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Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради
Трибуна Президента 

Подумати тільки, ми лише на кіль
ка місяців молодші за Україну! 
Звичайно, 20 років - це зовсім 
небагато для історії. У 20 люди 
тільки починають свій самостійний 
життєвий шлях. Але за ці короткі 
20 років наш ліцей досягнув вра
жаючих висот. Сьогодні це місце, 
де збираються найталановитіші і 
найрозумніші діти Волині. Я пере
конаний, що за кілька років сюди 
з'їжджатимуться з усієї України, 
аби примножувати свої знання.

Наш ліцей - це чудове місце 
для старту! І я хочу подякувати 
усім, хто віддає свої сили і лю
бов цьому навчальному закладові! 
Ми пишаємося тим, що маємо мож
ливість навчатися у цих стінах! 
Продовжуймо славні традиції своєї

альма-матер! 
Іжик Олег,

президент ліцейного братства
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ГБ: Нововолйнський ліцей-інтерДйт^ Волинської 
обласної ради
Дата народження: 25 січня 1992 року 
чМісце народження: м. Нововолинськ, вул. ГТирого- 

а, 1
аціональність: українець
оціальний статус: наставник української еліти  
едагогічний статус: Заслужений учитель Україн 

Гутчинський В.Й., Березан О.В.), кандидат педа 
гогічних наук( Березан О.В.), Гранд Соросівського 
вчителя( Березан О.В., ТТредко В.В.), лауреат У се
українського конкурсу "Учитель року-2008" ( Літко- 
вець С. В.), відмінник освіти( 11 учителів).
Сімейний стан: багатодітний
Діти: повнолітні -  1920 випускників, неповнолітні 
-  380 учнів
Матеріальне забезпечення: 28 навчальних кабінетів, 
2 комп'ютерних класи( Інтернет W i-Fi), 4  майстер
ні, 2 спортзали, тренажерний зал, хореографічна 
студія, конферєнцзал, актова зала, кабінет розвитку 
ворчих здібностей ліцеїста, кабінет психолога, ка 
інет психологічного розвантаження, 4  кафедри 
агороди: 593 призери Г ІГ  етапу Всеукраїнськи 

Олімпіад, 73 призери IV  етапу Всеукраїнськи 
лім піад, 85- Г І  етапу конкурсу-захисту наукови 
обіт МАН, призер міжнародної олім піади  з х ім ії 

(Осипенко А., 2008р, 2009 p.), 586 золотих і ері 
них медалістів
Директор>Путуинський Володимир еилович



Ліцеїст

З 1973 Володимир Йосипович працює в Нововолинську: спо
чатку вчителем математики СШ№6, з 1978 р.-завідувачем 
методичним кабінетом міського відділу освіти, з 1988 р,- ди
ректором СШ№7, а нове тисячоліття Володимир Йосипович 
розпочав на новому робочому місці-у нашому рідному ліцеї.

І ось уже 12 років Нововолинський ліцей-інтернат успішно 
розвивається під мудрим керівництвом Гутчинського В.Й. За 
цей час значно розширилась матеріально-технічна база нашо
го навчального закладу. Ліцей став лауреатом конкурсу «Сто 
найкращих шкіл України» у номінації «Школа професійної 
кар’єри», адже, окрім заданих в анкеті «іменинника» досяг
нень, ми можемо гордитися 23 учителями-методистами, 11 від
мінниками освіти, 3 вихователями-методистами, практичним 
психологом-методистом і 39 педагогами із кваліфікацією «Спе
ціаліст вищої категорії». З року в рік зростають успіхи в нав
чально-виховному процеси збільшується кількість призерів 
олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, тур
нірів; випускники стовідсотково вступають до ВНЗ; учителі є 
постійними учасниками виставки педагогічних ідей і техноло
гій «Творчі сходинки педагогів Волині», конкурсу педагогічної 
майстерності «Учитель року».

У переліку особистих нагород Володимира Йосиповича чис
ленні Почесні грамоти міського та обласного відділів освіти, 
Дипломи Волинської облдержадміністрації та обласної ради 
народних депутатів, грамоти МОН України, Значок «Відмін
ник народної освіти»(і982 р.), Нагрудний знак «Василь Сухо 
млинський»(2006р.),Почесна грамота Верховної ради України 
(2007р.). А цього року, напередодні 20-річчя ліцею, за 44-літню 
віддану працю на педагогічній ниві, за великий вклад у роз
виток української освіти Володимиру Йосиповичу було при
своєно почесне звання «Заслужений учитель України».

Усі діти ліцею, колеги, співробітники щиро вітають свого 
батька і бажають йому довгих літ здоров’я, миру і достатку!

Наші випускники - 
наша гордість!

Дорогі вчителі! Шкільні роки давно позаду, проте ко
жен із нас згадує своїх вчителів, вчителів ліцею — тих, 
хто долучив до книжки, став найкращим порадником, 
навчив осягати нове та нам ’ятати про головне. Тож 
природно, що кожен педагог займає своє місце в тися
чах сердець своїх учнів. Учитель — це не професія, це 
поклик, це доля. Завдяки його знанням і вимогливості, 
а ще частіше — мудрості й підтримці, ми відкривали 
для себе новий захопливий світ — світ знань. Вчилися 
не лише різних наук, а й розуміти інших, товаришува
ти, робити вчинки та відновідити за них, щоб кожен 
з нас міг знайти свій шлях у  житті. Щиро вітаю всіх 
учителів із святом ліцею — 20-річчям! Бажаю, щоб 
Ваші знання, любов і терпіння відгукнулися вдячністю 
учнів. Міцного здоров ’я, щастя, благополуччя, великих 
творчих успіхів і невичерпної наснаги.

Висловлюю вдячність усім викладачам. А найбіль
шу вдячність висловлюю вчителю хімії Березин Ользі 
Веніамінівні. Це Вчитель від Боги. Саме вони заклала 
в мені той фундамент, який допоміг вибудувати моє 
сучасне життя. Вона дала мені впевненість у  власних 
сизих, виховали організованість і бажання нрицювати 
для людей та досягати результатів. Цим усім завдя
чую їй. Висловлюю вдячність, бо професія вчителя 
дуже невдячна. Плодів своєї праці він одразу не бачить, 
а лише з роками. Так, у  себе результати її уроків, на 
яких закладалися основи аналітичного мислення, я 
побачила лише через /0-15 років. Здоров'я і наснаги 
Ользі Веніамінівні! Нехай знає, що вдячних учнів у  неї 
значно більше, ніж вона гадає.
З повагою Іра Січкарук(Якимук)

Січкарук (Я ким ук)
Ірина М иколаївна 1980 р  н 

1997 р. -  з відзнакою (золот а медаль) закінчила Н о
воволинський обласний ліцей-інтернат  
2003 р  -  з відзнакою закінчила Львівський державний 
медичний університет імені Д анила  Галицького, за 
спеціальністю лікувальна  справа.
2003 - 2006 р  -  лікар-терапевт приймального відді
лення Л уцької міської клінічної лікарні.
З 2006 р. по даний час -  л ікар  кардіолог (перш ої ка
тегорії) палат  інтенсивної т ерапії (кардіореапіма- 
ційний блок) кардіологічного відділення Волинського  
обласного цент ру кардіоваскулярної пат ології та 
т ромболізису Л уцької міської клінічної лікарні.
З 2006 р. акт ивний учасник між народних та віт 
чизняних наукових конгресів в галузі невідкладної 
та превент ивної кардіології .

Член Європейського товариства з проф ілактики  
та реабіліт ації серцево-судинних захворювань. У 
2011 р. захищ ена дисертаційна робота на присвоєн
ня звання кандидата медичних наук на тему «Стан 
вт оринної проф ілактики у хворих після інфаркту 
міокарда: медико-соціальні детермінанти, якіст ь л і
кування, прогностичне значення».

Гутчинський Володимир Йосипович 
Володимир Йосипович став батьком ліцею у 2000 році. А роз

почав він свою педагогічну дорогу ще в 1968 р. організатором 
позакласної і позашкільної роботи, учителем математики Ста- 
розагорівської середньої школи рідного Локачинського райо
ну.
Бог наділив Володимира дивовижними організаторськими 
здібностями і неймовірною наполегливістю в роботі. Саме 
завдяки цим якостям уже через рік В.Й.Гутчинський очолив 
Марковичівську восьмирічку, а в 1969 р. був призначений ди
ректором Старозагорівської СШ, із якої почалас з ., ’ а
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Ліцеїст

Приємні спогади
У ліцеї працюють учителі, які розпочи

нали свою працю із першим дзвоником, 
який прозвучав ще 20 років тому. Одним 
із таких чудових учителів є Шевчук Віра 
Антонівна.

- Віро Антонівно, порівняйте лі
цей 20 років тому із ліцеєм сьогодення.

- Є свої плюси і мінуси і 20 років 
назад, і сьогодні. Тоді не було техніки, 
Інтернету, але було бажання в учнів вчи
тися, завдяки цьому бажанню можна 
було перевернути гори. Перші випуски 
ліцеїстів мали великий потяг до знань, 
вони завжди проявляли ініціативу у здо
бутті знань. Викладацький колектив як 
був сильним так і залишився.

- Що для вас ліцей?
- Ліцей - друга домівка. Для мене 

він значить усе оскільки тут пройшло 
моє життя.

- Як заснувався Нововолинський 
ліцей-інтернат Волинської обласної 
ради?

- На нараді було вирішено ство
рити ліцей . На той період ліцеїв ще не 
було у Західному регіоні. Звичайно були 
труднощі з певними документами, але 
завдяки наполегливості, працелюбності 
усі проблеми було вирішено. Ліцею було 
вручено Червоний прапор Радянського 
Союзу в галузі освіти, яким нагороджу
валися навчальні заклади за успіхи.

- Ким ви працювали до того як 
стати заступником директора?

- Прийшовши в ліцей, я була 
вчителем географії, пізніше головою 
профспілки, а вже потім стала заступни
ком директора.

- Що ви можете сказати про лі
цей?

- Прекрасний заклад з великими 
інтелектуальними здібностями педаго
гічного колективу, хорошим матеріаль
ним забезпеченням.

P.S. Шевчук Віра Антонівна власним при
кладом доводить, що запорука успіху - над
звичайна відповідальність і любов до своєї 
справи. Свій талант та здібності спрямо
вує на формування творчої атмосфери в 
ліцеї, піклується про життєве самовизна
чення дитини.

Д и р ек ц ії т а педагогічном у колект иву Н ово- 
волинського л іц ею  В олинської обласн ої ради  

Ват навчальний заклад, що с одним із найав
торитетніших у  системі загальноосвітньої ос
віти Волині, приваблює школярів із багатьох ку
точків області. Тож гріх було не скористатися 
можливістю потрапити па навчання у  стіни лі
цею учениці з Нововолинська, дорогій мені дитині 
Тетяні Форматок. Вона взяла участь у  конкурс
ному іспиті -  і стала Вашою ліцеїсткою.

Час покизав, що ми, рідні, не помилилися, ра
дячи Тетяні перейти із загальноосвітньої школи 
до ліцею, в якому с традиції глибокої навчальної 
підготовки та різнобічного розвитку його вихо
ванців. Особливо мене тішить те, що Ви вив
чаєте природні здібності дітей, розвиваєте їх і 
даєте право дитині обирати напрямок навчання 
за вподобаннями. Міцна наукова та матеріальна 
база, поглиблене навчання на спецкурсах, залу
чення ліцеїстів до різноманітних конкурсів, тур
нірів -  усе це сприяє підготовці до майбутнього 
життя. А найголовніше, що вчителі -  справлені 
майстри педагогічної справи, вимогливі, добро
зичливі й увалені.

-у'

Я  втішена і горда, що донька м оєї сест
ри -  серед кращих у  своїй віковій категорії. По
мічаю, як вона дорослішає і все відповідальніше 
ставиться до своєї учнівської праці, дбає не лише 
про добру оцінку (хоч це також важливо), а й про 
конкурентність своїх знань. Бачу значні її успіхи 
в царині рідної словесності, щире зацікавлення 
іншими дисциплінами, не лише філологічними. 
Отлее, в навчальному закладі уміють стимулю
вати учнів до самовдосконалення, створюють 
середовище успіху.

Знаю, що Тетяна навчається в дуже 
сильному колективі, де кожен дбає про свій ін
телект, обізнаність, глибокі знання навчальних 
предметів. І мені приємно, що, не поступаючись 
своїми позиціями, вона вболіває за друзів, їхні до
сягнення. Друж ні стосунки мілс однокласниками 
-  здорова атмосфера.

Десятий клас -  це передостання сходинка 
на шляху до майбутньої професії. Настає найвід
повідальніший період шкільного навчання. Вірю, 
що доля ліцеїстів Нововолинська -  в надійних 
руках. Зичу керівництву і педагогам навчального 
закладу здоров ’я, сил, віддяки за пращо і людське 
тепло учнівськими досягненнями, любов 'ю і ша
ною від дітей і їхніх батьків.
05.02.2012 р.

Уклінно -  Ніна Петрівна Горик, 
голови Волинської обласної організації НСПУ

Наші випускники - 
наша гордість!

Доброго дня шановні ліцеїс
ти, випускники, працівники та 
педагоги ліцею!

У цей знаменний день я хочу 
щиро привітати Вас та рідний 
ліцей із ювілеєм.

Майже п'ять років пройшло 
відтоді, коли я, у  якості випус
кника, покинув ліцей. Пригадую, 
як перші місяці в університеті 
не проходило і дня, коли б я не 
згадав добрим словом своїх 
учителів, які наполегливо і від- 
данно ділилися своїми знання
ми, їдальню (їїмені так не вис
тачало), хімічний кабінет, де 
я просиджував цілими днями, 
осягаючи таємниці хімії...

Було досить тяжко, але за
вдяки знанням та досвіду, 
отриманих у  стінах ліцею, я 
завжди знаходив рішення про
блем, не лише навчальних чи 
наукових, але й життєвих.

Дорогі вчителі! Бажаю, щоб 
у  Вас завжди були здоров'я, 
сили, терпіння та бажання 
працювати. Нехай ця робота 
приносить лише радість і за
доволення. Я думаю, не буде пе
ребільшенням сказати, що Ви 
-  творите долі своїх учнів!

Щиро дякую Вам за розумін
ня, підтримку та грунтовні 
знання, яким ви навчили мене. 
Низький Вам уклін!

Шановні ліцеїсти! Пригаду
ючи себе, хочу вам побажати 
рішучості, твердості й напо
легливості у  вивченні нелегких 
дисциплін. Буває, ми не завжди 
розуміємо, для чого вчити той 
чи інший предмет, не бачамо 
необхідності у  ньому. Та іноді, 
ці прогалини тягнуться впро
довж років навчання в універ
ситеті, як привиди минулого. 
Шкільні роки -  найкраща пора 
для того, щоб без особливо 
тяжких втрат полегшити 
собі майбутнє життя в уні
верситеті, ніколи не знаєш, що 
тобі стане у  нагоді.. Успіхів!

Осипенко Артем.



Ліцеїст

L ті )

Я к все починалось...
Перший клас, закінчення школи,вступ до 
ВНЗ. Спершу учень, а потім студент. Саме 
протягом цього часу ми дорослішаємо, здобу
ваємо неоціненний життєвий досвід. Проте 
найбільший вплив на формування нашого сві
тобачення, безсумнівно, має школа. Тут від
бувається наш творчий розвиток, розкрит
тя індивідуальних талантів.пристосування 
до життя та праці в колективі.
Цього року ліцей святкує своє двадцятиріч
чя, особливу дату. За цей час тут сформу
вався міцний та дружній колектив, справж
ня команда найкращих педагогів, які стази 
не просто нашими вчителями, а й помічни
ками, порадниками. Зараз наш навчальний 
заклад є на справді високому рівні, наші учні 
достойно представляють ліцей на обласних 
та всеукраїнських олімпіадах, гідно підтвер
джуючи звання ліцеїста.
Проте як було спочатку? Який був перший 
рік існування ліцею? Існує багато дат. які 
ми повинні пам'ятати, досягнень, про які ми 
повинні знати, заходів, які по-новому відкри
ють вже відоме, висвітлять нові сторінки з 
життя ліцею. То з чого ж усе починалося? 
У 1989 році експериментальний педагогіч
ний клас поклав вдалий початок підготовці 
до створення ліцею.
1992 рік. На базі Нововолинської загально
освітньої школи-інтернату було утворено 
Нововолинський ліцей. їх було тридцять 
у  новому, щойно сформованому педагогіч
ному класі. Вони вперше отримали звання 
ліцеїста, започаткувавши історію нашого 
навчального закладу , створивши його ос
нову. Це були иайобдарованіші діти Волині, 
справжні активісти.
1992 рік. Першому директорові ліцею Го- 
шовському Й.В. присуджено звання Заслу
жений вчитель України.

Ліцей був справою його розуму і серця, його 
дітищем, котрим він гордився , без якого, 
здавалося, не уявляв свого життя.
1993 рік. Для того, аби дійсно відчути себе 
вартим звання ліцеїста, стати частиною 
однієї міцної команди уперше організовано 
посвяту в ліцеїсти. Створено Гімн ліцею та 
емблему ліцею.
1994 рік. Перший бал олімпійців, уперше учні 
почули настанови королеви Мудрості та 
Знань.
Професіоналізм наших педагогів був визна
ний на міжнародному рівні: Березан О. В. от
римала звання Соросівського вчителя.
1995 рік. Уперше обрано Президента ліцею 
Бабія Олександра. Це стало стимулом для 
творчого розвитку учнів, заохоченням їхньої 
організаційної та навчальної ініціативи, про
явлення персональних талантів.
Саме у  1995 році наш ліцеїст Вороб- 
чук Олександр, вперше поїхав навчатися в 
11 клас за кордон, в Америку!
1996 рік. На базі нашого ліцею був утворе
ний танцювальний колектив «Вікторія», 
який згодом став відомим не лише у  нашому 
місті, а й за кордоном. В цьому ж році звання 
Соросівського вчителя отримав вчитель біо
логії Предко В.В., а Березан О.В. стала Заслу
женим вчителем України.

1998 рік. Перший випуск газети «Ліцеїст» 
показав, наскільки творчими і креативними є 
наші учні: цікаві та захопливі статті, ліцей 
віднайшов своїх поетів, журналістів, фото
графів.
1999 рік. Створено ліцейний інтелектуаль
ний клуб, розроблено його статут, автора
ми якого стали Тітівалов Роман та Носков 
Андрій. Першим президентом інтелектуаль
ного клубу стала Хилюк Світлана.
2000 рік. В цьому році ліцей очолив новий ди
ректор Гутчинський В.И., який приклав знач
них зусиль для розбудови ліцею. Це мудрий 
і талановитий керівник, чудовий вчитель, 
який дбає про хороші умови для навчання лі
цеїстів, високий статус нашого навчального 
закладу.
2001 рік. З метою сприяння творчому роз
витку ліцеїстів на засіданні ліцейної ради 
було затверджено Положення про іменні 
стипендії.Периіими степендіатами стали 
Дердюк Світлана. Кусняк Денис, Крикун Ва
дим, Юрійчук Олеся. Карпець Віталій, Мако- 
дим Вадим, Хилюк Дмитро.
В 2001 році відбулося відкриття музею іс
торії ліцею.

2003 рік. Саме в цьому році випускник ліцею 
став студентом закордонного вузу - Вар
шавської вищої школи торгівлі і права. їм ’я 
нашого навчального закладу зазавучало на 
міжнародному рівні.
2005 рік. Цей рік став особливим тим, що 
наш учень Осипенко Артем на Міжнародній 
Менделєєвській олімпіаді з хімії став брон
зовим призером. Пінчук Юлія, випускниця
2004 року, стала переможницею конкурсу 
краси "Міс Україна 2005 В цьому ж році 
розпочав роботу профільний оздоровчий 
табір "Еврика".
2006 рік. Ліцей став ауреатом конкурсу 
"100 кращих шкіл України" у  номінації 
"Школа професійної кар'єри". Це щераз 
підтвердило високу якість ліцейної освіти, 
професійність педагогів, інтелектуаль
ність учнів.
В цьому ж році Осипенко Артем на Міжна
родній Менделєєвській олімпіаді став сріб
ним призером.
Саме у  2006 році вперше було проведено 
конкурс дитячих талантів "Крок до зірок ", 
який став тепер традиційним шансом для 
учнів більше дізнатися один про одного, 
відкрити власні здібності, по-новому про
явити себе.
2007 рік. Вперше проведено ліцейні Дні на
уки та культури. Такі заходи сприяють 
розширенню світогляду, формуванню есте
тичних смаків, набуттю нових професійних 
навичок ліцеїстів.
2008 рік. Значним кроком до розвитку між
народної співпраці нашого закладу, показ
ником високої якості ліцейної освіти ста
ло підписання угоди про співпрацю з ВНЗ 
Польщі. В цьому ж році ліцейному музею 
“Берегиня “ було присвоєно звання Зразко
вий музей.
2010 рік. У ліцеї вперше проведено Все
український конкурс - турнір юних еконо
містів. Багато дітей з різних куточків Ук
раїни відвідали наш навчальний заклад та 
високо оцінили умови навчання, затишну та 
комфортну атмосферу.
2011 рік. Цей рік запамятався всім прове
денням першого конкурсу "Зірка + Зірка" 
учасниками якого разом з учнями стали і 
вчителі. Скільки нового ми дізналися про 
наших педагогів!
2012 рік. Рік тільки почався, а вже є приєм
ні новини. Нашому директорові присвоєно 
звання Заслужений вчитель України.

Минуло 20 років, багато змін відбулося за 
цей період, багато подій, кожна з яких тво
рить нові сторінки в книзі історії ліцею. 
Протягом цього часу керівництво нашого 
навчального закладу намагалося зробити 
все можливе, аби не лише зацікавити дітей 
у  навчальному процесі, а й віднайти особ
ливий талант кожного учня. Тому , як і в 
перший день відкриття ліцею, так і тепер, 
через 20 років, і, я впевнена, що в наступ
ну річницю звання «ліцеїст» буде звучати 
гордо і велично, а ліцей залишатиметься 
престижним навчальним закладом.

Сторінку підготувала Лагода Оксана 
Редакція висловлює вдячність Кравчук А.Б. за на
дані матеріали.
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Згадати все...

У цьому навчальному закладі я працюю з 
вересня 1991 року. Тоді це була загальноосвіт
ня школа-інтернат. У 1-9 класах навчалися учні, 
позбавлені батьківської опіки. Паралельно були 
відкриті експериментальні класи: педагогічний
- одинадцятий та три десятих класи: педагогіч
ний, медичний і лісотехнічний (вихователі: 
Глинянко А .І., Дем'янчук Г.А., Сушик О.П.).

Учні педагогічного класу готувалися до всту
пу на факультет підготовки вчителів початкових 
класів з додатковими спеціальностями: музика, 
образотворче мистецтво і хореографія. Випус
кники 1992 року розширили географію вступу: 
Дацюк О. став студентом фізико-математичного 
факультету, Єфремов В.- природничо-географіч
ного, інші учні - студенти педфаку Луцького пе
дінституту ім.. Лесі Українки.

Завдяки значній підготовчій роботі, яку провів 
директор інтернату Гошовський Й.В. 6 листопада 
1991 року Волинська обласна Рада народних де
путатів прийняла рішення про створення ліцею на 
базі Нововолинської загальноосвітньої школи-ін- 
тернату. У 1992 році цей навчальний заклад було 
реорганізовано в обласний ліцей-інтернат.
Біля витоків ліцею стояли вчителі: Кравчук Г.О., 

Присяжний П.В., Івануха Г.Г., Гордіюк Л.С., 
Шевчук В.А., Кийко М.Т., Гошовська І.І.,Гурсь- 
ка Г.К., Демчишина Н.Й., Сологуб О.Б.; вихова
телі: Криницька Г.М., Посельська О .І., Литвинюк 
Г.Й., Сендер Є.І.

Ліцей - навчальний заклад нового типу. Його 
створення вимагало реорганізації не тільки нав
чальної, але й виховної роботи. Протягом 1993- 
1994 років було розроблено ритуал посвяти в 
ліцеїсти, клятву ліцеїста, створено символі
ку ліцею: гімн (автор музики Н.Бобицька, слів 
С.Бусел-Гінгіна), емблему (Жук A.B., Делик К .І.), 
започатковано вшанування переможців олімпіад
- Бал олімпійців.

Жоден святковий концерт не обходився без 
виступу семи голосистих дівчат з вокального 
ансамблю «Весняночка» (Гордіюк Ірини, Гайсе- 
нюк Світлан, Віслобокової Наталі, Поліщук Юлі, 
Коростелкіної Наталі, Прокоп'юк Наталі, Старик 
Мирослави) та «Джентельменів з 11-В» (Абрамчук 
Славік, Гавришкін Саша, Павловій Богдан, Калюга 
Руслан, Квашенініков Толік).
2012 рік - подвійне свято для нашого навчального 
закладу: 50 років інтернату, 20 років - ліцею-ін- 
тернату.
У святкові дні бажаю рідному закладу подальшого 
процвітання, а педагогічному колективу натхнен
ня та творчих успіхів.

Кравчук Алла Борсівна, 
учитель історії, учитель-методист

Дякую т обі, мій ліцей... Ч ф <
Ось промайнуло майж е чотири рони з того часу, як я уперше переступила 

поріг ліцею. Прийшла сюди ще зовсім маленькою та невпевненою дівчинкою, 
і ось стала випускницею одного з найкращих навчальних закладів Волині. За 
цей час ліцей став для мене другою домівкою, місцем, куди хочеться повер 
татися знову і знову. І що б не трапилося на моєм у жит т євому шляху, я 
завжди буду памятати ліцей, як невідємну частину м о єї юності. Скільки сек
ретів, мрій, зізнань у коханні, сварок, криків, сліз та сміху чули стіни ліцею, 
зокрема гуртожиток. І для нас, одинадцятикласників особливо приємне 
згадувати усе, що трапилось за час навчання тут. Для кожного це місце е 
рідним. Для мене ліцей став першим кроком у доросле житт я, своєрідною 
підготовкою, першим виявом власної самостійності та незалежності, адже 
перебування тут багато чого навчило мене у плані як особистого, так і ро 
зумового розвитку. Варто сказати: дякую ліцею за все, що пережила тут, 
за хороші знання та шанс реалізувати поставлені цілі, за всі невеликі здо
бутки, як і додали впевненості. За особисті поразки, що дали змогу переос
мислити власний внутрішній світ, зробити корисні висновки, за вчителіе 
і вихователів, як і виховали мене як освічену та цілеспрямовану людину, за 
спроби самовдосконалитись та реалізуватися. За те, що зустріла справж
ніх друзів, без яких зараз не уявляю житт я. За усі ліцейні правила, звичаї, 
обов'язки, котрі навчили мене дисципліні, за вечори, концерти та дискоте 
ки, які завжди створювали відчуття свята...

Так швидко пролетіли цих чотири роки. І тільки тепер я усвідомила, на 
скільки важко мені буде залишати ліцей. Хоча, згадка про нього завжди буде 
у моєму серці...Напевно,ще через багато років, коли розіб'ю посуд, уявляти 
му, як вся їдальня плескає у долоні, а на День народження чекатиму того 
свята з безліччю різнокольорових кульок та веселими побажаннями від л і 
цейних друзів.
Спасибі велике тобі, ліцею , за всі емоції, які я тут переж ила: за сльози, сміх, 

радощі й турботи. За те, що став частинкою мене. Я ніколи не забуду тебе. 
Усе, що тут трапилося, назавжди у моєму серці!

Переможці турнірів
2011-2012 навчальний рік

Ш іхВ щ в

1. Циренніков Олександр
2. Лисюк Анастасія
3. Горнік Іван
4. Лящук Анна

Ш (Ш П гЦ І1 3 Ш
1. Тишко Олександр
2. Лисюк Анастасія
3. Ковалик Андрій
4. Махнюк Анна
5. Гамота Роман

1. Дворак Назар
2. Нестерук Дарія
3. ИІабада Світлана
4. Лящук Анна
5. Дуди к Аліна

Ш к В щ в

1. Горнік Іван
2. Смолінчук Владислав
3. Циренніков Олександр
4. Клец Анна
5. Боць Роман



Ліцеїст 6
Приємні спогади

Інтерв'ю з Хайкіною О.Й.
- Ольго Йосипівно, які враження залишились у Вас після вчителювання у ліцеї?
- Після вчителювання в мене залишилися лише хороші враження і про колег, і про 
учнів. Усі, кого вчила, були здібними і навіть талановитими. Своє життя я відда
ла учням, то ж  і досі спілкуюся з багатьма. Д уж е приємно, коли вони дзвонять та 
приїжджають і добром згадують уроки англійської мови. За усе вчителювання не 
зустріла жодного поганого учня, то ж  не маю неприємних спогадів.
- Чи є учні, які назавжди залишились у пам'яті?
- Звичайно. Пам'ятаю майж е всіх і кожного, але і досі спілкуюся зі своїми найулюб
ленішими учнями: Вікторією Черних, Ростіком Жуком, Танею Павловою, Діаною Го
луб, Д імою Міляєвим, Рітою Коритко, Вітою Бойко, Юлею Луй, Наташею Місюрою, 
Оксаною Шабас, Мариною Доманською, Альоною Лавренюк, Оксаною Бадзюнь і ба- 
гатьма-багатьма іншими.
- Які нагороди Ви отримали під час роботи в ліцеї?
- Під час роботи в л іце ї я отримала чимало грамот різного рівня(в основному місь
кого і Волинського управління освіти, ліцейні грамоти, Міністерства освіти Украї
ни), але найбільшим своїм здобутком вважаю перемогу у Всеукраїнському конкурсі, 
який називався "Українсько - американські прем ії за досягнення у викладанні англій
ської мови і американського країнознавства". Хочу зауважити, що жодних грошо
вих премій, за умовами конкурсу, не передбачалося. Конкурс складався із 3 турів і за 
перемогу в першому турі отримала грамоту посольства США і подяку від Міністра 
освіти України. А перемога у другому турі дала змогу ліцею отримати американсь
ке обладнання( найсучасніший на ту пору комп'ютер) на суму 2 000 доларів. А я от
римала бібліотечку методичної літератури на 200 доларів. І, звичайно, найбільшим 
щастям і винагородою для мене був виграш третього туру, який дав можливість 
у числі 15 вчителів з України поїхати на 2-місячне стажування в США, де ми слухали 
лекц ії і працювали разом з найкращими американськими фахівцями. По закінченню 
курсу навчання отримала 2 американських дипломи і 3 грамоти. В кінці нашої про
грами , на запрошення Хіларі Клінтон, в якості почесних гостей, ми відвідали Білий 
Дім, а після цього -  були запрошені до українського посольства у Вашингтоні. Ста
жування в США дало мені величезний країнознавчий і професійний досвід, який я і 
використовувала для навчання своїх учнів.
- Яких висот досягли Ваші учні?

- Я дуже задоволена, що м о ї знання пригодились багатьом не лише у пошуку професії, 
а й свого місця у житті. На сьогодні я м ож у назвати безліч тих, хт о , завдяки своїм 
знанням проживає і працює як і в Україні, так і далеко за її  межами. Після закінчення 
Лондонського університету Юля Луй працює там юристом. Ростік Жук здобув піс- 
лядипломну освіту в Англії і тепер він -  фінансист в і з  центральних лондонських 
банків. Але і ті, хто залишився в Україні, досягли великих успіхів. Наташа Місюра 
працює у Києві в британському посольстві, Оксана Шабас -  при американському по
сольстві у Корпусі Миру. Деякі м о ї випускники закінчили міжнародні та американсь
кі вузи і навчаються зараз в університетах, де усі предмети викладаються англій
ською мовою. Маринка Доманська навчається в м іжнародному університеті АСС на 
території Литви, але викладають там американські фахівці. Альонка Лавренюк 
навчається в аерокосмічному інституті на факультеті літальних апаратів. Вік
торія Черних викладала англійську мову в ліцеї, в університеті, а зараз - директор 
власної фірми і займається перекладацькою діяльністю. Рита Коритко навчається 
на факультеті міжнародних відносин університету імені Лазарського (Польща), де 
всі предмети т акож викладаються англійською мовою. Д іма Міляєв працює еконо
містом у столиці Польщі в американській фірмі після закінчення у Варшаві Уельсь
кого університету, тобто свій диплом економіста він здобув англійською мовою.
- Ольго Йосипівно, дякую за виділений час і щирі відповіді. На все добре.
- Я т еж дякую за увагу. Щирий привіт усім моїм колишнім учням, і випускникам, і 
колегам. а

Краща школа для моєї доньки

У житті кожної дитини настає момент, 
коли вони повинна обрати свою дорогу у 
житті. Для більшості - це випускний, 
закінчення школи. Ти для ліцеїстів цей 
момент настає значно раніше - коли вони 
вирішують вступити до Ліцею. Як з ара: 
нам ‘ятаю, які були сльози, переживання 
у  Яни, їй було досить не легко покинути 
стару школу, в якій провчилася сім років. 
Вони дуже боялася, як її сприймуть нові 
однокласники, вчителі. Але все-таки ми 
вирішили ризикнути - і не пошкодували. 
Ліцей - це не просто навчальний заклад, цс 
велика сім ‘я. Тут поряд з математикою, 
хімією,фізикою і т.д, моя дочка отримує 
не лише знання, а й певні життєві уро
ки. Ліцей став для неї другою домівкою, 
а вчителі на деякий час заміняють бать
ків. Ліцей змушує наших дітей повірити 
у  себе, у  свої сили, і довести, що можна 
всього досягти.
Ліцей спрямував енергію Яни на посилене 
вивчення іноземних мов, а саме, французь
кої мови. І в цьому році вона вже до
сягнула непоганих результатів, виборов- 
шитретє місце на обласній олімпіаді. 
Ліцей, можна сказати, дає дітям мож
ливість реалізувати себе на повну, від
чути солодкий аромат перемог і гіркоту 
поразок, загартовує для майбутнього до
рослого життя.
Я думсе вдячна Ліцею за такий високий р і
вень знань, який він дає кожній дитині.

Панасюк Світлини Степанівна, 
мама учениці 10-А класу

Цюник Іванна



Ліцеїст
Приємні спогади

Інтерв’ю з Левшою Натілією 
Олександрівною

Добрий день. Я дуже рада Вас бачити. На
скільки відомо, Ви, Наталіє Олександрівно, 
працювали у нашому ліцеї від самого почат
ку. Скажіть, що Вам запам'яталось. Як вам 
працювалось в ліцеї?

- Знаєте, я працювала у трьох шко
лах, але найбільше мені сподобалося викла
дати англійську в ліцеї. Особливо, коли за
ходила в клас і бачила ті очі, які горіли. Діти, 
принаймні більшість з них, прагнули здобу
ти нові знання. На мою думку, було цікаво 
усім: я діставала цікаву інформацію, вони 
також - і разом ми на уроках спілкувалися 
на різні теми.

- А ви сумуєте за ліцеєм?
- Так звичайно. Спочатку взагалі 

була величезна ностальгія. Мені було страш
но близько підходити до нього. Адже, як зга
даю, що ті коридори, кабінети вже не мої, 
то це такий тягар на душі. Але зараз у мене 
стало більше часу для себе. Звичайно ж, і 
здоров'я вже не те, щоб постійно працюва
ти. Але я щаслива, що можу приділяти час 
своїй родині, дітям, онукам. Та я не припи
няю вдосконалюватись. На сьогоднішній 
день я читаю англійську книжку в оригіналі. 
Це дуже цікаво - саморозвиватись.

- Що вам дав ліцей?
- Він подарував мені найкращі роки. 

Я там працювала 16 років. Але вони були та
кими цікавими.

- А от якби Вам запропонували по
вернутися, ви б погодились?

- Хоч я і сумую за рідним ліцеєм, та, 
напевно, я б відмовилась. Все ж таки хочеть
ся пожити трішки для себе та сім'ї.

Якубська Марія
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Мій дорогий ліцей! В день ювілею я хочу 
побажати всім ліцеїстам, працівникам і 
педагогам ліцею наснаги, здоров 'я, терпін
ня ти бажання працювати.

Навчаючись в ліцеї, я отримав грунтов
ні знання з усіх предметів. Це дало мені 
можливість отримувати Президентську 
стипендію і високі бали на ЗНО. Зараз я 
студент II курсу біологічного факульте
ту Львівського державного університету 
імені Івана Франка.

Вивчаючи біологію у  вузі, я згадую цікаві 
уроки Предка В.В., спільну роботу над 
науковими проектами, його настанови і 
мудрі поради.

Низький Вам уклін!
З повагою Дмитро Скоцик!

Наука... Цьому слову притаманне щось 
неймовірне, якийсь особливий ліризм, що б’є 
з нього стрімким, потужним джерелом. Це 
незвідана таємниця світу, яка манить нас із 
неймовірною силою.

Звичайно, стати юним науковцем, вивчаю
чи та досліджуючи певну проблему чи питан
ня, - це досить клопітка робота, яка вимагає 
не лише безліч сил та енергії, а й приносить 
користь та задоволення.

22 січня 2012 року стартував XIX обласний 
конкурс захист науково-дослідницьких робіт, 
який не міг залишити байдужими школярів 
Волині, зокрема і ліцеїстів. Конкурс проходив 
у три етапи: власне конкурс наукових робіт, 
контрольна з базового предмета та захист на
укових досліджень. 11 ліцеїстів взяло актив
ну участь у даному змаганні, зокрема і я.

Тему запропонувала вчителька, і відверто 
кажучи, дане питання не могло залишити 
мене байдужою, адже воно є дуже цікавим та 
своєрідним. Звичайно, робота вимагала тер
піння, наполегливості, бо зібрати інформацію 
та правильно її подати було нелегко. Дякую 
моєму науковому керівнику Галині Іванівні 
Бегезі, яка допомагала з пошуком матеріалу 
та скеровувала його у правильне русло, бать
кам, які теж разом зі мною збирали необхідну 
інформацію.

Перший етап не пройшов без хвилювання. 
Як же ж без цього? 24 учасники з моєї секції
-  і кожен гідний суперник. Проте адреналін 
зашкалював, коли 5 лютого 2012 р. відбув
ся третій етап конкурсу — захист наукових 
робіт. Аудиторія, переповнена учасниками 
та їхніми наставниками, уважно слухала до
повідача, чекаючи саме того моменту, коли 
конкурсант помилиться. Юні науковці разом 
із вельмишановними членами журі пильно 
слідкували за кожним словом, намагаючись 
поставити розумне, відповідно до теми пи
тання, яке б заставило доповідача добре за
думатись. Але все пройшло чудово. І я з лег
кістю посміхнулась, коли закінчила виступ. 
Вдалою була доповідь чи ні -  це суб’єктивна 
точка зору кожного з конкурсантів та членів 
журі, але я в цілому задоволена, мабуть, як і 
кожен з учасників своєю промовою.

Участь у науково-дослідницькому конкурсі
-  це неймовірний досвід у роботі з матеріа
лами, інформацією; у вмінні доводити та 
захищати власну думку. Тож бажаю юним 
науковцям не зупинятися на досягненому, а 
і надалі продовжувати свої дослідження та 
тим самим збагачувати знання.
Успіхів вам у загадковому світі науки!

Солом’янюк Тетяна

Наші випускники 
наша гордість!

Школу називають другою до 
мівкою. І це справді так. Адже 
саме тут ми проводимо велику 
частину життя. Сюди ми при
ходимо малюками, крок за кро
ком просуваємося сходинками, 
які ведуть у  світ чарівного, 
прекрасного -  у  країну Знань. 
Тут проходить дитинство, 
юність. Тут ми вчилися дружбі 
і взаєморозумінню, самоповазі, 
відвертості, тут відкривали
ся наші душі й серця для пер
шого кохання...
Тому і не дивно, що шкільні роки 
залишили найяскравіші, хви
люючі спогади для мене, вже 
студента IV курсу Національ
ного університету «Київський 
політехнічний інститут».

Користуючись нагодою хочу 
привітати всіх з 20-річчям 
навчального закладу. Хочу по
дякувати всім працівниками л і
цею за те, що вони не просто 
вчили нас, а робили з нас осві
чених людей. Прививали нам 
любов до математики, фізики, 
хім ії чи біології, культури, те
атру, мистецтва, показувати 
нам історичні місця нашого 
краю. Теперішнім ліцеїстам  
скажу точно - після ліцею Ви на 
крок попереду будете від бага
тьох, ширина кроку і відстані 
залежатиме саме від Вас, тому 
беріть усе, що вам дають. 
Хочу побажати теперішнім 
ліцеїстам, щоб вони зуміли 
отримати і зберегти ті знан
ня і вміння, які дають всі НАШІ 
ВИКЛАДАЧІ. І колись на зуст
річі ліцеїстів у  Львові, Києві, 
Москві, а може і в інших куточ
ках світу Ви з гордістю скаже
те: Я-Ліцеїст!

•ч» .. .. V  Бенедь Вадим



Ліцеїст 8
Наш перший ліцейний клас...

У 1962 було створено школу -  інтернит, яка цього ж року святкуватиме своє 
50-річчя. А у  19Н9 році почався набір учнів до експериментального педагогічного класу 
ни би лі цієї ж школо. Вихователем була Криницьки Галича Трохимівна. На цю групу 
була покладена велика відповідальність, оскільки саме від цих учнів залежало подаль
ше майбутнє закладу. Для того, аби більш детально дізнатися про історія> ти життя 
навчального закладу, я взяла інтерв 'ю _г перших випускників ліцею.

Однією з таких учениць були Мельник Руслана Леонідівна, теперішній вихователь 
9-А класу.

- Руслано Леонідівно, як так склалися обставини, що ви повернулися назад у
зі цей?

- Перш німе відповісти на це питання , коротко розкажу , що була випускни
цею власне не ліцею , а саме цього експериментального класу ни базі школи -  інтерна
ту. Зі вступом спочатку вагалися, та умсе першого вересня переступила поріг нового 
навчального закладу У класі навчалося ЗО дітей. Усі були думсе дружні та приязні. Тут 
зивмеди можна було знайти розуміння та підтримку. Вчителі відносишся до нас, як 
до молодших колег.
Профіль нашого класу був такий : підготовки вчителів молодших класів з додатковою 
спеціальністю: музика, образотворче мистецтво. Постійно їздили у  Волинський пе
дагогічний інститут ни заняття, викладачі приїжджали до пас, давали контрольні, 
читали лекції. Перевагою було те, що випускні екзамени у  школі, були одночасно вступ
ними до інституту. 1 у  1991 році я вступили до Волинського педагогічного інституту 
імені Лесі Українки.
У 1996 році тодішній директор Гошовський Йосип Васильович запросив працювати у  
ліцей. Важко було знайти роботу за спеціальністю, я одразу погодилась.
Отож, тут я працюю 13 років.

- Що такого дав вам ліцей, що згодом знадобилося у  житті?
- Перш за все - це високі знання. А ще загартованість,самостійність ти.хоро

шу моральну підготовку до дорослого життя.
- Руслано Леонідівно, які побажання ви б хотіли дати ліцеїстам?
- Зивмеди ідіть тільки вперед, слухайте своє серце, внутрішній голос, який під

каже вим ваше єдине покликання. /  вірте, що все , що ви робите, кожен виш вчинок, 
певпою мірою впливає ни ваше майбутнє.
У 1991 році було створено 2-ий педагогічний клас, випускники якого, вмсе були законни
ми учнями Нововолинського ліцею-іншернату з профільним спрямуванням. Пощасти
ло взяти інтерв 'зо в учня 1992 року випуску -Дацюка Олександра:

- Пане Олександре, з чим ви вирішили пов'язати своє .життя після закінчен
ня нивчання у  ліцеї?

- Після ліцею я вступив на фізико-математичний факультет Волинського на
ціонального університету імені Лесі Українки. Школа дала мені хороший досвід, тому 
навчання було не вимским та цікавим.

- Чи можете поділитися яскравими спогадами з .життя ліцею?
Прийшовши у  10-ий клас, я був обраний Президентом ліцею. Відвідував секцію кара
те ти бальних танців. Пригидую, розеток по всьому гуртожитку не було, ти наша 
особлива кімната на 4-му поверсі приховувала це чудо техніки. Тому вчилися ми вдвічі 
більше. Ліцей такомс брив учисть _г різних змаганнях з фізичної культури. Пам ’ятаю, 
ми завоювали 2-ге місце з волейболу _)• Нововолинську.

Однокласниками пани Олександра були Наталія Кухарук і Віталій Манойло:
- Пані Наталко, чи вамско вам вдавилося нивчання в ліцеї після звичайної шко

ли?
- Прийшла я сюди з 3-ї школи, чесно камсу чи, навчання не було легким, але ме

тод викладання вчителів дозволяв сприймати інформацію значно швидше ти краще. 
Отож, у  ліцеї я  досягла немалих успіхів, були мийнеє відмінницею.

- Віталію Миколайовичу, чи відвідували ви під час нивчання у  ліцеї якісь сек- 
уртки?
- Тик, звичайно, я змалку полюбляв образотворче мистецтво, тому вирішив 

пов'язати своємсиття з цим напрямком. Згодом, після закінчення ліцею , я вступив до 
Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки.

- Чи була лпики історія, яки лапам ’яталась вам зли все мсиття?
- Пам'ятаю, директор Гошовський Йосип Васильовллч був думсе суворієм та 

правильним викладачем і наявність форми в той час була невід’ємно чистиною нав
чального процесу. Особливо вимагалося від хлопців носіння краватки. Так от, одного 
ризу, ідучи вздовж коридору і не маючи цього шкільного атрибуту, я наткнувся на на
шого директори. Той, помітивши відсутність у  мене краватки, вихопив з рук пра
цюючої поряд прибиральниці швабру та жестам пояснив мені обоє 'язкову наявність 
краватки на шиї.
Поспілкувавшись з випускниками Нововолипського ліцею-іншернату, я дізналася бага
то нового з історії створення цього закладу. Було думсе приємно, що вони поділилися 
своїм безцінним досвідом і ми будемо раді поділитися ним з майбутніми учнями. 
Наш клас хоче подякувати усім вчителям та вихователям, які приклали стільки зу
силь, задля того, аби виростити з нас добрих, розумних, успішних людей. А ліцею 
бамсаємо, щоб він і надалі дарував такі безмежні знання та досвід його випускникам. 
Томе привітаймо Ліцей з його двадцятиріччям!

ШзттштШпшш&іі

Вважаємо, що Ліцей допомагає учням зроби
ти правильний вибір та дає грунтовні знання, 
які в подальшому будуть допомагати у  різних 
ситуаціях.

Сьогодні ми знову повернулися в ліцей, але 
не як  учні, а вчителі. На нашому факультеті ми 
не лише здобуваємо спеціальність хіміка-тех 
нолога, але й викладача хімії. Приємно стояти 
поруч зі Світланою Василівною та усвідомлю  
вати, що тепер ми колеги. Нам дуже радісно на 
душі, коли згадуємо всі 4 роки, які провели у  л і 
цеї. Це найпрекрасніше, що було, і своїм успіхам 
завдячуємо саме цьому закладу!!!

Бучик Світлана, Дячук Анна, 
студенти Н У ім. Т.Шевченка

Що для мене ліцей?
Навчання у  школі - звичний процес у  верениці 
років, що складають наше життя. У  молод
ших класах здається, яка довга дорога до 
одинадцятого. Але швидкоплинний час змі
нює картинки, як у  кіно. І лише у  випускному 
класі по-справжньому цінуєш усе, що для тебе 
роблять батьки та учителі. Я  дуже рада, 
що навчалась у  Нововолинському ліцеї, йому 
завдячую тим, що здобуваю освіту там, де 
мріяла. Тут особлива обстановка скрізь: на 
уроках, на перервах, у  гуртожитку, у  їдальні. 
Тут я  зустріла справжніх друзів.

Зараз починаєш розуміти слова І. Франка 
«Школа вчителем стоїть». Багато випускни
ків ліцею знайшли тут свого вчителя. Це Ви  
нам відкрили світ лю бові й добра, допомогли 
пізнати себе, вчили жити, не руйнуючи живого, 
працювати й нестандартно мислити. Низь
кий уклін вам, лю бі педагоги. З  нагоди 20-річчя 
я хочу побажати усім  Вам міцного здоров ’я , на
снаги, любові, гарних друзів, успіхів, визнання 
та процвітання.
Щиро Ваша випускниця 2011р., студентка КНУ  
ім.. Тараса Шевченка

Літковець Юля
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Яким би очікуваним не був для учнів випускний , кожен з 
приємністю згадає такі любі серцю шкільні роки.
Наша газета вирішила заглянути в один день із життя лі
цеїстів та запитати ,що ж  для них означає ліцей. Ми вирі
шили зробити опитування та дізнатись ,що ж  учні думають 
про вже таку рідну школу.

А  почали ми із най молодшеньких-восьмикласників.
Так про улюблений ліцей говорить учень 8-А класу Ігор 
Шалапай:
«Для мене ліцей-це друга домівка,де я проводжу більшу 
частину свого часу. Це місце,де я можу отримувати знан
ня, спілкуватися з друзями.»
8-Б клас дружньо підтримує думку Кузьми Олени :
«Ліцей для нас — це другий дім . Також - це розвиток н а 
шого таланту, джерело, з якого ми черпаємо знання . Ліцей 
для його учнів -це дім ,де можна знайти підтримку з боку 
вчителів та друзів.Ми впевнені ,що кожен учень,який нав
чається у  цьому закладі,з повагою носить ім'я ліцеїста.» 
«Ліцей - це :
• вірні ,незрадливі ,чесні і завжди розуміючі 
друзі;
• найчуйніші вчителі;
• сміх, гул ,радість;
• яскраві емоції;
• сміливі вчинки;
• життя ,що не зупиняється ні на мить;
• царство знань;
• будні,що проходять як свята»,- вважає учениця 9-А 
класу Харук Дарина.
Учень 10-А класу Василь Сеньчук ділиться й своїми враже - 
нями від навчання у ліцейних стінах:
«Ліцей —  це ,мабуть, наступна сторінка ,а можливо, і ціла 
глава у житті кожного із нас. І я сподіваюсь , що після 
закінчення 11 класу ми всі будемо з усмішкою згадувати ті 
дні,які провели у цих стінах . »

Старожили нашого ліцею - одинадцятикласники щиро дякують 
за прекрасні роки навчання:
«Для мене ліцей- це друга домівка,адже протягом уже трьох 
років я проводжу тут більшу частину року. Вихователь та 
класний керівник замінили мені у  ліцеї батьків. Одноклас
ники стали братами та сестрами ,які готові у  будь-яку 
хвилину допомогти,підтримати,порадити. Ми  —  одна дружня 
сім'я ,а її голова —  Гутчинський Володимир Йосипович, 
який небайдужий до нашого шкільного життя. На кожному 
уроці він наштовхує нас на правильний шлях у майбутнє.

Ліцей-це світлий , радісний куточок нашої України, у 
якому діти пізнають справжню насолоду від навчання та лю
бов від вчителів.»
На мою думку, у серці кожного ліцеїста закарбується спо
гад про рідну школу.
Все-таки стає шкода, що тут навчання триває лише 4 роки.

Ліцей... скільки багато залишиться тут спогадів 
та приємних вражень. Вступивши сюди, ми од
разу зрозуміли, що ліцей - храм науки, насампе
ред це проявляється у високих навчальних досяг
неннях учнів та у здобутих призових місцях на 
обласних і всеукраїнських турнірах й олімпіадах. 
Але не було б тих чудових результатів, блиску
чих успіхів, якби не було таких кваліфікованих 
та талановитих учителів, як у нас в ліцеї. 
Оскільки тут практикують новітні методи 
викладання навчального матеріалу -  на кожен  
урок ми чекаємо, як на свято. Під новітніми мето
дами розуміється використання комп'ютерів, 
проекторів та інших мультимедійних при
строїв. Не можна не що сучасними вікнами, но
вими меблями та задовільними умовами прожи
вання у гуртожитку м ож е не кожен навчальний 
заклад похизуватися. Також відмінною рисою є 
висока культура та вихованість ліцеїстів. Д уж е  
часто у нас проводяться різноманітні змагання, 
Ьгаіп-ринги, олімпіади. Окрім навчання дуже ак
тивно у нас розвинуте дозвілля. Це і тематичні 
вечірки, і дискотеки, і конкурси краси. Сподіва
юсь, що у недалекому майбутньому також про
водитиметься конкурс «Містер ліцею». Тішить 
око те, що учні можут ь брати безпосередню  
участь у повсякденному жит т і нашого навчаль
ного закладу. Щороку ми обираємо Президента 
ліцею, учнівський парламент та редколегію, 
а свої побажання чи зауваження ми можемо  
анонімно надіслати у спеціально відведену для 
цього скриньку. Під час свят діє учнівське само
врядування: ліцеїсти старших класів можуть 
відчути себе у ролі вчителя і зрозуміти, яким  
важким є цей труд. Тому низький уклін Вам, наші 
дорогі вчителі, від імені цьогорічних випускників. 
Адж е саме Ви навчили нас бути людьми, завдяки 
Вам ми стали поважними членами нашого сус
пільства та достойними громадянами нашої 
великої Батьківщини -  України!

Ш ЗП Щ ^П Я З
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'Еаіїо'та'Роман-
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-Горнік Іван-~у=-

Соломіяніок Тетяна

Лааода~Оксана
1. Горнік Іван - призер III етапу Всеукраїнської олімпіа
ди з хімії - II місце.
2. Апдеспко Ігор - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з англійської мови - II місце.

, 3. Цюник Івипни - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з української мови та літератури - III місце.
4. Никоток Юрій - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з географії - III місце.
5. Гамота Роман - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з економіки - III місце.
6. Мигас Сергій - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з хім ії- П І місце.
7. Балик Дмитро - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з правознавства - II місце.
8. Побігун Марія - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з англійської мови - III місце.
9. Панасюк Я па - призер III етапу Всеукраїнської олім
піади з французької мови - III місце.
10. Галінська Лілія - призер III етапу Всеукраїнської 
олімпіади з української мови і літератури - II місце, 
призер II етапу Всеукраїнського конкурсу захисту нау
ково-дослідницьких робіт, секція українська літерату
ра - III місце.
11. Солом'япюк Тетяна - призер III етапу Всеукраїнсь
кої олімпіади знімецької мови - III місце, призер II ета
пу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідни
цьких робіт, секція географії та ландшафтознавства 
- П місце.
12. Циренніков Олександр - призер II етапу Всеукраїнсь
кого конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, 
секція хімія - II місце.
13. Супропович Вікторія - призер III етапу Всеукраїнсь
кої олімпіади з української мови та літератури - III 
'місце.

1 14. Сепьчук Василь - призер ПІ етапу Міжнародного^ 
; мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевчепка - II міс%

о ! МЄ.

а

~Ми гасСергій НІ

І  Ш  0  « і
Балик Дмитро

'Р І 
Ч.\!'

Сеньчук Василь

1* — -

Як

Циренніков Олександр

15. Лагода Оксана - призер III етапу Міжнародного мов- 
по-літературного конкурсу ім.Т.Шевчепка - IIIмісце.
16. Дворак Назарій - призер П етапу Всеукраїнського 
конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, секція 
технологічні процеси та перспективні технології - П 
місце.
17. Ковалик Роман - призер обласного заочного конкурсу 
Мирний космос" - ПІ місце.

18. Кужель Олег - призер III етану Всеукраїнської олім
піади з інформаційних технологій - III місце.

Р  _  ____
Цюник Іванна-

ДворакНазарій

Галінська Лілія Ковалик Роман Супронович Вікторія Никонюк Юрій



11 Ліцеїст
І.Березан
Ірина Василівна  - навчалася в Львівському 

медичному університеті, (лікувальна справа), 
працює лікарем-анестезіологом у Львівській 
обласній клінічній лікарні.

Світлана Василівна  -  навчалася в Львівсь
кому медичному університеті,на педіатрично
му факультеті. Працює дитячим генікологом 
в поліклініках 4,5 міста Львова.
2.Соколюк

Олена М ихайлівна -  закінчила Ужгород
ський національний університет (романо-гер- 
манська філологія) ,на даний момент нав
чається в аспірантурі в Києві.

Н ат аля М ихайлівна  -  Волинський де
ржавний університет,факультет романо - гер
манська філологія (німецька мова) працює 
перекладачем у приватній фірмі міста Києва
3.Сологуб

Тарас Олегович -  Національний лінг
вістичний університет факультет рома
но - германська філологія (німецька мова) 
магістратура,працює у приватній фірмі 
(комп’ютерні технології).

Олена Олегівна -  Навчається на 2 курсі 
Київського національного університету 
ім..Драгоманова, спеціальність українська та 
англійська мови.

4.3агородня
Таня -  Марсельській університет, факуль

тет романо - германська філологія 
Закінчила приватний ліцей у Франції -  го
тельний бізнес.

М арина -  навчається на 4 курсі Київсько
го національного лінгвістичного університе
ту, факультет романо - германська філологія 
(французька).
5.Шевчук

Ольга М иколаївна -  закінчила ТНЕУ міс
та Тернопіль,факультет управління персона
лом . економіка праці.

Ш евчук Даиіа  -  Навчається у 11-В класі
Ш евчук Ю ля - наступного року вступає на 

навчання до ліцею.
6.Новосад

Надія Ігорівна -  навчалася в Львівському 
університеті ім..Івана Франка,економічний 
факультет, зараз працює директором 
ТзОВ » У кральфатранс ».

Іван  -  навчався в Львівському політехніч
ному університеті на факультеті «Промисло
ве і цивільне будівництво»,на цей час є влас
ником ПП “Нова Аркада”.

7. Фульмес Христ ина Степанівна  - закін
чила Львівський національний університет 
імені Івана Франка, хімічний факультет, 
кафедра аналітичної хімії. Продовжує нав
чання в Санкт-Петербурзькому державно
му університеті, аспірант II курсу хімічно
го факультету, кафедри аналітичної хімії. 
Займає посаду молодшого наукового пра
цівника кафедри аналітичної хімії. 
Ф ульмес М ар’яна Степанівна  -  нав
чається у Львівському національному уні
верситеті імені Івана Франка, філологіч
ний факультет, кафедра польської мови та 
літератури. (V курс - магістр)
Ф ульмес Оксана Степанівна -  навчається 
у Львівському національному університеті 
“Львівська політехніка”, інститут еконо
міки і менеджменту, кафедра менеджмен
ту (III курс).
Ф ульмес Владислав Степанович -  денна 
форма навчання: Волинська Православна 
Богословська Академія (II курс); 
заочна форма навчання: Волинський на
ціональний університет імені Лесі Україн
ки, історичний факультет, кафедра політо
логії (II курс).
Займає посаду прес-секретаря Нововолин- 
ського деканату.
8. Куль Л ілія , випускниця ліцею 2006-го 
року, почесна (тобто екс) Королева знань 
нашого славного навчального закладу). 
Здобувала освіту у НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬ- 
КА АКАДЕМІЯ”, факультет гуманітарних 
наук, за напрямкомком «культурологія». 
Працює в Національному культурно- 
мистецькому і музейному комплексі 
“Мистецький Арсенал”, керівник міжна
родного відділу. Зараз підвищує кваліфі
кацію в галузі культури та мистецтва у 
США, Вашингтон.
Олександр Куль, випускник ліцею 2009- 
го року, навчається в НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИ
ТУТ” на Міжуніверситетському медико- 
інженерному факультеті. Займає активну 
громадську позицію, заступник Голови 
Студентської Ради НТУУ “КПІ” (універси
тету).
9. Крикун

Вадим Володимирович  - Київський на- 
ціональний-медичний університет імені 
Богомольця, лікар-стоматолог.

Ю рій Володимирович  - Київський на
ціональний медичний університет імені 
Богомольця, лікар-стоматолог.

Василь Володимирович  - КПІ, 6 курс, 
факультет теплоенергетики.

Володимир Володимирович  
Житомирський інтитут медсестринства, 
зубний технік.
10. Радійчуки

Олег - Міністерство економіки зав.відді
лом аналітичного бюро, відділ зовнішніх 
інвестицій.

Олеся - лікар стоматолог (м. Ковель).
Ірина- студентка 2 курсу стоматологіч

ного інституту (м.Полтава).

Ліцей із початку свого заснування з кож
ним роком набував все більшої популяр
ності . Тай зараз не втрачає свого автори
тету . За 2 десятки свого існування наш 
навчальний заклад закінчило близько 165 
сімей Так,так,сімей! Адже батьки .ро
зуміючи міцний авторитет ліцею,з радіс
тю та гордістю віддавали дітей сюди,а мо
лодші братики та сестрички із заздрістю 
чекали,коли ж  прийде черга до них навча
тись у стінах ліцею.
Ми вирішили присвятити нашим ,так зва
ним “ліцейним династіям” цілу статтю та 
розповісти дещо про їхнє подальше життя 
після закінчення ліцею.

Ліцейні династії

Зустріч випускників 2012
4 лютого у Нововолинському ліцеї від
булася зустріч випускників, на яку заві
тало багато учнів та вчителів. Свято 
відвідали її найстарші випускники, які 
закінчили навчання ще двадцять років 
тому. На жаль, не так багато, як хоті
лось би, адже морози, роки , кілометри 
відстані позбавляють декого такої 
можливості. Та я впевнена, що кожен 
хотів би завітати до рідного ліцею,

потім лунали пісні та звучали найщи- 
ріиіі привітання. Ми почули промови 
від учнів, що закінчили ліцей п'ять, де
сять та навіть двадцять років тому. 
Вони поділились незабутніми та при
ємними спогадами про навчання та 
однокласників,про своїх наставників, 
що допомагали стати великими людь-

Ліцей - невід'ємна частина життя 
кожного з нас, і навіть протягом дов
гого часу неможливо забути про нього. 
За словами присутніх, час пройшов 
дуже швидко й непомітно, але знайомі 
інтер'єри все ще милують око, настав
ники, що навчають вже наступні по
коління, все ще пам'ятають про своїх 
учнів та дають цінні поради. Всі були 
раді побачити один одного. Радісні очі 
тих, хто зустрівся після 20 років розлу
ки гріли серце.

Матвійчук Оксана
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Майже 40 років відала нашій школі чудова людина, ін
телігентний педагог  Кийко Марія Тимофіївна. Ще в да
лекому 1971р. приєдналась вона до колективу середньої 
школи-інтернату м.Нововолинська і до 2009р. викладала 
тут спочатку російську мову та літературу, а з 2001 р] 
зарубіжну літературу. У  70-х роках очолювала профспіл
ковий комітет; уболіваючи за своїх колег, завжди відсто
ювала їхні права. Під її  керівництвом у  1996р. в л іц е ї було 
обладнано кабінет слов ’енських мов. А скільки родинних 
свят вона провела? А засідань сімейного клубу?

Старші колеги зажди поважали її  сумлінність, скру
пульозність у  робот і з документацією, шанували за 
тактовність і делікатність. Д ля молодих учителів 
вона стала доброю порадницею, можна навіть сказати] 
сповідницею, бо вміла уважно вислухати, поспівчувати) 
порадити. Учні горнулися до неї, як до няні. Любили за 
м ’який характер і материнську опіку. Марія Тимофіївна 
часто підміняла вихователів у  різних класах, тому знала 
майже всіх ліцеїст ів поіменно. ЇЇ  образно можна назвати 
«бійцем невидимого фронту»: уміло скеровуючи д ії учнів] 
надихаючи їх своїми ідеями, творчими завданнями, - вона 
сама скромно залишалася за кадром.

[ювілейні[дні'хочетьсяіщиро
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Вони стояли у  витоків ліцею
Кравчук Галина Олександрівна, працює у  нас із 1979 року. 
Починала вона вихователем. У  1988р. максимально роз
крила свій організаторський талант на посаді завуча з 
виховної роботи. Саме тоді увійшла до складу творчої 
групи, котра розробляла стратегію розвит ку майбут
нього ліцею.
Назву для школи нового типу Галина Олександрівна від
шукала в класичній літературі. Найбільше до душі ко
лективу припало слово «ліцей», запозичене із спогадів  
О. С.Пушкіна. На зразок пушкінського ліцею  (привілейова
ного навчального закладу, що сполучав середню школу з 
вищими юридичними курсами) було відкрито перший у  
західному регіоні педагогічний ліцейний клас.
Окрім кардинальних змін у  робот і учнівського самовря
дування і педагогічного колективу, оновлення в с іє ї ме
тодичної документації, для школи нового типу гост ро  
постало питання гідного естетичного вигляду. На тен
дітне плече Кравчук Галини Олександрівни було покла
дено відповідальність за художнє оформлення ліцею . Як  
справжній митець Галина Олександрівна вболівала за 
кожну деталь інт ер’єру. ЇЇ  дизайнерський талант і ви
тончений смак було видно скрізь: від холу і картинної 
галереї на II поверсі до зимового саду в гуртожитку.

У  1993р. Кравчук Г.О. працювала вчителем етнографії, 
згодом українознавства. Завдяки Галині Олександрівні 
ліцейна народознавча світ лиця визнана однією з кращих 
в Україні, а в 2008р. отримала звання «Зразковий музей 
України».
З 2001р. Кравчук Г.О. викладає в л іц е ї зарубіжну літ е
ратуру. ЇЇ  уроки особливі, мають потужний виховний 
вплив. А ще на своїх уроках вона безпомилково відбирає 
акторські таланти для драматичної студії, якою керує 
не один десят ок літ.
Господь і народ -  неподільні величини, що завжди висту
пають на перший план у  робот і Кравчук Г.О. Навіть 
у  наукових дослідженнях, таких як збірник афоризмів 
«Краса і мудрість слова у  світ і зарубіжної літератури» 
та краєзнавча розвідка про село Хопнів». Тож дай Бог їй 
здоров ’я  і сил для реалізації всіх творчих задумів і нових 
успіхів на благо ліцею та України.
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