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Кожного року в стінах ліцею відбувається 
незабутнє дійство. Найбільш активні та та
лановиті ліцеїсти мають змогу на один вечір 
відчути себе принцами та принцесами -  вони 
потрапляють на справжнісінький бал. Цей 
рік не став винятком. 29 квітня 2014 року 
відбувся «Бал олімпійців», на якому обда
ровані ліцеїсти були нагороджені почесними 
грамотами та призами. Атмосфера заходу 
була затишною. Усі присутні підтримували 
один одного оплесками. Досвічені учні, які 
побували на багатьох олімпіадах, ділили
ся своїм досвідом та дякували вчителям за 
підтримку та допомогу на нелегкій науковій 
дорозі, і заохочували кожного спробувати 
себе, і проявити свої знання та вміння. Сти
пендіатами 2014 року стали: Козіброда Бог
дан, Кохан Маргарита, Пемко Дмитро, Суп- 
рунович Вікторія. «Бал олімпійців» пройшов 
дивовижно. Усі були щасливі та задоволені. 
Після завершення, звичайно, пішли додому, 
щоб розділити свою радість з рідними.

Кудацька Катерина, 11-А клас
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Тарас Шевченко -  борець за волю, прав
ду та справедливість, визволитель та пророк 
українського народу. Він запалив яскраву 
зірку на рідній землі, а тепер її сяйвом ми
лується і увесь світ.

Щороку у нашому ліцеї традиційним стало 
проведення урочистих заходів, присвячених 
Великому Кобзарю. 19 травня у стінах закла
ду відбулася літературно-музична компози
ція, присвячена 200-річчю з дня народжен
ня Т.Г.Шевченка, яку підготували учні 10-А 
класу.

Ліцеїсти декламували відомі вірші митця, 
доносячи почуття та емоції автора. Викону
вали пісні, які брали за душу, розповідали

про життя Тараса, возвеличуючи його талант 
та любов до України.

Також глядачі могли насолодитися висту
пом талановитого гурту бандуристів під 
керівництвом Н.Л. Сологуб.

Свято вдалося на славу, ліцеїсти були за
доволені. Гучними оплесками вони подяку
вали учасникам. Пишаюсь тим, що ліцей свя
то береже пам'ять про видатних синів і дочок 
нашої Батьківщини.
Впевнено можу сказати, що слава Шевченка 
не поляже, бо він вічний, як і його безсмер
тні слова.

Міщук Тетяна, 10-А клас

Вітаємо!
Перемож ц і IV етапу  

В с е у кр а їн с ь ки х  ол імп іад

ХІМІЯ
К озіброд а  Богдан -  І м ісце

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА 
Кохан М аргарита -  II м ісце

Всеукраїнський мовно-літератур
ний конкурс учнівської та сту

дентської молоді ім.Т.Шевченка 
М іщ ук Тетяна -  III м ісце

Всеукраїнський конкурс 
«М еі есо Україна»

Пемпко Дмитро - III місце

Ліцейне життя завжди сповнене випробу
вань можливостей учнів. Насамперед, це олім
піади, конкурси, дослідницькі роботи. Саме 
вони допомагають відкрити таланти, додають 
певного досвіду.

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Юніор- 
Історик» принесла мені друге місце. Варто 
згадати й про юних техніків та астрономіє, що 
посіли відповідно першу і третю сходинку.

Звичайно, у здобутках не тільки наша пра
ця, а й вчителя, у наших перемогах -  части
на його душі. Тож, хочеться висловити щиру 
подяку Сологубу Олегу Богдановичу, Шустік 
Лілії Степанівні, Виклюку Ярославу Васильо
вичу -  гарним наставникам, чудовим виклада
чам за кропітку роботу, неймовірну допомогу 
і підтримку.

А ліцеїстам раджу брати участь у всьому, до 
чого заохочують вчителі, адже вони намага
ються допомогти зробити правильний вибір на 
життєвому шлясі.

Бажаю всім творчих надбань!
Працюйте! Творіть! Перемагайте!

Литвинець Оксана, 10-А клас
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"Немає людини, крім повних дегенератів, у 
якій би не було закладено поривання до кра
си, до очарування світом, до людяності, до 
благородства", - писала Леся Українка. Таке 
очарування світом, його таїн, дива і краса 
чи не найяскравіше відбиваються в мистец
тві, зокрема в літературно-художній, пое
тичній творчості. Можна сказати з певністю, 
що зачудування красою світу, як ніщо інше, 
близьке душам юним, емоційним, наділеним 
здатністю не тільки бачити цю красу, але й 
відчувати її, і така здатність цілком природ
но поєднується із прагненням якимось чином 
зупинити прекрасну мить життя й натхнення, 
зафіксувати піднесений настрій у слові. У ць
ому ще раз переконуєшся, коли знайомишся з 
творчим доробком літстудійців творчого гурту 
"Дивоцвіт" Нововолинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради. І радієш, звичай
но, коли бачиш і відчуваєш у слові юних ав
торів непідробну щирість, закоханість у жит
тя, прагнення його не лише емоційного, але 
й філософського осмислення, як от у вірші 
Марії Кононович про останній осінній листок, 
де такий вид метафори, як персоніфікація 
набуває громадянського звучання. І вже не 
просто листок не хоче піддаватися вітрам і 
негоді, а мужній воїн захищає від ворога рід
ну землю:

Мов крик душі: "Не здатися, не здатись!", 
Немов за ним ще доля є чиясь.
Так на війні трималися солдати 
До подиху останнього в боях. 
Публіцистичними засобами вирішує вічну 

тему любові до Батьківщини Марія Панасюк: 
Сьогодні я молюсь за Україну,
За всіх померлих і за всіх живих,
За тих, які боронять землю рідну,
Допоки стукіт серця не затих.

"Весна в душі, а не в календарі", - цілком 
слушно зауважує Маргарита Кохан, тому й

Ти просто будь - все інше намалюєм, 
Писатимем картину все життя,
Її в тони веселки розфарбуєм 
І доведем шедевр наш до кінця!

Ти просто будь - все інше не лякає,
З тобою перешкод я не боюсь.
Коли ти є - погане все зникає,
І бідам всім я в очі посміхнусь!

Ти просто будь - мені це так потрібно, 
Бо ти моє натхнення до життя,
Яке текло без тебе непомітно,
Без щирого, високого чуття.

Наталя Каліщук.
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Малюнки Анни Старостіної

щоночі сниться , і душу гріє ніжність неза
бутня".

Літстудійцям "Дивоцвіту", мабуть, немає 
потреби зайвий раз нагадувати про те, що 
мова поезії - не просто мова емоційна, а та
кож збагачена, можна сказати навіть, озо
рена й осяяна художніми засобами. А кажу 
про це принагідно, після прочитання нових 
віршів Аліни Вавринюк, однієї з переможниць 
обласного конкурсу юних літераторів. В од
ному з віршів про кохання, вона, як і Марія 
Кононович знаходить вдале вирішення теми 
за допомогою цікавої метафоричності:

Ти -  мов скульптор,
що тихо ліпив мені душу звуками, 

Я тепер - особисто твоя
нескінченна симфонія.

Те ж саме можна сказати і про вірші На
талі Каліщук, чиє слово тішить і закоханістю 
в життя і роздумами про його труднощі й су- 
переречності, як, наприклад, у вірші "Хижак", 
що закінчується таким висновком:

Вовк убиває, щоб прожити,
Ну а людина просто. Проста так...

Вдалі рядки та строфи знаходимо також у 
віршах Вікторії Бобик, Діани Киричук, Кате
рини Рибак, Олени Шитлюк.

Немає сумніву в тому, що заняття твор
чістю, поетичне слово — це хороша підмога 
ліцеїстам, юним громадянам країни у визна
ченні життєвих орієнтирів, громадянської по
зиції кожного з них і, зрештою, в подоланні 
труднощів, без яких і життя суспільства, і 
долі конкретної особи в ньому не буває.

Щасти вам, ліцеїсти, у житті і творчості! 
Добра і вам, педагоги, вихователі, всім тим, 
хто вдихає рідне слово в юні душі.

Василь Гей, письменник,

заслужений діяч

мистецтв України.

Хижак
Він утікав щодуху,
Скільки було сили!
Він біг наосліп,
Просто навмання,
Бо знав: його убити хочуть 
За те, що він убив ягня,
Аби прогодувати 
Своїх маленьких сірих вовченят.
Він убивав не без причин,
Людина ж може вбити просто так. 
Один лиш постріл - і його не стане, 
Він упаде на сніг,
І серце його битись перестане.
Із цього можна висновок зробити:
То хто із них, скажіть, хижак?
Вовк убиває, щоб прожити,
Ну а людина просто. Просто так...

Наталя Каліщук

І знову день. І знову світло.
І сяйво знов закоханих очей.
І знову усмішка привітна.
І знову синь недоспаних ночей. 
А душу гріє ніжність незабутня, 
У серці знову пісня голосна.
І знов фарбує мої сірі будні 
Амурова посланниця - весна.

| Останній лист на дереві тріпоче,
Йому вже осінь кинула: "Прощай!", 

і А він вітрам здаватися не хоче, 
і Знесилений на холоді й дощах.
Він - диво тут, у хмурій непогоді.

| Хай першим снігом дихає зима,
Він ще живий і хоч малий, та гордий, 

і Хоча і сил триматись вже нема, 
і Мов крик душі: "Не здатися, не здатись!" 
1 Немов за ним ще доля є чиясь.
[ Так на війні трималися солдати 
> До подиху останнього в боях.

Марія Кононович

Сьогодні я молюсь за Україну,
За всіх померлих і за всіх живих,
За тих, які боронять землю рідну, 
Допоки стукіт серця не затих. 
Сьогодні я молюсь за батька й брата, 
За чиюсь матір і ї ї синів.
Усіх убивць не омине розплата 
За сотні юних забраних життів. 
Молюсь за кожного на лінії вогню, 
Поранених, закиданих камінням.
Чи довго нам іти через стерню? 
Коли вже буде вільним покоління?
Я хочу жити, а не помирати,
Щоб ріки крові більше не текли, 
Щоб не лила за сином сльози мати. 
Борімося, бо вже немало здобули! 
Слава УкраїнМГероям слава!

Марія Панасюк

Ви чуєте: пахне дощем,
А ще - яблуневим димом, 
Конваліями, плющем 
І щойно скошеним сіном.

Ви чуєте: пахне весна 
Зеленим, прозорим листям,
І грає на ньому роса 
Барвиста, немов намисто.

Ви чуєте: пахне дощем,
І смутком, і болем, і м'ятою,
І світлом зорі, що тече 
У небі над рідною хатою.

Марія Кононович



Ліцеїст
Now or never

Люблю я кішок і собак люблю,
Та не люблю людей, котрі сумні та злі.
Кудись біжать, спішать вони, чому?
Бо їхні душі та серця в імлі.

У кожного якісь свої турботи,
І вже немає часу й на життя.
Давно вже зникли лицарські чесноти 
І добрі вчинки й чисті почуття.

Натомість ми закриті в сірих стінах,
І чи комусь хтось написав листа?
І помирають люди у безглуздих війнах,
А треба жити - істина проста.

Робіть сьогодні те, що планували завтра, 
Даруйте рідним квіти і кажіть: "Люблю!" 
Творіть добро, подорожуйте світом 
І досить вже казати: "Потім це зроблю".

Марія Панасюк.
Весна в душі, а не в календарі,
Навіть коли нудні дощі моросять,
В душ і є місце весняній порі,
А в декого - німа й холодна осінь.
Весна в душі, а не в природі чи 
У змінності примхливої погоди.
О люба весно! В серці не мовчи!
Тобі ж байдужі будь-які негоди.
Ти подивись навколо, озирнись -  
Якщо довкола лиш байдужі люди,
Ти не зважай, а щиро усміхнись -  
Твоя весна у серці жити буде!

Маргарита Кохан

Чому ночами знов мені не спиться? 
Чому в душі нестерпний знову біль? 
І дивний сон мені щоночі сниться -  
Я йду й перед собою бачу ціль.
Я йду вперед, я хочу щастя мати,
В житті висот я хочу досягти,
Хоч крил не маю, можу я літати 
Та скільки сили стачить, буду йти.
І не боюсь, хоч знаю - важко буде, 
Шлях непростий,

там безліч перешкод,
Та знаю:

якщо серце б'ється в грудях,
Я досягну омріяних висот!

феєрія мандрів 
cnwKg&Mu “Лісової пісні

Маргарита Кохан

Зал скандує: "Браво! На біс!".
Зал дарує захоплені оплески. 

Сонце грає для тебе своїми німими мінорами.
Ти виходиш на сцену без жодного сорому й совісті 
Розбивати серця, суд жорстокий вершити над долями.

Ти - мій скульптор, що тихо ліпив мені душу звуками,
Я тепер - особисто твоя нескінченна симфонія,
Твій єдиний шедевр, що судилось тобі не дослухати 
Й особисто віддати в руки першого-ліпшого злодія.

Повні зали. Аншлаг. Майстер грає безглузду музику, 
Краще б грав ти не долями, а контрабасом чи скрипкою, 
Точно знаю одне: сцена ця мені не забудеться.
Але з неї, пробач, я повинна назавжди зникнути.

Аліна Вавринюк

Варто почати з того, що постановка "Лісової 
пісні", безперечно, одна із найкрасивіших подій 

нашому 10-Б класі: маємо багаж знань, уміння 
працювати з публікою і очевидні достоїнства самої

• постановки.
Можна, звичайно, сперечатись: що сказала б

• Леся, якби це побачила, Але, погодьтесь, поетеса
• висловила вже чимало цікавого своїми текстами, 

тож до них варто прислухатись. Попри все, хочемо 
поділитися власними враженнями. Насамперед, тре-

• ба зауважити, що це вже наша друга наша постанов- 
ка під керівництвом Наталії Олексіївни Вітковської.

’ Така практика, як бачимо, є переконливим чинником 
удосконалення умінь засвоєння художнього тексту і 
варта наслідувань.

Увесь клас дружно співпрацював, передовсім немож
ливо не згадати Валентину Федину, Ірину Цаплан, Алі- 
ну Марчук, які виконували роль як композиторів, так і 
модельєрів: підбирали пісні до виступу, шукали тексти, 
створювали феєричні костюми, які не просто милували 
око, а переносили у міфологічний світ казки. Клопітна 
робота над сценаріями, численні репетиції свідчать про 
складну і наполегливу працю над твором.

Головним, на нашу думку, завданням було показати і май
стерно розкрити основні конфлікти драми- феєрії- зіткнення 

добра і зла, світу природи і людини, творчості й буденщини, 
’  зобразити найголовніші сценічні постановки, що дають змогу 

відчути внутрішній світ того чи іншого героя.
З гордістю можемо сказати, що кожен впорався зі своїм за

вданням на найвищому рівні, Особливо хочемо відзначити Алі- 
ну Марчук та Ірину Садовець. Мавки у їхньому виконанні вра- 

• зили своєю чуттєвістю і підкорили глядачів силою страждання 
та поетичності. Запам'ятався трагічністю і недосконалістю го
ловний герой твору Лукаш у виконанні Назарія Роди. Оплески 
викликала гра іншого Лукаша, образ якого майстерно втілила 
Надія Давидюк. Справжнім уособленням обережності і мудрості 

став Лісовик, роль якого цікаво грала Дарія Довгань. Підкорю- 
вала публіку сповнена ніжності та світла Польова русалка (Лілія 
Мельник). Захопила вибухом емоцій неперевершена Русалка Во

дяна (Оля Зінчук). А Вікторія Згоранець правдиво показала усю 
норовливість, лицемірство Килини.

* Ми отримали велике задоволення під виступом, адже поринули 
у світ казки. Ці прекрасні моменти залишаться у нашій пам'яті на
довго.

Леся Українка створила неперевершену драму-феєрію «Лісова 
пісня» на основі народних волинських легенд, які своїм корінням 

сягають у глибину української міфології. П'єса поєднує в собі безліч 
протиріч: фантазію і реальність, ніжність і гнів, сум і радість.

Доторкнувшись до них, ми починаємо краще розуміти навколишній 
світ і намагаємося реалізувати мрії Лесі Українки про гармонійне життя 
людини і природи. На нашу думку, в такий спосіб потрібно зацікавлю
вати учнів, або відкрити у них приховані таланти, і звичайно, розвива

ти бажання читати українську художню літературу.

Шитлюк Олена, Мельник Лілія, Марчук Аліна

Знаєш, важко мені тобі казати: "Прощай!"
Я, напевно, залишусь. Та тільки на три хвилини. 
Ти не винний. Ми двоє зовсім у тому не винні, 
Що нам разом тепер ніколи не пити чай.

Ми не будемо "друзі", навіть не будемо "ми",
І серце не плаче, а тихо вмирає у комі.
Ми відтепер - просто давні знайомі.
І між нами не літо, а холод зими.

Аліна Вавринюк
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Все, що я пам'ятаю з першого свого 
дзвінка в ліцеї -  зламана парасоля і кілька 
перекошених облич моїх нових одноклас
ників. Страшно було, пам'ятаю: «Це оця 
блондинка з дивним каре тепер моя одно
класниця?! Це оцей лисий тепер мій одно
класник?!» Так хотілося, щоб всі про мене 
подумали щось хороше. А виявляється, ду
мали вони таке: «О, треба запам'ятати, як 
смішно вона виглядає в цьому коричневому 
піджаку і підколювати її до кінця одинад
цятого класу. Ха-ха-ха (єхидний сміх)!» 
Аж страшно стає, коли розумію, скільки 
води втекло з того часу. Скільки всього 
сталося, скільки всього вже й забулося. І, 
здається, лише коричневий піджак глибоко 
засів у спогадах моїх однокласників.:) Але 
це вже зовсім інша історія. Зараз не про те. 
Зараз про людей, які терпіли мене хто два, 
хто три, а хто навіть всі чотири останніх 
роки. І зараз я разом із тими людьми стою 
за крок від виходу з того ліцейного жит
тя, до якого всі ми так звикли, за яким ми 
так будемо сумувати. І скільки не казав би 
наш Діма Продоус, що жде-не дождеться 
того дня, коли нас всіх більше ніколи не 
побачить, а все ж ми всі знаємо, що час від 
часу нам таки буде не вистачати один од
ного, цієї атмосфери, цих стін. І, можливо, 
навіть Діма пустить колись скупу чоловічу 
сльозу, згадавши про наш 11-А (хай про
стить він мене за ці слова).:) А поки давай
те разом згадаємо всіх, хто вже останній 
тиждень розділяє зі мною шкільні кабінети. 
Згадаємо незлим тихим словом, бо злим 
нетихим нас і так часто згадують.:)

Вадим Бакун -  часом здається, що це 
позашлюбний син Елвіса Преслі. А часом 
стаєш в цьому просто впевнений. Але ж ні, 
то наша ліцейна супер-зірка -  Елвіс Ба
кун, новий тренд у світі музики. Для друзів 
просто Едуард. Автографи платні. Ціна до
говірна.

Бодя Бобик -  супермен. Я, звичайно, 
не бабця Ванга, але мій нав'язливий внут
рішній голос вперто доводить, що колись 
він таки врятує світ від гігантської молі чи 
щурів-мутантів. В нього є великий досвід. 
Він не раз рятував 11-А. То є наш староста. 
Аплодисменти в студію.

Дася Бартощук -  жах. Талановита, 
кажу, що жах просто. Треба ж так гарно 
співати ще й такою розумахою бути. Ні, ну 
наша талановита Дася талановита в усьо
му.

Ксюша Винарська -  мила, хороша, доб
ра ну і так далі по списку. Думаю, ви і самі

тарганів навіть мої особисті часом не проти 
аплодувати стоячи.

Оля Король -  віп-персона. І не роз
пізнаєш відразу, що вона президент на
шого ліцейного братства -  з охороною не 
ходить, в Ростов-на-Дону не тікає. Та, тим 
не менш, усі знають, хто в домі король.

Дана Копець -  наш особистий адво
кат. Завжди готова оскаржити наші оцінки, 
попросити перегляду винесеного вчителя
ми вироку. А ще Дана добра, весела, чуй
на. Одним словом, «няшка».

Ліля Каліш -  кучерява Сью. Її варто 
поважати вже за те, що якось вона таки 
умудряється ті кучері розчісувати. А ще 
-  за чудове почуття гумору і вміння бути 
хорошим другом.

Ксюша Солодуха -  завжди на пози
тиві. Ніколи не знаєш, чого очікувати від 
неї в наступний момент. Здається, навіть 
Ностардамус не зміг би передбачити дії 
Ксюші.

Наташа Каліщук -  запальничка. Може 
розпалити дискотеку, серце супер-зірки та 
багаття. Хоча, якщо чесно, на рахунок ос
таннього ми не впевнені.

Макс Янюк -  говорить те, що думає і 
не завжди думає, що говорить. Без нього 
багато що в нашому класі було б не так. 
Його репліки кожного змусять посміхатися, 
а часом навіть відверто реготати.

Іванка Кравчук -  чимось нагадує 
Спанч Боба. Ні, вона не губка, не живе на 
дні океану і не носить квадратних штанів. 
Просто завжди на хвилі позитиву і приму
шує налаштовуватися на ту хвилю інших.

Катя Пичоха -  як у кожного Спанч Боба 
повинен бути Патрік, так у кожної Іванки 
повинна бути Катя. Вона -  тиха, спокійна, 
але тим не менш цікава, розумна і добра.

Діма Продоус -  філософ. Деякі його 
фрази, як-от «життя -  біль», стали крила
тими. Улюблене заняття -  нервувати людей. 
І, варто сказати, це в нього непогано ви
ходить.

Альона Лаврентій -  розумна, серйоз
на, цілеспрямована. Рівним, розміреним 
кроком іде до мети і, мені здається, хто- 
хто, а Альона точно досягне всього, чого 
захоче.

Міша Карпюк -  справжній джентель
мен. Не придивлялася, чи допомагає дів
чині зняти пальто або пропускає в дверях, 
але одне знаю точно -  він один з небага
тьох, з ким можна відчути себе принцесою, 
кружляючи у вальсі.

знаєте, як описати людину, 
що випромінює суцільний 
позитив. І це далеко не всі 
ї ї  достоїнства. Ксюша ще й 
готувати, мабуть, уміє. Не 
те, щоб хвалилися... Та ні, 
ми дійсно просто хвалимо
ся, що вона така в нас є.

Аня Войтюк -  наш міс
тер Пропер. Вона також 
примушує всіх прибирати 
і паркету не псувати. І -  о 
диво! -  паркет не зіпсова
ний. І хай скільки нам не 
доводять, що він не зіпсо
ваний, бо в нашому рідно
му десятому кабінеті того 

паркету і не було ніколи, ми все одно знає
мо, що це лише Аніна заслуга.

Лена Гловацька -  мені здається, то про 
неї Святослав Вакарчук написав: «Ти д ів
чина із іншого життя». У нашому філоло
гічному класі люди, які знають фізику та 
математику, дійсно виглядають як з іншого 
життя, іншої планети або як мінімум як з 
11-В.

Маша Головченко -  так і хочеться в неї 
запитати, де дівся її ведмідь. Вона дійсно 
ніби героїня всім відомого мультфільму: 
трішки шкодлива, але все ж неймовірно 
мила та добра.

Надя Голуб -  хто хоч раз спілкувався з 
Надею, той точно погодиться, що адекват
-  не ї ї  формат. Ну й добре. За ту «нефор- 
матність» ми всі ї ї  і любимо. Та навіть ота 
в певній мірі «неадекватність» не заважає 
їй бути жіночною, а ще -  надзвичайно ц і
кавою особистістю.

Наташа Голуб -  якщо голуб -  птах 
миру, то прізвище Наташі походить від 
якогось іншого голуба. Вона постійно з ки
мось свариться, але так, що в перервах між 
злісними репліками не забуває посміятися. 
Тільки вона вміє бути злою і смішною од
ночасно. Отака в нас багатофункціональна 
Наташа.

Макс Годованець -  на перший погляд, 
дуже тихий та спокійний хлопець. Але, як 
кажуть, в тихому болоті 
чорти водяться. А в тихому 
Максимові -  тим більше.

Рома Ісопенко -  люди
на, з якою ніколи не буває 
сумно. Він завжди приду
має щось хай ідіотське, 
але веселе. І це далеко не 
всі його достоїнства. Рома
-  талановитий художник 
і музикант. Думаю, ми ще 
про нього почуємо.

Маша Кононович
-  руда бестія. Руда недав
но. Бестія давно. Завжди 
трохи розгублена, зі сво ї
ми тарганами в голові. Але 
розуму тих божевільних
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[ й щ р є в ш ш ь  ш щ у к ж ш й з
Влад Франчук - людина-метеорит. Зараз

-  тут, через дві хвилини -  вже там. Трішки 
неуважний та розсіяний, але все одно чудо
вий, здатний підняти настрій за три секунди.

Олег Франчук -  веселий, хороший друг. 
Завжди знайде, що сказати. Випромінює 
шалений позитив, яким просто неможливо 
не заразитися.

Настя Качула -  якщо раптом якийсь хло
пець буде доводити мені, що вони, хлопці, 
розумніші, ніж дівчата, я відправлю його до 
Насті. Хай цей неук відчує себе інфузорією 
туфелькою.

Аня Мальчевська -  велике майбутнє ве
ликої сцени. Кожен може навчитися читати, 
але читати так, як Аня, -  лише одиниці. 
Червоні доріжки та оскари з нетерпінням 
чекають на нашу актрису.

Окремо хочеться згадати тих людей, які 
дійсно зробили моє перебування в ліцеї 
незабутнім. Трішки божевільних, але вже 
справді рідних подруг, яких подарували 
мені ці стіни. Зрештую, за те божевілля я 
їх  і люблю.

Таня Радіоза - нещасна, яка чотири 
роки терпіла мене за однією партою. У Ті 
блондинистій голівці ховається кілька ро
зумних думок, двійко-трійко тарганів вели
чиною з катер та чудове почуття гумору. 
Але зважаючи на останннє, їй навіть можна 
пробачити друге.

Іра Тишковець - напевно, так, як Іру, 
ліцей не змінив нікого. Від ідеальної по
ведінки у восьмому класі вона пройшла 
еволюцію до абсолютно неадекватних вчин
ків та ідей в одинадцятому. З нею і справді 
буває соромно, але те, наскільки весело, 
того, повірте, варте.

Катя Кудацька -  сонячна, світла, а ще
-  цілеспрямована. Я рідко зустрічала лю 
дей з такою внутрішньою силою, з такою 
здатністю досягати бажаного результату, 
незважаючи на обставини. А ще я ніколи не 
зустрічала людей, які настільки часто пос
міхаються, настільки щиро радіють життю.

Таня Громик -  з нею завжди є про що 
поговорити, з чого посміятися та чим зай
нятися. Вона гарна, розумна, добра часом 
буває. А ще в Тані шикарні парфуми.:)

Також не можна не згадати Олену Л е
онідівну, яка чотири роки намагалася ви
вести нас в люди. Напевно, зараз саме час 
подякувати їй за все, що зробила для нас. 
Бо зробила дійсно дуже багато... І хочу ска
зати дякую особисто від себе, бо не відомо, 
чи відкрила б я сама в собі те, що відкрила 
в мені вона. І не відомо, ким би я зараз 
була без цього.

І як же не згадати М ельник Руслану  
Л еонід івну. Ніхто не терпів стільки, як 
вона, наших "вибриків". І за це терпіння ми 
їй безмежно вдячні

Що ж, здається, нікого не забула... І лише 
тепер, о третій годині ночі, я зрозуміла, 
дійсно усвідомила, що у мене залишило
ся лише три дні на цих людей, три дні на 
ці стіни. Звичайно, ще будуть екзамени, 
випускний, останнній дзвінок... Але уроків 
більше не буде. Ніколи. Ні-ко-ли. Сумно 
якось... Здається, навіть дощ плаче від 
жалю. А в шибку тихо стукає нове життя. 
Пора йти відчиняти...

Вавринюк Аліна

Професія seo-спеціаліста -  одна із най- 
затребуваніших на сучасному ринку праці. 
Проте, є один суттєвий нюанс -  на неї не 
навчають в жодному університеті. Здавало
ся б, що це не до кінця і професія, проте 
рівень оплати цієї спеціальності свідчить 
зовсім про інше.

Чим займається seo-спеціаліст?
У професійні обов'язки сеошника входить 

розкрутка і просування сайтів у верхні по
зиції різних пошукових систем (найчастіше 
Google і Яндекс). Чим вища позиція у сайту
-  тим більше користувачів на неї перейде. 
Важливо, щоб сайт знаходився на першій 
сторінці у видачі пошукових систем, оскіль
ки на другу сторінку переходить мало ко
ристувачів. Вивести сайт на першу сторінку
-  робота seo-фахівця.

Переваги і недоліки професії 
Переваги:

• висока заробітна плата;
• широкий вибір місць для роботи;
• перспектива кар'єрного росту. 

Недоліки:
• важко опанувати «відвертим» гумані

таріям.

Де навчатися?
Навчатися на seo-спеціаліста слід на спе

ціальних курсах. Вони є у багатьох містах 
України у великій кількості. Нижче перелік 
найвідоміших курсів у найбільших містах 
України.

Київ:
Школа SEO [www.seoschool.com.ua] 
Навчальний центр «Perspective» [internet- 
marketing.xxi.kiev.ua]

Луцьк: Комп'ютерна академія ШАГ [www. 
Iutsk.itstep.org]

Львів: Revol [revol.com.ua]

Харків: Дім Науки і Техніки [www.rcnit.com. 
иа]

Той факт, що в університетах не навчають

З 1 по ЗО квітня 2014 року у ліцеї тривав 
місячник безпеки життєдіяльності. За цей час 
були проведені бесіди для учнів 8-11 класів: 
"Правила дорожнього руху", "Безпечне по
водження з газом, електроприладами, ви
бухонебезпечними предметами, отруйними 
і токсичними речовинами", "Профілактика 
травматизму дітей", "Молодь обирає здо
ровий спосіб життя!". Організовані і прове
дені практичні заняття щодо відпрацювання 
планів евакуації на випадок пожежі.

Було проаналізовано колективний договір 
(розділ "Охорона праці") та організовано 
навчання та перевірка знань з ОП, пожежної 
безпеки, електробезпеки та видано 27 пра
цівникам Посвідчення про перевірку знань з 
питань охорони праці, з безпеки життєдіяль
ності, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці і виробничої санітарії, основних 
положень Закону України "Про охорону пра
ці" законодавства України про працю.

на зео-спеціаліста, ще не означає, що вища 
освіта не потрібна. Найкраще закінчити 
економічний факультет, спеціальність мар
кетинг. В майбутньому це дасть можливість 
розвиватися у сфері інтернет-маркетингу.

Коментар Назарія Мазура, тренера з кур
су 5єо у Львівській академії бізнесу:

В Україні в даний момент це курси зазви
чай, оскільки в вишах не акцентують ува
гу на БЕО. І це, також, самонавчання. Але 
мушу сказати, ця галузь так швидко та ди
намічно розвивається, що тут потрібно зна
ти, яку літературу ви читаєте і чи вона ще 
актуальна. Коли є наставник хоча на пер
ших порах, у студента є більше шансів не 
отримати зайвих знань.

БЕО спеціаліст в даний момент на рин
ку України дуже затребувана вакансія, ос
кільки малий, середній та великий бізнес, 
хочуть вони того чи не хочуть, але мусять 
інтегровуватись в інтернет. Звичайно, коли 
конкуренція зростає на ринку, то кожен по
чинає задумуватись про те, як зробити так, 
щоб стати вище за свої конкурентів при ви
дачі релевантних результатів пошуковикз. 
Ми знаємо, що 70% користувачів Інтернету 
не заходять далі, ніж за перші 10 запитів. 
Тому і там перебуває основна кількість по
тенційних клієнтів.

В основному професію БЕО спеціаліста 
поєднують з професією маркетолога. Якщо 
ви розбирається в БЕО, то компанія вас ці
нує більше.

Нюансів у роботі, насправді, дуже багато, 
але бути зео-спеціалістом набагато прості
ше, ніж тестером (комп'ютерних програм) 
чи програмістом. Основне в цій професії 
бути готовим до постійних змін та адаптову- 
ватись одразу, коли нові алгоритми пошуко- 
вика вступають в дію.

Наталя Істоміна, 
студентка факультету 

журналістики ЛНУ ім.І Франка

Також були проведені бесіди: "7 квітня 
- Всесвітній день здоров'я", "26 квітня - 26 
річниця аварії на Чорнобильській АЕС", "28 
квітня - Всесвітній день Охорони праці".

Серед ліцеїстів проведено конкурс ма
люнків "Ми за здоровий спосіб життя" (кер. 
Жуков A.B.). А також у період проведення 
Тижня охорони праці та Всесвітнього дня 
охорони праці у ліцеї проходив конкурс 
дитячого малюнка "Охорона праці очима 
дітей!". Свої творчі роботи представили: 
Короткіх Марія (9-А клас) "Не забруднюйте 
довкілля" та "Будь уважним, думай про ро
боту", Микитюк анастасія (8-Б клас) "А вдо
ма його чекали, а він просто забув одягну
ти каску", Заброварна Анастасія (9-В клас) 
"Дотримуйся технологій виробництва".

Гутчинський 
Володимир Йосипович

Безпека. Майбутнє. Життя.

http://www.seoschool.com.ua
http://www.rcnit.com


Ліцеїст 6

Не згасне память про героїв...
69 років минуло... Події того часу за

лишатимуться в пам'яті назавжди. На
гадуватимуть нам про ті страшні часи, 
коли лунали постріли гармат, навколо 
панував безлад та хаос, а людське жит
тя, наче зів'ялий лист дерева, поринало 
у вічність...

Війна... Скільки доль понівечила, 
скільки життів позабирала - не злічи
ти, як листя у дрімучому гаї... Як сказав 
відомий австрійський письменник та 
журналіст Карл Краус: "Війна -  це спо
чатку надія, що нам буде добре; потім
-  очікування, що їм буде гірше; потім
-  задоволення тим, що їм не краще, ніж 
нам; і нарешті -  несподіване відкриття, 
що погано і нам, і їм".

Море сліз, біда, горе, і смерть...не 
одна, не сотня...а тисячі і мільйони... 
Така була Друга світова війна. Вона, 
наче чорний птах, окутувала нашу зем
лю. Знищувала все, що траплялося їй 
на шляху. Була безжалісною, несподі
ваною та неминучою...

Минуло багато років з того часу, коли 
закінчилася найкривавіша подія в іс
торії людства. Але пам'ять про загиблих 
не покидає наші серця й досі... Один ф і
лософ сказав: "Смерть мільйонів -  це 
лише статистика, а смерть кожної лю
дини з цього мільйону -  трагедія". Так

і є. Кожне життя безцінне, і вбивство 
людьми один одного ніколи не може 
бути виправдане. Адже кожній людині 
життя дароване для того, щоб жити, 
радіти, кохати. І ніхто не може позба
вити її  цього права.

9 Травня -  державне свято, яке від
значається на згадку про переможне 
завершення Великої Вітчизняної війни 
радянського народу проти німецько- 
фашистських загарбників. Кожен знає 
про цю подію, навіть маленький хлоп
чик, який тільки навчився читати. У цей 
день люди вшановують пам'ять усіх, хто 
захищав нашу Батьківщину. Напередод
ні цієї знаменної дати у Нововолинсько-

му ліцеї-інтернаті Волинської обласної 
ради відбулася науково-практична кон
ференція "Доля моєї родини у роки Дру
гої світової війни", організатором якої 
була Кравчук Алла Борисівна. Учасники 
дійства розповідали історії з життя їх 
ніх прадідів та про ті далекі часи, коли 
життя приносило все нові та нові пе
решкоди. Також пролунали вірші з уст 
учениць 11-А класу Войтюк Анни та Ко
пець Богдани, присвячені своїм праді
дусям. Із захопленням глядачі слухали 
розповідь Кельмис Юлії про її прадідуся 
та прабабусю єврейського походжен
ня, яких переховувала родина Шос- 
тачуків села Порицьк, Іваничівського 
району. Учень Ковальчук Павло зібрав 
матеріали про своїх родичів Степана, 
Петра, Віталія Ковальчуків, уродженців 
села Новосілки Володимир-Волинсько- 
го району. Ще багато моїх ровесників 
поділилися зібраними матеріалами про 
родичів та про те, як вони боролися за 
перемогу над фашистами. Про те, як 
крізь полум'я, кров нескінченних битв, 
через поневіряння і смерть, гіркоту по
разок і радощі перемог, долаючи жах
ливі наслідки сталінської деспотії, зали
шаючи на полях битв багато мільйонів 
могил, наші предки дійшли до світлого 
травневого ранку 1945 року.

Ветерани - люди, які витримали та пе
режили події тих кривавих часів. Саме 
вони розповідають нашому поколінню 
про війну, про те, як воювали та вижи
вали, як день за днем наближалися до 
перемоги. Нововолинський ліцей-інтер- 
нат напередодні 9 Травня відвідав Бус- 
ловський Василь Матвійович -  ветеран, 
учасник бойових дій, який подолав ба
гато життєвих перешкод. Він розповів 
нам про ті жахливі події, що залишили
ся в його пам'яті назавжди. Особливим 
болем для ветерана є згадка про бойові 
д ії та загибель сотень патріотів Украї
ни. Усім ліцеїстам сподобався Василь 
Матвійович. Ветеран - приклад сильної, 
мужньої людини з вогником в очах. Ми 
дякуємо йому за те, що він знайшов час 
та відвідав наш ліцей. Будемо раді ба
чити його знову.

Сьогодні Свято Перемоги ми зустрі
чали в непростій ситуації. У країні йде 
неоголошена війна, тому сьогодні, як 
ніколи, нам потрібно згуртуватися та 
захищати нашу неньку-Україну, як наші 
прадідусі та прабабусі захищали нашу 
Батьківщину в роки Другої світової вій
ни!

І знову поезія лине...
Двадцятого травня, у вівторок, на базі 

літературно-мистецької вітальні "Ма
мина криниця" у центральній бібліотеці 
м.Нововолинська відбувся творчий захід 
нашої землячки Приступи Ірини "Пишу... 
Світлішає душа". Нашій увазі було пред
ставлено першу збірку поетеси "Любов, 
як музика багатогранна".

Поетичне слово І. Приступи ніжне, 
воно змушує наші серця битися частіше. 
Письменниця наче намагається передати 
нам хоч краплинку своєї душі у поезіях. У 
віршах переважає мотив кохання, хоча її 
жанрові уподобання не є однозначними, 
як і сама поетеса. І.Приступа віртуозно 
грає на фортепіано. Вона під акомпане
мент скрипки виконала музичний твір- 
танго "Аромат жінки".

Майстриня слова також є талановитою 
художницею. Нас приємно здивувало 
те, що Ірина бере активну участь у гро
мадських та культурних заходах містаі. 
Разом із музичним гуртом "Знахідка" по
етеса була нагороджена премією "Бурш
тинове крило".

Окрім ліцеїстів, на заході були присутні 
поціновувані мистецтва. Вони висловили 
свою думку щодо до поетичних доробків 
майстрині слова та побажали творчих 
злетів.

А наостанок поетеса підписала свою 
збікру бажаючим.

Незабутнім був цей захід, відчувався 
родинний затишок, ми бачили щирі ус
мішки на обличчях. Іринина муза підко
рила наші серця і ті приємні миті зали
шаться у нашій пам'яті.

Рожкова Олександра, 9-А клас



Ліцеїст

Наш 11-Б клас!
Він -  найкращим є для нас.
Ми і дружні, і круті.
Може, деколи смішні.

Ми, бувало, і сварились,
Але згодом все ж мирились.
Всі ми різні. А чому?
Зараз я Вам розкажу.

Є в нас Юля Дворачук,
Вона всім хороший друг,
Всіх сумних розвеселить - 
З нею швидко час летить.

Ще є Віка Ковальчук,
Любить на гітарі грати,
А отих точних наук 
Так не хочеться читати.

Є в нас Юля Пустова,
Вона добра і смішна.
З нею можна веселитись, 
Посваритись й помиритись.

Галя - дівчина розумна,
Й Діма - хлопець не дурний. 
Часто посваритись люблять 
Суперечки тут у них.

Вася -  хлопець хоч куди:
Де біда, він йде туди!
Завжди всім допомагає,
Бо хорошу вдачу має.

Юля Кельмис - це серйозність, 
Не допустить тут курйозність. 
Вона староста у нас,
Прикриває нас щораз.

Лєра - це спортсменка наша: 
Де змагання, там вона.
В неї в голові не каша,
Бо розумна дівчина.

Є у класі Насті дві,
Вони подруги круті.
Вміють зачіски робити,
Можуть і тебе навчити.

А Сюзанна в нас співає, 
Гарний голос вона має, 
Талантів в неї ще багато, 
Виручає всіх на свято.

Аня в нас малює класно 
І навчається прекрасно.
Маша - подруга її - 
Пише в нас вона вірші.

Паша й Бодя - хлопці вредні, 
Інколи вони кумедні. 
Полюбляють і поспати,
І футболчика пограти.

Інна -  дівчина вродлива,
Ще й до того жартівлива.
Мріє лікувать людей 
Каже: "Буде все "ок"".

Яна - дівчинка маленька,
Ще й доволі чепурненька. 
Любить вона танцювати, 
Людям душу лікувати.

В Томи дуже гарні щічки.
І зелені в неї очки.
Всім вона нам помагає,
На контрольних виручає.

Катя в нас весела дуже, 
Темпераментна й шумна. 
Можна їй сказати: "Друже!",
Бо Карпович в нас вона.

Оля -  дівчина моторна.
На уроках скрізь проворна. 
Хлопці її сильно люблять,
А вона їм розум губить.

Таня в нас сором'язлива.
Віка ж дівчина бурхлива.
Дві вони у нас кмітливі,
Дуже добрі і вродливі.

І Віталік є у нас.
Хлопець він у самий раз, 
Любить дуже сперечатись 
І в комп'ютері погратись.

Лена - в нас людина спірна.
І розумна, і смішна.
Дуже хоче вчитись вірно, 
Заважає їй весна.

Дана й Даша давно дружать, 
Скрізь вони разом у нас. 
Хлопцям голову покружать. 
Знають, коли вчитись час.

Є Рибалкіна Катруся,
Любить вона слухать рок.
Каже вона: "Поборюся - 
За майбутній вірний крок".

Юля в нас Рябчун - гарненька, 
І у міс перемогла.
Хоч із себе вся маленька,
Все сама це досягла.

Ще у класі є Богдана 
Вона добра і старанна,
Завжди вона допоможе 
У біді порадить зможе.

Ну а наші класні мами 
І сьогодні поряд з нами.
Більш не будуть говорити,
Що не хочемо ми вчити.

Що не так ми говорили?
Що не так ми утворили?
На перервах, що курили?
І вікно знову розбили.

Ось ми різні всі такі 
Для батьків -  завжди малі 
Любим ми повеселитись 
Та не забуваєм вчитись.

Обдарована дитина
Я з великим задоволенням люблю 

розповідати про творчих, креативних, 
життєрадісних людей. Шістнадцяти
річна Старостіна Анна Сергіївна є 
саме такою. Вона навчається у Ново- 
волинському ліцеї-інтернаті Волинсь
кої обласної ради. Цього року-випус- 
книця, адже закінчує одинадцятий 
клас. Аня талановита дівчина, тому 
що малює надзвичайні картини. Ще 
змалечку полотном для неї були шпа
лери, двері, вікна у квартирі. Уже тоді 
почав проявлятися її творчий потен
ціал. Можливо, це і були, як кажуть, 
дитячі каракулі, але з часом любов 
до справи та спостережливість бать
ків зробили свою справу. Мама й тато 
Ані, коли побачили, який дар починає 
проявлятися у дитини віддали її у ху
дожню школу. Там вона провчилася 
сім прекрасних років (2004-2011). 
Здобула досвід, навчилася худож
ньому ремеслу. Була нагороджена 
похвальним листом та свідоцтвом про 
закінчення позашкільної освіти. Дню 
цікавило все, що було пов'язане з об
разотворчим мистецтвом. Вона брала 
участь у різноманітних конкурсах. 
Наприклад, у 2009 році зайняла пер
ше місце на Всеукраїнській вистав- 
ці-конкурсі «Я хочу жити в якісно
му світі». Це був не єдиний конкурс, 
який приніс їй призові місця. Тому у 
неї є багато грамот, які, як вона каже, 
немає куди складати вже. Старостіна 
Анна всебічно розвинена особистість, 
адже дівчина хоче пов'язати своє 
життя з медичною справою, допома
гати людям. Це є ознакою доброго 
серця. Вона пообіцяла, що малювати 
не перестане, а буде займатися цим у 
вільний час. У Ані є багато власних 
картин. Одні з них прикрашають дім, 
а інші чекають свого зоряного часу. 
Адже тато дівчини хоче організувати 
виставку її робіт. Це було б чудово, 
тому що мені самій цікаво побачити 
усі-усі її шедеври. «Осінь» - перша 
робота юної художниці. Виконана 
з великою любов'ю, адже дарована 
мамі. Анна брала мольберт та фарби 
лиш тоді, коли її щось надихало. По
чинала з пейзажів, потім зацікавила
ся зображенням знаменитостей (Lana 
Del Rey), а уже зараз малює те, що 
з'являється у її уяві. Старостіна Анна 
Сергіївна є талановитою людиною. 
Хочу побажати їй щастя, успіхів та 
здійснення усіх мрій!

Кудацька Катерина, 
11-А клас

Ковальчук Віка 
та

учні 11-Б класу
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Для того,
щоб про нас ви не забули, 

Розповімо про кожного із нас. 
Швиденько роки у ліцеї

промайнули,
Та ми ще довго

не забудем Вас.

Отримає освіту вищу, 
Найвищу спеціально,
За олігарха заміж вийде,
І буде в Л ізи  все нормально.

Сливку  ти чіпать не смій! 
Паша  справжній

в нас крутій. 
Він, як бетмен, пролітає,
На уроках не буває.

Вчилась добре - не лінилась, 
Плести бісером навчилась,
Аж тремтить буває Таня 
Вся від скутерокатання.

Пролітає чутка містом:
Ю ра стане футболістом.
Ще прохання потрудитись, 
Вчителям всім поклонитись.

Журналістом стане Оля, 
Знатимуть ї ї  довкола.
М'які іграшки фанати 
Будуть Олі дарувати.

Мотоцикла він заводить,
І вперед летить Володя. 
Пролітає так разок 
Й п'є улюблений квасок.

Вадік  наш - економіст. 
Мабуть, справжній ліцеїст. 
Буде пасіку він мати,
Та нас медом пригощати.

Паша
із комп'ютером на «ти», 

Допоможе все знайти.
Уроки Паша в нас не вчить, 
Зате в інтернеті часто сидить.

Іванка Гузь  у нас тендітна, 
Добра, мила і привітна. 
Справжній друг вона для нас, 
Допоможе в скрутний час.

Немає кращого у спорті,
Як наш Вася М артинець.
Дуже має ріст високий,
І веселий, то "капець".

Справедливий і прямий,
Д ім а - хлопець непростий.
Та як тільки йде до дошки, 
Трусяться у Д ім и  ножки.

Катя дуже в нас цікава.
Вона стильна і яскрава.
І старанна, й принципова, 
Радісна вона і кльова.

Наш Сергійко  любить рок, 
Уважно слухає урок.
Гарні оцінки завжди він має, 
Тягу до науки відчуває.

Ця весела учениця,
Добра вдома помічниця, 
Педагогом Саша стане,
Й з неба зірочку дістане.

Рома  має добру вдачу.
Враз розв'яже він задачу,
На уроці в бій вступає.
Це наш Ромич  виступає.

Довга в Оксанки  є коса. 
Спокій - теж її краса.
Всім би Ксюши  рівновагу, 
Хлопці, ви зверніть увагу.

Андрій Книр  у нас чудовий, 
Відповідальний, гоноровий. 
Майже все у нас він знає,
Та на контрольних помагає.

З ним разом сидить Грицак, 
Звати теж Андрійко. 
Неповторний приколіст. 
Точно, справжній ліцеїст.

Вірш напише,поспіває,
З хлопцями в футбол пограє, 
Ні на мить не засумує,
Лена  всіх завжди дивує.

Вітя - саме той хлопчина. 
Сохла не одна дівчина..
В техніці він супер-ас.
Всі дівчата кажуть "клас".

В духовому Владік  грає,
Гол в ворота забиває,
Вміє всіх розвеселити,
Буде ще й ням-ням варити.

Користь принесе державі, 
Коли вивчить все у праві,
А тоді, як повивчає,
Славік  пісню заспіває.

Завжди мудрим хоче бути, 
Важко нам його забути.
Наш Миколка  усе знає - 
Спати в 5 годин лягає.

Наша Ксюша  кучерява. 
Нервувати - марна справа. 
Вона добра в нас душа,
Усе зробить на «ура».

На уроках спить, куняє 
Влад наш, завжди позіхає, 
Хоч задачі він не знає,
Йому шпаргалка помагає.

Наташа -
дівчина спортивна, 

Дуже гарна й позитивна.
І на поміч всім прийде,
Все до ладу доведе.

Є сміливий і прудкий. 
Посольський Л ьончик

в нас такий,
Мудрий, щирий,

такий класний,
І, як друг,

також прекрасний.

А Тетянка  наша добра, 
Розумна, щира і хоробра, 
Дуже витончена, мила, 
Елегантна і красива.

Влад наш,
ну це просто мачо, 

Всі дівчата за ним плачуть,
Та уроки він не вчить,
За телефоном все сидить.

Маша ще у класі є,
Добре все вона здає.
Фізику теж добре знає,
На контрольних помагає.

Вчилось в класі ЗО нас,
Лізли в 36 клас,
Оксану Сергіївну

ми там чекали, 
Найкращий вчитель в ліцеї - 

ми знали.

Не завжди усе ми вчили,
На виховні

зі стражданням ходили, 
Пакості також часто робили, 
Та виховательку нашу 
(Людмилу Іванівну) любили.

Учні 11-В класу
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Підходить до завершення 
останній наш навчальний рік. 
Для одинадцятикласників він 
особливий. Адже саме зараз, 
після декількох тисяч проси
джених уроків, можна все під
сумувати та підвести значну і 
значиму лінію.

Немов стріла, пролетіло 
навчання в ліцеї. Дуже важ
ко розлучатися із вчителями, 
вихователями, а особливо - з 
однокласниками, з такими ж 
учнями, як і я.

Що ж, хотілося б вам, чита
чі, розповісти дещо про свій 
клас. Розхвалювати його я не 
стану, також не збираюся об
говорювати паралельні класи. 
Не буду писати "двометровий" 
твір про нашу компанію (адже 
про кожного з нас можна цілу 
поему створити!), але неве
личку розповідь донести до 
вас зможу.

За роки перебування у л і
цеї я зрозумів, що всі ми тут є 
однією великою родиною. А у 
кожному класі, як у ї ї  частині, 
утворився свій колектив. Зок
рема, у 11-Г класі панує «па- 
цанське» братство. Сварки 
бувають, але як же без них? 
Зате за своїх стоятимемо го

рою.
Ми знаходимо час для усьо

го. Мегазнаннями наш клас 
похвалитися не зможе, і від
мінником навчання став дале
ко не кожен. Зате ми задіяні 
і в культурі, і в спорті. Щодо 
навчання, то взірцем хоро
шого учня по праву можна 
назвати нашу Настю Скіби- 
цьку. Медалістка, відмінни
ця, без книжки її  вкрай рідко 
можна застати (принаймні я 
рідко бачив цю ученицю без 
свого вірного паперового то
вариша). До того ж, це єди
на гуртожитська дівчина 11-Г 
класу.

А колектив дам у нас неве
ликий. Окрім Насті, їх є ще 
троє. Це Марина, Іра, Юля. 
Так-так, становище наше 
скрутне. Юля у нас -  танцю
ристка. А стосовно Марини  
та Ірини, то в них усе пот
рохи. Універсальні учні, ска
жемо так.

Ну а зараз розпочнеться 
бесіда про наш колектив хлоп
ців. Є у нас два Колі. Один із 
них -  Гнатю к Микола  -  біль
ше заглиблений у науку, мріє 
навчатися у Польщі та стати 
програмістом. Крім цього, він

завербував себе як староста 
ліцею, спортсмен і просто 
як хороша людина. Інший
-  Стаф ічук Микола -  пішов 
по стежині спорту, баскетбол 
став його стихією.

У нас також є і два Мишка. 
Один із них -  Король Ми
хайло. Цар-батюшка, який 
десь загубив своє царство і 
нині «тусується» із «прости
ми смертними». А Семеню к  
Міша є старостою класу. 
Його прямий обов'язок -  ви
думувати чергові причини 
відсутності для тих, хто не 
дуже любить відвідувати 
уроки математики. Мигаль 
Андрій  -  це той, хто на тур
ніках. «Качок», чи як там їх 
називають. Голодю к Саша
-  знавець програмування та 
веб-дизайну. Окрім того, це 
екстрасенс 888 рівня, адже 
його вміння вгадувати від
повіді до триповерхових та 
двометрових математичних 
виразів ще ніхто не зумів на

бути. Назар  та Славік  -  наші 
місцеві братки. Все, цим усе 
сказано. Назар, до того ж, 
займається футболом. Макс 
Слю сарчук  -  олімпієць. 
Отримав призові місця на 
олімпіаді з інформатики та 
технологій і зараз думає, що 
всіх переплюне. А хто його 
знає, може, він ще в Амери
ку поїде. Завершує список 
веб-дизайнерів Сашко М ар
чук, який на зустріч випус
кників через 10 років приїде 
на чорному ВМ\А/. Або на ве
лосипеді. Олексій Матюхін 
-  бізнесмен та економіст. 
Прораховує кожну копійку. 
А знаєте, нормальних фінан
систів нині мало, хоча і панує 
думка, що їх тут хоч греблю 
гати. Артем Герасимов  -  ще 
один футболіст класу, який 
разом із Назаром  та Мико
лою  Гнатю ком  представляє 
ліцей на спортивно-масових 
заходах.

Ось такий наш колектив. Є і королі, і бізнесмени, і спорт
смени (це, без сумніву, в майбутньому!). А всім цим розрулю- 
ють дві найвпливовіші людини з нашої "банди" -  це Ш аповал  
Юрій В 'ячеславович  та Риж их Наталія Антонівна. Дякує
мо, що ви нас ще терпите.

Нашу вдячність по праву заслужили й інші вчителі, які дава
ли нам знання та вчили бути хорошими людьми.

Ліцей наш -  це стартовий майданчик, злітна смуга для ви
льоту до нових вершин. Що ж, завдяки йому ми знаємо, в яку 
сторону летіти. Але підняти штурвал свого літака ми повинні 
самі.

Семенюк Михайло
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НОВОВОЛИНСЬКИИ ЛІЦЕИ-ІНТЕРНАТ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
проводить набір учнів на 2 014-2015  навчальний рік 

до спеціалізованих 8-их, 9-их. 10-их класів

Прийом до ліцею конкурсний. Вступники здають 2 іспити (в залежності від профілю 
класу). Усі учні проходять тестування у психолога ліцею.
Поза конкурсом зараховуються переможці: Всеукраїнських предметних олімпіад III, 
IV етапів; II, III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН; міжна
родних конкурсів; олімпіад серед обдарованої молоді Волині, що проводить Новово- 
линський ліцей-інтернат.

Відмінники навчання здають один іспит за вибором.

ЗАЯВ.И-ПЕИЙМАЮ1Ь.СЯ.З-2-Н£Р-В.НЯ.20.1.4-Р,
(із собою мати табель успішності, 

свідоцтво про базову загальну середню освіту)
Перелік вступних іспитів

8 клас з поглибленим
вивченням української мови та літератури

-  українська мова {диктант),
-  українська мова і література 

або іноземна мова (співбесіда)
8 клас з поглибленим вивченням математики
-  математика
-  українська мова (диктант)

9 клас з поглибленим вивченням хімії та біології
-  хімія
-  біологія
9 клас з поглибленим вивченням математики
-  фізика
-  математика

10 клас української філології

-  українська мова (диктант),
-  українська мова і література,

або історія, або іноземна мова (співбесіда) 
10 клас .біолого-хімічний на спеціальності
-  хімія
-  біологія
10 клас фізико-математичний
-  фізика
-  математика
10 клас економічний
-  географія
-  українська мова (диктант)

Б ільш детальна  інформац ія  на сайті л іцею

K K iü f l  

) Ш 5 ШЦ ІН Н О ГО

Нещодавно команда з учнів 9-х класів брала 
участь у інтерактивному турнірі під назвою "Об
німімося ж, брати мої", який проводився протягом 
квітня-травня. Учасниками команди були Бобик 
Вікторія (капітан), Лєдєшкова Аліна, Рожкова 
Олександра, Мальчевська Іванна, Хільчук Марія, 
Клак Павліна, Антонюк Адріанна, Ошуркевич Со
фія, Тесленко Катерина. Вони продемонстрували 
непоганий результат. Чотири тури підряд учасни
ків переповнювали різноманітні почуття. Потрібно 
було швидко орієнтуватися у завданнях.

До фінального (останнього туру) були запрошені 
не всі. Це Лєдєшкова А., Рожкова О., Бобик В. та 
Мальчевська І. Виконуючи завдання цього туру ко
жен учасник показав себе з гідного боку. Та най
краще проявила свої здібності Рожкова О.: вона 
набрала 37 балів із 40.

Завдяки цьому турніру ми поглибили свої знання 
із життя та творчості Т.Г. Шевченка -  нашого сла
ветного Кобзаря.

Бобик Вікторія, 9-А клас

Про  спорт
З 20 по 22 травня поблизу с. Соловичі Турій- 

ського району відбувся IX Фестиваль фізичної 
культури та військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді Волині "Нащадки козацької 
слави", організований управлінням освіти і на
уки Волинської облдержадміністрації, обласним 
відділенням Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України та обласним центром туриз
му, спорту та екскурсій. Близько 500 школярів 
зі всієї області розгорнули наметове містечко на 
березі озера Велимче, де протягом трьох днів 
тривало справжнє свято сили і витривалості.

Випробування в комплексі військово-спор
тивної гри "Сокіл" ("Джура") складалась із 10 
видів: стройової підготовки, змагань на "смузі 
перешкод", стрільби, боротьби "Навхрест", 
військово-спортивних ігор "Пластун", "Відун", 
"Рятівник" та конкурсів - таборування, "Ватра 
у колі друзів", звітів принципів лицарства.муж
ності і спритності, духовності і величі. Участь у 
цих змаганнях взяла команда з нашого ліцею.

Приємно, що в особистому заліку І місце зі 
стрільби зайняла Шень Олеся (учениця 10-А 
класу). А в командному заліку ліцеїсти посіли 
З місце зі стрільби.

Дякуємо за п ідготовку і належну п ідтрим
ку адм ін істрац ії школи, а також Кривицько- 
му О.М. та Петруку М.А.

Інформаційний в іс н и к  набрано і  звер стан о  на л іцейном у видавничому ком плексі 
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