все це проймало до 
глибини душі. Захопилися музикою і наші 
ліцеїсти, бо самі допомагали співати.

Отже, це свято ми провели весело. Не 
встигли і подивися на годинник, як пора 
була йти на самопідготовку. Всі ми з хо
рошим настроєм залишили Будинок куль
тури.
Що ж, від себе можна сказати, що задово

лена таким заходом і на майбутнє хотілося 
б ще більше таких приємних днів. Отже, 
ми дякуємо дирекції ліцею за таку зустріч.

. . • • V  • * * ** Олеся Шакула
• • • • •

День самоврядування
Як зауважив Джордж Бернард Шоу, 

«наше життя складається з безумств. Але 
знайти нагоду для них не так то прос
то...». Дирекція ліцею кожного року іде 
на таку собі «авантюру» і дозволяє 
учням замінити їх на посаді. Цей рік не 
став винятком. 5 березня у стінах нашого 
закладу відбувся день самоврядування. 
Безумством його назвати не можна, адже 
атмосфера у ліцеї була спокійна і ніяких 
несподіванок не трапилось.

За тиждень до цього усі одинадцяти- 
класники отримали графіки із зазначени
ми прізвищами «нових учителів». Кожен 
із нових прийнятих педагогів також мав 
вивчити матеріал. Усі класи серйозно 
до цього поставилися, і вже за два дні 
учні складали плани-конспекти, робити 
ретроспективні аналізи вивчених тем: 
хотілося не підвести своїх наставників, і 
звичайно отримати консультацію від учи- 
телів-предметників. Очолила наших юних 
учителів президент ліцейного братства 
Гусєва Ганна, яка в той день стала «ди
ректором». Слід додати що одинадцяти- 
класники не тільки виконали роботу вчи-

телів, а и заступників навчально-виховної 
роботи. Тож обов'язки Світлани Василів
ни взяв на себеТроцький Максим, Мари
ну Степанівну замінила Сологуб Олена, а 
Світланою Вікторівною «стала» Грицюк 
Ірина. Вони контролювали дисципліну і 
порядок протягом навчального процесу 
та наявність конспекту у «вчителів».

За традицією після закінчення уроків, 
усі вчителі та справжня дирекція зібрали
ся у конференц-залі для підведення під
сумків. Звісно, під час аналізу відвіданих 
уроків «дирекція» відзначала позитивні і 
негативні сторони «молодих педагогів», 
а також директор заохотив випускників 
вступати на педагогічний факультет. Учні 
промовчали, але кожен для себе зробив 
певні висновки.

Також хотілося б подякувати за шанс 
відчути себе «вчителями» та окремим уч
ням котрі взяли на себе тягар проведення 
дня самоврядування в ліцеї. Бажано, щоб 
такі дні проводили в ліцеї частіше. Адже 
досвід, набутий у школі -  найважливі
ший.

Олена Сологуб
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А  >« НОВОВОЛИНСЬКИИ ЛІЦЕИ-ІНТЕРНАТ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

А

ПР0В°ДИТЬ набір учнів на 2010-2011 навчальний рік 
до спеціалізованих 8-их. 9-их. 10-их класів

Прийом до ліцею конкурсний. Вступники здають 2 іспити (в залежності від 
профілю класу). Усі учні проходять тестування у психолога ліцею. Призери 
та учасники обласних олімпіад (перша "десятка") зараховуються без іспитів, 
за співбесідою. Відмінники навчання здають один іспит за вибором.

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 СЕРПНЯ 2010 Р,
(із собою мати табель успішності, 

свідоцтво про базову загальну середню освіту)

Перелік вступних іспитів

8 суспільно-гуманітарний на спеціальності 
українська філологія - українська мова (диктант), 

українська мова і література; 
іноземні мови (англійська, німецька) -

іноземна мова, українська мова (диктант). 
історія, право - історія, українська мова (диктант).

8 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика - фізика, математика 
економіка - географія, математика

9 природничо-математичний на спеціальності 
хімія, біологія -  хімія, біологія.

9 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика - фізика, математика 
економіка - географія, математика

Вступні
іспити:

17
серпня

10 суспільно-гуманітарний да_сд£ц іадьтсіі 
українська філологія -  українська мова (диктант), 

українська мова і література; 
іноземні мови (англійська, німецька) -

іноземна мова, українська мова (диктант). 
історія, право -  історія, українська мова (диктант).

10 природничо-математичний на спеціальності 
хімія, біологія -  хімія, біологія.

10 природничо-математичний на спеціальності 
фізика, математика -  фізика, математика 
економіка - географія, математика

10 технологічний на спеціальності 
інформатика -  математика, укр. мова (диктант)

Вступні
іспити:

18
серпня

Як стверджують британські вчені, колір 
снів залежить від рис характеру людини. 
Згадайте, які барви переважають у ваших 
нічних мареннях і сновидіннях...

Червоний. У вас енергійний і жвавий 
характер. Ваша палка і бурхлива енергія 
вимагає реалізації, тому подумайте, де її 
можна використати з максимальною ко
ристю.

Жовтий. Ви -  дуже чуттєва і вразлива 
натура. Вас просто і легко образити. Отже, 
вам слід виробити тактику самозахисту від 
негод повсякдення.

Зелений. Провідна риса вашого ха
рактеру -  спокій і врівноваженість. Ви не 
ускладнюєте собі життя зайвими пробле
мами.

Синій. Раціональність не для вас. Ви 
завжди радо віддаєте вдвічі більше, ніж 
отримуєте. А теплота і щирість -  ваші нез
мінні супутники.

Рожевий. Ви з головою занурені у 
власний внутрішній світ. Емоції, відчуття, 
думки -  єдине, що справді може непокоїти 
таку натуру.

Бузковий. Ви -  ідеаліст: живете і чи
ните згідно з власними принципами, пере
конаннями та ідеалами, не погоджуючись 
на компроміс.

Сніжана Розік
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вул. Грушевського, 19, тел.(03344)24658, 

свідоцтво ДК № 1278 від 18.03.2003 р. зам. №

Н аш а адреса :
Волинь, м.Нововолинськ, 

вул. Пирогова, 1, 
Н ововолинський л іцей-інтернат 

Волинської обласної ради 
т е л .(03344) 36772, 49062 

novIicey@ukr.net

mailto:novIicey@ukr.net

