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ЛІЦЕЇСТ
Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

Крок за кроком юні ліцеїсти демонструють 
свій науковий потенціал не лише на обласному, 
а й на Всеукраїнському рівні. Підтвердженням 
цього є участь у Науковому уікенді Міжнародної 
зеленої школи (ГО „Фонд „Відкрита політика””) 
на Фестивалі науки 2015 р.

Наші маленькі генії гідно представили Волинь 
на науково-природничому квесті „Наука Серед-
ньовіччя”, виборовши перемогу. Слід зазначити, 
що змагання були запеклими, адже суперни-
цтво команді „Кролики Фібоначчі”  (м. Новово-
линськ) склали учні команд „Кеди і бутси” (ліцей 
145, м.Київ), „Мисливці за знаннями” (м.Сміла), 
„Алхіміки” (м.Київ).

Основу квесту складали шість етапів, так зва-
них дослідних зупинок, кожна з яких містила 
певну кількість як теоретичних, так і практич-
них завдань з різних дисциплін: хімії, фізики, 
географії, астрономії, історії та ін. Проте кмітливі 
„кролики” (Бойко Ірина, Коржан Олена, Ліщина 
Анастасія, Цюник Богдан, Міліщук Роман і Ли-
сиця Павло) зуміли випередити Київський 145-й 
ліцей на півбала, завоювавши перше місце.

Дізнаймося про враження учасників заходу.
Коржан Олена: Це був мій перший досвід 

командних змагань, тому, певною мірою, я від-
крила для себе щось нове. Гра була цікавою, 
адже перевірялися не лише наші знання, а й 
спритність. А що ж до перемоги, то ми отримали 
це почесне місце завдяки дружній команді, де 
кожен один одному допомагав і підтримував.

Бойко Ірина: Інтелектуальна гра, без сум-
ніву, розширила наш кругозір. Спільними зу-
силлями ми долали кожну зупинку. Мабуть, 
змагання все-таки запалили в серці віру в себе 
і довели, що ми також можемо створювати кон-
куренцію на Всеукраїнському рівні.

Ліщина Анастасія: Мені дуже подобаєть-
ся вивчати природничі науки, тому квест був 
напрочуд корисним і пізнавальним. Звичайно, 
хотілося б ще побувати на таких заходах.

Крім інтелектуальних змагань, ліцеїсти мали 
змогу відпочити й гарно провести час.

Урочисте відкриття Наукового уікенду від 
Міжнародної зеленої школи розпочалося з гімнів 
України та Європи у виконанні Тараса Компані-
ченка. Це вселило віру в щасливе майбутнє на-
шої країни, а спільна молитва наче об'єднала 
дітей, вчителів, організаторів і гостей  націо-

нальним духом. 
Досвідчені митці, присутні на заході, розпали-

ли ватру, почастувавши всіх присутніх смачним 
кулішем.

Варто згадати українських музикантів, котрі 
зуміли відтворити національний колорит, нага-
давши прадавні традиції та звичаї. 

Досить потрібним було проведення навчань 
із надання першої медичної допомоги при різ-
них видах кровотечі. Детальна інформація, як 
накладати джгут, в яких випадках застосову-
вати голку, як транспортувати потерпілого при 
складних травмах – це необхідні знання, опе-
руючись якими в непередбачуваних ситуаціях, 
можна врятувати людині життя.

З повчальною метою проводилися також до-
сліди з кольорової хімії студентами.

Одночасно з ними Козіброда Богдан, Підгай-
ний Антон і Павлючик Назар демонстрували 
власні досліди з хімії та фізики. Перший полягав 
у виявленні вмісту глюкози в огірках, яблуках, 
винограді, банані і медові. Визначали кількість 
скрепок, що поміщаються у повну склянку з во-
дою. Це неймовірно – їх більше 350! Створюва-
ли вир у звичайних пляшках з водою, 

Цей день ознаменувався зустріччю з метром 
астрономії - Климом Чурюмовим – всесвітньо 
відомим відкривачем комети, що згодом була 
названа на його честь. Лекція про місію до ко-
мети ознайомила присутніх із історією її відкрит-
тя,  спостереженнями, вивченням особливостей 
руху, а також проведенням операції „Розетта” з 
американськими науковцями.  

Ще одним захоплючим моментом було спогля-
дання зір і планет у телескоп. За чудової пого-
ди особливо допитливі знаходили на небосхилі 
сузір'я Великої і Малої Ведмедиць, Дракона, 
Лебедя, Ліри. Роздивлялися трикутник із яскра-
вих зірок Денеб (Лебідь), Вега (Ліра) та Альтаїр 
(Орел). Через телескоп можна було побачити 
чіткі обриси Венери, Юпітера із супутниками,Са-
турна, а також подвійну зірку Альбірео у сузір'ї 
Лебедя (дві різнокольорові зірки – одна синя, а 
інша помаранчева).

Тож всі учасники квесту зробили висновок: 
змагання виконують пізнавальну функцію, роз-
ширюють світогляд, загартовують, виховують 
бійцівську натуру.

Ліцеїсти, вперед до нових звершень!!!

Така 
очікувана 

неочікувана 
перемога!
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Немало ліцеїстів старанно працювали, щоб 
здобути цей скарб. І їхні зусилля були не дарем-
ними.

 21 травня у ліцеї відбувся традиційний бал 
обдарованої молоді. Розпочала його Короле-
ва знань - Супрунович Вікторія. Свято супро-
вожувалося прекрасними хуожніми номерами 
ліцеїстів. На Балу були присутні вчителі, учні, 
які досягли успіхів у різноманітних змаганнях, 
відзначилися у художній самодіяльності, спорті, 
громаському житті ліцею. Цього року за показ-
никами чисельних перемог на різноманітних 
конкурсах ліцей посів ІІ місце в області. Перш за 
все, це заслуга педагогів, які натхненно навча-
ють нас, готують до олімпіад, турнірів, конкурсів, 
допомагають і взагалі творчо працюють. Варто 
відзначити і подякувати Богдану Козіброді (10-Б 
клас) за зайняте І місце, Ірині Бойко (8-Б клас) 
за зайняте ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді 
з хімії, Тетяні Міщук (11-А клас) за зайняте ІІ 
місце на Всеукраїнському мовно-літературному 
конкурсі ім.Т.Шевченка.

На святі лунали слова вдячності педагогам. 
Директор нагороджував учителів, вихованці 
яких стали переможцями. Всі присутні переко-
налися, що ліцею є чим пишатися, адже тут бага-
то талановитої молоді, яка наполегливо працює 
і може досягти мети, здолати всі життєві переш-
коди. 

Дудкевич Вікторія, 10-В клас

Пам’ятаємо. 
Перемагаємо

5 травня 2015 р. у ліцеї відбулася зустріч 
із ветеранами Другої Світової війни: Сладко 
Миколою Захаровичем та Зірановою Тетяною 
Тимівною. Також був запрошений герой сьо-
годнішньої непроголошеної війни на Сході, ви-
пускник Нововолинського ліцею-інтернату Кон-
дисюк Олександр. Вони завітали у стіни ліцею, 
щоб розповісти усім історію свого нелегкого 
життя в роки війни. У спогадах згадували, як 
у роки фашистської окупації палала українська 
земля, лилася кров, нищилися культурні цін-
ності, духовні надбання народу.

Ліцеїсти разом із ветеранами вшанували хви-
линою мовчання тих, хто так і не повернувся 
з війни.

Усі ми повинні пам’ятати і шанувати наших 
героїв, які чимало робили і роблять це й сьо-
годні для перемоги.

Слава Україні та її героям!

Приходько Валентина

Свято сили і спритності
Із 14 по 16 травня у селі Соловичі Турійсь-

кого району відбувся Фестиваль фізичної куль-
тури та військово-патріотичного виховання уч-
нівської молоді „Cокіл”( „Джура”).

  Близько 400 школярів зі всієї області розби-
ли величезне наметове містечко на березі озера 
Величі, де впродовж трьох днів тривало свято 
сили і спритності, духовності і патріотизму.

Програма Фестивалю була насичена різними 
заходами. Кожен день ми з великим азартом та 
бойовим духом змагалися за першість та від-

стоювали честь своєї школи в різноманітних 
спортивних випробуваннях, військових іграх 
та конкурсах і, звичайно, відпочивали на лоні 
мальовничої природи на березі озера. Приєм-
но, що наша команда зайняла 3 місце.

Змагаючись, ми багато чому навчилися і 
цьому завдячуємо нашим наставникам: Дацю-
ку В.І. та Кривицькому О.М.

Гусєва Олеся, 9-Б клас

Навчання
волонтерів

Нещодавно відбувся тренінг з надання 
першої допомоги, який проводив обласний 
благодійний фонд „Карітас-Волинь”. За до-
помогою  організації „Червоний хрест” учас-
ники, серед яких були і наші ліцеїсти (Клак 
Павліна та Антонюк Андріана) та учні з інших 
шкіл, навчилися надавати першу допомогу, а 
саме: перев'язку при переломі, масаж серця, 
відновлення дихання, зупинка кровотечі і т.д.

Без сумніву, такі навички завжди можуть 
бути у пригоді.

Дана Волчанюк, 10-Б клас

Знання – це скарб, 
а праця – ключ до нього.
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Усі хлопці з дитинства захоплюються 
усім, що пов'язане  з роботами.  На перший 
погляд це здається дитячою і несерйозною 
забавкою, але насправді, це не зовсім так. 
Ось, наприклад, 6 травня троє учнів з на-
шого ліцею (Лисиця Павло і Міліщук Роман з 
9-В та Підгайний Антон з 10-В) взяли участь 
у олімпіаді з робототехніки, яка відбувалась 
у Східноєвропейському університеті імені 
Лесі Українки (м.Луцьк), і хочуть поділитися 
враженнями.

- Хто вам запропонував взяти участь 
у даній олімпіаді?

- До нас підійшла Лілія Степанівна, вчи-
тель фізики та астрономії, та спитала: чи ми 
не хочемо взяти участь в олімпіаді з робото-
техніки. Ми погодились, бо з дитячих років 
подобаються роботи і техніка.

- Як ви готувались до олімпіади? Хто 
вам допомагав?

- Лілія Степанівна відпрошувала нас з 
уроків і ми у фізичному кабінеті складали 
робота з деталей конструктора LEGO (такі 
умови олімпіади) і спеціальну програму.

- Ви хвилювались перед олімпіадою?
- Так, оскільки, на олімпіаді з робототех-

ніки вперше і хотілось гідно представити 
наш ліцей.

- Як саме проводилась олімпіада?
- Змагання складається з двох залікових 

спроб та двох етапів збирання і програму-

вання та тестування. Якщо при огляді ро-
бота суддя помітить порушення, команді 
дається 3 хвилини на їх виправлення. Од-
нак, якщо впродовж цього часу порушен-
ня не буде виправлено, команда не допу-
скається до виконання залікової спроби. 
Після закінчення відведеного на збирання 
часу команда не може вносити зміни в кон-
струкцію робота або його програму, а та-
кож виконувати заміну батареї. Перемагає 
та команда, яка впоралась за найкоротший 
час.

- Яке місце ви зайняли? Задоволенні 
своїм результатом?

- П'яте.  Звісно, задоволені, адже це та-
кож непоганий результат.

- Які ваші враження?
- Позитивні. Оскільки, як ми вже казали, 

на такій олімпіаді вперше, то нам було дуже 
цікаво. Луцьк - гарне місто. Нашу увагу 
привертали і будинки, і магазини, і вулиці, і 
транспорт. Атмосфера дуже приємна і люди 
хороші.

- Чи б хотіли ви ще раз взяти участь у 
такій олімпіаді?

- Так. Обіцяємо, що на наступний рік 
обов'язково займемо перше місце.

- Спасибі вам, що поділились своїми 
враженнями. Сподіваюсь, що ви вико-
наєте свою обіцянку. 

Ліщук Богдана, 9-В клас 

Обдарована дитина
Олімпійці серед 

нас
Успіх – це те, до чого людина прагне 

у своєму житті. Учні ліцею теж цього 
прагнуть. Не є винятком і учениця 8-Б 
класу Бойко Ірина, яка зуміла досяг-
нути великих успіхів у навчанні, адже 
вдало виступила на обласних та Все-
українській олімпіадах. Нещодавно я 
взяла інтерв’ю у Ірина, призера (ІІІм.) 
Всеукраїнської олімпіади з хімії, яка 
поділилася своїми враженнями.

- Я знаю, що ти брала участь у 
олімпіадах з географії, хімії та математики і скрізь досяг-
ла гарних результатів. Тобі сподобалося? Чи багато часу 
зайняла підготовка до участі?

Звісно, сподобалося, проте це вимагає багато праці та дуже 
втомлює. Доводилося жертвувати своїм хобі, адже підготовка 
займала весь вільний час.

- Я дізналася, що Всеукраїнська олімпіада з хімії прово-
дилась у Львові. Чи привітно прийняло тебе місто Лева?

Мені дуже сподобалось у Львові, адже це – серце Західної 
України, і тим панує дивовижна атмосфера. Нам проводили 
цікаві екскурсії, коли був вільний час.

- Чи важко було конкурувати з учасниками інших об-
ластей України?

- Конкуренції не було, ми навпаки підтримували та допома-
гали один одному. Правду кажучи, всі дуже здружилися, знай-
шли багато друзів із різних куточків України. І сподіваємося зу-
стрітись на олімпіаді у 9 класі.

- Чи бажаєш ти у майбутньому брати участь у олімпіа-
дах?

- Думаю, якщо буде така нагода, то продовжуватиму наукову 
діяльність.  

Ляшко Надія, 8-Б 

Якщо подобається робототехніка...
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Тому, скориставшись моментом, 
вирішили розпитати, що відчува-
ють герої України сьогодні. Я вирі-
шила поспілкуватися з молодим по-
колінням, а саме з учасником АТО 
Мудриком Андрієм:
- Привіт, Андрію, розкажіть, 
будь ласка, з якої ви бригади, 
та як давно вас призвали на 
фронт?
- Я з початку був у 51 бригаді, а 
пізніше  - в 14 бригаді .
- Ваше ставлення до сьогодніш-
ніх подій на сході, до війни?
- Звичайно, різко негативне, війна 
несе в собі великі втрати та біль.
- Що для вас мир?
- Мир – це знаєш, як сказав сьогод-
ні митрополит, це коли ти живеш на 
своїй землі, чесно працюючи і від 
цього щасливий.
- Як ви  відчуваєте себе після 
АТО, який у вас стан душі на 
сьогодні ?
- Є частина яка живе там, яка, на-
певно, там і залишиться, а  є, яку я 
привіз з собою у мирне життя. Це 
дві різних історії. Звичайно, є що 
згадувати, але хорошого там нема 
нічого. Якось робити з цього культ 
„авганського синдрому" немає 
сенсу, треба жити, розвиватися, 
працювати та розбудовувати свою 
країну.
- Коли ви зробили свій перший 
крок на території АТО?
- Це було 9 травня 2014 року, ми 
заїхали в зону АТО.
- Розкажіть про перший день на 
сході України.
- Пам’ятаю, вночі було дуже  страш-
но, ми очікували  якоїсь атаки, але, 
на щастя,  все благополучно закін-

чилося. Було холодно, і ми спали в 
танках.
- Які зміни відбулися у вашому 
житті?
- Є багато речей, які з того часу 
змінилися, і притому змінилися на-
завжди. Це пріоритети на життя. 
Бачите, на війні ти розумієш ще 
одну річ, що людське життя вартує 
набагато більше ніж всі інші про-
блеми, тому на інші дріб’язкові речі 
просто не звертаю уваги (які рані-
ше для тебе були важливими і ти не 
знав як їх вирішити). Головне зараз 
життя, мати здоров’я, працювати - і  
все тоді буде добре, на інше ти не 
звертаєш уваги.
- Чи плануєте повернутися на 
фронт?
- Ні, я вже не планую повертати-
ся, я хочу допомагати тим, хто 
повернеться. Ну, розумієте, в нас 
така ситуація, що ними ніхто не 
займається. Ми, ті, хто поверну-
лися ще з першої хвилі мобілізації, 
краще знаємо, що їм потрібно і чим 
можна допомогти, щоб всіх повер-
нути до життя, бо весь вік воювати 
не можливо.
- Дякую за інтерв’ю. Дуже 
приємно було з вами поспілку-
ватися.

Потрібно цінувати ветеранів та 
воїнів АТО, за їхню відвагу та па-
тріотичний настрій не лише на 
День Перемоги , а й кожного дня. 
Адже час не зупинити, а вони по-
требують нашої уваги, так як і ми 
потребуємо в їхньому захисті.

Катерина Тесленко

Чому лише на дев'яте травня ?

Щодня ми чуємо запитання: „А чи скоро мир буде на нашій Україні?”. 
Мир – таке просте слово, але таке багатогранне і так багато вміщує 
у собі. Далеко не кожен розуміє його значення. При спілкуванні  з 
учасником АТО, з його слів можна почути, що це - сім’я, рідне місто 
без пострілів гармат і розривання мін, це смачний пиріг з яблуками і 
солодкий чай.

Щороку 9 Травня ми вітаємо стареньких ветеранів, які дали нам 
змогу жити в мирній державі. Дивлячись на них у це свято, ми бачимо 
ошатно одягнених  дідусів та бабусь, які тихенько ідуть до меморіалу 
чи на майдан. На одязі велика кількість нагород. Та чи цінуємо це сьо-
годні? Так, згадуємо про них, але чомусь у переддень і у саме свято 
Дня Перемоги, чому так? 

Наші юні журналі-
сти змогли себе про-
явити не тільки на 
обласному турнірі , 
а й на міжнародному 
фестивалі „Яблунева 
гілка”, який відбувся 
на початку травня в 
місті Луцьку. Цього 
року у фестивалі бра-
ли участь 23 команди. 

Аналогів йому поки 
що немає. Для молоді 
– це шанс прийти в 
журналістику, заявити про себе чи просто поспілкуватися з такими ж 
юними та творчими  школярами. За весь час проведення фестивалю 
на Волині побували команди з Польщі (Варшави, Бартошице, Дембіце), 
Німеччини (м. Херфорд), Київської, Львівської, Тернопільської, Чер-
каської, Кіровоградської, Чернівецької, Донецької, Хмельницької, За-
порізької, Рівненської, Івано-Франківської обл., Автономної республіки 
Крим та міст Тернополя, Запоріжжя, Києва, Черкас, Львова, Кузне-
цовська, Олександрії,  Хмельницького, Бродів, Радивилова, Теребовлі, 
Луцька, Нововолинська, Ковеля, Володимира-Волинського, Сімферопо-
ля, Чернівців, с. Новосілки Київської області.

У рамках фестивалю учасники побували у Музеї Волинської ікони, 
пройшлися вулицями древнього Луцька, брали участь у заходах до Дня 
пам'яті та примирення, відвідали музей у Колодяжному, взяли участь у 
майстер-класах від провідних журналістів, зустрілись із письменниками 
Володимиром Лисом та Надією Гуменюк, познайомилися з режисером 
Борисом Ревенком та навіть із кіностудією „Волинь”.

На закритті фестивалю учасників нагородили цінними призами та 
грамотами. Наша команда отримала хороші результати, а саме: були 
нагороджені за кращу зарисовку, фоторепортаж, краще інтерв’ю, стат-
тю на релігійну тематику та активну і творчу участь у фестивалі. Приї-
хали задоволені і будемо з нетерпінням чекати наступного року, щоб 
досягти ще більших вершин.

Тесленко Катерина, 10-А клас

Міжнародний фестиваль шкільної преси 
„Яблунева гілка”
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Цвіт яблуні
Із першими весняними світанками сонце сяє 

для кожного по-особливому. Комусь нагадує про 
давно забуті справи, а комусь сповіщає про по-
чаток нового етапу в житті.

 Золотокосі промені змушують душу розквіта-
ти і дарувати нові плоди навколишньому світу. 
„Яблунева гілка” - так названо фестиваль, який 
проходив у місті Луцьку з сьомого по десяте 
травня.  

Діти з усіх куточків України з’їхалися сюди, 
аби показати свої уміння, навчитися чогось но-
вого та просто гарно провести час з друзями та 
наставниками. 

Вони ознайомлювалися з містом, пізнавали 
його таємниці та гордості. Юні журналісти пра-
цювали, немов на одному диханні: писали статті, 
знімали репортажі – усюди кипіла робота, наші 
маленькі особистості росли і розквітали. 

Приємно було спостерігати, як молодь ціка-
вилася та переймалася життям міста і не тільки, 
адже підростаюче покоління – це наше майбут-
нє. Саме тому, щоб допомогти реалізувати себе 
у цій нелегкій та досить відповідальній сфері, і 
було організовано захід. Проводилися екскур-
сії, майстер-класи, конкурси. Під час фестива-
лю команди дуже згуртувалися і успішно про-
демонстрували свої досягнення. Беззаперечно, 
у майбутньому учасники наших команд стануть 
успішними журналістами із великою аудиторією.

Клак Павліна

Фото - Клак Павліна
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В спортзальному царстві,
В ліцейному государстві,
Михайло Андрійович жив,
Кроси від „nike” і 

спортивки „адік” носив.
Андрійович хоч куди козак
І завзятіший від всіх бурлак.
Та раптом сталася біда -
Став керівником  11-А.
Наш Михайло розгубився,
Стільки плакав і журився.
Що робити? Як прожити?
Та й пішов порад просити.

І помчав він до Гнатюк,
Бо відчув - йому каюк.
- Ой, Василівно Олено,-  
Кричить Анрійович шалено.
- Як же бути мені з ними,
хуліганами малими,
- Милий мій, ти ніс не вішай,
Бери ручку і записуй.

То є діти особливі,
Всі розумні  і кмітливі.
Щоб ти краще зрозумів,
Все про них я розповім.
Є у нас Баран Іванка -
Репер – дівка, хуліганка.
Репчик класно зачитає,
Коли WI-FI роздати, знає.
Наша староста Аліна -
Просто Божая дитина.
Та як краще її взнаєш,
Сумніватись починаєш.
Наша Ксюха Литвинець -
Просто мега-молодець.
У всіх мозок закипає,
Як вона відповідає.
Ліля Фейдак - файна дівка,
Просто супер-пупер зірка.
Ліля довгу косу має -
Дві години заплітає.
Прокопчук Анюта плаче ,
Бо іде на перездачу.
Тихо, Анічка, не плач,
Будуть сотні перездач.
На відміну від Ганнусі,
В Віки мозок завжди в русі.
Супрунович все встигає,
Ще й vkontakte зависає.
До дівчат усіх моргає,
Мабуть, зайві зуби має.
Вова фізику вивчає,
Бо в «пожарники» вступає.

Хто до 5-ї читає,
Й дуже швидко розмовляє?
Тараторкіна Діана,
Як завжди, уся заспана.
Всі розходьтесь - Іра йде,
„Економікса” несе.
Штандер Іра,  тож порадь,
Як СР нам написать?
Все заяви він катає -
На футбольчик поспішає.
Сушик Рома джинси згубить,
Якщо пояса не купить.
Іра зайві гроші має,
Анонімам позичає.
Вона дочка Петросяна
(Так сказала її мама).
Міщук Таня - чотка дівка ,
не пантова і не зірка.
Спить, і в сні вона „мічтає”, 
Як на геліку ганяє.
Юрчук Маша особлива,
До науки не лінива.
Всі роботи „на відмінно”,
Бо навчається сумлінно. 
По айфону Віку знають,
З нею селфі усі мають.
Та Віка списувать не вміє -
Бачить шпору – зразу мліє.

Хто щоранку крос ганяє,
На уроки поспішає?
То Оленка Якобчук,
Має хист до всіх наук.

Ваня в нас - мужчина дужий,
З штангою він добре дружить.
Разів з десять піднімає,
В СБУ Глушко вступає.
Сахарук як та мурашка,
Симпатична, мила – няшка.
Катя крикне на все горло -
То ховайся в кущ моторно.
А Христина Лисовець
Як ведуча молодець.
І танцює, і співає,
І на нервах добре грає.
Ігор Мудрик не дурак,
Жартувати він мастак.
Вдало він всіх попускає,
І про себе пам’ятає.
У гуртожитку її немає,
Все по клубах зависає.
Розум там свій вона шукала,
Дівчинка наївна Алла.
Він дівчат всіх поважає,
Двері завжди відчиняє.

Наш галантний джентльмен,
Ваня Мерчук - мачомен.
А Дробот Діана - 
Наша квіточка кохана.
Всім вона допомагає,
Бо велике серце має.
Математику всю знає,
Алгоритми всі вивчає.
Шень Олеся - гарна дівка,
Трудолюбна, як та бджілка.
А Оленка Киричук -
То найкращий у світі друг:
І підкаже, і порадить,
З усіма прекрасно ладить.

В нас є Ігор Гаврилюк -
Він у класі самоук.
Польська, інгліш енд фізра
Знає Ігор на „ура”.
Хто спізнився знов у нас 
І без форми прийшов в клас?
То модняча наша дівка,
Батишева - суперзірка.
Косюк Таня  ніц не вчить,
Бо з Орисею сидить.
На уроках все сміється,
І чимдуж додому рветься.
А Орися навпаки 
Виправляє всі хвости.
Бігає за вчителями,
Перестрибуючи ями.
Кардаш Анна - меломан,
Знає, що таке пропан.
Любить книжку почитати,
Президентом мріє стати.

Із Потапом коришує,
І розетки ремонтує(!!!)
Як Катюша заспіває -
Все навколо завмирає.
На весілля вже є плани
У Войтович, у Маряни.
Та наука заважає,
Плани трішечки міняє.
Парій проблеми порішає,
Бо кастет в кишені має.
Носить  також він дубинку, 
Щоб намилить комусь спинку.
Були б ми, мабуть, і ще гірші, 
Якби не Тетяни Федорівни 
моралі-вірші,
Завжди мізки нам вправляє,
І на уроки відправляє..

Ось і кінчився розказ
Про  11-А клас.

Балада про 
„Армію Михалича”

Привіт. Я Аліна. І я переписую цю статтю 
шістнадцятий раз, напевно. В принципі, остан-
ній початок про алкоголіків з Америки здавався 
мені ідеальним, але потім я зрозуміла, що ін-
ші-то мене не зрозуміють. Тому просто знайте, 
що вони тут мали б бути. Про всяк випадок. 

Ну здається, що тут такого особливого? Пи-
сала ж в наш (вже – ваш) „Ліцеїст” купу разів, 
сядь і напиши за тридцять хвилин текстик на пів 
сторінки, і ходи кажи всім, що то „шИдевр”. Але 
ж ні, так не катить. Підсвідомість кричить: „Так 
не можна. ТИ ЖИ ЖУРНАЛІСТ!!11”. От і прихо-
диться сидіти і щось придумувати, щоб якось 
логічно підійти до однієї історійки, заснованої 

на реальних подіях.
А історія наступна. Жила-була одна дівчин-

ка. І була в неї мрія. Але вона нічого не хотіла 
робити для її досягнення. Все, на що її виста-
чало – прогулювати уроки, вічно запізнюватися 
на історію (хай простить її Алла Борисівна) та 
час від часу проклинати Настю Качулу, яка не 
давала їй списувати фізику. І що, ви думаєте, 
зараз з тією дівчинкою? А от що. Вона сидить 
така в шоці в хорошому університеті, навчаю-
чись на спеціальності, про яку мріяла з п’ятого 
класу, і, згадуючи своїх вчителів, думає: „Як… 
Ну як вам все ж вийшло щось вбити в мою го-
лову?!”. Що ж, дівчинці (тобто мені, як ви вже 

здогадалися) пощастило. Виявилося, що магія 
поза Хогвардсом існує. В ліцеї. Хоча, звичайно, 
на одну магію покладатися було б безрозсудно. 
Якщо ви ще вивчите сотню-другу магічних за-
клять і навчитеся добувати корінь якої-небудь 
мандрагори, то, без сумніву, результат не при-
мусить себе чекати.

А взагалі в ліцеї було круто. Отак серйозно. 
Чого варта лише одна наша їдальня, яку не раз 
згадуєш з теплом на серці і голодом у шлунку 
в гуртожитку. А чого варті ті сто тисяч п’ятсот 
історій, що сталися в цих стінах? Це завдяки 
ним, цим стінам, тепер можна отак сидіти і зна-
ти, що десь за пів тисячі кілометрів по різних 

Шістсот слів про ліцей, 



7 Лiцеїст

У далекому боярстві,
У ліцейному братерстві,
Причаїлось бабське царство -
Наше славне государство.
Є тут хіміки шляхетні
Й видатні біологи,
Три і два богатирі,
Двадцять три прекрасні дами,
Тут навчаються роками.
Шитлюк Олена-наша влада.
Всім царевичам царевич,
Панує в неї Мир і Лада.
Красномовна, як Міцкевич.
Є у нас Буйницька Анна,
От вже, дівка провідна.
Дуже добра і слухняна,
І весела, і смішна.
Пугачова Настя - стильна.
В неї голова в огні,
Тож це дівчина кмітлива,
І тепло дарує всім.
Валя - дівчина цікава,
Любить книги почитать.
Мультики - її забава,
Вміє в мріях політать.
Є ще в нас Процюк Софія,
знає все вона на світі.
За день книгу прочитає,
про уроки не згадає.
Соколовська - дитя сонця,
До науки має час.
Високого шукає хлопця,
Завжди рятує весь наш клас.
Зінчук Оля - наший Зіндрик,
Є про що поговорити.
Смішна, весела, дуже класна,
Любить ще уроки вчити.
Маргарита - дівка файна
І навчається охайно.
Наша дівчина-прикраса,
Для причудливого класу.
Марчук Аліна - дитя тихе,
На перший погляд здасться вам,
Любить довго хорошитись,
Їй нема чого стидитись.

Згоранець Віка (Вікінтос),
Модна, диско королева.
І завжди співає щось
Стиляга наша кришталева.
Цаплан - дівчина завидна,
Нам здалеку її видно.
Як почне вона кричати,
Пізно вже кудись втікати.
Давидюк Надійка - бомба.
З нею весело завжди,
Дуже класна і моторна,
Ми без неї нікуди.
Мельник Ліля злотокоса,
Всі лама стереотипи:
Немає п'ятки Ахіллеса -
Знає все про генотипи.
Паша Мельничук кмітливий,
Смак музичний - просто мрія.
Всі науки точні знає,
І про це не забуває.
Аня Галкіна кажу:
„На уроки не піду,
Краще трохи ще посплю”.
Дуже гарна і примхлива,
Гаджети - її стихія.
Звінчковська Інна - мозок наш.
Дуже знається в науці,
В хімії та в інших штуках.
Завжди тиха і сумирна.
Любить затишок вона.
Пясецька Ліля теж все знає,
І історію, й науку.
Їй спільнота довіряє,
Бо вона всім помагає.
Романенко Настя файна,
То є дівчина охайна.
Чепуритись добре вміє,
Про кар'єру гарну мріє.
Родік - хлопець хоч куди,
Нащо та йому наука,
Коли має сильні руки -
З турніками він на „Ти”.
Литвинюк Назар - Ейнштейн.
„Ні” - від нього не почути.
Треба поміч - тут як тут.
Важко, певне, добрим бути.

Жуковський Юра - тип 
"серйозний".
Гляне тільки - засмієшся,
Скаже щось - уже лежиш,
Точно з ним не затужиш.
Кулай Віталік - сонце ясне.
Радий всім допомогти,
Дошку любить витирати,
(Хто ж буде його питати).
Іра Садовець хороша,
Командир, авторитет,
Життєрадісна й надійна.
Довіряйте їй спокіно.
Довгань Даша - цирк ходячий,
То є дівка на всі сто.
І весела, і вродлива
Ну, кажу вам, - просто мрія.
Олеся - наш економіст,
Завжди виручає,
Розкаже вам про купу міст.
Багато тем цікавих знає...
Кобзова Віка - соловей.
Часом мила і порядна,
Часом - зла і „безпощадна”.
Шаброва Іра - то пустунка,
Вміє пальцями кидатись.
Весела дівчина та чепурненька,
Часто любить усміхатись.
Салатюк Вікуся - панда.
Міс „Спокійність”.
Любить вчитись,
Часом ще й повеселетись.
Колоритності багато,
Є і з кого вибирати.
Правлять царством славні люди,
Пам'ятати ми їх будем.

Дума про 11-Б клас 

Вихователька найкраща -
Ганна Йосипівна наша,
Нагадає про все вчасно,
І надійна, й дуже вірна,
Ми їй дякуємо рясно.
Як ще можна не згадати
Кращого керівника:
Ларису Миколаївну - багатство,
Втілення рятівника.
Хай були не ідеальні
І багато начудили,
Знають всі - ми діти славні.
Нас, надіюсь, ви любили.

кутках України так само сидять люди, які зга-
дують ті самі сто тисяч п’ятсот історій і носталь-
гують. І можна подзвонити тим людям і бути 
впевненим, що, де б ви не були і ким би ви не 
були, вони завжди так само піднімуть настрій, 
вислухають та порадять щось більш-менш пут-
нє. Бо ж вас об’єднує сто тисяч п’ятсот історій. А 
це, погодьтеся, досить вагомий аргумент.

Та, напевно, головне, що дав мені ліцей – це 
усвідомлення того, хто я є і ким я хочу бути. Тут 
в мені «відкопали» те, що я зарила десь глибоко 
в собі і ніяк не могла дістати. І я чесно не уяв-
ляю, ким би я зараз була без того, де б я була 
без того. І я ніколи не втомлюся за це дякувати, 

напевно, всім вам відомій Олені Леонідівні. Вона 
класна. Дійсно. Це ж талант – примушувати ко-
гось щось робити так, щоб потім без того „щось” 
той „хтось” отак просто брав і не уявляв життя. 

А взагалі цей текст задумувався як подяка. 
Просто в ліцеї я мало кому і за що дякувала. 
Правду кажуть фізики: „Щоб зрозуміти замкну-
ту систему, треба опинитися за її межами”. Так, 
Петро Миколайович і Лілія Степанівна підтвер-
дять, що в фізиці я не сильна, але все ж до-
зволю собі провести маленьку аналогію. Так от. 
Поки я навчалася в ліцеї, не могла зрозуміти, як 
багато він означає для мене. Думаю, і всі, хто 
зараз це читає, ще не розуміють. І, в принципі, 

поки і не треба. Рожеві соплі встигнете за ним 
ще полити, як зараз це роблю я. 

Емм… Напевно, на цьому невизначеному 
„емм…” варто і закінчити. Бо, по-суті, з одного 
боку я можу писати ще дуже і дуже багато, а 
з іншого – написати вже й нічого. Я і так сюди 
багато писала. Пора б уже кидати цю справу 
(„Дарогу маладим!!!”). Тож дякую. Просто дя-
кую. Останнє слово, яке я хотіла б сказати на 
цих сторінках.

Аліна Вавринюк, 
в минулому – 11-А

мандрагору та фізику
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В класі є Біляк Наталя -
Довгонога юнка-краля, 
Зайчик-Джордан - це вона,
Розумашечка струнка.
Саша - технік і митець, 
Справжній він в нас молодець,
Любить Саша говорити
Та за іграми сидіти.
Костя бороду тримає,
Рок німецький полюбляє,
У машинах він мастак,
Будь-хто скаже йому „Так”.
В нас старійшина чудова -
Данилюк Мар'яна - кльова,
Гарну посмішку дарує,
Витривалістю чарує.
Витівниця в нас Каструля,
Всім відома наша Юля,
Творить вміло й витворяє,
„Скрім” і „Гроул” теж рубає.
В класі є Духницька Маша,
Натуральна блонда наша,
Вона все книжки читає
Й економіку вивчає.
Наш Віталька - жартівник,
Він до сцени уже звик,
Це природжений спортсмем
І високий джентельмен.
Всі рок-групи Крина знає,
Й сам він скрімить і співає.
Наш Андрій - поет-бунтар,
Видасть власний він „Кобзар”.
В класі Ірочку ми маєм,
Дуже любим й поважаєм.
Іра - крихітка мала,
Знає фізику вона.
Ці уроки не для Кузі, 
В неї AVON, одяг, друзі.
Лєна наша не така, 
Піде Кузя на „мєнта”.
Діма вміє жартувати,
І співати, й танцювати,

За „Реал” він вболіває,
Всі новини світу знає.
Іра Никонюк - спокійна,
Врівноважена і мирна,
Любить Іра почитати
І в ВК позавісати.
Ваня - гарний ліцеїст, 
Він майбутній програміст,
Меломан, бо любить реп,
Хеві-метал і dubstep.
Наш Павлючик-Росомаха,
Просто диво розумаха,
Хоче світом панувати,
Хоче все на світі знати.
Є у нас Пиріг, з руками,
Головою і ногами,
Віка наша вибухова,
Ще й художниця чудова.
Наша Ніка - адвокат,
А комусь - жорстокий кат,
Це природжений борець,
Наш географ-молодець.
Дівчина пекельна, дика,
Та до неї ми всі звикли,
В нас Наталя бойова,
Мов торнадо, руйнівна.
Маша любить покричати,
Любить і попсу співати,
В неї на душі весна,
Хоч й кмітлива в нас вона.
Як Назарко засміється,
Серце аж на волю рвется.
Він фотограф наш прекрасний,
Романович - хлопець класний.
Вміє Бодя тормозити,
Без зими не може жити,
Баскетбол - його стихія,
Альпи й Гіммалаї - мрія.
В класі є Савюк Тарас,
Гарний він і без прикрас,
Добре він англійську знає,
Іноді вірші складає.

Діма трішки соромливий,
І розумний, хоч й лінивий,
Він постійно червоніє,
Веселити нас уміє.
Влад в нас також жартівник,
Він майбутній рятівник,
Блонд закохує у себе,
Має очі - колір неба.
Фіть наш - справжній веселун,
Турнікмен і реготун,
„Доту” любить він пограти,
Мріє власну тачку мати.
Аня Шнайдер - дівка вміла, 
Не сидить вона без діла,
Гарна вийде господиня,
Хоч в душі вона й богиня.
Є у класі Шпур Вадим,
На весь світ такий один,
Він Ейнштейн на голові, 
І у мозку, і в душі.
Рома репчик полюбляє,
Математику він знає,
Цар гуртожитку він в нас,
Наведе порядки враз.
Як уміла, так й писала,
Я про кожного згадала, 
Ще про себе щось скажу:
„Beatles” дуже я люблю.

***
Не страшні нам тангенси, корені, 
кути,
Не лякають функції, ромби і куби,
Ми ділити вміємо навіть на нулі, 
Всі закони фізики в нашій голові.
Є в нас в класі техніки, маєм і 
митців,
І спортсменів, й рокерів, й істин-
них творців,
Нефізичних фізиків кращих не 
знайти,
Ми зуміли впевнено фінішу дійти.

Літописна історія  

19 травня до ліцею завітала відома українсь-
ка письменниця нашого краю Світлана Костюк. 
Це вродлива, талановита, добродушна та надз-
вичайно харизматична людина. 

На зустрічі з ліцеїстами письменниця пред-
ставила свою нову книгу „Траєкторія самоспа-
лення”, у якій висвітлені щоденникові записи 
у віршах. Сама авторка вважає  її пророчою  і 
дещо фатальною, тому що кожен вірш писав-
ся ще до подій на Майдані та завдавав поетесі 
страждань. Її поезії перекладаються англійсь-
кою, польською, російською мовами. Вона є ав-

тором більше сорока пісень. Ліцеїсти мали змогу 
переглянути сучасні українські кліпи та відео, 
створені кліпмейкерами, композиторами на тво-
ри Світлани Степанівни. Як бачимо, ця пись-
менниця зробила вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної літератури та музики, зацікавила 
ліцеїстів своєю персоною та змогла подарувати 
незабутні враження.

Киричук Діана, 10-А клас

„Зорепад нечуваних пісень” у стінах школи

11-В зібрав у своєму складі 28 учнів з різними поглядами, переконаннями і характерами на чолі з пове-
лителем чисел і фігур, класним керівником Бенедь Тетяною Володимирівною та справедливим, вірним 
наставником, вихователем Герасимчук Жанною Миколаївною. Щиро вдячні цим людем за їхнє терпіння 
та розуміння, за поради та підтримку.

Ми божевільні рокери і бітломани, слухачі реп-музики і попси, художники і поети, суперники Елькласіко, 
любителі математики, фанати Ярослава Васильовича, майстри списування, обожнювачі вус Олега Бог-
дановича, майбутні фізики, пожежники, президенти. Ми вміємо веселитись і співати, щиро сміятись і дико 
реготати. Ми можемо бути смиренними і розумними, але частіше ми буваємо шаленими і божевільними. 
Щодня наші голови навідують все нові і нові ідеї - плани завоювання Всесвіту, формули і закони, не дуже 
і дуже смішні жарти. Тільки у нашому фізико-математичному класі зібралися люди, що гармонійно поєдну-
ють у собі почуття гумору, щирість і життєлюбство, технічне мислення і творчі здібності.

Рубаха Ніна та одинадцятий „В”
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Семенчук - то програміст,
До уроків має хист.
Все для нас поремонтує
І „колайдер“ побудує.
Наш Іван - оце мужик.
Він, як „вовк”, до волі звик.
Звуки голосні вже вчить, 
Думає  кудись умчить.
Є в нас Яремчук Сергій
Друг для нас він, як від Бога,
Бо він староста у нас 
І прикриває клас щораз.
І Богдан Шум в класі  є.
Він компот найбільше п'є.
В школу ходить  раз у рік...
Та лише на Новий рік.
Ось я вам і розказав,
Все детально розписав.
Я надіюсь все в нас буде,
І ліцей нас не забуде.
Пам'ятатимемо всіх
Всіх наставників своїх,
Їх ніколи не забудем,
І завжди любити будем.

Наш клас висловлює велику подяку наставникам: класному керівникові Бе-
гезі Галині Іванівні та вихователю Ємчик Тетяні Василівні.

Кравчик Михайло, 11-Г клас

Щоб пам'ятали ви про нас,
Склали віршик для вас
Наш 11-Г клас!
Він - найкращим є для нас.
В класі в нас круті персони,
Просто люди із VIP-зони.
Зараз розкажу про них,
Тих розумних і крутих.
Перший в списку Беднарчук.
Він усім хороший друг,
З ним добре нам і вам
І зовуть його Богдан.
Краща подруга для нас
виручає в трудний час
Наша Віка, що Вишневська,
Класна дівчина вона.
Дрозд Сергій наступний в списку
він завжди позичить книжку.
На бандурі добре грає,
Тому кожен його знає.
Є Вадим Івановець.
Він у класі молодець:
Всі предмети добре знає,
Тому нам допомагає
За порядком дивиться,
як насварить, мириться.
То Карпюк Наташа -
Зірка класу наша.

А Вадим Качула - вірний друг:
Всіх збере у дружній круг.
І футбол він любить грати,
І пораду може дати.
Також любить у футбол ганяти,
У змаганнях участь брати -
це Корецький Олексій -
він „зійде,хоч де посій”.
Міша Кравчик - то „пацан”.
Він, звичайно, не „баран”.
В школу ходить рідко,
Та говорить чітко.
Крутій Михайло у нас є,
він списать д/з дає.
Дуже він в нас балакучий,
Говорити всіх научить.
Лєра - це гламурна няша -
в неї  в голові не каша
Інтернет її стихія,
Тур-агентом стати мріє.
Сай Аліна - то дівчина
І розумна, і смішна.
На контрольній не все знає,
Ще й уроки прогуляє.
Наш Альберт - він не Ейнштейн,
І у фізиці не „Ферштейн".
Любить „вчитись” на уроках
Кожен день в навчальнім році.

Знайте про нас та не забувайте  

Програміст (IT-шник) - одна 
із найпопулярніших і найвисoко-
оплачуваніших прoфесій в Укрaїні 
і зa її межaми. Цe oдна із неба-
гатьoх галузeй, дe пoпит нa прa-
цівників тільки зрoстає. В ІТ сфeрі 
спеціaлісти не влaштовуються ні 
„по-блaту” ні по-знайoмству. Тут 
цінуєтьcя тільки прoфесіоналізм і 
знaння англійськoї. 

Прoграмістами узaгальнено нa-
зивають кaтегорію людeй, щo за-
ймaється розробкoю алгoритмів та 
прoграм на oснові мaтематичних 
мoделей. Прoграмістів умoвно мoж-
на пoділити на oсновні категoрії: 
приклaдні прoграмісти, cистемні 
прoграмісти, веб-прoграмісти.

Приклaдні прoграмісти зaй-
мaються рoзробкою кoнкретних 
прoграм, неoбхідних для рoботи 
oрганізації. Нaприклaд, cюди мoж-
на віднecти прoграмістів 1С. 

Сиcтемні прoграмісти прoграму-
ють oпераційні cистеми, інтерфей-
cи дo розпoділених бaз дaних, прa-
цюють з мeрежами. 

Вeб-прoграмісти мaють спрaву 
з мережaми, aле, як прaвило, з 
глoбальними, тaкими, як Internet. 
Вoни пишуть вeб-інтерфейси до 
бaз дaних, ствoрюють динaмічні 
веб-стoрінки і т.п.

Перeваги профeсії
• пoстійне прoфесійне самoвдоско-
налення; 
• висoкий пoпит нa ринку; 

• висoка зарoбітна плaта;
• прaцювати мoжна нe мaючи ди-
плoма.

Мінуcи прoфесії
• тe, щo зрoзуміло прoграмісту, нe 
зaвжди зрoзуміло кoристувачеві - 
довoдиться багатo пояснювaти; 
• трaпляється прaцювати в aвраль-
ному рeжимі; 
• рoбота за кoмп'ютером пoгано 
пoзначається нa здoров'ї; 
• знахoдиться міcце рутині.
Міcце рoботи
• наукoво-дoслідницькі цeнтри; 
• it-кoмпанії; 
• багaто oрганізацій, в свoїй cтрук-
турі мaють відділи прoграмістів 
(aбо штaтну oдиницю).

Осoбисті якoсті
Пeрш зa вcе, прoграміст пoвинен 

мaти тeрпіння тa витримку. Прo-
грамування - гaлузь якa бурхливo 
рoзвивається, тoму пoтрібно вмiти 
швидкo aдаптуватися і пoстійно 
вивчaти щoсь нoве. Інaкше чeрез 
кількa рoків вaша цінніcть як 
фaхівця мoже знизитиcя.

Кaр'єра
Кeрівник групи прoграмістів, 

IT-директoр, мeнеджер проeкту, 
мoжна перeміщуватися в мeжах 
спeціальності, вдoсконалюючись 
прoфесійно.

Як cтати прoграмістом:
Дeякі вважaють, щo прoграміст - 

цe нe прoсто прoфесія, а пoкликан-
ня душi. Дійcно, чaсто прoграмісти 

несхoжі нa iнших прaцівників. Алe 
щoб стaти програмістoм, трeба aбо 
нaвчатися нa cпеціальних курcах, 
aбо зaкінчити нaвчальний зaклад з 
aналогічної cпеціальності. 

Бaгато вищих навчальних за-
кладів Укрaїни включили в cписок 
нaпрямків прoграмування. Нaпри-
клад: 
• НТУУ „КПІ”
• Унівeрситет cучасних знaнь 
• НаУКМА 
• Київcький націoнальний унівeр-
ситет імeні Тaраса Шeвченка
• Націoнальний універcитет 
„Львівcька пoлітехніка”

Такoж мoжна oтримати базoві 
знaння з мoв прoграмування на 
курcах прoфесій: 
• ДП "Фестo" 
• Кoмпанія "Візaві-бізнeс" 
• Комп'ютeрна Акaдемія ШАГ 

Будучи фахівцeм, прoграміст 
cпеціалізується на прeдметній oб-
ласті, якa oхоплює знання і нaвич-
ки, якими здaтна якіcно oпанувати 
oдна людинa. Ширoта предмет-
нoї oбласті тa якіcть навичoк для 
прoграміста індивідуaльні. Вoни 
залeжать від трудoвого дoсвіду, 
інтeлекту, врoджених нaхилів, 
cили вoлі, сoціальної відгoродже-
ності та кон'юнктури вaкансій прo-
грамістів. Нижчe перерахoвані дeя-
кі cпеціалізації прoграмістів. 
• 1С Прoграміст.
• Веб-розрoбник.

• Delphi прoграміст.
• Прoграміст Visual Basic.
• Прoграміст NET.
• Java прoграміст.
• Прoграміст C.
• Прoграміст баз даних (SQL, мови 
баз даних: Visual FoxPro, FoxBase, 
Dbase, Oracle та інші).
• Прoграміст-тестувальник.
• Прoграміст-постановник (голов-
ний архітектор проекту).
• Прoграміст мікроконтролерів.

Освіта: щo пoтрібно знати?
Безумoвно, мoви прoграмуван-

ня. Бeз них нiяк. А такoж у біль-
шoсті ваканcій вкaзується вимoга 
– вищa прoфільна oсвіта. Тoбто 
диплoм та знaння тaки мaють cилу.

На рівень oплати прaці прo-
грамістів впливaє досвід рoботи за 
спеціальністю, наявніcтю викoна-
них прoектів, за якими і мoжна oці-
нити якіcть викoнання рoботи. Як 
кажуть прoграмісти: „Пoкажи cвій 
кoд, і я cкажу, хтo ти".

Вeликий вплив мaють такoж 
нaвички тa вміння, які поcтійно 
пoтрібно „aпдейтити”, як і знaн-
ня aнглійської мoви на технічнoму 
рівні.

Наталя Істоміна,
випускниця ліцею

Твій професійний вибір

Програміст – приміряйте на себе професію
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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.
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Відомий філософ Гете казав: „Хто не знає свого минуло-
го – той не має майбутнього". Проте з впевненістю можна 
сказати: „Ми знаємо! Ми пам’ятаємо!" І підтверджуєть-
ся це тим, що кожного року до меморіалу слави прихо-
дить сила-силенна людей, аби схилити голови в пам'ять 
про тих, хто згасив іскру життя задля того, щоб над нами 

було мирне небо. У очах цих 
людей помітно – ними керує 
щось праведне, давно на-
боліле і йдуть вони не просто 
так, а для того, щоб донести 
свої переживання та небай-
дужість. Проявляють свою 
повагу і маленькі патріоти, 
у серцях яких жевріє вогник 
щирої дитячої вдячності ве-
теранам, що, як співається в 
українському славні "поклали 
душу й тіло за нашу свободу". 

Серед тих, хто пожертвував юністю заради сьогодення, і Надія Петрівна – завжди 
усміхнена жінка у в’язаному кептарику, за плечима якої довге та нелегке життя. 

Коли вуличне радіо сповістило ту страшну 
звістку про початок війни, дівчинці було всього 
десять років. Та незважаючи на досить юний 
вік, маленька Надя не залишилась осторонь. 
Вона всіляко намагалась допомогти нашим 
захисникам: багром перетягувала поранених 
солдат у безпечні місця, готувала їжу, надавала 
першу медичну допомогу. Лихо не оминуло і її 
сім`ю – десятеро чоловік міцної української ро-
дини загубили свої долі на полі бою. Та попри 
це у душі цієї – тепер уже бабусі – завжди па-
нує тепло тієї весни, що принесла з собою благу 
звістку перемоги!

Зараз у домі Надії Петрівни панує затишок. 
Вона гордиться онучкою, яка скоро стане ліка-
рем і, як бабуся,  допомагатиме людям, які 
цього потребують. Радує  і онук, який завжди 
огортає своєю турботою її серце. Жінка підтри-
мує відносини зі своїми бойовими подругами, є 
учасницею організації ветеранів війни. 

Напевне, сучасній молоді потрібно більше приділяти уваги таким людям, а та-
кож брати з них приклад, наслідувати їх мужні вчинки, бути такими ж хоробрими 
та наполегливими, вчитися радіти життю і цінувати кожну сторону його суцвіття. 

Будьмо вартими наших героїв! 

Хільчук Марія, 
Клак Павліна

Будьмо вартими
наших героїв


