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ЛІЦЕЇСТ
Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

поетичні рядки

Сонце
На горизонті небо багряніє, 
Ледь-ледь рожеве, потім наче кров 
І от нарешті сонце майоріє 
Як вічний Бог народжується знов.
А потім наче ненавмисне 
Здійметься вище сірих хмар 
І там на мить якусь повисне, 
Запалить на землі пожар.
І у промінні між туману 
Засяють вогником роси 
Отак буває гарно рано,
А ми не бачимо краси.
А по обіді у зеніті 
Зупиниться на довгий час 
І буде тепло так світити 
Як пан-господар оглядати нас.
Тоді неначе зшаленіє,
Зірветься з неба і униз 
Зайде за день, уже і вечоріє,
А сонце ще не покидає вись.
І аж коли птахи у гніздах 
Присплять пташат по-під крилом, 
Тоді вже вирішить, що пізно 
І, обійнявши всіх теплом,
Останнім, наче передсмертним 
Закотиться за горизонт,
Ото тоді навколо смеркне, 
Опуститься на землю сон.

УІҐиша
Як дивно засинати в тиші,
Коли закінчились пісні зірок,
Коли не чує молитов Всевишній 
І сам у темряву ти робиш крок.
Вона така густа й холодна,
Відчуй її, володарку ночей,
Поторгай поглядом чудні полотна, 
Мальовані без фарб і без пензлей. 
Послухай те, як холод у повітрі 
Тихенько шепче: "Тобі шах і мат..."
І зшаленілий від блукання вітер 
Розпочинає танець-маскарад.
Але не ризикуй щось говорити 
Чи в захваті зітхнути: "Ах-х!"
Цю тишу ночі треба лиш любити 
І деколи тонуть в її очах.
І пам'ятай, щоб засинати в тиші, 
Коли затихли вже пісні зірок 
І мовчки посміхається Всевишній 
Роби у темряву свій перший крок. 

______________________ Василь Сеньчук

"Моя любов та 
вдячність летить до 

вас через океан із 
Вашингтону..."

Дорога моя ліцейна родина. Я 
дуже щаслива бути сьогодні ра
зом із вами думками на нашому 
спільному святі. Шлю вам свої 
найтепліші вітання із Вашингтону, 
і сподіваюся, що у вас там надз
вичайно приємний вечір спогадів і 
добрих емоцій. У моєму житті ліцей 
відіграв дуже значну роль. Це ста
лося вже тоді, коли постала сама 
можливість вибору, коли з'явився 
ліцей, як альтернатива школі і 
з'явилося бажання, що змінити у 
власному житті. Ліцей став місцем, 
де, на моє переконання, зібралися 
дуже амбітні люди, з великим по
тенціалом. Це я кажу насамперед 
про вчителів, які мають так багато 
ентузіазму і вміють так зацікавити 
своїми знаннями, якими володіють. 
Так само амбітними були ми, ліцеїс
ти, адже постійно прагнули і шука
ли для себе цікавого середовища і 
спілкування.

Продовження на стор. 7
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Професійний вибір
У суспільстві вважають, що є дві 

професії, представників яких пови
нен обирати Бог -  священик і л і
кар. Це істина, але суспільні реалії 
позбавили її патетичності. Сьогодні 
майбутньому лікарю слід здолати 
корупцію, наполегливо вчитися і, 
попри всі бюрократичні умовності, 
знайти себе на ринку праці. Для 
цього потрібно відчувати істинне 
покликання.

продовження на стор. 6

Ця весна у моїх легенях, 
відчуваю її прихід, 
хоч зима ще тримає мішені: 
цілий захід і трішки схід.
Ця весна у моїй душі, 
затаїлася там ще з січня, 
ми давно уж е чужі 
і разом вж е чекаємо квітня.
Ця весна у моїх очах, 
ніби бачу її щодня.
Вона сниться мені по ночах, 
і танцює в моїх снах.
Ця весна у моїх долонях, 
така ніжна уся і тендітна, 
вся у жовтогарячих променях 
і як завжди до всіх привітна.
Ця весна у моєму серці 
і у кожній клітиночці тіла.
Як я хочу, щоб весна, справжня, 
вж е нарешті до нас долетіла!

Марія Панасюк

Сьогодні в номері:

Холодна цариця відступає перед 
теплом, і сонце справді гріє, а не 
тільки світить. Коли зима зустр і
чається з весною, всюди настає 
свято.

Фотоколлаж зі святкуванння дня 
ліцею на с.4,5

Він піднісся до вершин людсь
кого духу, до вершин вселюдської 
любові, бо був найбільшим пат
ріотом України!

Хто це?
Умови вікторини на с.8

Тривають останні приготування 
до IV етапу Всеукраїнських олім
піад з базових дисциплін. Для 
багатьох змагання уже закінчи
лися. Пропонуємо ознайомитися 
з переможцями III етапу на с.З
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Поради в и п у с к н и к і в  

ліцеїстам
Підходить до завершення, здавалося 

б, звичайний навчальний рік, але кожен 
рік по-своєму особливий для одинадцяти- 
класників. Щоб бути готовими до несподі
ванок, які чекають на нас у новому етапі 
життя, я пропоную ознайомитися з пора
дами ще вчорашніх ліцеїстів, а на цей мо
мент уже студентів. Отож, після бліц-опи- 
тування серед випускників на запитання: 
"Що б ви порадили цьогорічним абітурієн
там при здачі ЗНО або вступі до ВНЗ?" - 
ми у відповідь отримали цікаві думки, які 
не залишать байдужих багатьох.

"ЗНО - це перш за все перевірка не 
тільки знань, а й нервів. Коли ти пере
живаєш, хвилюєшся, то забуваєш усе, 
що вчив протягом року (це я відчула на 
собі). Тому моя порада така: постаратися 
зберігати спокій і рівновагу, що допомо
же краще зорієнтуватися на тесті і дасть 
більші шанси отримати високий бал",- 
пише Побігун Марія, яка закінчила ліцей 
у 2012 році, а сьогодні студентка Львівсь
кого університету імені Івана Франка.

Порада другого випускника є не менш 
важливою: "Йдучи на ЗНО, не забувайте 
перевіряти свій пакет із документами, 
нестача якогось одного папірця може змі
нити ваші плани на майбутнє, не лінуй
тесь перечитувати інструкції щодо запов
нення бланків, а дані звіряти з тими, що 
є у вас у паспорті або у свідоцтві. Цього 
року, як і в попередніх, траплялися непо
одинокі випадки, коли через неуважність 
абітурієнти не були допущенні до ЗНО, і всі 
зусиля, зроблені протягом довгого часу, 
були марними",- повідомляє випускник 
2012 року Шевчук Дмитро який навчаєть
ся нині в університеті ім.Т.Г.Шевченка.

"Заздалегіть потрібно визначитися з 
навчальним закладом і ознайомитися зі 
всіма правилами прийому на навчання. 
Відомо, що при здачі документів потріб
но вистояти у довгій черзі, яка тягнеться 
не одну годину. А якщо документи пла
нуєш подавати у декілька університетів, 
то фізично неможливо побувати у кіль
кох місцях одночасно, тому в абітурієнтів 
з'явилася альтернатива: або їхати за сотні 
кілометрів від дому, аби тільки віддати 
документи, або ж подавати через інтер- 
нет, що є дуже комфортно, саме так я і 
зробила",- розповіла Селедець Ольга, яка 
навчається в Одеській юридичній академії 
(закінила ліцей у 2011 році).

Хочу додати від себе, що у нашому жит
ті зараз відбувається переломний момент, 
який веде до змін. Тому потрібно бути го
товим до усього, не боятися ризикувати і 
на відмінно закінчити навчальний рік, аби 
у майбутньому досягати великих успіхів і 
бути кращим у своїй справі. Усім бажаю 
нових звершень! У нас попереду велике 
майбутнє. Віримо у це!

Цимбалюк Анастасія

У 9-А класі є дуже багато творчих, 
активних і непересічних особистостей. 
Одна із них -  Тетяна Міщук. Тетяна - 
призер обласного конкурсу ім.П.Яцика та 
конкурсу, присвяченому Т. Шевченку.

- Як відомо, ти неодноразово брала 
участь у різних конкурсах, олімпіа
дах, виборювала часто призові місця. 
Скажи, Тетяно, як тобі це вдається?
-  Перш за все, це наполеглива праця. Ве
лику роль у моїх досягненнях відіграва
ла підтримка зі сторони батьків, друзів, 
учителів.

- Чи приносить тобі велике задово
лення участь у конкурсах з українсь
кої мови?
-  Звісно! Я ж українка, і мова моя - ук
раїнська! Тому ця справа не може не при
носити мені задоволення.

- Яке твоє найбільше досягнення?
-  Участь у Всеукраїнському конкурсі 
ім. Т. Шевченка.

Хочу розказати...
-  Кому ти завдячуєш своїми досяг
неннями?
-  С в о їм и  досягненнями я завдячую, на
самперед, моїй вчительці української 
мови та літератури Земцовій С.В.. А та
кож я хочу подякувати за підтримку своїм 
друзям та батькам.

- Чи хочеш ти пов'язати своє майбут
нє з поглибленим вивченням філоло
гії?
-  Звісно, як і кожен українець, я люблю 
свою рідну мову і ніколи не припиню її 
вивчати, але своє життя я хочу пов'язати 
з медициною.

- Що ти можеш порадити майбутнім 
учасникам конкурсів та олімпіад?
-  Для того, щоб чогось досягти, потріб
но наполегливо працювати, тому я рад
жу всім не зупинятися на досягнутому, 
завжди добиватися своєї мети і сміливо 
крокувати вперед.

Редька Діана
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[ЙШХІШШЕШІЕЙЗ °  ЕЕ КЁЩЭ
Руденко Денис 11-В 
Шабада Світлана 11-В 
Індивідуальна першість, 
учасник Всеукраїнського турніру 
Дворак Назарій 11-В 
Карпович Катерина 10-В 
Воляк Микола 10-В 
Керівник Бойко Оксана Сергіївна
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1.
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Мигас Сергій 11-Б
Індивідуальна першість, 
учасник Всеукраїнського турніру 
Андрущук Ірина 11-Б
Клец Анна 11-Б
Кельмис Юлія 10-Б
Ляшук Владислав 10-Б

Керівник Березан Ольга Веніамінівна

EScflaga
Дворак Назарій 11-В 1. Михалюк Марія 11-В
Михалюк Марія 11-В 2. Руденко Денис 11-В
Макарчук Марія 10-В 3. Ковалик Роман 11-В
Януш Сергій 10-В 4. Дворак Назарій 11-В,
Вавринюк Віктор 10-В 5. Никонюк Юрій 11-В

1.
2.

Т И
Керівник Карпіна Наталія Миколаївна Керівник Виклюк Ярослав Васильович

1 березня в обласному ліцеї міста Нововолинська відбулася зустріч учнів 1 0 - 1 1  
класів та батьків з виконуючим обов'язки Генерального консула Республіки Польща 
паном Кшиштофом Савіцькі, аби обговорити питання, що стосуються поступання на 
навчання до Польщі. Як зауважив гість ліцею, на сайтах нині публікується достатньо 
інформації про пропозиції від різних університетів.

Запрошені цікавилися умовами вступу до закордонних навчальних закладів, який вуз 
краще обирати, на яких умовах проходить вступ українців польського походження, а 
також мали нагоду задавати свої питання, що хвилювали, на які було дано відповіді.

До присутніх звернувся директор Нововолинського обласного ліцею-інтернату 
В.Й.Гутчинський і наголосив: «Дипломи про вищу освіту вишів Польщі на всі спеціальності 
підтверджуються в Україні Міністерством освіти України та Міністерством освіти Польщі».

На таке звернення консул все-таки відреагував й запевнив, що проблеми великі у 
тих, хто хоче з таким дипломом працювати в Україні.
- Чи є різниця між приватними вузами Польщі та державними?
-  Величезна. Завжди рекомендую тільки державні. У нашій країні в першу чергу див
ляться на диплом і надають перевагу державним вузам.

У рамках візиту до Нововолинська пан Кшиштоф Савіцькі зустрівся також з міським 
головою Віктором Сапожніковим та представниками громадської організації «Товариство 
польської мови і культури імені Михайла -  Клеофаса Огинського в місті Нововолинську».
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Цюник Іван на (11-А)
Кононович Марія (10-А)
Супронович Вікторія 9-А 
Андреенко Ігор (11-Г)
Карась Маріанна (11-А)
Качула Анастасія (10-А)

W .

Венгрии Тетяна (9-А) 
Король Ольга (10-А) 
Шалапай Ігор (9-А) 
Шпур Вадим (9-В)
Ми гас Сергій (11-Б) 
Пемпко Дмитро (10-Б) 
Мельничук Павло (9-Б) 
Козіброда Богдан (8-Б)

Никонюк Юрій (11-В)

Підгайний Антон (8-Б) 
Ляшук Владислав (10-Б) 
Матюхіна Вікторія (8-А)

- II м. з української мови та літератури
- III м. з української мови та літератури
- II м. з української мови та літератури
- II м. з англійської мови
- III м. з німецької мови
- III м. з німецької мови
- III м. з історії України
- III м. з історії України
- III м. з основ правознавства
- III м. з основ правознавства
- III м. з фізики
- III м. з хімії
- II м. з хімії
- II м. з хімії 
- 1 м. з хімії
- III м. з математики
- III м. з географії
- III м. з основ економіки
- III м. з географії
- III м. з біології
- III м. з трудового навчання 

Матвійчук Оксана (11-А) - II м. з педагогіки і психології 
Слюсарчук Максим (10-Г)- III м. з інформатики

- II м. з інформаційних технологій

22. Форманюк Тетяна (11-А) - III м. у міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика

23. Мі щук Тетяна (9-А)

24. Сеньчук Василь (11-А)
25. Вавринюк Аліна (10-А)
27. Мигас Сергій (11-Б)
28. Гу люк Ігор (11-А) 

Назарій (11-В)

■II м. у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
■ III м. у міжнародному конкурсі з української мови ім.П.Яцика
■ II м. у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка
■ II м. у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка
■ III м. у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка 
■II м. у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
■ III м. у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
■ III м. у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
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Холодна цариця відступає перед теплом, і сонце справді гріє, а не тільки світить. ; 

Коли зима зустрічається з весною, всюди настає свято. Так сталося і в нашому навчаль
ному закладі.

Якщо ви пропустили 21-шу річницю з Дня народження Нововолинського ліцею-інтер- 
нату Волинської обласної ради, то багато втратили. День почався з перегляду фільму 
про наше життя. Кіно було просто чудово змонтоване, адже в ліцеї працюють тільки 
професіонали своєї справи. Святкування подовжилось офіційною частиною, під час якої /  
директор ліцею Гутчинський Володимир Йосипович привітав учительський колектив, .* 
учнів та гостей. Пролунало безліч слів подяки та вітань з уст начальника управління; 
освіти міста Нововолинська Остапюка Миколи Павловича. З нагоди свята відбувся кон- \  
церт, учасники якого прекрасно підготувалися, тому заряджали глядачів позитивною 
енергією і хорошим настроєм на весь день.

Після урочистості учні восьмих та дев'ятих класів потішили нас «Святковим ярмар
ком», було справді дуже смачно. Все-таки наші майбутні господині попрацювали на 
славу.

День продовжився розважальною програмою «Шоумастгоуон». Усі учасники показали •  

творчі здібності та власну індивідуальність на сцені. Десять ліцеїстів перевтілювались; 
у зірок естради, а саме: Роман Ісопенко (10-А) став зіркою С.Звєрєвим; Генсіровська • 
Жанна (11-А) -  Лаймою Вайкуле; Вадим Бакун (10-А) -  Борисом Мойсеевим; Іванна *• 
Цюник (11-А) -  Тіною Кароль; Тетяна Форманюк (11-А) -  Леді Gaga; Яна Панасюк ". 
(11-А) -  Діаною Арбеніною; Крістіна Батишева (9-А) -  Ані Лорак; Юля Шевчук (9-А) *
-  Іриною Білик; Катерина Рибак (9-А) -  Джамалою; Роман Ковалик (11-В) - Григорій 
Лепс. Учасники повністю перевтілилися у зірок. Кожному вдалося відтворити вибраний 
образ та додати частинку себе у виступі.

Переможницею, згідно з глядацькими симпатіями, стала Яна Панасюк, яка виступила 
в ролі Діани Арбеніної. А Генсіровську Жанну з образом епатажної Лайми Вайкуле журі ; 
визнало достойною перемоги. "Шоумастгоуон" дало змогу конкурсантам отримати на- •. 
солоду на сцені, а глядачам під час перегляду - в залі.

А на завершення відбувся найочікуваніший конкурс усього навчального року -  «Міс 
ліцею -  2013». Цікаво було спостерігати, як представники десятих та одинадцятих 
класів, а саме: Винарська Оксана (10-А), Рябчун Юлія (10-Б), Пасічник Тетяна (10-В), 
Скібицька Анастасія (10-Г), Крощук Ірина (11-А), Бугайчук Тетяна (11-Б), Потапчук 
Світлана (11-В) та Ільчук Оксана (11-Г) боролися за право носити цей титул. Найцікаві
шим стало те, що усі учасниці 10-х класів здобули призові місця. Але через однакову 
кількість балів Винарської Оксани та Рябчун Юлії журі оголосило про рішення таємного 
голосування: 1-ше місце -  Рябчун Юлія, 2-ге -  Винарська Оксана, 3-тє -  Скібицька 
Анастасія. Щиро вітаємо представниць 10-А та 10-Б класів з перемогою. Через те, що 
наші судді дуже гуманні, вони відмітили всіх учасниць конкурсу «Міс ліцею -  2013».

День народження буває один раз на рік і це варте старанної підготовки, бо приносить 
численні позитивні емоції, багато посмішок та незабутні враження. А день народження 
ліцею - ще одна яскрава сторінка літопису навчального закладу.

Бартощук Богдана
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Здавна люди цінували д івочу косу. Вона завжди прикрашала дівчину: у свята та будні. І саме тому ми не могли залишити це 
без уваги, організовуючи концерт до Дня ліцею. Уперше був проведений конкурс «Яка краса -  довга коса!» У ньому брали участь 
учениці 8-9х класів.

На свято було запрошено спеціал істів перукарсько ї майстерностіу цій справі із салону краси "Катрін", які очолили журі разом 
із виховатилем Дудкевич Т. Ф. за їхн іми словами: "Усі зач іски бездоганні і по-своєму красиві, але ми змушені обрати найкращу і 
найкрасивішу". Отож, перше місце отримала Левадна Аліна (9-А клас) зі своєю моделлю Яйдельською  Вікторією (9-А клас), яка 
представила вишукане косоплетіння, що сподобалось усім. Друге місце зайняла Діана Дробот (9-А клас) зі своєю моделлю Евеліною 

Дробот, яка створила не менш красиву зачіску.
Усі були задоволені. Без сумніву, конкурс видався на славу. Сподіваємося. Що подібних заход ів буде організовуватися більше.

Міщук Тетяна, Редька Діана

Чарівність, ніжність, артистизм
фотоколлаж зі святкування дня ліцею
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Переваги фаху:
• цікава робота
• великі можливості для самореалізації
• професія з найбільшою соціальною від
дачею
• можливість додаткового заробітку
• більше можливостей для збереження 
свого здоров,я і членів своєї сім ,ї з най
меншими затратами

Недоліки професії:
• найдовший цикл освіти
• освіта одна із найдорожчих
• потрібна додаткова сертифікація
• максимальна відповідальність за життя 
і здоров'я людей
• рівень зарплати не завжди відповідає 
рівню відповідальності.

Де вчитися? Національний медичний 
університет імені О. Богомольця (15774
- 22352 грн.), Донецький національний 
медичний університет імені М .Горького 
(17800 - 18900 грн.), Одеський дер
жавний медичний університет (14720
- 18000 грн.), В інницький національний 
медичний університет імені М. Пирогова 
(14700 - 19200 грн.), Івано-Франківсь
кий державний медичний університет 
(15500 - 18500 грн.), Харківський націо
нальний медичний університет (15900
- 19200 грн,), Львівський національний 
медичний університет імені Данила Гали
цького (18300 - 20100 грн.), Львівський 
медичний інститут (12900 - 14900 грн.). 
(Вартість вказана за 2011\2012 рр., пер
ша ціна спеціал іст л ікувально ї справи, 
друга спеціал іст стоматології.)

Де працювати?
Медичні заклади, науково-дослідниць

кі інститути, служби порятунку, військові 
організації.

Особисті характеристики, необхідні 
для професії:

• схильність до природних наук
• гарне здоров'я
• стресостійкість
• бажання допомагати людям
• готовність до виправданого ризику
• відповідальність
Варто зауважити, що попри високе пок-

25 лютого 1871 світ подарував нам визнач
ну поетесу Лесю  Укра їнку, а 28 лютого 2013 
року 10-А на чолі із Сироваткою  Оленою Л е
онід івною  подарував нам захід  з нагоди ста 
сорок друго ї р ічниці дня народження нашої 
землячки. Виступ був присвячений рел ігій 
ним мотивам творчості волинянки. Л іцеїсти 
не просто розповідали її вірш і, а намагалися 
винести на сцену частинку Лесино ї душ і, час
тинку ї ї самої. Кожен вірш, що звучав зі схви 
льованих уст, ніби закликав нас все б ільш е і 
б ільш е закохуватись у творч ість великої пое
теси, у її  св ітосприйняття. Напевно, найб іль
ше всім запам 'ятався вихід  знайомої кожному 
Мавки, а також  динам ічний і захоплюючий 
сюжет із "Одерж имої" (монолог Міріам у вико-

Прпфесійний вибір
ликання майбутніх л ікарів, у закладах, 
де вони навчаються як, ніде присутня 
корупція. Це явище в корені аморальне 
і є надія, що з часом зникне. Проте зараз 
це реальність і до неї потрібно бути гото
вому. Перш за все повинне бути усвідом
лення того, що ніхто не навчить ту люди
ну, котра сама не захоче навчитися.

Коментар:
Леся Павличко, лікар -стоматолог:
Багато хто вважає, що лікар-стомато- 

лог не надто складна професія, і при не- 
кваліф ікованому лікуванні не може при
звести до тяжких ускладнень. Насправді, 
при поганому л ікуванні можуть розвину
тися найрізноманітніш і ускладнення, від 
видалення зубів у кращому випадку, і в 
гіршому -  запальні процеси щелепно- 
лицево ї д ілянки. Кожен стоматолог від
повідає не лише за естетичну помішку, 
а й за здоров'я людини в цілому. При 
неправильній дезинф екц її медичних при
борів є ризик заразити пацієнтів різними 
вірусними та інфекційними захворю ван
нями. Щодо специф іки роботи, то лікар 
не знає стан здоровя пацієнтів, до того 
ж вони можуть обманювати або навіть не 
здогадуватися, що є носіями небезпеч
них захворювань.

Найбільше мені подобається в роботі, 
як, напевно, і кожному л ікарю, допомага
ти людям. У стоматології, крім створення 
естетики, існує ряд інших проблем. Адже, 
крім того,що зуби повинні бути гарні, 
вони ще й мають здатність боліти. Хто, 
як не стоматолог, врятує в такій ситуації. 
Проте не кожен може бути стоматоло
гом, адже свою роботу потрібно любити. 
Це велика відповідальність, витримка, 
вміння слухати, знаходити сп ільну мову 
з різними людьми, приймати правильне 
рішення. Важливо перш за все бути пси
хологом і аналізувати ситуації, які скла
лися з пацієнтами. Найважливіше, на мій 
погляд, не помилитися у виборі професії. 
Адже якщо робота не до душ і, то стовід
соткової віддачі ніколи не буде.

Наталя Істоміна, випускниця

нанні Анни М альчевської). Без сумн іву, дуже 
ц ікавою  була інсценізац ія  поеми "На руїнах". 
Новоспеченим акторам настільки вдалось пе
ренести нас у дух далеко ї епохи, що навіть 
звичайні простирадла здавалися справжнім 
убранням стародавн іх іудеїв. На завершення 
вустами Марії Кононович прозвучали наставні 
нотки "Contra spem  spero", які закликали нас 
без над ії сподіватися. От ми і сподіваємось, 
але з надією! Хай пробачить нас Леся за таку 
маленьку поправку у її безсмертних словах. 
Сподіваємось, що цей зах ід  залиш ив у серці 
кожного хай маленький, але теплий слід. Мені 
особисто він дуже сподобався

Аліна Вавринюк

Театральні зустрічі

“Зроблено з душею"
Мені здається, життєве кредо Окса

ни Іваницької звучить приблизно так: 
«Ви ще не були в театрі? Тоді ми йдемо 
до вас!». І справді, прийшла. Здається 
зима, вирішила під кінець зробити л іце їс
там прощальний подарунок -  і дала нам 
можливість насолодитися виступом тала
новитого моноактора. Кожен радів. І не 
тільки тому, що виступ звільнів нас від 
уроку (хоча були й такі). Просто ми в ідчу
ли на собі щось вище і глибше, ніж просто 
завчені слова. Ми відчули прекрасне не 
лише на слух і зір, а й, здається, на дотик 
і запах. Так і хочеться сказати, копіюю
чи Лесю Українку: «Воно пахло зів'ялими 
трояндами». До речі, не дарма я згадала 
про Лесю. Саме їй був присвячений виступ 
для десятих класів. А ще -  В.Стефанику 
та О .Кобилянській, які також, якось так 
несподівано знайшлися в залі серед на
ших ліцеїстів. О, скільки любові було у 
акторському «Пане Стефанику!». А щодо 
Ольги Кобилянської, то тут взагалі, зда
валося, діяла якась магія. Нею невільно 
стала також Оля, але Король. Можливо, 
колись вона вирішить змінити кілька букв 
у прізвищі, і тоді Оксану Іваницьку можна 
буде, не лукавлячи, назвати провидицею. 
Узагалі від цієї зустрічі в усіх залишили
ся лише позитивні враження. І якщо вже 
писати про неї, то лише з поміткою на по

лях: «Зроблено з душею».

Аліна Вавринюк

Знову реальність,
Знову ці люди,
Знову холодний чайу рощвій посуді... 

£  перебуваю мщдвома світами -  
(.Реальність та мрії стали мілинами.

X  оптиміст і вірю в яскраве майбутнє. 
X  знаю: попереду незвичайне щось буде.

Катерина Кудацька

Ми будемо сподіватися з надією



8 Б ер езн я  -  це не ли ш е М іжнародний ж ін очи й ден ь. ^

Це свято  ж ін ки  -  м атері, ж ін ки  -  берегині, ж ін ки  -  богині.
Пройшовши крізь віки, воно не л и ш е н е  

втратило значущості для кожного з нас, а й 
набуло особливого статусу. Не забули про 
цей день і ми, ліцеїсти. Ось чому у перед
день 8 березня представники нашої сильної 
половини приємно порадували своїх учи 
телів, вихователів, колег та однокласниць. 
Та чи не найбільше запам'ятався урочистий 
концерт, присвячений цьому прекрасному 
святові, який відкрила Сироватка Олена Ле
онідівна зворушливо-чарівною  поезією про 
жінку. Своїми піснями радували Цюник Іван- 

на, Генсіровська Жанна, Бартощук Богдана. Ми мали змогу насолодитися ніжним 
вальсом та спортивним танцем зі стрічками. Та все ж надзвичайно приємно прийма
ти вітання у жіночий день саме від сильної половини, наших захисників, чи не так? 
Чудовий вірш про маму прочитав учень 10-В класу Горун Дмитро, а пісні подарували 
Калюк Станіслав та Ковалик Роман. Композиція «Я бажаю...» у виконанні Дворака 
Назарія завершила цей чудовий захід.

Присутні були приємно вражені від побаченого, а теплі побажання довго ще раду
ватимуть та зігріватимуть душ у своєю щирістю та теплом.

Ірина Борисюк
.  .

  • . . . • •  ’ *• • • .

"Моя лю бов та  вдяч н ість л ети ть  до вас '• 
ч ер ез океан  із Ваш ингтону..."

Продовження. Початок на с. 1

Ліцей має прекрасну особливість, схиль
ність до партнерства між вчителями та 
учнями. Нам довіряли, я переконана, 
що довіряють учням і зараз. Я особливо 
вдячна вам, любі вчителі, за ті моменти, 
коли нам давали свободу і можливість 
втілювати свої ідеї. Я також дуже вдячна 
тим вчителям, які давали нам дуже ба
гато матеріалу та інформації і знаходили 
правильні мотивації, щоби змусити нас 
працювати. Завдяки ліцею я відчула, що 
таке смак дослідницької роботи, чим про
довжую займатися і сьогодні. Саме тут я 
зробила свої перші наукові роботи про 
постмодерну поезію, Юрія Андруховича, 
які писали для Малої академії наук. Тому 
для мене на сьогоднішній день особливо 
важливим є момент усвідомлення того, 
наскільки змінили нас ті вчителі, які ак
тивно були з нами упродовж навчання. 
Ви зробили нас іншими людьми, швидше 
не іншими, а допомогли знайти нам шлях 
до самих себе. І тут пригадується історія 
про хитромудрого, давньогрецького героя 
Одіссея, який зміг вирахувати Ахіллеса 
серед натовпу жінок, бо переодягнувся в 
ж інку також. Одіссей розклав перед д ів
чатами розкішні прикраси і також зброю: 
лук, стріли... Ахіллес розкрився на тому, 
що його рука невільно потягнулася до 
лука. І ця історія, як на мене, має дуже 
цінний зміст, тому що ми повинні усв і
домлювати силу того моменту, коли нам 
дається можливість вибору. Адже ми роз
криваємося через власні смаки, в ідкри
ваємо своє обличчя до світу. І так було з 
нами, траплялося уже в ліцеї. Тому, звер
таючись до теперішніх ліцеїстів, раджу

вам дуже серйозно ставитися до власних 
цінностей, бо ліцей уже є вашою першою 
перевіркою на те, до чого ви схильні в 
майбутньому. Важливо також і те, що за 
межами ліцею світ ще більш цікавий, різ
номанітний і більш конкурентний.

Тому моє заповітне бажання сьогодні 
-  нехай ліцей наповнюється інновація
ми, нехай відкриваються нові навчальні 
програми, лабораторії, дискусійні плат
форми. Я би дуже хотіла бачити ліцей як 
молодіжний, дослідницький заклад, як 
середовище, де активно обговорюються 
різні новинки наукового життя, проблеми 
сьогодення, дає можливість вивчати різні 
іноземні мови, де працював би кіноклуб 
і демонструвалися якісні фільми, де учні 
вчаться критично мислити і вже зараз 
ставити під сумнів те, що відбувається 
навколо у світі.

Я щиро бажаю, щоб випускників ліцею 
невдовзі можна було б зустріти, побачити 
не лише серед студентів українських та 
польських університетів, що вже є, бе
зумовно, великими досягненням, але й 
також віриться, що ліцеїсти скоро будуть 
студентами Гарварду, Кембріджу, Стен
форду та інших топ-університетів світу.

Я бажаю ліцею постійного пошуку, 
руху вперед і нових амбіцій, тому що, я 
переконана, що саме це триматиме нас 
на гребені хвилі, у такому інтенсивному 
стрімкому сьогоденні. Я вас дуже люблю і 
надзвичайно ціную, а моя любов та вдяч
ність летить до вас через океан із Вашин
гтону в Нововолинський ліцей. Вітаю вас 
зі святом! Па-па!

Лілія Куль, Вашингтон



Ліцеїст 8
. ..Д о б р е  ж ит ь  

Том у, чи я  душ а і дума  
Д о б р о  н авчи лася  л ю б и т ь!

Т. Ш ев чен к о

У  березні м и вшановуємо нам ’ят ь Т.Г. Ш евченка. Сьогод
ні йому вже 199 років. Н еперевериіений світ оч української 
культури, геніальний поет, худож ник, м ислит ель Тарас 
Григорович Ш евченко відомий в іст орії України як непо
хит ний поет  за її  держ авну незалеж ніст ь та політ ичну  
самост ійніст ь, за повне визволення українського народу  ' 
від національного й соціа/іьного гноблення. Тарас Ш евченко  < 
піднісся до верш ин лю дського духу, до верш ин вселюдської', 
лю бові, бо був найбільш им пат ріот ом України, заповідав', 
нам лю бит и свій народ, плекат и свою  культуру.

«Він поет  усього лю дст ва, - т ак сказала про Кобзаря  
відома англійська політ ична діячка П олін Бентлі. -  Тарас 
Ш евченко виходит ь за м еж і однієї країни. Його заклик до 
брат ерст ва її лю бові, до правди її справедливост і, а над усе 
-  до волі, м ає всесвіт нє значення». П ідт вердж енням  цьому  
є т ой факт, що т вори м ит ця видавалися за кордоном по
над 300 разів і перекладалися на 147 м ов світу. Вдивовиж у  
факт, що не м ає аналога у  світ овому письменницт ві: на 
240 ш евченкових т ворів, які ст ановлят ь його «Кобзар», 
композит орами складено понад 500 м узичних творів.

М и запрош уєм о ліцеїст ів т а всіх охочих, хт о чит ат име  
цю газет у, долучит ися до спадщ ини поета, взявш и участ ь 
у вікторині.

Умови: відповіді на вікт орину приймаю т ься редколегією  
газет и «Ліцеїст » у перш і т ри дні після весняних канікул. 
Робот и повинні бут и оф ормлені акурат но. Кож ен учасник  
конкурсу в оф ормлення виконаної робот и м ож е внест и  
якусь «родзинку». Н а перем ож ців чекаю т ь призи!

Вікторина «Шлях до Тараса»
1. Дівоче прізвище матері Т.Шевченка?
2. Скільки років Тарас пробув у кріпацтві?
3. Назвіть перший поетичний твір Т.Шевченка, написаний до 

викупу з кріпацтва.
4. Про який твір П.Куліш сказав: «А драма Ваша -  кровавая 

бойня, от которой поневоле отворачиваешся»?
5. Яким псевдонімом підписував повісті Т.Шевченко?
6. Назвіть перший твір історичної тематики.
7. До якої поеми стали епіграфом слова з Біблії: «Коли хто гово

рить: люблю Бога, а брата свого ненавидить -  лжа оце»?
8. Скільки творів входить до збірки «Кобзар» сьогодні?
9. Які картини запропонував Т.Г. Шевченко на випускному ек

замені?
10. Скільки портретів намалював Шевченко?
11. Куди був вкинутий поет внаслідок арешту?
12. Написати, які події в житті Шевченка відбулися у вказані 

роки: 1814 p., 1831 p., 1838 p., 1840 p., 1845 p., 1847 p., 
1857 p., I860 p., 1861 p.

13. Якого походження прізвище Шевченко?
14. Що ви знаєте про альбом «Живописна Україна?
15. Коли і де Т.Шевченко був перепохований? Розкажіть історію 

перепоховання.

; Поради психолога
; Люди, котрі часто ображаються, ризикують захворі

ти виразкою шлунка.

Виявляється, негативні емоції відображаються не лише на нер
вовій системі, але й можуть приводити до захворювань внутрішніх 
органів. Найнебезпечніш і почуття, як показують дослідження ме
диків, - ЗЛІСТЬ, ОБРАЗА, АГРЕСИВНІСТЬ, НЕНАВИСТЬ, КОМПЛЕКС 
НЕПОВНОЦІННОСТІ, СТРАХ.

Наприклад, почуття ОБРАЗИ послаблює імунну систему, може 
викликати проблеми зі шлунком і стравоходом, призвести до інфарк
ту. СТРАХ, ФОБІЇ (панічний страх самотності, хвороби, смерті, втрати 

•коханої людини чи роботи) діють на статеву систему. АГРЕСИВНІСТЬ 
їможе викликати виразку шлунка, підвищити кров'яний тиск. КРИ
Т И Ч Н ІС Т Ь  грозить появою болю в м 'язах, постійною втомою.
; ЛЮ БОВ - найсильніше почуття, яке протистоїть руйнівній силі 
негативних емоцій. Якщо ж ви не відчуваєте цього почуття, ради
мо виправити положення. Кожен день розпочинайте з думки про 
любов. Повторюйте: "Я люблю себе, кожна моя клітиночка напов
нюється любов'ю , любов ллється через край. Я люблю цей світ, цей 
світ любить мене. Я люблю всіх, і всі люблять мене."Таким чином, ви 
отримаєте заряд позитивної енергії на весь день.

*  ...................      Рурська Г.К.
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