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ЛІЦЕЇСТ
Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

Безмежна  височінь синього неба, легкий 
подих вітерця і море барвистих квітів – це 
знову завітала до нас королева Осінь. Ма-
буть, захотіла Її Величність показати кож-
ному, що немає мудрішої за неї пори. От 
і тому сезон свого панування розпочала 
чудовим святом  - Днем знань. Цей день 
має велике значення для усіх школярів, а 
особливо для тих, хто вперше переступив 
поріг ліцею.

Дзвенить дзвінок... А серце відчуває 
острах перед невідомим. Мабуть, у біль-
шості випадків відомо, яким хвилюючим є 
перехід з однієї школи в іншу. Признаюсь 
чесно, що спочатку було досить страшно, 
але знадобилося менше місяця, щоб звик-
нути до іншого навчального закладу. Нових 
вчителів, однокласників. 

Мені подобається зовнішній вигляд лі-
цею, його інтер’єр. Педагоги досить до-
свідчені. Кожен із вчителів по-своєму по-
добається. До них завжди можна підійти, 
попросити допомоги, вони ніколи не відмо-
влять, а навпаки постійно повторюють: “Не 
соромся запитати про те, чого не знаєш”.

Я буду старатися досягти нових висот, а 
в цьому мені допоможуть мої однокласники 
і доброзичливі педагоги ліцею.

Дудкевич Вікторія, 10-В клас

Географія ІІІ місце 
28 вересня 2014 року відбувся турнір 

юних географів. Захищали честь нашого 
ліцею такі учні:

Міліщук Роман 9-В клас
Антонюк Мілена 10-В клас
Литвинець Оксана 11-А клас
Івановець Вадим 11-Г клас
Поліщук Вероніка 11-В клас.

Хочу відзначити, що вони старанно й на-
полегливо працювали над своїми запитан-
нями.  Як і завжди було багато нервувань, 
переживань, але підтримували один одно-
го, адже знали, що це командна робота! 
Як капітан команди, хочу сказати, що ми 
добре попрацювали. У нас все вийшло, не 
зважаючи ні на що. 

Бажаємо нових перемог.

Поліщук Вероніка, 11-В клас

Турнір - це не просто знання та еруди-
ції, а це насамперед вияв спритності думки, 
здатності до швидкого прийняття рішень. 
Тут треба враховувати всі стратегічні де-
талі, знати поведінку кожного члена ко-
манди та оцінювати суперників.

Також на подібних заходах удоскона-
люються не тільки загальні знання, а й 
уміння вести діалог в найнезрозуміліших 
ситуаціях, що породжує масу емоцій та 
вражень…

Бажаю усім удачі, перемоги!

Шпур Вадим, 11-В клас

Біологія ІІІ місце
Мельник Лілія (11-Б)
Садовець Ірина (11-Б)
Шитлюк Олена (11-Б)
Соколовська Вікторія (11-Б)
Худа Зоряна (10-Б)

Хімія ІІ місце
Кобзова Вікторія (11-Б)
Мельничук Павло (11-Б)
Рубаха Ніна (11-В)
Козіброда Богдан (10-Б)
Помалін Михайло (10-Б)

Особиста першість 
ІІ місце - Козіброда Богдан
ІІІ місце - Мельничук Павло

учасники Всеукраїнського турніру з хімії
Козіброда Богдан

та Мельничук Павло

Похмура осінь. Синьо-сизе небо.
Ти вже втікаєш, літо? Ні, не треба!
Не залишай мене з  дощами цими – 
Холодними, похмурими, сумними.

Побудь ще трішки. Подаруй ще світла.
І не минай так швидко й непомітно.
А ти не чуєш… Що ж, тоді прощай…
Залиш мене, як недопитий чай…

Кохан Маргарита, 9-А клас 

Вітаємо
Козіброду Богдана
Кохан Маргариту

- стипендіатів Президента України.
Відповідно до наказу МОН України

від 17.10.2014 №1184  

Турнір, безперечно, додає впевненості 
у собі, терпіння, вчить толерантно відсто-
ювати власну точку зору. У цьому році я 
переконалася вдруге, що активна участь у 
змаганнях, дебатах йде на користь кожно-
му.

Наш турнір із біології, безумовно, потре-
бував багато зусиль, витраченого часу на 
пошук матеріалу та його опрацювання. Але 
позитивні емоції, досвід удвічі перевищили 
працю. 

Тому, шановні ліцеїсти, виберіть власний 
шлях удосконалення, шукайте його у стінах 
нашого рідного ліцею, який готує кожного 
впевнено йти у доросле життя!

Шитлюк Олена, 11-Б клас

Фізика ІІ місце
Шпур Вадим (11-В)
Волошенюк Олександр (11-В)
Павлючик Назар (11-В)
Мартинюк Іван (11-В)
Івановець Вадим (11-Г)

Перемоги юних 
науковцівОсінні дні календаря

Сьогодні в номері:
• Новий парламент............ с.2
• Мир - понад усе!.............. с.3
• До Дня вчителя............... с.5
• Твій професійний вибір.. с.7
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Доброго дня, шановна ліцейна громадо!
Дякую  за вибір, який ви зробили, за під-

тримку, яку надавали  протягом передви-
борчої агітації. Кожен учень, ступивши на 
поріг ліцею, знав мету свого перебування 
у цьому навчальному закладі: навчатися, 
знайти  друзів, удосконалювати себе. На 
шляху кожної людини до здійснення мети є 
перешкоди, які важко долати самому. Для 
цього потрібна підтримка. Я докладатиму 
якомога більше зусиль, аби ця підтримка 
відчувалася у нашому ліцеї, який є стар-
товим майданчиком у доросле життя. Про-
пагуватиму закони добра, справедливості 
та честі, поважатиму кожного учня й учи-
телів, які створюють емоційну сферу для 

нашого з вами комфортного навчання, 
вчать бути сильними й незламними духом. 
Також обіцяю неухильно дотримуватися 
пунктів своєї передвиборчої програми та 
їх виконувати разом з вами. Адже початок 
і кінець всього – у серці кожної людини 
окремо.

Шитлюк Олена, 11-Б клас

Слово має
президент ліцею

Зовсім недавно мені випала велика 
честь зустріти перших випускників лі-
цею (тоді ще інтернату), які 50 років 
тому вперше переступили поріг свого 
другого дому. Згадавши приємні роки 
юності, проведені в інтернаті, немов від-
мотавши плівку старого кінофільму, ми-
мовільно пустили сльозу.

Водночас із радістю від довгоочікува-
ної зустрічі та ледь помітним, але гли-
боким сумом в очах, Побережнюк Олек-
сандр Леонтійович розповідав про свої 
шкільні роки:
- Інтернат був заснований у 1962 році, 
і саме нам випала можливість бути пер-
шими випускниками цього навчального 
закладу (1964 р.).
- Скажіть, будь ласка, що Ви відчули 
коли переступили поріг ліцею через 
стільки років?
- Ми ніби повернулися в молодість, зу-
стріли близьких друзів і поспілкувалися, 
згадавши веселі моменти спільних дитя-

чих років. Загалом я відчув 
приплив позитивної енергії, 
дружньої підтримки, душев-
ної теплоти.Тобто того, чого 
не вистачало з моменту ви-
пуску.
- Олександре Леонтійо-
вичу, розкажіть про влас-
ні враження від зустрічі. 
Що Вам сподобалось або 
не сподобалось?
- Зайшовши в середину 
приміщення, всі були в за-
хваті від нового інтер’єру. 
Це дуже гарні умови для 

навчального та всебічного розвитку. 
Відразу було видно, що тут працюють 
справжні знавці своєї справи. Від спіл-
кування з працівниками навчального 
закладу ми отримали масу емоцій. Було 
приємно чути те, що нас пам’ятають і че-
кають у ліцеї, адже важливо знати, що 
прожив недаремно, залишив 
пам’ять після себе.
- А яким було загальне 
враження?
- Незважаючи на погоду та 
незначні недоліки, загальне 
враження було дуже хоро-
шим. Ми знову відчули себе 
юними хлочаками та дівчат-
ками , що нарешті поверну-
лись додому.
- Я була дуже рада по-
спілкуватися з такою 
цікавою людиною, як Ви, 
Олександре Леонтійови-

чу. Сподіваюсь знову побачити Вас 
у нашому навчальному закладі. На-
останок, хочу запитати, що нового 
Ви б хотіли побачити, приїхавши на-
ступного разу?
- Дякую за теплі слова. Ми б дуже хотіли 
побачити нашу спільну фотографію на 
стіні ліцею, адже, на мою думку, молоде 
покоління повино знати перших випуск-
ників.

 Особисто я була дуже задоволена від 
цієї зустрічі. Думаю, тепер кожен захоче 
дізнатися історію нашого ліцею. Розмова 
про клас Олександра Леонтійовича на-
гадала мені про рідний 9-А. Хоча разом 
ми всього другий рік, але встигли полю-
бити один одного, незважаючи на дрібні 
сварки та непорозуміння. Сподіваюся, 
ми так же будемо пам’ятати наш другий 
дім й однокласників, як і перші випуск-
ники.

Наталія Гнатюк, 9-А клас

Зустріч з першими випускниками

Знайомтеся
із новим парламентом

ліцейного братства

Шитлюк Олена - президент
Шевчук Юлія - заступник президента
Поліщук Вероніка - староста ліцею
Клак Павліна - заступник старости
Яцун Роман - староста гуртожитку
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За вікном тиха осінь, листя падає до ніг, і тихенько шу-
мить вітер, а лише за 1300 кілометрів від цього спокою чути 
страшні постріли, звуки гармат і стогін людей, які помира-
ють від важких ран. Адже на сході нашої країни розгорілася 
справжня війна! Це страшне слово сьогодні лякає кожного 
українця. Ми розуміємо весь цей страх, який нагнітають на 
нас російські війська. Тому намагаємося допомогти нашим 
сміливим воїнам, які захищають нас від цього пекла. Ліцейне 
братство вирішило долучитися  до  міжнародного Дня миру 
22 вересня. Саме в цей день ми вшанували пам’ять загиблих 
бійців хвилиною мовчання, а також провели флешмоб, в яко-
му брали участь всі бажаючі. Дрес-кодом цього дня стала 
вишиванка.  Для виховання патріотичного духу в ліцеїстів 
учні 10-А класу прочитали напам’ять поему Тараса Шевченка 
„Кавказ‟, а учениці 11-х класів розповіли вірші про Україну. 
На закінчення свята всі гуртом ми стали у формі слова „мир‟, 
щоб ніколи не забути цієї митті.

Мир понад усе!

Тесленко Катерина, 10-А клас

Мир - понад усе !

Ще не вмерла, не вмерла Україна,
Бо ми разом, бо ми одна родина.
Символ волі – червона калина, 

Ще не вмерла, не вмерла Україна!
Вже занадто багато ми чуємо кожен день про кроки війни і 

навряд чи будемо відчувати спокій, поки гинуть українські бійці. 
Кожного дня наш народ прокидається з думкою: „Чи стала мирна 
моя Україна?‟, „Чи буде мир і спокій на цій землі?‟ 

Немає війни без скалічених, поранених, убитих людей. Мати 
одного із солдатів Ольга Романюк, чийого сина нещодавно за-
тримала армія Росії, у відчаї перед камерами просить повернути 
її сина. „Я благаю в ім’я Христа. Поверніть мою дитину живою‟, 
– каже жінка з червоними від сліз очима.

Тут з’являються питання. Чи почув Путін  прохання матері-жін-
ки? Чи відпустить сина? Чи розкається він? Ця війна і так за-
брала молоді душі бійців, у батьків – сина, у жінок – чоловіка, у 
дітей – батька.

Журналісти розповідають, що причинами смерті, які офіційно 
вказуються в документах військових, є інфаркт та інсульт, не-
зважаючи на те, що деякі загиблі були зовсім молодими людьми. 
Так чому ми не можемо знати правду? Що приховується за цією 
війною? Адже ви стали синами для кожної матері у цій країні, й 
кожна з них зі сльозами на очах щиро переймається вашою до-
лею, із надією чекає вашого повернення з лінії вогню. Незважа-
ючи на те, що сили противника переважають, що він має більше 
можливостей вести цю несправедливу війну, весь український 
народ звертається до Бога у молитві, щоб Він порятував вас від 
зла й небезпеки, повернув цілими й неушкодженими додому, не 
допустив більше смертей та насильства.

Олександр Таллан (прикордонник) з села Родниківка розповів 
нам про бойові дії. Вночі 72, 79-та бригади відходили, а прикор-
донники залишились. Коли зранку зійшло сонце,  прикордонни-
ки почали наздоганяти ці бригади біля Зеленопілля. Зустрівшись 
в Дяково, уже разом вони відходили. І от в районі неподалік від 
Степанівки ми „попали‟. Не те, що в засідку, адже ми за 115 
- 120 км від кордону Росії, а нас почали обстрілювати. Віктор 
Кумановський, водій однієї із машин БТР, загинув, автомобіль 
був підбитий міною. Їхню колону розбили, пораненого капітана 
забрали на БТР, ми вже від’їжджали, бо забрати двох сотень чо-
ловік просто не могли, ще й дуже сильно обстрілювали. Хлопці 
79-ої бригади старалися підібрати поранених, але всіх забрати 
не вдалось. Дуже важко було бачити стількох вбитих солдатів, 
братів України, які, вболіваючи за вільну, єдину, незалежну 
Батьківщину, заплатили життям, а ще важче буде бачити, що 
ця втрата буде марною. Але віримо в те, що такі героїчні вчинки 
продемонструють усім, що народ України піднявся з колін і ніко-
ли більше не дозволить закувати  себе в кайдани рабства. 

Приходько Валентина, 10-Г клас

Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.

Любіть у труді, у коханні, у бою, 
як пісню, що лине зорею… 

Всім серцем любіть Україну свою — 
і вічні ми будемо з нею!

Володимир Сосюра
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Без сумніву, наш ліцей надзвичайно 
багатий на обдарованих і талановитих 
дітей. Кожен учень всебічно розви-
вається, а допомагають їм у цьому наші 
чуйні вчителі. Серед неповторних лі-
цейних талантів особливо вирізняється  
учениця 11-А класу Шень Олеся - здіб-
на юна художниця. 

Ще з самого малку вона брала до рук 
пензлик і розмальовувала шпалери на 
кухні. Матуся, переклеївши їх втретє, 
взяла маленьку Лесю за руку і відвела 
в художню школу. Й зовсім не помили-
лась, адже росте великий талант.

Олесині картини справді вражають. 
Серед творчих доробків - пейзажі, 
портрети, натюрморти, виконані в різних 
стилях і з використанням багатьох технік. 
Кожна робота по-своєму вишукана та з 
власним підтекстом, але варто звернути 

увагу на дипломну роботу Олесі „Гості на-
ших сердець‟, над якою вона працювала в 
Нововолинській школі мистецтв. Дивитись 
на цю картину можна вічно: вона дійсно 
зачаровує. Олесина робота сповнена гли-

бокого філософського змісту. Об’ємні фі-
гури, зроблені з полімерної глини, схожі 
на постаті людей, які уособлюють мо-
ральні якості (владолюбство, совість, лю-
бов, віра, жадібність). Малюючи її, Леся 
використовує насичену гаму кольорів, 
проводить точні контури, дотримується 
правил побудови композиції.

На даний момент картина зберігається 
у музеї Нововолинської школи мистецтв, 
тому пропоную вам, дорогі читачі, завіта-
ти туди і помилуватися чудовими робо-
тами нашої однокласниці. А Лесі раджу 
продовжувати займатися художнім мис-
тецтвом, збагачувати свої знання і, мож-
ливо, колись її ім’я гучно лунатиме по 

всій Україні.

Якобчук Олена, 11-А клас

Цього літа я їздила в табір до Німеччини. У мене 
залишилося безліч цікавих моментів, з якими хо-
тіла б з вами поділитися. Це була незабутня для 
мене подорож. Там знайшла багато нових друзів 
з Німеччини та Польщі, з якими ми, українці, спіл-
кувалися англійською мовою. Нам було достатньо 
одного дня, щоб познайомитися і зі всіма пото-
варишувати. Це дало змогу попрактикуватись у 
спілкуванні англійською мовою, хоча з цим були 
невеликі труднощі. Саме тут зрозуміла, що хоча 
ми різні за національностями, але маємо дуже ба-
гато спільного. Вечорами вчилися одні в одного 
рідної мови, грали в ігри, що були характерні для 
певної країни. І найбільше здивувало, що німцям 
сподобалась українська лексика, і в найближчій 
перспективі вони пообіцяли її вивчити.

Подорожуючи Німеччиною, я побачила чистоту 
міст, дбайливість персоналу, що в Україні харак-
терно лише для деяких куточків.

Останні дні по-особливому були теплими, зво-
рушливими. Ніхто з нас не хотів звідси  їхати, 
можливо, тому що відчували себе там, як вдома! 
Ми пообмінювалися телефонами, фотографіями, 
прикрасами, щоб залишити хоча б невеличку 
згадку про себе. Останнього вечора, перегляда-
ючи відео, відчували ці приємні почуття дружби, 
взаємопідтримки. Навіть сьогодні, коли перепису-
ємося один з одним у Фейсбуці, згадуємо ці пре-
красні дні…

Бобик Вікторія, 10–А клас

У світі подорожей

Обдарована дитина

Немає такої людини, яка була б 
байдужою до нинішньої ситуації в 
Україні. Не залишився осторонь і 
наш ліцей. У його стінах нещодавно 
був проведений конкурс патріотичної 
пісні, у якому учні не тільки прояви-
ли свої таланти, а й виявили небай-
дужість до долі Батьківщини.

Змогли здивувати нас своєю ар-
тистичністю колективи 8-А і 11-А 
класів, які посіли перші місця у кон-
курсі. Також за високі досягнення 

нагородили талановиті дуети 8-Б 
класу у складі: Коржан Олени та 
Садовець Мар’яни, Шелест Ірини та 
Бойко Ірини. Ми були у захопленні 
від  чаруючих голосів Римар Христи-
ни (9-А), Гусєвої Олесі (9-Б), Шевчук 
Юлії (10-А), Закревської Софії (10-Б), 
Рибак Катерини (11-А), Вишневської 
Вікторії (11-Г). За зайняте 2 місце у 
конкурсі нагороджено Новосад Анну 
(9-А), Лущук Анастасію (9-Б), Дуду 
Наталію (10-В), Приступу Наталію 
(11-В),  Цюника Богдана, учня 9-В 
класу, до речі, єдиного представни-
ка сильної статі серед дівочого цар-

ства. Не менш цікавими були висту-
пи учасників, які розташувались на 
третій сходинці рейтингу: Чибиряк 
Валерія (8-А), Касьянко Руслана (9-
Б), Лукашевич Катерина (10-Г) та 
Кобзова Вікторія (11-Б).

Кожен виступ по-своєму вишука-
ний і захоплюючий, тому викликав 
бурхливі оплески. І це недивно, 
адже нашим юним талантам вдалося 
створити в залі чудову атмосферу і 
підкорити серця глядачів.

Хотілося б  відзначити  виступ не-
повторного 11-А класу, який викли-
кав у присутніх чимало емоцій. 
Піснею „Повертайся живим‟ одинад-
цятикласники змогли доторкнутися 
до найпотаємніших струн душі. Гля-
дачі відреагували на це гучними ова-
ціями.

Усі учасники і глядачі залишилися 
під впливом емоцій, що вони отрима-
ли. Дякуємо організаторам та учням, 
які взяли участь у конкурсі, а також 
вболівальникам за підтримку.

Прокопчук Анна, 11-Аклас

Юні таланти
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Офіційно Всесвітній день вчителя відзна-
чають 5 жовтня більш як у ста державах 
світу. Вперше про це свято заговорили 
1994, коли воно й було започатковане.
Проте в деяких державах, як і в Україні 
День працівників освіти або День вчителя 
припадає на першу неділю жовтня. Все-
світній день вчителя — прекрасний привід, 
щоб згадати про високу роль педагогів у 
сучасному суспільстві. Саме тому на різ-
них державних рівнях прийнято в цей день 
вітати вчителів, відзначаючи їх заслуги пе-
ред країною. Дата для святкування була 
обрана невипадково. У цей день у 1966 
році відбулася паризька міжурядова кон-
ференція, темою якої став статус учителів. 
Всі норми щодо цього питання згодом заде-
кларувала організація ЮНЕСКО.

До Дня вчителя в ліцеї був організований 
традиційний день самоврядумання, який 
дозволив  учням  одинадцятих класів побу-
вати у ролі викладачів та навіть директора. 
Ліцеїсти вкрай відповідально поставилися 
до своїх завдань та зуміли не лише успіш-
но провести уроки, а й зберегти порядок 
і дисципліну під час навчального процесу. 
Ті, хто заміняли вчителів, ретельно готува-
лися до роботи з учнями: писали конспек-
ти, повторювали матеріал, думали, чим за-
цікавити клас, адже робота викладача не 
є легкою, вона потребує безліч навичок та 
вмінь. Учні ліцею здобули безцінний досвід 
та отримали масу враженнь. 

День самоврядування - один із найулю-
бленіших ліцейних заходів, а також це 
можливість покращити взаєморозуміння 
між учнями та вчителями й зміцнити відно-
сини у великій ліцейній родині.

О вчителі! Невже ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього ви на світі і з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.

О вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.

О вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: „Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!‟

Шень Олеся, 11-А клас

На виставці осінніх композицій

До Дня вчителя
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20 вересня в приміщенні актового залу 
відбулась зустріч із науковцями. Кожний 
одинадцятикласник мав змогу почути ін-
формацію про провідні вищі навчальні 
заклади Західної України безпосередньо 
з вуст самих викладачів. До нас завітали 
гості з Тернопільського національного еко-
номіного університету, Львівського медич-
ного університету ім. Данила Галицького, 
Національного університету “Львівська 
політехніка”. Також був представлений 
фільм про Львівський національний універ-
ситет ім. Івана Франка.

Після того як зустріч закінчилася, кожний 
бажаючий мав змову особисто поспілкува-
тися з гостями. Колодій Роман Степанович 
- кандидат технічних наук, доцент кафедри 
телекомунікацій Національного університе-
ту “Львівська політехніка” дав нам такі на-
станови: „Головне, що можу вам порадити 
- це вивчити іноземну мову, освоїти комп’ю-
тер. На ринку праці чекають розумних лю-
дей, інтелектуалів, які зможуть просувати 
свою державу. Нам потрібно, щоб держава 
зробила прорив. Тому ми тут. А ви, ліцеїсти, 

одні з кращих. Молодь Нововолинська та й 
усієї області зібралась у цьому навчально-
му закладі. Ми сподіваємось і віримо у вас. 
Ви наше майбутнє. Майбутнє нашої дер-
жави.” Вражень після приїзду викладачів 
багато, адже вже надходить той момент, 
який у дитинстві вважався таким яскравим. 
Мова йде про професію, спеціальність, що 
визначає самодостатню особистість, дозво-
ляє їй реалізуватись і розкрити весь свій 
потенціал. Вибір цей, як доводить життя, і 
стає головним дороговказом на широкому й 
тернистому життєвому шляху.

Рубаха Ніна, Костюк Ірина,
 11-В клас

Нещодавно у стінах нашого ліцею, 
відбулася доволі цікава зустріч  із моло-
дим українським письменником - Максом 
Кідруком.

Макс Кідрук у свої тридцять років  до-
сить такий відомий  серед любителів книг. 
За освітою інженер-енергетик. Написав 
дванадцять книг, а саме: вісім художніх і 
чотири – на технічну тематику.

Що стосується його вподобань, то мож-
на без вагань сказати, що ця людина 
обожнює подорожувати. Адже він побу-
вав майже у тридцяти країнах світу. Про 
знання, отримані українським Стівеном 
Кінгом за кордоном, свідчать його книги: 
„Навіжені в Перу‟, „Навіжені в Мек-
сиці‟ та інші.

На зустрічі Макс Кідрук предста-
вив нам свою нову книгу „Жорсто-
ке небо‟. За словами автора, цей 
роман – „класичний технотрилер  
без домішок  наукової фантастики 
чи містики. Це драматична історія 
про розслідування  авіакатастрофи 
українського літака  у Франції, част-
ково заснована на реальних подіях‟. 
У  загальному  розповідь була дуже ціка-
вою, незважаючи на те, що я не люблю 
фізики. Але письменник зміг зацікавити 
не лише мене, а й всіх присутніх у залі.

Також автор передав своє враження і 
про ліцей: „Роки три тому, коли був сту-
дентом, багатьох нас з універу під час 
пар забирали в бібліотеку на презентацію 
книг. От уявіть: літній дядечко, серйозні 
вірші чи проза, годинні монологи, сплячі 
студенти. Романтика... Словом, у мене 

відтоді алергія на таке. А тому, коли за-
телефонували з ліцею й попросили про 
додаткову презентацію Кідрука, вирішив 
„постібатися‟: „Буде у вас більш як 50 
чоловік, які реально захочуть послуха-
ти Кідрука - дзвоніть. Інакше - велком у 
бібліотеку на другу годину, місця виста-
чає‟. І забув. Але... Дзвінок, умови вико-
нані, вези. Ну ок.

Тому на 12:00 ми втиснули в графік ще 
одну презу в ліцеї, але про книжки не 
подбали: публіка сира, навряд чи щось 
куплять. Це ми так думали.

Приїхали в ліцей. У залі - більш як 
вісімдесят  чоловік (хоча, можливо, хтось 
і хотів звалити з уроку і потрапив на ціка-
вий урок фізики). Вісімдесят ліцеїстів, які 
з уважним поглядом прослухали півтора-
годинну презентацію, які вперше з почат-
ку туру „обламали кайф‟ Максу (бо після 
запитання „Чому літак летить?‟ у залах 
зазвичай панувала тиша, а тут дівчина (!) 
правильно відповіла). Вісімдесят чоловік, 

які ставили запитання і після всього 
розібрали два десятка книг і хотіли ще... 
А ми що? Ми позичили одну продану кни-
гу й поперлися на презу в бібліотеку, на 
яку теж запізнилися‟.

Отже, зустріч була неймовірною, і ду-
маю, що тепер кожен захоче прочитати 
книгу. І з нетерпінням чекатиме новинку. 
А особливо я думатиму, як знову „облама-
ти‟ Кідрука.

Тесленко Катерина, 10-А клас

Сонячний осінній день. Минає третій 
тиждень навчального року. Маленька 
зграйка дев’ятикласників (було нас 12-
14) жваво чимчикує до святого місця - 
бібліотеки.

Щойно дійшли до порогу, як перед 
нами чемно відчинили двері та запросили 
увійти. “Знайомство” почалося з читаль-
ного залу дитячої міської бібліотеки. Там 
завідувач НЕНКу та викладачі побесіду-
вали з нами стосовно вибору майбутньої 
професії, детально описали свій заклад. 
Захоплююча розповідь та хороші фото-
графії справили неабияке враження та 
безперечно зацікавили. Після коротенької 

лекції Руслана Леонідівна зробила перше 
«сімейне» фото 9-А та 9-В класів.

Пізніше нам чемно запропонували огля-
нути приміщення бібліотеки для дорос-
лих, де на стендах знайшли фотографії 
ліцеїстів, у тому числі й колишніх. Кожний 
із нас вибрав книгу до душі, а дехто на-
віть кілька.

На цій позитивній ноті закінчилося наше 
“знайомство”. Із усмішками на обличчях 
та книжками в руках поверталися “додо-
му” та ділилися незабутніми враженнями.

Дякую за увагу, любі читачі!

Маргарита Кохан, 9-А клас

У храмі знань

Ліцеїсти „обламали 
весь кайф‟ Кідруку

Зустрічі з
 науковцями
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Необхідність професійного вибору ви-
никає тоді, коли людина починає усвідом-
лювати себе в суспільстві і розміркову-
вати про свої потреби. У світі немає двох 
абсолютно однакових людей, у кожного 
свій шлях проб і помилок. Це пошук люди-
ною самої себе, своїх життєвих цінностей, 
своїх орієнтирів.

Всі мріють зробити перший крок у ве-
ликий світ, знайти своє місце. А свого міс-
ця ніде немає. Це лише ілюзія, погляд на 
світ крізь призму дитинства. У цьому світі 
треба боротися за себе, ти нічого не до-
сягнеш, не приклавши зусиль. Людству 
потрібні калькулятори - пусті обгортки без 
слів, без емоцій, без думок. Раніше мріяли 
усі, тепер мріють лише божевільні. Гроші, 
гроші, гроші... Без них ніяк.Вони запо-
лонили і душу, і серце, і розум ще зовсім 
юних, нерозквітлих сердець. Хочеш вижи-
ти у цьому круговороті? Школа, універси-
тет, престижна робота - і ось ти уже еліта. 
І нікого не цікавить: хто твій улюблений 
поет, чи яку картину ти вважаєш найкра-
щою, чи хоча б яку останню книгу про-
читав? А куди ж поділися емоції, почуття, 
переживання? Соціум сказав цьому кате-
горичне “Ні!”.

Потік часу забирає за собою пережиті 
дні, прекрасні емоції і почуття. На зміну 
одним персонажам приходять нові, змі-
нюються принципи і переконання, збіль-
шується кількість обов’язків. Життя не 
стоїть на місці. Щодня воно набирає все 
нові і нові оберти. І щоразу, коли ти стоїш 
перед вибором, будь уважний - не виби-
рай те, що зручно, комфортно, респекта-
бельно, визнано суспільством, почесно, 
вибирай те, що знаходить відгук у твоєму 
серці.

Думаю, варто прислухатися до порад 
і діяти, діяти на користь державі і собі.
Ми зможемо протистояти втраті мораль-
них цінностей. Ми - молоде покоління, 
що прагне свободи. Ми повинні віднови-
ти цей світ. Звичайно, науково-технічний 
прогрес - це добре, але важливо бути лю-
диною, бо роботів скоро і так буде повно. 
Варто оживити себе, а не бути шматком 
м’яса спакованим в зону свого комфорту, 
прикутим до монітору, стиснутим у рамках 
звичайного побуту.

Не дозволяй паплюжити свою ори-
гінальність, не переставай думати, мріяти 
чи відчувати. Ти не калькулятор.

Рубаха Ніна, Костюк Ірина,
 11-В клас

Твій
вибір!!!

Раніше я вже писала про професію 
маркетолога.  Проте зараз хочу розпові-
сти про цей фах більш детально. Обста-
вини склались так, що тепер я сама пра-
цюю маркетологом, тому знаю про певні 
нюанси спеціальності, безпосередньо.

Інтернет-маркетолог – саме так нази-
вається моя спеціальність. Інтернет-мар-
кетинг від звичайного відрізняється тим, 
що є складовою маркетингової системи. У 
великому та середньому бізнесі – це пев-
на гілка, спрямована на популяризацію і 
продаж товарів і послуг в інтернеті. Для 
малого бізнесу зазвичай не потрібні мар-
кетингові мережі, і для успішної діяль-
ності вистачає лише інтернет-маркето-
лога. Я популяризую мережу магазинів, 
яка продає текстильні товари. Це малий 
бізнес, тому на даному етапі для нього 
вистачає лише інтернет-маркетолога.

Якщо говорити конкретніше, то я за-
ймаюся веденням акаунтів магазинів у 
соціальних мережах (SMM), готую тексти 
для сайту, просуватиму сайт (SEO-виве-
дення сайту на верхні позиції в Google i 
Яндекс), організовую рекламні кампанії 
в інтернеті та оффлайні, продумую кон-
цепції лендінгів (односторінкових сайтів) 
та будую маркетингові стратегії для ін-
тернету. Це далеко не найвищий щабель 
маркетингу, хоча і не найнижчий.

Особливість даної спеціальності в 
тому, що на неї не навчають в якомусь 
навчальному закладі. Всі знання, які по-
трібні для обов'язків, перелічених вище, 
слід здобувати шляхом самоосвіти. Це 

при тому, що спеціальність затребувана. 
Щоб оволодіти всіма навиками, потріб-
но відвідувати тренінги, майстер-класи, 
семінари, читати спеціальну літерату-
ру та вчитися в професіоналів, які вже 
вміють це робити. Крім того, що дана 
професія дуже затребувана, професіо-
налів дуже мало, принаймні у Львові. У 
Києві ситуація з цим дещо краща. Там 
більша конкуренція і більше тренінгів на 
тему інтернет-маркетингу. У містах неве-
личких поки що ця професія мало затре-
бувана. Проте це хороший стимул стати 
одним із найперших і одним із найкраще 
оплачуваних спеціалістів.

Варто зазначити, що закінчила я фа-
культет журналістики в ЛНУ ім. Івана 
Франка цього року. Постають логічні за-
питання: чи не шкодую я, що не закінчи-
ла факультет маркетингу і чому не пра-
цюю в журналістиці? Сфера журналістики 
має багато нюансів. На них я не буду 
зупинятися, зазначу лише, що вирішила 
реалізовувати себе в сфері маркетингу і 
PR. Щодо першого запитання, то скажу, 
що навикам, які мені необхідні, не навча-
ють на жодному факультеті, тому в моєму 
випадку немає особливого значення, що 
закінчити. Щодо самого факультету, то 
я не жалію, що в свій час обрала саме 
його. Він дав те, чого не дасть жоден ін-
ший факультет. У журналістів вражень і 
подій за 1 рік життя вистачить на 2, а то 
й на 3 роки, тому воно було того варте.

Істоміна Наталія

твій професійний вибір

Маркетолог: професія зсередини

Рубрику веде постійна ведуча Наталія 
Істоміна, випускниця ліцею. Редакція га-
зети висловлює щиру вдячність за цікаву 
інформацію про світ професій. Гадаємо, 
вона допоможе нашим ліцеїстам зорієнту-
ватися у професійному виборі.

Наталці зичимо натхнення, кар’єрного 
зросту, здійснення усіх мрій!

1 жовтня 2014 
року ми, учні 10–А 
класу, мали змогу 
відвідати Новово-
линську обласну 
міську бібліотеку. 
Бібліотекарі ЦБС, 
відвідавши ХХІ 

Міжнародний книжковий „Форум видав-
ців у Львові", поповнили бібліотечні фон-
ди сучасною українською літературою.

Ми першими змогли ознайомитися із 
літературними новинками, за що дуже 
вдячні працівникам центральної міської 
бібліотеки, оскільки вони провели для 

нас слайд-презентацію „Українська кни-
га - це престижно‟.

Що найбільше сподобалось нам? Ми із 
захопленням переглядали буктрейлери 
на твори Наталії Гурницької,  Тіни Галья-
нової, Дари Корній, Вікторії Гранецької, 
Макса Кідрука та інших.

Після такого надзвичайно цікавого ві-
зиту в бібліотеку, більшість із нас взяли 
книги, які були представлені до нашої 
уваги у презентації.

Ліцеїсти, не забувайте, що читати у 
наш час – престижно та модно! ;-)

Ошуркевич Софія, 11-А клас

Знайомство з новинками
 книговидавців



8Лiцеїст

Засновник Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
ЛІЦЕЇСТ                                інформаційний вісник

Свідоцтво - серія ВЛ №158 від 23.12.1999 р.
Наклад 500              Ціна договірна

Друк: СПД ФО Купровський В.М.
м.Нововолинськ, вул. Грушевського, 19, тел.(03344)24658

Наша адреса:
Волинь, м.Нововолинськ, вул. Пирогова, 1,

Нововолинський ліцей-інтернат 
Волинської обласної ради

тел. (03344) 36770, 36772, 49066
novlicey@ukr.net

www.novovolynsk-lyceum.edukit.volyn.ua

Інформаційний вісник набрано і зверстано на ліцейному видавничому комплексі
Головний редактор Оксана Гусєва     Технічний редактор Лілія Шустік

          Учнівський редактор      Катерина Рибак

           Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій

Звісно, кожен мріє досягти успіху. І тому 
фонд Кличків організував “Школу успіху”, 
де кожен може знайти себе або підштовх-
нути на крок вперед до мрії. Ми мали змогу 
взяти участь у такому проекті.

Про це повідомив нам учитель фізкульту-
ри Михайло Андрійович, і ми щиро дякуємо 
йому, адже якби не він, то б навіть і не 
дізналися про цей проект. Спочатку треба 
було заповнити анкету, тоді, пройшовши у 
наступний тур, відповісти на питання 
у співбесіді по телефону. Насправді 
ми навіть не думали, що потрапимо 
у проект, бо участь у цій школі мали 
змогу брати діти не лише України, а й 
громадяни США, Канади, Казахстану 
та Німеччини. І все ж таки отримали 
шанс на участь у цій школі!

Ось і настав цей день. Ми їде-
мо в комфортабельних автобусах 
до пункту призначення, де нас зу-
стрічають привітні волонтери та ад-
міністрація. На майданчику сцени 
усіх розподіляють у студії. Їх було 
10. Це тележурналістика, артстудія, фото, 
театр, комунікації, інформаційні техноло-
гії, мандрівники, космос, екологія. Отож, 
ми потрапили до студії тележурналістів та 
арт. Тележурналісти вчилися висловлюва-
ти свою думку, знімати відео та його мон-
тувати, правил інтерв’ю тощо. В артстудії 
навчалися малювати пастеллю, акрилом, 
тушшю, а також виконувати ексклюзивні 
речі ручної роботи. 

Взагалі можна подумати, що школа 

та літо - це несумісні речі, але у кожній 
студії про свій профіль розповідали дуже 
цікаво. Поміж того проходило безліч 
майстер-класів (від компанії Coca-cola, 
Speaking club, тхеквондо, Суперпам’ять…). 

Також було  безліч квестів, де спор-
тивні навики поєднувалися із роз-
умовими здібностями учасників. Та 
і це не все,  про що ми хочемо вам 
розказати. Майже щодня до нас 
приїжджали люди–Х. Це вже відомі 
особистості: або телеведучі із провід-
них каналів телебачення, або акто-
ри, або титуловані спортсмени. Вони 
розповідали нам, як дійти до своєї 
мрії. Звісно, не обійшлося без спіль-
них фотографій. Напевно, найбільш 
довгоочікуваним гостем був Віталій 
Кличко! Його поява була дуже нес-

подіваною і радісною. Поспілкувавшись 
із ним, зрозуміли, що це дуже хороша та 
щира людина. По-перше, він розповів про 
свої дитячі витівки і показав себе таким, 
яким він є. А по-друге, ми дякуємо йому і 

його меншому брату за те, що вони пода-
рували стільком дітям безкоштовну нагоду 
навчитися бути успішними. 

Школа Успіху – чудова атмосфера, 
приємні люди та величезний досвід, який 
допоможе нам у житті.

Отож, якщо вам немає 15 років, не втра-
чайте шанс і зробіть крок до своєї мрії!!!

Усійчук Марія, Гусєва Олеся, 
9-Б клас

Борись за свою мрію!

Ліцейні будні...
Посвята в ліцеїсти

На уроках захисту Вітчизни
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Борись за свою мрію!


