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ЛІЦЕЇСТ

У лютому ми відзначали річницю Революції 
Гідності на знак вшанування відваги, сили духу 
і стійкості громадян, які віддали своє життя, 
захищаючи ідеали демократії, відстоюючи пра-
во на свободу людини, європейське майбутнє 
України.

Учні 10-А класу підготували захід, у якому 
згадували усіх героїв, які віддали своє життя на 
Євромайдані. На сцені лунали вірші, пісні, які 
розчулювали серця і доносили до нас всі трагіч-
ні моменти історії, які пережили люди на Май-
дані. Поки людина відчуває, вона жива, поки 
людина відчуває чужий, біль вона – людина… 

Ми завжди повинні про це пам’ятати і шанувати 
загиблих.

Із авторськими поезіями виступили: Маль-
чевська Іванна, Бобик Вікторія. Патріотичні по-
езії читали Галян Катерина, Мазурик Вікторія, 
Ошуркевич Софія. Не оминули і теми материн-
ства, адже хто як не рідна ненька слізно чекає 
свого синочка? Особисто я виступила із поезією 
„Жінко, чого ви плачете?”. Надзвичайно чутливу 
сценку із віршем в особах поставили Давидюк 
Павло і Клак Павліна.

Крім поезій, Тесленко Катерина, Ошурке-
вич Софія, Антонюк Андріана та Гитюк Олена 
розповідали про героїв Небесної Сотні, які, як і 
ми з вами, мали сім’ю, батьків, друзів, захоплен-
ня, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але 
поклик їхньої душі в той час призвав їх до бо-
ротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. 

Шевук Юлія зачарувала усіх своєю піснею, 
а особливо вразили останні слова, після чого 
наче мурашки пробіглися по тілу. Данилюк 
Олександр, Давидюк Павло та Коломієць Юрій 
декламували поезію, від якої на очі наверталися 
сльози.

Наостанок Заброварна Анастасія, Мул Алла, 
Мацьоха Інна, Галян Катерина виступили із 
поезією „Чуєш, ти чекай мене”, адже ми знає-
мо, що найбільшим оберегом завжди було, є і 
буде уміння чекати. Саме воно дає силу жити. 
Фінальна поезія ніби підсумувала увесь захід, 
вселяючи у кожного віру на краще майбутнє.

Думаю, що цей захід не залишив нікого бай-
дужими. Кожне слово учнів-патріотів залишило 
відбиток у наших серцях.

Інна Мацьоха

• Завершився ІV етап Всеукраїнських олім-
піад. Приємно, що двоє ліцеїстів, завдя-
чуючи вчителеві хімії Літковець С.В., 
здобули перемогу.

  

Успіхів, майбутніх перемог зичимо 
нашим інтелектуалам!

• 28.03.2015р. у ліцеї проходила олімпіада 
серед обдарованої молоді Волині. Учас-
никами були переможці заочного туру. 
Представлені різні райони нашого краю: 
Любешівський, Локачинський, Іва-
ничівський, Шацький, Старовижівський, 
Турійський, Камінь-Каширський тощо.

• 35 учнів визнано переможцями олімпіад. 
Директор ліцею Лазаренко Юрій Олек-
сандрович нагородив їх грамотами і цін-
ними подарунками. Крім того, переможці 
отримали запрошення на навчання у Но-
воволинський ліцей-інтернат. 

19 березня у Нововолинському ліцеї-інтернаті 
вшановували пам’ять першого директора, Заслуже-
ного вчителя України, Гошовського Йосипа Васильо-
вича, котрий своїм першочерговим завданням вва-
жав виховання міцного типу держави – української 
інтелектуальної молоді. 

Зранку на подвір'ї школи відбулося відкриття ме-
моріальної дошки на фасаді приміщення. На урочи-
сту лінійку були запрошені рідні, учителі, учні, свя-
щеники та представники міськвиконкому. Нинішній 
директор ліцею, Юрій Лазаренко, розповів про ней-
мовірну енергію цієї людини, яка надихала нас на 
отримання знань.

Також про Йосипа Васильовича говорила депутат 
обласної ради - Валентина Блінова, як про надзви-
чайно сильного духом вчителя, який заслужив пова-
гу в учнів, учителів.

Начальник відділу із питань внутрішньої політи-
ки міськвиконкому Світлана Груй наголосила на 
тому, що Йосип Гошовський був талановитою Лю-
диною, гідним для наслідування. А настоятель Свя-
то-Духівського  храму, Стефан Фульмес, на завер-
шення  освятив меморіальну дошку.

Його внесок у розвиток освіти ще раз було доведе-
но у 2012 році, коли обласна рада ухвалила рішення 
про заснування премії імені Гошовського для найкра-
щих працівників освіти, культури і науки Волині.

Олена Шитлюк, 11-Б клас

гаряча лінія

Козіброда Богдан третій 
рік поспіль на національ-
ному рівні займає І місце.

Успішно дебютувала вось-
микласниця Бойко Ірина - 
ІІІ місце.

Волиняни пам'ятають 
та шанують Йосипа Васильовича

Вогник пам'яті у серцях ліцеїстів
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Кризовий менеджер - фахівець, який во-
лодіє методами виведення підприємства зі 
стану кризи, банкрутства. Він знає, як зни-
зити фінансові ризики підприємства, попе-
редити можливі втрати і утримати компанію 
на плаву, якщо ситуація, незважаючи на всі 
зусилля, все-таки вийде з-під контролю.

У нашій країні в більшості випадків такі 
фахівці не є штатними працівниками, тому 
кризовим менеджером, як правило, нази-
вають антикризового керівника, залучено-
го збоку або призначеного судом на збан-
крутіле підприємство, щоб його відновити 
або ж грамотно продати майно.

Освіта
Для успішної кар'єри в області кризис-ме-

неджменту необхідно економічна, юридич-
на або фінансова освіта. В ідеалі бажані 
навіть два дипломи: з економіки та права 
або з економіки та менеджменту. В Україні в 
жодному навчальному закладі не навчають 
спеціальності кризис-менеджера (в Росії такі 
факультети вже є). Професіоналом в цьо-
му напрямку можна стати завдяки синтезу 
освіт, самоосвіті, безпосередньому досвіді та 
курсах по консалтингу, які проводять окремі 
компанії.

Функціональні обов'язки
Кризовий менеджер виявляє проблеми 

підприємства, в чому б вони не полягали: 
у зовнішніх або внутрішніх факторах, у від-
носинах з „верхами” (владою) або „низами” 
(співробітниками підприємства від топ-ме-
неджерів до простих робітників), в легаль-
ному, юридично „сірому” або кримінальному 
полі.

Оцінювати ситуацію доводиться в ма-
лознайомій компанії, тому необхідно 
аналізувати величезний обсяг інформації, 
яку попередньо потрібно зібрати з найріз-
номанітніших джерел. Навіть якщо керів-
ництво і співробітники компанії не намага-
ються приховати важливі деталі (а часто 
зустрічається і подібна поведінка), складно-
щів менше не стає - багато речей в більшості 
випадків виявляються просто не формалізо-
ваними належним чином.

Причому всі ці процеси - діагностика, 
аналіз, вироблення стратегії і її реалізація 
- відбуваються в умовах постійної напруги і 
конфлікту взаємодіючих сторін.

Навички
Кризовий менеджер повинен досконало 

знати антикризові методи, мати досвід ро-
боти з договорами, вміло проводити оцінку 
майна та фондів. Як правило, він співпра-
цює з логістом, аудитором, економістами та 
юристами для більшої ефективності.

Специфіка професії передбачає і на-
явність відповідних особистісних якостей: 
врівноваженості, стриманості, об'єктивного 
мислення навіть у найскладніших ситуаціях, 
оперативності та точності дій, тактовності 
в поєднанні з наполегливістю. Також дуже 
цінується вміння правильно оцінити стано-
вище і швидко знайти правильне рішення 
виходу з несприятливої ситуації.

Плюси і мінуси
Професія кризового менеджера накладає 

відбиток на характер. Нестандартність ситу-
ацій, що виникають в процесі керівництва 
кризовим підприємством, формує так звану 
управлінську мудрість.

Необхідність бути переконливим у пере-

говорах з кредиторами, боржниками, міс-
цевою владою і федеральними органами, з 
співробітниками підприємства та членами 
власної команди сприяє підвищенню толе-
рантності до чужої думки, розвиває стри-
маність, самоконтроль і в той же час уміння 
залишатися незалежним у своїх судженнях. 
Таким якостям навчити не можна, вони при-
ходять з досвідом.

Можна сказати, що кризис-менеджер - 
професія не для сентиментальних людей. 
Процедури фінансового оздоровлення пе-
редбачають жорсткі рішення і дії щодо під-
приємства та його співробітників. За сухою 
фразою „зниження витрат” стоїть скорочен-
ня зарплат, урізання соціальних пільг і, на-
решті, звільнення „зайвого” персоналу.

Оплата праці
В Україні ця професія ще дуже моло-

да, тому середню зарплатню назвати важ-
ко. Проте, зважаючи на те, наскільки такі 
спеціалісти затребувані, і на те, що конку-
ренція невелика, є сенс стверджувати, що 
зарплатня є доволі пристойною.

Перспективи
Попит на кризових менеджерів постійно 

зростає, і навіть управляючі з досвідом ро-
боти близько двох років зараз нарозхват. 
Підвищуючи кваліфікацію, можна досить 
швидко просунутися службовими східцями і 
зайняти пост керівника відділу або напрям-
ку.

Щоб стати справжнім профі в настільки 
непростій справі, потрібно не менше 8-10 
років практики. Зате потім можна стати 
універсальним фахівцем, розбиратися в 
різних галузях економіки, фінансів і права: 
від маркетингової політики до комплексного 
фінансового аналізу підприємства, від ре-
алізації процедур банкрутства до управлін-
ня персоналом.

Коментар спеціаліста:
Валовий Андрій, менеджер DK-Team, кон-

сультант у сфері HoReCa:
„Залучення кризис–менеджерів є в усіх 

галузях будь-якої діяльності. Але питання 
їх залучення різні. Проведення аудиту, ві-
зит у якості таємного покупця, проведення 
аналізу роботи на місці чи по підрозділах, 
ребрендінг (переформатування закладу, 
напрямку), поглинання або злиття. Адже 
криза – це не тільки економічні показники 
негативної динаміки. Кожний бізнес, який є 
успішним, рано чи пізно приходить до точ-
ки вибору: або розвиток, розширення, зміна 
орієнтирів, або повільне згасання на ринку.

Варто зазначити, що великі компанії ство-
рюють цілі антикризові відділи, які працю-
ють над розвитком компанії, аналізом про-
веденої діяльності. Визначення критичних 
точок під час діяльності підприємства чи 
проведенню операції. 

Людям, які бажають стати кризис-менед-
жерами, в першу чергу варто визначитися з 
профілем – спеціалізацією. Адже масштаб-
ність чи специфічність профілю, який ви 
оберете, допоможе вам зрозуміти, на чому 
робити акцент.”

 Наталя Істоміна,
випускниця ліцею, 

наш активний  дописувач

Кризис-менеджер – реалії і перспективи!
Твій професійний вибір

СКЛАСТИ ІСПИТ - 
ЦЕ Ж ДУЖЕ ПРОСТО!

Є  деякі психологічні закономірності, які потрібно 
враховувати під час підготовки до екзаменів:

1. „Фактор межі”. Найкраще запам'ятовується ін-
формація, викладена на початку і в кінці тексту. Се-
редина, зазвичай, швидко „вилітає з голови”. Тому 
під час запам'ятовування чи повторення приділіть 
особливу увагу середині.

2. Повторювати слід не механічно, а вдумливо, 
зосередившись на змісті. Після "завантаження" в 
мозок інформації, якщо її не повторити, втрачається 
20—30% у перші 10 годин. Щоб цього не трапило-
ся, варто: прочитати текст, повторити його двічі, за 
20 хвилин — тричі, за 8—10 годин — чотири рази, 
а за добу — 1 раз. Тільки після цього можна бути 
впевненим у тому, що інформація міцно „оселилася” 
в голові.

3. Особливість „упізнавання”. Дивлячись у текст, 
учень відчуває, що колись він усе це бачив, читав, 
отож, відповідно, витрачати час на це питання не 
варто й можна переходити до наступного. Насправ-
ді ж він несвідомо себе обманює. І якщо не вивчити 
уважно того, що здається таким знайомим, можна 
„схопити” і двійку. Тож не минайте знайомий ма-
теріал.

4. Яким чином можна найкраще все запам'ятати? 
Що для вас є найближчим: текст, малюнок, логічна 
схема, звукове відтворення? Вирішуйте самі, в якій 
системі вам ліпше працювати.

5. Спробуйте  знайти   щось  цікаве у найнуднішо-
му матеріалі. Адже цікаве запам'ятовується набагато 
легше.

І ще декілька корисних порад. „Спокій і тільки 
спокій!” — так завжди в екстремальних ситуаціях ка-
зав Карлсон.

Нервуються завжди ті, хто погано знає матеріал. 
Щоб подолати свій страх, розповідайте самому собі 
вивчений матеріал, начебто ви робите це на іспиті. 
Згадайте про почуття гумору, інколи воно, як кажуть, 
буває і в екзаменаторів. Складіть план відповіді на 
екзамені — це теж заспокоює. Ваша мета — скласти 
іспит якнайкраще. А оцінка залежить від двох різних 
чинників: від знань і від вашого вміння поводитися 
на іспиті. Передовсім ви маєте виглядати впевненим 
у собі. Ідіть на тестування охайні, у випрасуваному 
одязі, бажано - в костюмі. Говоріть неголосно, але 
чітко, ясно й упевнено, усміхайтеся, не шепотіть, не 
бурмочіть — це може дратувати екзаменатора. Зо-
середьтеся не на собі, а на змісті відповіді. Відсто-
роніться від усього непотрібного. Покажіть себе на 
іспиті якнайкраще. Ці поради ви можете використати 
під час підготовки як до зовнішнього незалежного 
оцінювання, так і до державної підсумкової атестації.  
Щасти вам!

Психолог ліцею
 Галина Костянтинівна Гурська



3 Лiцеїст

В'їзд Ісуса в Єрусалим
Скажіте Сіонський  доньці: Ось  до тебе йде Цар твій! він покірливий, і всів на осла, осла, - під'яремної сина. Пророк Захаріо

Навесні, коли сніги, відчувши перші теплі до-
тики сонця, творять чисті струмки; коли проби-
ваються крізь опале  листя перші квіти; коли 
вилітають після зимового  відпочинку бджоли і 
з'являються на  обрії стомлені далекою дорогою 
вісники весни – довгоочікувані лелеки. Випу-
скають ніжно-рожеві пелюстки яблуні, розви-
вається клейке терпко-пахуче листя, радісно 
бринять  у небесній блакиті жайворонки – тор-
жествує не тільки Земля, а кожна жива душа 
радіє, дякуючи Богу за красу створеного Ним 
світу.

Саме в таку пору приходить до нас найголов-
ніше християнське свято, назване „Святом свят 
і торжеством торжеств” – Великдень.

Передує йому біблійна історія – „Вхід Господа 
в Єрусалим”. Про неї  поведемо розмову.

Місто Єрусалим було улюбленим містом Спа-
сителя, де він завжди усамітнювався зі своїми 
Апостолами. Вдень учив у храмі, а вночі прово-
див на горі Елеонській.

Із гори Оливної і починається урочиста  хода 
Ісуса до міста Єрусалима, у якому відбулися 
корінні зміни в історії старого і нового людства.

Сумним було обличчя Спасителя. Він знав, 
що це його остання земна подорож до улюбле-
ного міста. Бо далі – гора Голгофа, на якій він 
буде розіп’ятий за гріхи людські заради їхнього 
спасіння. Але цього не знали люди в Єрусалимі. 
В передчутті радості вони готувалися до вели-
кого дня – Єврейської  Пасхи (пейсах (з єврей-
ської)- визволення), названого так на честь 

визволення євреїв із єгипетської неволі. 
Святкування Пасхи для них – багато вічна 

традиція. У цей день вони  отримали очікувану 
волю, перемогу добра над злом та можливість 
щасливо жити на рідній землі.

Люди з навколишній сіл  прямували до Єру-
салиму для ритуального очищенням перед Пас-
хою. Вони шукали Ісуса і в Храмі, перепитували 
один одного: „Як ви думаєте, чи прийде Він на 
свято?” Піднесеними були серця єгиптян ще й 
тому, що незабаром зустрінуть довгоочікува-
ного Месію,  сина Давидового, пророка Ісуса із 
Назарету Галілейського.

Ісус дорогою до Єрусалима, прийшовши до 
Вифанії та Виффагії, що розташовані в околицях 
гори Оливної, послав наперед своїх учнів, нака-
завши: „Ідіть у село, яке перед вами; увійшов-
ши до нього, знайдете прив’язане осля, що на 
нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть 
його і приведіть. Коли ж вас хто спитає: „Нащо 
відв’язуєте?”, відкажіть тому так: „Господь по-
требує його”.

Учні послухалися Господа і пішли у село, та 
зробили все, як їм було сказано. І вони привели 
Ісусу осля і поклали на нього плащі свої, а Він 
сів на нього.

Коли Ісус в'їхав в Єрусалим, багато народу 
встеляли йому шлях одежею і пальмовим гіллям 
із вигуками: „Осанна сину Давидовому! Благо-
словенний, хто йде у Господнє Ім'я!  Осанна на 
висоті!” Ось так збулися слова,  які ще довго до 
цього сказав пророк Захарія: „Скажіте Сіонській 

доньці: ось до тебе йде Цар твій! Він покірливий 
і всів на осла, на осла,  –  під'яремної сина”. Де-
які з фарисеїв казали Ісусу: „Учителю, заборони 
своїм учням!” Він відповів: „Говорю вам, якщо 
вони замовкнуть, то каміння буде кричати”.

Коли Ісус їхав на ослі, все місто завирувало, 
усі почали питати про Нього: „Хто це такий? 
А народ говорив: Це Пророк Ісус із Назарету  
Галілейського”. Багато хто свідчив, що Він вос-
кресив Лазаря й учинив багато див.

І коли він наблизився і місто побачив, то за-
плакав за ним і сказав: „О, якби ти хоч цього 
дня пізнало, що потрібне для миру тобі! Та те-
пер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на 
тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і об-
ляжуть звідусіль. І зрівняють із землею тебе…”

Священики ж та  фарисеї вже розпорядились  
арештувати Ісуса, як тільки він появиться.

Щорічно, згадуючи Євангельську історію 
„Вхід Господа Ісуса Христа в Єрусалим”, право-
славні християни уславляють  цей день як свято 
зустрічі з Сином божим, зі Спасителем душ люд-
ських, який віддав своє життя за  гріхи людські. 
У цей день вірні християни відкривають Ісусові 
свої серця, даруючи йому найголовніше – свою 
щиру любов.

Анастасія Лущук, 9-Б клас, 
учасник Всеукраїнської олім-

піади "Юні знавці Біблії - 2015"

27 березня до ліцею завітали викладачі та 
аспіранти Львівської політехніки: Озірковський 
Леонід Деонісійович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри теоретичної радіотехніки та 
радіовимірювань Національного університету 
„Львівська політехніка”, декан базової вищої 
освіти ІТРЕ; Колодій Роман Степанович, заступ-
ник декана базової вищої освіти.

 На зустріч з гостями були запрошені оди-
надцятикласники - учні фізико-математич-
них класів, до уваги яких було представлено 
презентацію та надано цікаву інформацію, що 
стосується факультету телекомунікацій, радіо-
елктроніки та електронної техніки найпопуляр-
нішого вищого навчального закладу Західної 
України. Було зазначено, що розумна, обдаро-
вана молодь з креативним мисленням, своєрід-
ними ідеями та прагненням навчатись неабияк 
цінується університетом. Спеціальності, які 
здобувають студенти на цьому факультеті, віді-
грають важливу роль на ринку праці, а самі 
випускники політехніки часто стають цінними 
працівниками у сфері технічних наук не лише в 
Україні, а й за кордоном.

Основна ідея, яку викладачі прагнули доне-

сти до учнів, полягала у важливості сучасних 
технологій  в нашому житті. Зараз світ знахо-
диться на такому етапі свого розвитку, який 
фахівці визначають „інформаційне суспіль-
ство”. Це означає, що у всіх сферах діяльності 
на перший план виходить інформація, а, отже, 
і процеси та засоби, пов'язані з її отриманням, 
обробкою та використанням. Глобальна комп'ю-
теризація, масштабне проникнення електронної 
техніки в різні сфери людської діяльності - це 
ті яскраві приклади науково-технічного прогре-
су, що захоплюють у свій полон з кожним днем 
все більше і більше сердець. Інформація стала 
визначальним ресурсом для успішної діяльності 
будь-якої людини і суспільства в цілому. 

Леонід Деонісійович нагадав учням історію 
успіху людини, „яка змінила світ”- Стіва Джобса, 
чоловіка, який усе життя провів на вістрі інфор-
маційних технологій та комп'ютерних інновацій 
та закликав кожного наполегливо здобувати 
знання і впевнено крокувати до своєї мети.

Ніна Рубаха, Ірина Костюк, 
11-В клас

Що вибрати? Куди піти? Молитва
Я в молитві  за вас складу руки,
Хоробрі бійці України!
Я хочу,  щоб скінчились ваші муки
І війна вже пішла із країни.

Господи, зглянься на наших дітей!
Онука, дідуся, чи брата!
Пошли нам хороших, добрих вістей,
Покарай ти врага-супостата!

Прошу тебе, Боже, прошу і благаю, 
Сховай від загибелі своїх синів!
Хай вернеться кожен до рідного краю,
До рідного краю – своїх берегів!

Хай бронежилет у них буде міцніший,
За сталь, за граніт, за віру людську!
Хай буде той „броник”  ще й найтовстіший,
Щоб плоть він вберіг козацьку.

Зціли від недуг їх, Боже Єдиний,
Загой їхні рани, з яких тече кров.
Щоб хлопець живий вернувся вдовиний,
Щоб знову згадав про батьківську любов.

Підтримай їх, Боже, у скрутную хвилину!
Дай віри, наснаги і сльози їм втри.
Хай крові не зронять ані краплини,
Хай сміло крокують: раз-два, раз-два-три!

І матір синів не забудь обійняти,
Від лиха стареньку оту вберегти.
Ридання гіркі ті вже вгамувати,
І чим лише зможеш, усім помогти!

О Боже єдиний, Спасителю наш!
Пусти на Вкраїну ти сонця промінь!
Хай воїни йдуть на святковий вже марш,
Хай скінчиться війна, прошу я. Амінь!

Іванна Мальчевська, 
10-А клас
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Ліцеїсти у 
„Голосі країни”

Наш ліцей славиться розумними, тала-
новитими дітьми. Вони переможці міських, 
обласних та Всеукраїнських олімпіад і тур-
нірів. Ліцей піклується про всебічний  ро-
звиток учнів. Навчаються у нас юні хіміки, 
маленькі поети, прекрасні художники, а 
також діти  із прекрасними голосами. Од-
нією із  таких обдарованих дітей є учениця  
11-А класу Рибак Катерина, яка не лише 
талановита співачка, а й волонтер. Вона 
навчається навідмінно, пише вірші. Але 
найголовнішим талантом є її голос. У свої 
сімнадцять Катерина багато чого досягла. 
У найрізноманітніших конкурсах та фести-
валях як в Україні, так і за кордоном. Най-
більшим її досягненням є участь у шоу „Го-
лос країни”, де вокал Каті дав зрозуміти, 
що проста дівчина із маленького містечка 
Нововолинська є талантом України. Її го-
лос зумів зачепити струнки сердець най-
талановитіших співаків України. Він про-
низує серця та захоплює душу. Дивуєшся, 
як вона тільки усе встигає: і концерти, і 
навчання, і волонтерство. Де у цій тендіт-
ній дівчинці взялося стільки сили? Її ха-
ризма пробирає до мурашок. 

Днями ми могли побачити Катю на міс-
цевому телебаченні у програмі „Ранок” 
(„Нової Волині”), а також у „Сніданку” на 
1+1: „Раніше я лише могла мріяти про 
„Голос” та такі чудові ранки з 1+1”, -  го-
ворить Катя. „Голос країни” став для Ка-
терини чудовим стартом. Це прекрасна 
можливість показати себе, набратися до-
свіду, отримати цінні поради. 

Ось як ви думаєте, яка мета Каті? Ні, 
це не слава, шанувальники, море квітів і 
аплодисментів. Все набагато простіше: її 
мрією є великомасштабний благодійний 
концерт: „А „Голос країни” зможе набли-
зити мене до моєї мети”, - говорить Катя. 
Ось, що вона думає про „Голос”: „Голос 
країни” – це грандіозна подія, яка змінює 
життя назавжди. Тепер я сподіваюсь, що 
усі мої задуми збудуться. Я, у свою чер-
гу, буду плідно та впевнено крокувати до 
своєї цілі”. Тож побажаємо Катерині пере-
моги на „Голосі”, - щоб ця зірочка горіла на 
радість усій країні.

Христина Лисовець,
 11-А клас

Успіх – це та річ, яку кожна людина прагне 
мати у своєму житті. Учні ліцею володіють без-
ліччю талантів та досягнень. Не є винятком і уче-
ниця 11-А класу Супрунович Вікторія, яка зуміла 
досягти значних успіхів у навчанні та отримати 
почесний титул „Королеви знань”.

Нещодавно я взяла інтерв’ю у Вікторії, яка з 
радістю відповіла на декілька моїх запитань.

- Відомо, що ти неодноразово займа-
ла призові місця на обласних олімпіадах й 
навіть брала участь у Всеукраїнській олім-
піаді з української мови та літератури. Отже, 
скажи, будь ласка, що є найголовнішим на 
шляху до успіху?

- Звичайно, найголовніше – це мати бажання, 
потрібно ставити собі чіткі цілі й наполегливо йти 
до них, навіть якщо для цього ти будеш чимось 
жертвувати.

- Кому ж ти завдячуєш своїми перемога-
ми?

- Безперечно, я дякую своїм батькам за те, що 
вони підтримували мене, допомагали, не стали 
осторонь. Вони розвинули у мені бажання до са-
мовдосконалення. Також чимало для мене зроби-
ла С.В. Земцова. Вона витрачала багато часу та 
сил для того, щоб передати свої знання. Світлана 

Вікторівна стала для мене мудрим наставником, 
чия роль є незамінною для здобуття перемоги.

- Що ти можеш порекомендувати ліцеї-
стам, які збираються брати участь  в олім-
піадах  та турнірах?

- Перш за все не треба боятися помилок, адже 
завдяки ним ми отримуємо досвід, який обов’яз-
ково стане в пригоді. Будьте ініціативними, нама-
гайтеся якнайкраще себе проявити. Поповнюйте 
свої багажі знань і прислухайтесь до тих людей, 
які допомагають вам у цьому. Зичу вам успішної 
життєвої дороги, самореалізації і нових звершень.

"Королева знань"

Ви пам'ятаєте казку про  „Золоту рибку”?
Так от, чомусь саме сьогодні  мені захотілося 

привітати ліцейне братство із цим казковим персона-
жем. Адже, безумовно, кожен із нас робить свій ве-
ликий внесок у життя нашого навчального закладу.

Нещодавно, а саме 22.03., дві команди (істориків 
та журналістів) вирушили на обласний турнір і по-
вернулися  звідти з чималими здобутками.

Під час підготовки всі дуже хвилювалися, тому що 
знали – попереду нас чекають сильні суперники та 
тяжкі випробування. Турнір вимагав максимальної 
віддачі та впевненості у собі.

Проте під час змагань усі хвилювання зникли, 
адже команди ліцеїстів були дуже  згуртованими і 
показали себе на чудовому рівні.

Результати виправдали наші очікування – два 
призових місця. Емоції зашкалювали. Радісними та 
щасливими повернулися додому. Проте ми не може-
мо свідчити, що це лише наш труд та старання.

Усього цього не було б, якби не наші „золоті риб-
ки” – вчителі (Гусєва О.А. та Кравчук А. Б.). весь 
час вони допомагали налаштовувати нас на робочий 
процес. Саме їм потрібно завдячувати.

Отже, треба вірити у казки, у свої сили, плідно 
працювати та йти до нових звершень.

Клак Павліна, 10-А клас

Гаврилюк Ігор
11-А клас

 ІІІ місце - право
ІІ місце - польська мова

Шитлюк Олена
11-Б клас

 ІІІ місце - українська 
література (конкурс-захист 

наукових робіт)

До нових звершень

турнір юних істориків
ІІІ місце

Антонюк Мілена - 10-В
Мальчевська Іванна - 10-А
Хом'юк Роман - 10-В
Поліщук Вероніка - 11-В
Шень Олеся - 11-А
Керівник - Кравчук А.Б.

турнір юних журналістів
ІІІ місце

Клак Павліна - 10-А
Хільчук Марія - 10-А
Тесленко Катерина - 10-А
Шитлюк Олена - 11-Б
Данилюк Олександр - 10-А
Керівник - Гусєва О.А.
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ЗАЛ СЛАВИ!

Міліщук Роман
9-В клас

 ІІ місце - фізика
ІІІ місце - географія

ІІІ місце - математика
ІІІ місце - інформатика

Козіброда Богдан
10-Б клас

 І місце - хімія

Коржан Олена
8-Б клас

 ІІІ місце - хімія

Бойко Ірина
8-Б клас

 І місце - хімія
І місце - математика
ІІІ місце - географія

Ліщина Анастасія
8-Б клас

 ІІІ місце - фізика

Підгайний Антон
10-В клас

 ІІІ місце - фізика
ІІІ місце - географія

Рябчун Іван
9-Б клас

 ІІІ місце - хімія

Мороз Христина
9-Б клас

 ІІІ місце - хімія

Супрунович Вікторія
11-А клас

 ІІ місце - українська мова і 
літерантура

Чепенюк Іванна
10-В клас

 ІІ місце - українська мова і 
література

Лютяниця Роман
9-В клас

 ІІІ місце - матетматика

Хільчук Марія
10-А клас

 ІІІ місце - українська мова і 
література

Литвинець Оксана
11-А клас

 ІІ місце - географія
ІІ місце - історія України 

(конкурс-захист наукових 
робіт)

Кохан Маргарита
9-А клас

 І місце - українська мова і 
література

ІІІ місце - Міжнародний 
мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської 
молоді ім Т.Г.Шевченка
ІІ місце - Міжнародний 

конкурс з української мови 
ім.П.Яцика

Міщук Тетяна
11-А клас

 ІІ місце - українська мова і 
література

ІІІ місце - Міжнародний 
мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської 
молоді ім Т.Г.Шевченка

Павлючик Назар
11-В клас

 ІІІ місце - економіка
І місце - інформаційно-те-

лекомунікаційні системи та 
технології (конкурс-захист 

наукових робіт)

Мельничук Павло
11-Б клас

 ІІ місце - хімія
ІІ місце - хімія (кон-

курс-захист наукових 
робіт)

Литвинюк Назар
11-Б клас

 ІІІ місце - хімія

Мельник Лілія
11-Б клас

 ІІ місце - біологія людини 
(конкурс-захист наукових 

робіт)

Антонюк Мілена
10-В клас

 ІІ місце - право

Грабар Діана
9-А клас

 ІІІ місце - англійська мова

Тесленко Катерина
10-А клас

 ІІІ місце - французька мова

Переможці ІІІ етапу 
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Міщук Юлія
8-А клас

 ІІІ місце - Міжнародний 
мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської 
молоді ім Т.Г.Шевченка
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День народження ліцею ніяк не проходить 
без змагань. Тому організатори цього свята 
дали кожному класу завдання. Найцікавіше і 
найкреативніше  отримали найстарші учні лі-
цею, провести „КВК”.

Учасники підійшли до цього серйозно. Кон-
курс проходив у три етапи. Перший, звісно,- 
представлення. Обидві команди 11-А і 11-В 
класів виступили достойно. Друге випробуван-
ня для учасників дати відповіді на запитання 
суперників, де знову ж усі справилися без про-
блем. 

Третім і фінальним етапом був конкурс „У 16 
років не до уроків”, де ліцеїсти показали себе 
веселими та креативними. Проте в кожному 
змаганні є переможці, і цього разу ними ста-
ла команда  11-А класу (70 балів), хоча 11-В 
також показав чудовий  результат (67 балів). 
Цей конкурс довів нам, що у ліцеї навчаються 
не тільки розумні, а й веселі діти, з хорошим 
почуттям гумору.

Кожна команда принесла багато позитивно-
го настрою, а їх виступи запам’ятаються  нам 
надовго. 

Вечір був чудовим. І пам’ятайте, неважливо, 
хто переміг чи програв, а який настрій зали-
шився у вашій душі.

Вікторія Бобик,
10-А клас

Рівно 23 роки тому було засновано Ново-
волинський  ліцей-інтернат Волинської об-
ласної ради. Основна мета якого – зібрати 
обдарованих дітей із усієї Волині та зуміти 
зробити з них справжніх  професіоналів,  
знавців своєї справи. Звичайно, шлях до 
поставленої  цілі був нелегкий, та з допо-
могою мудрого керівництва та гармонійно 
підібраного колективу це вдалося  зробити. 
Сьогодні ліцей – один із найкращих та най-
популярніших загальноосвітніх закладів Во-
лині. Щороку із нашої школи випускаються 
десятки молодих людей, які з великою вдяч-
ністю згадують свій другий дім.

Розважальна програма до річниці з дня 
народження  ліцею була  досить різноманіт-
ною та цікавою. Після відкриття меморіаль-
ної дошки, ліцеїсти та вчителі зібрались в 
актовому залі, де дивилися чудовий кон-
церт. Приємне враження від вечора інсцені-
зованої поезії, де читали вірші та прозу, що  
неодмінно зачепили серце глядачів.

Згодом відбулося представлення класів, 
на якому кожен колектив мав можливість 
проявити себе на  повну. Додав позитиву 
та безтурботності у цей  день КВК, де брали 
участь  найстарші учні ліцею. А під кінець 
дня  відбулася довгоочікувана дискотека.

Річниця до дня народження ліцею – це не 
тільки свято, а ще й  можливість зрозуміти, 
що наш навчальний заклад – це велика 
сім'я, де кожен клас – окреме покоління, яке 
має свою веселу, цікаву історію.

Наталія Гнатюк, 
9-А клас

19 лютого відбувся День ліцею, який по-
радував усіх нас святковою атмосферою, 
позитивними враженнями та багатьма ціка-
вими заходами. Одним із них – свято поезій. 
Це дійство організоване задля ознайомлен-
ня ліцейної громади із найвизначнішими 
письменниками минулого століття та їхніми 
творами. Талановиті учні декламували по-
езію Олександра Блока, Анни Ахматової, 
Бориса Пастернака, Марини Цвєтаєвої та 
Миколи Гумільова. Від імені усіх глядачів хо-
четься подякувати прекрасним читачам, які 
зробили все для повної передачі змісту та 
настрою обраного ними вірша. Серед таких 
учнів Яцун Роман і Пугачова Анастасія („Не-
знайомка”), Батишева Крістіна („Ты на свете 
есть”), Кубіна Василь і Лисовець Христина 
(„Про подвиги, про доблесті, про славу”), 
Якобчук Олена („Ты письмо мое, милый, не 
комкай”), Рибак Катерина („А ты думал я 
тоже такая” та пісня „Снег”), Кардаш Анна 
(„Было душно от жгучего света”), Киричук 
Олена, учениця 11-А кл. („Реквієм”) („Во 
всем мне хочеться дойти”), та наш доро-
гий вчитель Шустік Лілія Степанівна (пісня 
під супровід гітари „Мне нравится”). Окре-
му подяку висловимо чудовим ведучим, які 
під час цього заходу змогли стати вмілими 
гідами для глядачів у світі інсценізованих 
віршів. Вечір поезії подарував нам багато 
нових уявлень та вражень, збагатив нашу 
пам’ять проникливими поетичними рядками 
майстерних авторів та дав можливість отри-
мати багато позитивних емоцій.

Діана Киричук, 10-А клас

Поезія – 
це завжди неповторність

Із Днем народження, ліцею!
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У лютому в ліцеї відбувся концерт Луцького 
камерного оркестру „Кантабіле”. Музика настіль-
ки зачарувала учнів та вчителів, що жоден після 
виступу не залишився байдужим.

Оркестр був заснований у грудні 1990 року 
при Волинській обласній філармонії на основі 
камерного ансамблю. Згодом його очолив та-
лановитий музикант, випускник Ленінградської 
консерваторії, народний артист України, Товій 
Рівець, завдяки якому „Кантабіле” піднявся 
на вищу сходинку виконавської майстерності. 
Яскрава індивідуальність, ерудиція, самовід-
даність, а також шанобливе ставлення до слуха-
цької аудиторії та високий національний патріо-
тизм – це основні якості професійного складу.

Основним завданням цього колективу  є про-
паганда і популяризація шедеврів вітчизняної і 
світової музичної культури. Щороку „Кантабіле” 
проводять в середньому понад 120 концертів на 
Волині та за її межами. Пріоритетними слухаць-
кими аудиторіями стають школи, ліцеї, училища, 
дитячі будинки, лікарні, інститути та військові 
гарнізони. З метою музично-естетичного  вихо-
вання дітей та молоді широко застосовується 
така унікальна форма конкретного обслугову-
вання, як лекція-концерт, де  на основі високих 
зразків національної та світової класики, вира-
жальними засобами художнього слова та музи-
ки, діти вчаться не тільки сприймати прекрасну 
музику, але  і починають розуміти музичну мову 
та її  характерні особливості, розрізняти образи, 
стилі та жанри.

Виступ камерного оркестру „Кантабіле” - не-
від'ємна складова частина духовного виховання 
ліцеїстів. Феноменальна здібність передавати 
енергетику музичного твору в анотаціях, бездо-
ганне володіння художнім словом і артистизмом, 
створюють  неповторну ауру.

Наталія Гнатюк, 9-А клас

Український
 чемпіон Європи 

навчається в ліцеї

Учениця 8-А класу Самолюк Роксолана зай-
мається бальними танцями ще з раннього ди-
тинства. Зараз вона танцює професійно і на 
всіх змаганнях виборює перші місця.

21.02.2015р. наша Роксолана стала пере-
можцем Чемпіонату Європи на кубок України 
„Ukrainian Open Cup”.

Роксолана дуже хороша, позитивна і весе-
ла людина, у неї багато друзів. Вона завжди 
радо допомагає, підтримує товаришів. Дуже 
активна й енергійна, тому з нею завжди весе-
ло. Роксолана - талановита дівчина і хороша 
людина. З нею приємно спілкуватись і прово-
дити час.

Міщук Юлія, 8-А клас
Роксолана, або ж Роса, або ж Ляна (ну, 

кому як) – це гордість 8-А класу. Має купу ди-
пломів, гарно танцює й асоціюється в мене з 
Рапунцель (бо в неї довге волосся). 

Я Росу знаю ще з минулої школи (Новово-
линська спеціалізована  школа № 1-колегіум). 
Ми не багато спілкувались, але зараз, коли 
навчаємося в одному класі, добре здружи-
лись. Вона дуже хороша людина, весела, до-
брозичлива і допоможе в скрутну хвилину.

Крістіна Грищук, 8-А клас

17 березня у Нововолинську  пройшов кон-
курс з ритмічної гімнастики, де взяла участь 
команда ліцею у складі: Горун Юлії, Мазурик 
Вікторії, Шевчук Тетяни, Ошуркевич Софії, 
Матвіюк Катерини та Грисюк Дарини. Щорічно 
на цих змаганнях виступають усі школи нашо-
го міста. Хоча підготовка займала досить ба-
гато часу, наполегливі тренування дали свій 
результат. Ми змогли гідно виступити перед 
усіма глядачами. Участь у конкурсі для нас 
почалась ще минулого року. Час не минув да-
ремно, ми стали згуртованішими і, звичайно, 
вдосконалили свої навички у танцях. Із нетер-
пінням чекаємо наступного року, щоб довести 
всім, що ми - найкраща команда!

Також наша команда виступил на конкурсі 
хореографічного мистецтва „У вихорі танцю”. 
Незважаючи на сильних конкурентів та суво-
ре журі, ми вибороли третє місце. Своїми ре-
зультатами дуже задоволені. За все завдячує-
мо Цибульській Оксані Вікторівні, що зібрала 
наш колектив і підтримувала упродовж всього 
періоду підготовки. Надалі ми будемо докла-
дати ще більше зусиль, щоб вразити усіх свої-
ми вміннями. Адже нам ще є чим вас здиву-
вати!

Шевчук Тетяна, 10-Б клас

Нещодавно у нашому місті Нововолинську 
проводились обласні змагання зі стрітболу се-
ред дівчат 1997 р. і молодші. Це відбувалося 
в ДЮСШ  з 11.00 до 14.30. Багато учасників 
змагалися за призові місця, і ліцеїсти не ста-
ли винятком. Нашу  команду  представляли: 
Щегельська Дарія 10-В, Киричук Олена 11-А, 
Грабар Діана 9-А і Рожкова Олександра 10-А. 
Незважаючи на всі затрачені зусилля, нам все 
ж вдалося вибороти призове (друге) місце, 
що, без сумніву, чудово. Воля до перемоги і 
високий командний дух допомогли нам отри-
мати бажане, а саме  - перемогу.

Рожкова Олександра,
 10-А клас

"У ліцеї скрипка грає…" про спорт...

Нам є чим вас здивувати!

Спорт.  
Жага до перемоги

Спорт у Європейському Союзі – це невід'єм-
на частина життя мільйонів європейських гро-
мадян. Спорт дуже важливий у суспільстві Єв-
ропи та відіграє значну роль в економіці. 

У стінах нашої школи, у рамках Дня ліцею, 
19 березня, відбулися спортивні змагання, у 
яких взяли участь  команди 8-х та 9-х класів. 
Кожний гравець прагнув  перемоги та вперто 
йшов до своєї мети. За підрахунками суддів 
перемогу здобула команда 9-х класів. Ми їх 
щоро вітаємо!

Пишаємося здобутками ліцеїстів і хочемо 
принести свої вітання учасникам обласних 
змагань із баскетболу (3×3) із зайнятим ІІІ 
місцем: Ковальчуку Назару (10-Б), Левосюку 
Павлу (10-Г), Савицькому Богдану (11-В), Се-
лещуку Богдану (10-Г).

Ляшко Надія, 8-Б клас
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Правила прийому до 

Нововолинського ліцею-інтернату
 Волинської обласної ради

на 2015-2016 н.р.
Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому ді-

тей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалі-
зованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН № 
389 від 19.06.2003р., Положення про загальноосвітній навчаль-
ний заклад, Концепції профільної освіти, Правил конкурсного 
приймання учнів (вихованців) до Нововолинського ліцею-інтер-
нату Волинської обласної ради та з метою відбору обдарованої 
учнівської молоді ліцей проводить набір до 8-10 класів.

Прийом документів – 
до 13 червня та 15 серпня 2015 року.

Вступні іспити:
у 8-9 класи - 

15 червня та 21 серпня 2015р.
у 10 класи - 

16 червня та 20 серпня 2015р.
Збори для зарахованих ліцеїстів та їх батьків від-

будуться 22 серпня 2015р.
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
хімія; біологія
10 клас фізико-математичний
фізика; математика
10 клас економічний
географія; українська мова (диктант)
Усі учні проходять співбесіду з психологом.

Поза конкурсом зараховуються переможці:
– Всеукраїнських предметних олімпіад ІІІ, ІV етапів;
– ІІ, ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідни-
цьких робіт МАН;
– міжнародних конкурсів.
– олімпіад серед обдарованої молоді Волині, що про-
водить Нововолинський ліцей-інтернат.

За останній рік життя 
України кардинально змі-
нилося. Нашій нації до-
велося пережити багато 
жахливих подій, про які 
важко згадувати, про які 
ми раніше не могли й по-
думати. Але історія без-
жальна. І, на жаль, через 
необізнаність, небажання 
знати героїчне минуле 
народу, жах повернувся 
на наші землі.

Про це ми на власні 
вуха почули 21 березня 
2015 року. У цей день у Нововолин-
ському ліцеї-інтернаті відбулася зу-
стріч з бійцями Національної гвардії 

України, яку організував старший 
оперуповноважений  СКМСД – 
Вавілов Валерій Васильович. Серед 
героїв були: командир роти На-
цгвардії України, капітан Близнюк 
Сергій Володимирович; заступник 
командира взводу, старший пра-
порщик Тимощук Дмитро Володи-
мирович та командир відділення 
Хабатюк Дмитро Сергійович.

На цій зустрічі військові 
розповідали про жахливе крово-
пролиття під час бойових дій у зоні 
АТО, де точиться запекла війна вже 
протягом цілого року.

Один із бійців промовив слова які 
зворушили усіх присутніх: „Два-

надцять днів ми не мали нічого, 
окрім їжі, яку постачали побратими. 
Прокидалися від того, що в окопах, 
де ми ночували, набиралася вода". 

Також дізналися, що на 
війні не потрібна вища 
медична освіта, аби ря-
тувати життя. Це підтвер-
дили слова Дмитра Воло-
димировича: "Я закінчив 
лише медичний коледж 
і відсутність високої 
кваліфікації спеціаліста 
не завадила надавати 
життєво необхідну допо-
могу бійцям. Хоча інколи, 
на жаль, були випадки з 
фатальним кінцем.

Після вражаючих 
розповідей  в однієї з учениць ви-
никло питання, чи змінився їх 
світогляд після  пережитого. Хоба-
тюк Дмитро відповів, що все зале-
жить від того, хто які трагедії бачив 
на власні очі.

А для зацікавлення ліцеїстів пра-
цівники міліції дозволили потрима-
ти, а охочим – розібрати і зібрати 
зброю, приміряти військовий одяг.

Ця зустріч була для кожного лі-
цеїста великим, а головне ціка-
вим та зворушливим уроком, за це 
ми дякуємо бійцям Національної 
гвардії України.

Шевчук Юлія, 
Щегельська Дарія

Герої у наших стінах


