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Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

23.10.2013 р. у м. Києві від
булося нагородження сти
пендіатів Президента Ук
раїни. Приємно, що серед 
них і учень нашого ліцею 
- Козіброда Богдан.

Ю е н ь  з н а н ь

Це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і загаль
ним для всіх, і особистим для кожного. Саме цього 
дня ліцейні коридори наповнені радісного сміху дітей 
та такого добродушної та приємної метушні.

Ліцеїсти вишикувались у величний ряд. Із перших 
хвилин увага була прикута до милих восьмикласни
ків, а потім мимоволі перейшла та припала до рідних 
одинадцятикласників, яким доведеться сумлінно пра
цювати у цьому навчальному році.

Свято розпочали з традиційного виносу прапора. 
Пафосна мова ведучих, а саме: Шалапая Ігора (10-А) 
та Шевчук Юлії (9-Б), робили свято ще урочистішим 
та грандіознішим.

Надзвичайно приємно було слухати нашого шанов
ного директора - Лазаренко Юрія Олександровича, 
для якого ця подія знаменувалася першим близьким 
знайомством з ліцейним братством. Бентежної ніж
ності та сентиментальності додали щирі слова Тиш- 
ковець Галини Михайлівни, чия дочка навчається у 
ліцеї вже четвертий рік.

Власними враженнями від першого дня у випускно
му класі поділилися, учениці 11-А класу, Кононович 
Марія та Король Ольга, які натхненно висловили свої 
побажання усьому ліцейному товариству.

Сонячні промені тендітно обгортали небо та землю, 
а наші ліцеїсти з усмішками на устах зустрічали но
вий навчальний -  цікавий, барвистий і повний нових 
знань.

Марія Кононович,

учениця 11-А класу

Гаряча лінія Сьогодні в номері:
21 вересня 2013 року відбулася традиційна зуст
річ 11-класників, їх батьків із викладачами ВНЗ.

Ліцеїсти продемонстрували свої таланти у кон
курсі «Крок до зірок».

Відбулися вибори президента ліцею.

• Відбулися обласні турніри, у яких ліцеїсти брали 
активну участь.

• Лауреатом обласного конкурсу юних літераторів 
стала Вавринюк Аліна, учениця 11-А класу.

• Нові обличчя влади....................................  с.2,3

• Я - абітурієнт, або Куди вступати., с.2,5

• Знай наших.....................................................  с.5

• Ось і познайомилися.................................. с.6

• “Крок до зірок” .............................................  с .7



Ліцеїст 2

Кожен ліцеїст знає, що у нас новий ди
ректор. Звичайно, у загальних рисах про 
нього чули всі, але цього недостатньо. Тож 
давайте ми познайомимося з ним ближче, 
дізнаємося про плани, які він будує для на
шого колективу. Візьмемо інтерв'ю у шанов
ного Лазаренка Юрій Олександровича...
- Ю рію О лександровичу, ви у нас пер
ший рік, дозвольте запитати, які вра
ж ення від ліцею ?
- Якщо говорити про дітей, то я ними задо
волений. Прагнення до знань, уважність та 
дисциплінованість в учнів на вищому рівні.
-  Не буду питати, що вам тут не подо
бається, спитаю  кращ е, що ви хочете  
та плануєте змінити чи вдосконалити?
- Ще тільки прийшовши у ліцей, я прагнув 
змінити його життя на краще, втіливши у ре
альність ряд ідей... Почнемо з гуртожитку...

Перша зміна - закупка бойлерів та їх 
встановлення у санітарних кімнатах, гаря
ча вода є у кожного вдома, а у гуртожитку 
до цих пір це було досить рідкісне явище. 

Друга - монтування додаткових розеток.
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Третя - ще один телевізор.
Четверта - довгоочікуване підключення 

мережі Інтернет, проте треба зауважити, 
що соцмережі та інші сайти, що не допо
магають у навчанні, будуть автоматично 
блокуватися.

П'ята - у найближчому майбутньому 
старшокласникам буде заборонено захо
дити у кімнати молодших.

Шоста - у бібліотеці з'явиться новий 
комп'ютер та принтер.

Сьома -  склад перетворюється у читаль
ний зал на 60 місць, тепер учні зможуть ще 
краще готуватись до уроків, літератури.

Восьма, що стосується безпосередньо нав
чальної частини, - додаткові парти у класах.

Дев'ята - встановлення зовнішнього ос
вітлення та посилена співпраця з право
охоронними органами (охорона працює не 
вдень, а з 20:00 до 01:00, до обов'язків охо
ронців - регулярне обслідування території 
ліцею).

І  на кінець, десята, про яку уже давно хо
дять чутки, - встановлення відеоспостере- 
ження по всій території ліцею, не факт, що 
камери будуть фіксувати лише зображення, 
цілком можливо, що і звук (тож добре думай
те, перш ніж щось сказати або зробити).
-  Дякую , ми будемо уваж но слідкува
ти за втіленням кож ної з вищ еподаних  

ідей. Нам відомо, що ви колиш ній ви
пускник ліцею . Що покращ илось, а що 
погірш илось з часів ваш ого навчання?
- Чесно кажучи, у мене склалося враження, 
що діти почали приділяти менше часу нав
чанню, напевно, це викликано наявністю ве
ликої кількості розваг, зокрема соцмереж.
- Ми знаємо, що до того, як очолити
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ліцей, ВИ посилено займ ались науко
вою діяльністю  і досягли величезних  

успіхів, брали участь у багатьох кон
ф еренціях, турнірах та олімпіадах (ви 

вж е маєте дві вищ их освіти і зараз здо
буваєте третю ,чи не так?), що тепер  
плануєте робити, адж е робота дирек
тора вимагає неабиякої самовіддачі?
- Так, я навчаюсь зараз на правознавчому 
факультеті. Це правда, що директор - робо
та відповідальна, але наука завжди відігра
вала і відіграє важливу роль у моєму житті. 
Як тільки у мене з'явиться достатньо віль
ного часу, я знову візьмусь за написання 
наукових робіт, відновлюся в аспірантурі.
-  Нам також  відомо, що раніш е ви ре
алізовували себе у сф ері б ізнесу. Що 
спонукало вас повернутися до викла
д ацької д іяльності?
- Загалом, я і не покидав цієї діяльності. 
Своє неофіційне вчителювання я розпочав 
ще на другому курсі інституту, де інколи 
проводив лекції замість викладача. Потім, 
працюючи у банку, я мав обов'язок прово
дити навчальний курс менеджерів з усієї 
країни. У бізнесі я досягнув багато, але 
2008 рік відзначився у житті кожного, ця 
економічна криза мала вплив і на мене, 
повернувшись з Києва, я майже одразу 
розпочав вчительську кар'єру.

Що ж, це, напевно, все, що цікавить 
"Ліцеїста" у даний час. Дякуємо за те, що 
виділили нам достатньо часу і щиро від
повіли на всі запитання. Бажаємо вам ус
піхів у досягненні поставлених цілей.

Ірина Тишковець, 
учениця 11-А класу

найкращі, найрозумніші. Але, звичайно, 
є і мінуси. Пари інколи здаються занудни
ми. Як усюди. Але про ЛНУ все ж із впев
неністю можна сказати, що це кращий з 
українських університетів.

Віталій, студент ЛНУ ім. Івана Франка:
- Мій вуз, без сумніву, найкращий. Ось 

уже як три роки навчаюся на географіч
ному факультеті. Мабуть, це був найвдалі
ший вибір у моєму житті. Географічний 
виділяється з-поміж всіх інших факультетів 
практикою. Це незабутні емоції, подорожі, 
походи... Якщо ви сюди вступите, дійсно, 
ви ніколи не пошкодуєте!

Анна, студентка Національного універ
ситету харчових технологій:

- В університеті я навчаюсь перший 
рік, але вже можу сказати, що він досить- 
таки не поганий. Надіюсь, що навчання 
буде якісним. Викладачі у нас є різні, але 
здебільшого це «фанати свого предмета», 
тобто їх знання дійсно глибокі і ґрунтовні. 
27 вересня буде день туризму, надіюсь на 
хороше проведення часу. І взагалі у на
шому навчальному закладі багато різних 
заходів, концертів тощо.

університету харчових технологій. Усі вони 
переконували вступати саме до їх вузів 
та запевняли, що саме у них готують до 
найцікавіших та найпотрібніших на ринку 
праці професій. Вислухавши викладачів, 

ми вирішили опитати ще й студентів 
цих навчальних закладів і попросили 
їх розповісти про свої альма-матер.

Андрій, студент Луцького націо
нального технічного університету:

- Я навчаюсь у дуже хорошому уні
верситеті. Той, хто справді вчиться, 
здобуває тут якісні знання. Подоба
ються викладачі та їх підхід. Вони 
завжди допоможуть, якщо є потреба. 
Є досить-таки непоганий гуртожиток, 
який знаходиться недалеко від ЛНТУ. 
Не подобається лише те, що інколи 

ставлять забагато пар.
Оксана, студентка ЛНУ ім. Івана Фран

ка:
- Заклад -  просто супер! У нас настіль

ки багато розумних, начитаних, цікавих 
викладачів, які ставляться до студентів 
з розумінням і бажанням чогось навчити. 
Дуже цікаво вчитися. Студенти -  тільки

зацікавлені в тому, щоб до лав їхнього сту
дентства влилося якомога більше ліцеїстів. 
Цього разу до ліцею прибули викладачі 
Національного університету «Львівська 
політехніка», ЛНУ ім. Івана Франка, ЛНМУ 
ім. Данила Галицького, Нововолинського 
факультету ТНЕУ, Луцького національного 
технічного університету та Національного

21 вересня у стінах Нововолинського 
ліцею-інтернату відбулася зустріч з пред
ставниками ВНЗ.

Наш ліцей має тривалі зв'язки із багатьма 
університетами України та Польщі. Усі вони



з Ліцеїст

Нові обличчя влади

20 вересня в Нововолинському ліцеї-ін- 
тернаті Волинської обласної ради відбули
ся ви-бори президента. Ліцей радо зустрі
чав претендентів на цю роль:

Шалапай Ігор (10-А клас),
Гнатюк Коля, 11-Г клас,
Король Ольга, 11-А клас.

Вибори пройшли, як завжди, дуже цікаво 
та яскраво. Кожен із учасників представив 
свою програму і переконував, що саме він 
гідний цього звання.

Минуло три хвилюючих дні. Підрахували 
всі голоси і ... 24 вересня у вівторок зібрали 
засідання в актовому залі і урочисто ого
лосили переможця. Це єдина леді серед 
номінантів - Король Ольга. Місце заступни
ка посів Шалапай Ігор, а Гнатюк Коля став 
старостою ліцею-інтернату.

Директор, Лазаренко Юрій Олександ
рович, привітав «Ліцейну владу» з новим 
етапом у їхньому житті і побажав твор
чості, ентузіазму, цілеспрямованості у їхній 
діяльності.

Ми зв е р н у л и ся  до н о в о сп е ч е н о -  
го п р ези д ен та  із за п и та н н я м и , і 
о сь  що вона нам в ід п о в іл а .

- Щ о стало  ви р іш а л ьн и м  для  

зд ій сн е н н я  т в о є ї м р ії?
- Кожна людина із власної практики 

розуміє важливість відданості своїй 
справі на шляху до успіху. Саме від
даність своїй мр ії стала вирішальним 
рушієм для ї ї  здійснення.

-  Я к  ти п о го д и л а ся  стати  п р е те н 
д ен то м  на р о ль п р е зи д е н та ?  Що 
те б е  сп о н у к а л о  брати  у ч а сть  у п е 
р е д в и б о р н ій  кам п а н ії?

- Спочатку мені здалося, що мої 
плани безнадійні. Але все ж я нава
жилася зробити відчайдушний крок і 
не помилилася.

-  К ом у  ти хотіл а  б ви сл ови ти  п о 
д я к у  і хто  те б е  п ід тр и м ув а в  у ц ь о 
му ви б о р і?

- Я сердечно вдячна моїй родині, 
вчителям і, звісно, однокласникам

за величезну підтримку, вони змогли 
мене підбадьорити і загартувати дух, 
коли сама я впадала у безнадію.

- Щ о ти в ід ч у в а л а , о ч ік ую ч и  р е
зу л ь та т ів  го л о су в ан н я ?

- Не раз перед дзеркалом повторю
вала слова промови, але хвилювань 
від цього не зменшувалось. Особли
во нелегко було чекати результатів 
голосування. Навіть в останні хвили
ни перед оголошенням результатів я 
була абсолютно невпевнена у пере
мозі. Кандидати були гідні, що робило 
гру захоплюючою. Ейфорія перепов
нювала усю мене після домінування. 
А я лише повторювала: «Невже? Не
вже?».

Тож, любі ліцеїсти, ніколи не зда
вайтесь та ідіть до своєї мети.

Мар'яна Войтович, 
учениця 10-А класу
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Марина, студентка ЛНМУ ім. Данила Га- 
лицького:

- Поки мені все подобається. Предмети 
найбільш пов'язані з вивченням людського 
тіла, як-от анатомія. Викладачі хороші, ло
яльні. Скільки наслухалась, коли готува
лася сюди вступати: і що тут все за гроші, 
і що модулі без грошей не здаси, і що без 
тих же таки грошей на державне не пот
рапиш.. Але коли вступила, зрозуміла, що 
це все неправда. Один недолік -  є пред
мети, з яких практичні заняття відстають 
від лекційних. Та й після школи навчання 
дається трохи важче. Звикла до «халяви», 
а тут потрібно вчити все і постійно.

Ігор, студент Національного університе
ту «Львівська політехніка»:

- «Львівська політехніка» - один з 
найпрестижніших вузів України. Хороші 
викладачі, досить смачно готують в їдаль
ні. Оскільки в «політесі» навчається бага
то цікавих, неординарних особистостей, 
то завжди є хороша компанія. Увесь час 
якийсь рух: прослуховування, вечірки, 
спортивні змагання... Тут ніколи не буває 
сумно.

Ліза, студентка Національного уні
верситету «Львівська політехніка»:

- Я навчаюсь на факультеті архітек
тури і вважаю, що кращого університе
ту для освоєння цієї професії не знай
ти. Усі студенти дуже відповідально 
ставляться до навчання, а викладачі 
чітко та доступно розповідають теми, 
справедливо оцінюють студента, звер
таючи увагу на його старання.

Віталій, студент Нововолинського 
факультету ТНЕУ:

- На нашому факультеті дружній викла
дацький та студентський колектив, життя 
наповнене яскравими фарбами, ніхто тут 
не сумує. Навчання якщо і здається важ
ким, то це лише спочатку. Коли ти вже на 
четвертому курсі, ніякої важкості і близь
ко немає. Мінус, як на мене, один -  відсут
ній медпункт, але, за словами керівників 
закладу, це в найближчому майбутньому 
зміниться.

Отже, кожен з університетів хороший 
по-своєму. І лише абітурієнтам вибирати, 
з яким із них варто пов'язати найкращі 
роки свого життя. Від себе додам, що на

базі Нововолинського ліцею-інтернату ор
ганізовано підготовчі курси Національно
го університету «Львівська політехніка», 
Львівського національного університету 
ім. Івана Франка та Національного універ
ситету харчових технологій. Навчання на 
цих курсах може додати до результатів 
ЗНО ще 20 балів. Тож не баріться. Запис 
на підготовчі курси триває до 15.10.13 р.

Аліна Вавринюк, 
учениця 11-А класу
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І ось уже пройшов місяць мого 
навчання у ліцеї. За цей місяць ми 
багато з чим познайомилися і зроби
ли, але з чого все починалося? Так, 
саме з першого уроку, і з першого 
дзвінка.

Йдучи довгими сходами, здавало
ся, що вони ніколи не закінчаться, 
і в голову закрадалися різні думки. 
Ми дуже хвилювалися: як тебе спри
ймуть, що подумають, які будуть 
вчителі і однокласники?

Але ось і двері. Відкривши їх, ти 
вловлюєш не менш схвильовані пог
ляди, і розумієш, що буде складно, 
але вже ніколи не буде, як раніше.

І все закручується... Навчання, 
знайомства, друзі, і вже здається, 
ніби ти давно їх знаєш, і хоч інко
ли говориш погане, насправді дуже 
хвилюєшся і любиш.

І, напевно, кожен хоче сказати 
«дякую» всім тим, хто підтримував 
нас у цей тяжкий час, всім тим, хто 
був поряд, хто не давав нам опусти
ти руки, нашим вихователям, вчите
лям і батькам.

І ось я впевнено можу назвати це 
місце моїм домом, адже всі тут для 
мене рідні.

Анастасія Микитюк, 
учениця 8-Б класу

Почався новий навчальний рік у 
нашому ліцеї. Для восьмикласників 
-  перший. Ось думки кількох учнів з 
восьмого класу.

- У ліцеї мені дуже сподобалося,- 
каже учениця Вовк Мар'яна. - Різні 
заходи на кшталт дискотек чи кон
цертів роблять навчання в цій школі 
більш цікавим та веселим.

Що ж, з цим важко не погодити
ся. Справді, вчитися тут краще, ніж 
деінде. У ліцеї діти зможуть відчути 
себе дорослими. Адже такі п од ії, як 
вибори президента ліцейного братс
тва, відбуваються в житті школярів 
не щодня!

Ось думка інших учнів:
- Мені подобається тут навчатися. 

Це школа, в якій поглиблено вивча
ються предмети, що потрібні будуть 
при виборі професії у майбутньому.

- А я помітив, що вчителі добрі 
та гуманні! До речі, також звернув 
увагу на те, що тут дуже привітні 
учні, які тебе вислухають, порадять 
і допоможуть. Подобається, що стар
шокласники завжди підтримують і 
підбадьорюють.

Дмитро Осадчий, 
учень 8-А класу

Холод у щішенязс
Я чую людей, але не слухаю. 
Безглузді розмови, пусті серця.
Лише холодним вітром дихаю.
Це як забрати пензля у митця.

Зустріч із міліціонером
Ліцей завжди влаштовує нам зустрічі з досить 

цікавими людьми. 24 вересня учні 8-9х класів 
були запрошені на бесіду із старшим сержантом 
кримінальної міліції у справах дітей - Валерієм 
Сергійовичем Вавіловим. Розмова дискусійного 
характеру була присвячена темі «Правопорушен
ня серед підлітків». Працівник внутрішніх органів 
розповідав ліцеїстам про наслідки шкідливих зви
чок і вживання алкоголю, куріння, використання 
нецензурної лексики підлітками у громадських 
місцях. Присутніх зацікавило, які покарання може 
нести за це неповнолітня особа.

Учні нашого ліцею не є байдужими, тому актив
но підключилися до бесіди і задавали багато пи
тань працівнику міліції, у яких треба бути обізна
ним кожному сучасному підлітку. Загалом вийшла 
досить захоплююча та пізнавальна бесіда.

Ось так пройшла ще одна зустріч у стінах лі
цею.

Вікторія Бобик, 
учениця 9-А класу

Цей холод затаївся у моїх кишенях,
У них немає більше твоїх рук,
Немає повітря навіть у легенях,
Твої слова -  лише порожній звук.

Уже, напевно, все приречено,
А давай втечемо в мій сон?
Там не треба говорити реченнями,
Й не задзвонить в тебе телефон.

На жаль, лиш сон...

Марія Панасюк, 
учениця 11-Б класу

Мені болить байдужість
не до мене, а моя. 

Я знаю: завжди буде з ким попити кави 
І, натягнувши чорні окуляри,
Лукавити: «У Вас таке життя!»

Мені болить не одинокість,
а її відсутність. 

Так хочеться, та нікуди втекти.
А в мене є душа, що прагне самоти.
Бо щастя -  це свобода,

а не чиясь присутність.

Мені болить не світ, скоріше я сама.
Мені болить, що я не знаю хто я.
Що люди вірять, що існує доля,
І що ніхто не вірить в чудеса.

Аліна Вавринюк, 
учениця 11-А класу

Манить туман твої очі,
Ніч сповива твою суть, 

і Тліють недоспані ночі,
: Хмари бездонні зовуть.

Кричи, кричи щосили,
Вітер розвіє твій дзвін.

> Лети, лети , безкрила!
В вирій небесних змін.

: Знайди себе, пізнай життя,
: Іди вперед, не обертайся.
Почуй усе: і клятву, й каяття.

: Стерпи весь біль. Нізащо не здавайся.

і Твоє ім'я -  поступки і слова, 
і Твоє буття -  це право на політ.
; Запам'ятай, що ти -  людина, ти жива,
І Скоріше витри сльози. Йди у світ.

Діана Киричук, 
учениця 9-В класу
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Він не рятує світ, не лікує людей і не 
робить нічого такого, від чого Земля змі
нює рух на своїй орбіті. Він робить офісну 
роботу, по-своєму цікаву, по своєму ба
нальну. Він -  менеджер з туризму.

Менеджер із туризму доволі популяр
ний фах в останні роки. Його обирають із 
прагматичних міркувань, аргументуючи 
тим, що туристична галузь стрімко роз
вивається. Отож, чим дихає менеджер із 
туризму спробуємо розібратися далі.

Що потрібно робити?
Менеджер із туризму контактує з ту

ристичними агенціями та здійснює марке
тинг ринку, завдяки якому згодом обирає 
фірми найоптимальніші для співпраці. У 
сферу зобов'язань входить також взає
модія з авіакомпаніями, контакти із стра
ховим агентом та приймаючою стороною. 
Він проводить всі необхідні процедури 
із клієнтами. Менеджер з туризму пови
нен знати масу інформації про країну, в 
яку відправляє людей. Саме із цієї при
чини всередині фірми є підрозділи, коли 
менеджер веде лише одну або декілька 
країн. За умови особливо успішного пра
цевлаштування менеджер подорожує у 
країни по яких проводить роботу.

Плюси і мінуси професії 
Плюси
• Туристична галузь перспективна і при

буткова
• Можливість подорожувати за умови 

особливо вдалого працевлаштування
Мінуси
• Нестабільний заробіток
• Величезна відповідальність
• Плинність кадрів
• Стресова робота 

Нюанси в роботі
Найчастіше початок кар'єри менед

жера із туризму припадає на виконання 
обов'язків помічника, в які входять роз
мови по телефону, або ж бесіди з клієн
тами. Згодом він може стати спеціаліс
том по одному із цих напрямів. Апогеєм 
кар'єри, вірогідно, стане крісло директо
ра туристичної агенції, або ж власна ту
ристична компанія.

Вагомим нюансом у кар'єрі менедже
ра із туризму є той факт, що на нього не 
обов'язково вчитися. Теоретично, звісно, 
це потрібно, але практично не завжди. 
Вісімдесят відсотків менеджерів із цьо
го напряму працюють без вищої освіти 
з фаху. Це пов'язано із тим, що робота 
не настільки престижна як ії намагаються 
подати роботодавці, оскільки заробіток 
не стабільний і є великим лише у сезон 
відпусток.

Де працювати?
Менеджери із туризму можуть працю

вати в туристичних фірмах або асоціа
ціях туроператорів.

Коментар: Анна Хомич, менеджер із туриз
му компанії «Аккорд-тур»

„Робота в туристичній сфері - це сфера 
діяльності, яка включає в себе різноманітні 
аспекти і вимагає від працівників не лише 
обмежених знань з географії чи туристич
ного бізнесу. На власному досвіді я пере
коналася, що менеджер з туризму, окрім 
базових знань географії, туристичного ме
неджменту чи туристичного бізнесу, пови
нен бути творчою,комунікабельною люди
ною і хорошим менеджером з продажу для 
того щоб проконсультувати клієнтів, заці
кавити їх чи підібрати найбільш оптималь
ний варіант відпочинку. З іншого боку, ця 
спеціальність передбачає здійснення до
кументального супроводу, що вимагає від 
працівника також точності, педантичності, 
вміння вести ділові переговори і швидко 
вирішувати проблемні ситуації. Для того 
щоб справлятися з таким об'ємом роботи 
дуже важливо також вміти працювати в

команді.
Якщо ж не брати до уваги специфіку ро

боти, то варто наголосити що робота ме
неджера з туризму -  це робота з напруже
ним графіком в якому кожен робочий день 
переповнений робочими завданнями, які 
потрібно швидко і максимально ефективно 
виконувати та постійне зіткнення з форс- 
мажорними ситуаціями, які вимагають не
гайного вирішення."

Наталя Істоміна, 
випускниця ліцею

ю ® о о о ш
Вже з самого початку року у стінах 

ліцею починається метушливе життя 
учнів-турнірщиків. Багато є навчаль
них дисциплін, і майже з кожної про
водиться турнір. У них можуть взяти 
участь учні 9-11 класів, які відрізня
ються умінням чітко й лаконічно буду
вати свої думки, послідовно виражати 
їх та, напевно, найважливіше - зали
шатися в спокої в найнепередбачу- 
ваніших ситуаціях.

Кажуть, що турнірщик - не звання, 
це покликання. А й справді, турніри 
вчать, як поводити себе під час науко
вих дискусій, як займатися дослідниць
кою працею, як бути частиною однієї 
команди. Усі ці риси потім, безперечно, 
будуть корисними в дорослому житті.

Учні ліцею мають можливість пред
ставляти свою команду відразу на об
ласному рівні.

Та не лише учні прикладають зу
силь, щоб завоювати призове місце, 
завжди за їх спиною стоять вчителі- 
наставники, які також проводять бага
то часу, готуючи команду, допомагаю
чи у пошуках матеріалу, у побудовах 
доповідей. Саме вміння вчителя пра
вильно налаштувати дітей на перемогу 
відіграє вирішальну роль у досягненні 
результату.

Турнір - можливість показати себе, 
випробувати себе і зробити наступний 
крок у саморозвитку. Я впевнена, що 
турніри роблять нас набагато підготов- 
ленішими до студентського життя, тому 
вони є незамінними частинками у нала
штуванні себе до навчання у ВНЗ.

Хочеться привітати команди, які уже 
вибороли призові місця.

Ольга Король, 
учениця 11-А класу
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5 жовтня у стінах ліцею відбувся день 
самоврядування. Багато учнів, які лише 
перший рік навчаються у нашому навчаль
ному закладі, признались, що ще ніколи не 
були на такого роду заходах. Отже, була 
маса нових емоцій та вражень. Але й ті, 
для яких це свято -  не в новизну, все одно 
очікували його з нетерпінням. Особливо це 
стосується нас, одинадцятикласників. Адже 
коли ще нам випаде можливість спробува
ти себе у ролі педагога? Більшості навряд 
чи життя дасть ще один такий шанс. Кож
ному цей день пішов на користь. Дехто 
отримав підтвердження того, що шлях вчи
теля справді повинен стати шляхом всього 
його життя. Інші ж зрозуміли, наскільки є 
важкою ця професія.

Уроки проходили дуже цікаво та весело. 
Після закінчення такого особливого робо
чого дня Світлана Василівна зібрала своїх 
"нових колег" на нараду. Тут не лише д і
лилися враженнями від проведеного дня, а 
й розкривалися деякі секрети вчителюван
ня. Так що, шановні вчителі, тепер ми все 
про вас знаємо. Взагалі, цей день -  один 
із найяскравіших днів у нашому ліцейному 
житті. Хоча, беззаперечно, кожен день у 
цих стінах по-своєму яскравий та особли
вий.

Аліна Вавринюк, 
учениця 11-А класу

Н  Я

Нещодавно в стінах ліцею відбувся щорічний вечір знайомств, який організували 
учні 11-А класу. Було проведено безліч цікавих та веселих конкурсів, у яких могли 
взяти участь усі бажаючі. Кожен конкурс давав змогу учасникам показати себе та 
познайомитись з іншими конкурсантами.

В усіх присутніх у залі був власний номер, на який можна було надсилати листи 
протягом усього вечора. А розносили ці листівки -  листоноші, якими були учні 9-Б 
класу. У залі панувала дуже дружня та невимушена атмосфера, що викликала в 
усіх присутніх море теплих емоцій та вражень. А продовженням свята стала дис
котека, на яку були запрошені всі охочі. Ми дякуємо організаторам за таке чудове 
свято, що викликало багато позитивних вражень в усіх, хто на ньому побував.

Тетяна Шевчук, учениця 9-Б класу

Приємні спогади 
сонячного літа

Артек -  Міжнародний дитячий центр
-  найбільший у світі оздоровчий ди
тячий комплекс. Табір знаходиться на 
березі Чорного моря, на схилах гори 
Аю-Даг. На його території розміщено 
десять ошатних і зручних дитячих та
борів. В одному із таких, в Озерному, 
побував наш однокласник Савицький 
Богдан. Він поділився своїми враження
ми із нами.
-  Коли відбулась твоя поїздка до 
Артеку? І як вдалося там побувати, 
адж е це мрія багатьох дітей?
-  22 л и п н я . А запрошенний був Волинсь
кою МАН, як активний учасник обласних 
турнірів та Міжнародного математичного 
конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського 
фізичного конкурсу"Левеня".
-  Що цікавого там відбулося?
-  Мені там настільки сподобалося, що 
б жив там вічно. Це справжній рай для 
дитини. У  нас було дуже багато розваг, 
екскурсій, пригод у таборі.
-  Які місця ви відвідали під час ек с
курсій у Артеці?
-  Ми їздили в музей космонавтики. Там 
я познайомився особисто з Леонідом Ка-

денюком (першим космонавтом України), 
дізнавшись від нього багато цікавого. Ще 
мені вдалося побачити костюм першого 
космонавта СРСРЮрія Гагаріна. Крім цьо
го музею ми ходили до конструкторсько
го бюро'ТІІвденне". До Артеку приїжджав 
генерал транспортних польотів.
-  Що, окрім  екскурсій , тебе вразило, 
запам 'яталося найбільш е?
-  Кожног дня ми ходили до моря, хоча в 
Артеці був власний басейн, він нагаду
вав американські гірки.
-  Чи хотів би ти ще раз відвідати цей 

табір?
-  Так, звичайно, це -  чудесне місце, я 
хотів би там побувати ще не один раз.

Наталія Біляк і 
Вероніка Поліщук, 

учениці 10-В класу

і познайомилися.



Ліцеїст

д о т з і р о к »

Наші ліцеїсти багаті на таланти. 27 вере
сня у стінах нашого ліцею пройшов конкурс 
«Крок до зірок», де кожен учень міг взяти 
участь і показати свій талант. Цей вечір був 
для багатьох учасників першим. Кожен, хто 
стояв за кулісами, хвилювався і насторожено 
чекав своєї черги. На сцені лунало багато пі
сень, віршів, сценок. Цей концерт був схожий 
на світ магій, де кожен учасник перевтілю
вався то в суперзірку, то в поета, то в актора, 
то в музиканта. Після всіх виступів привіта
ти юних талантів вийшла Літковець Світлана 
Василівна, яка висловила щирі побажання, а 
також разом із журі відмітила кращих.

На мою думку, свято всім запам'ятається 
надовго, адже воно засвітило нові ліцейні 
зірочки.

Вікторія Бобик, 
учениця 9-А класу

Наш ліцей -  джерело юних, різ
нобарвних талантів. Цьогоріч
ний вечір, присвячений пред
ставленню здібностей наших 
учнів, вкотре довів попереднє 
твердження. Вражали ліцейну 
громаду і піснями, і віршами, і 
грою на музичних інструментах, 
і виготовленням декоративних 
прикрас.

Найбільше нам запам'яталися 
такі номери: Худа Зоряна (9-Б 
клас, пісня"Душа"), Гусєва Оле
ся (пісня "Best друг"), Рибак Ка
терина (10-А клас, авторський 
вірш "Я часто думаю о том, что 
мы не вечны"), Усійчук Марія 
(презентація "Квіти з атласних 
стрічок"), інсценізація уривку із

драми "Наталка Полтавка" (учні 
9-А класу).
Також яскравими були висту

пи: Продоуса Дмитра (11-А клас, 
пісня "Ялта") , Зілінчук Олени 
(11-В клас) , Тесленко Катерини 
(9-В клас), Римар Христина (8-Б 
клас), Зінчук Ольга (10-Б клас, 
пісня "Ти - моє щастя"), Бати- 
шева Крістіна і Мерчук (10-А 
клас, танець "Вальс"), Приступа 
Наталія (10-В клас, пісня "Мій 
край"), Корецький Олексій (10-Г 
клас, гра та трубі "Смерека").

Цей вечір залишиться не забут- 
нім для нас.

Тамара Горбачевська, 
учениця 11-Б класу

Хвилююча мить: посвята в ліцеїсти!



Ліцеїст 8
Про споот

Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здоро
вого способу життя, фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту -  День фізичної 
культури і спорту. За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору сус
пільства, адже спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Тому в 
рамках цього свята у стінах ліцею 9-14 вересня був проведений спортивний тиждень. 
Під час нього кожен бажаючий мав змогу проявити свої спортивні вміння. Зокрема, це 
стосувалося таких базових дисциплін, як: футбол (серед хлопців) та волейбол (серед 
дівчат), з яких були проведені змагання серед учнів 9-х класів.

За результатами змагань із футболу серед хлопців 1-ше місце посіла команда 9-В 
класу, 2-ге місце -  команда 9-Б класу, 3-тє місце -  команда 9-А класу. За результата
ми змагань з волейболу серед дівчат 1-ше місце зайняла команда 9-Б класу, 2-ге місце 
-  команда 9-А класу, 3-тє місце -  команда 9-В класу.

Наприкінці тижня, у суботу, дирекція ліцею нагородила активних учасників спортив
но-масового життя ліцею.

Михайло Семенюк, учень 11-Г класу

пТ а Г и З Д Г П О Щ Т і

Я - одинадцятикласниця і переді мною, 
як і перед моїми друзями, стоїть найваж
ливіший вибір в житті - вибір майбутньої 
професії. У який університет вступити? 
Який навчальний заклад обрати? На яку 
спеціальність я хочу? Ці питання зараз такі 
розповсюджені серед одинадцятикласни- 
ків. І справді, вибір професії -  чи ненай- 
важливіший вибір у наш час. Але як же не 
схибити? Як зрозуміти чим я хочу займати
ся у житті? Як би важко не було, вибір все 
одно прийдеться зробити.

Добре подумайте, зважте всі "за" і "про
ти", все добре перегляньте і лише тоді ви
рішуйте. Щоб допомогти вам обрати пра
вильну професію, "Ліцеїст" визначив певні 
правила для майбутніх абітурієнтів. Ось 
деякі з них:

1. Опирайтеся на свої бажання. Тільки 
вам вирішувати ким стати у житті, ви самі 
творець своєї долі і саме вам належить пра
во обирати.

2. Визначте свої власні пріоритети у ви
борі майбутньої професії. Ви повинні вирі
шити, що саме є для вас основним у май
бутній роботі.

3. Не забувайте про свої нахили. Без 
певних вмінь та навичок ви не зможете 
працювати в тій чи іншій сфері. Намагай
тесь все ж обрати ту діяльність, у якій у вас 
є певний талант.

4. Узгодьте свої бажання з можливос
тями. Адже, попри всі ваші плани, може 
вийти так, що ви просто не в змозі будете

оплатити навчання у закладі, який ви об
рали. Тож краще не замріюватись, мислити 
цілком реально.

Хоч ці правила, по суті, загальновідомі, 
але все ж абітурієнтам вдається зробити 
помилки. Ось деякі з них.

Помилка №1. Я обрав професію, яка пов
ністю задовольняє мої матеріальні потреби, 
але вона виявилася нудною для мене.

Часто ми ставимо матеріальне вище ду
ховного, але гроші не можуть змусити нас 
відчувати моральну насолоду, хоча вона 
безперечно є вищою.

Помилка №2. Батьки вибрали для мене 
професію ветеринара, лише на третьому 
курсі я зрозумів, що завжди мріяв стати 
вчителем.

Звичайно, важко посперечатися, що при
слухатися до думки рідних людей є вкрай 
важливо, але варто розуміти, що це - твій 
власний вибір і тобі з цим жити.

Помилка №3. Я з дитинства мріяв про 
професію вчителя, але лише під час прак
тики зрозумів, що маю занадто слабкі не
рви для такої роботи.

Отже, дорогі абітурієнти, перед вступом 
детально дізнайтесь про всі додаткові ви
моги до робітника даної галузі й ще раз по
думайте чи підходите ви під ці вимоги.

Надіємося ця стаття зможе допомогти 
вам. Вдалого вам вибору!

Тетяна Радіоза, 
учениця 11-А класу

“До 200-оіччя з  дня народ
ження Т.Г.ІІІевченка”

Із сьогоднішнього номера починаємо вас, 
шановні читачі, знайомити з творчими ро
ботами наших ліцеїстів. До уваги уривки з 
робіт одинадцятикласників - переможців І 
етапу Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім.Т.Г.Шевченка.

...Якщо ж читати Шевченка очима моло
дого українця, то він буде цікавим та акту
альним не своїми романтичними, і, до речі, 
доволі утопічними закликами на зразок 
«кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю 
волю окропіте», які сьогодні здатні лише 
лякати людей, а зовсім іншими речами.

Наприклад, він має унікальну картину 
Ісуса Христа -  з великими, як блюдця, 
очима і крихітними ручками. Цей малю
нок символізує для мене сучасне бачення 
Шевченка. Він не був погромщиком-рево- 
люціонером. У нього самого були очі, як у 
Христа на тій картині. Він був наповнений 
співчуттям до людей. Також я впевнена, 
що потрібно з захопленням оцінити саму 
унікальність його біографії. Адже ця лю
дина змогла піднятися з самого дна, зійти 
на вершину і стати великим художником. 
Цей приклад, по-моєму, здатен надихати 
людей. Адже в наш час людині з низів уже 
тяжко вибитися в люди.

Особистість, яка може прийняти чужу 
біду, як свою, завжди возвеличується. А 
Шевченко був саме таким.

Наталія Каліщук, 
учениця 11-А класу

...Українцеві уявити себе без Шевченка 
-  усе одно, що бути без неба над головою. 
Тарас Григорович -  один із основних ко
ренів нашого родового дерева.

Коли б волею якоїсь казкової сили ук
раїнський народ постав перед необхідніс
тю з-поміж усіх книг Всесвіту вибрати дві, 
то мав би взяти Біблію та «Кобзар». Без 
першої він -  неповноцінний морально, без 
другої -  немислимий як нація.

Магія шевченківського слова незбагнен
на. Саме ним геній української поезії вряту
вав нас від німоти.

Богдана Бартощук, 
учениця 11-А класу
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