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ЛІЦЕЇСТ
Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

Традиційно першого вересневого дня 
наш ліцей відчинив свої двері всім, хто 
по-справжньому прагне здобути знання. 
Саме 1 вересня починається важка дорога, 
для якої знадобиться чимало сил, терпіння 
і наполегливості. 

Для нас, одинадцятикласників, це свято 
було по-особливому хвилюючим, адже ми 
востаннє почули такий рідний перший дзві-
нок у рідній школі. Сльози наверталися на 
очі, і вже зовсім не хотілося відчувати себе 
дорослими. 

Та, як би там не було, День знань відкла-
деться у нашій пам’яті  надовго, адже на 
лінійці панувала тепла атмосфера, звуча-
ло чимало привітань від директора ліцею, 
настоятеля Святодухівського собору отця 
Стефана, батьківського комітету та, безпо-
середньо, від учнів. Такі настанови спону-
кають вчитися,розвиватися і йти до мети.

Тому із вдалим стартом, ліцеїсти!

Хільчук Марія, 11-А клас
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Нещодавно у ліцеї відбулися ви-
бори президента, перемогу здобув 
Музика Роман, а його заступником 
став Мартинюк Микола. Відомо, що 
наш президент навчається у ліцеї з 
8 класу. Спробуємо відкрити його 
людські якості під час інтерв’ю.

-  Чому ти балатувався у пре-
зиденти ліцею?

- Я веду активний спосіб життя і 
тому вирішив спробувати себе в цій 
ролі.

- Як ти придумував передви-
борну програму?

- Мені хотілось дещо змінити, а ще 

мої однокласники і друзі пропонува-
ли ідеї.

- Чи бажаєте ви передати 
декілька слів нашим учням?

- Любі ліцеїсти, дякую вам за 
вибір, який ви зробили. За цей 
короткий термін звик до посади і 
розпочав братися за дії. Я не пускаю 
слова на вітер, тому намагатимуся 
виконати свій план. Буду робити 
все, що в моїх силах і розраховую  
на подальшу підтримку.

Дудкевич Вікторія,
 11-В клас

Слово має президент ліцею
Ще не встигли віддзвеніти вересневі дзвіночки, а 

ліцеїсти вже обирали собі орган самоврядування. Не-
легко довелося нашим висуванцям, адже кожен пре-
тендент був по-своєму вартий вищої парламентської 
посади. Проте, незважаючи на це, усе пройшло вдало, 
і вже нижче ви можете побачити результати виборів:
Президент ліцею - Музика Роман, 10 - А клас;
Заступник президента - Мартинюк Микола, 11-В клас;
Староста ліцею - Шелестовський Андрій, 11-А клас;
Заступник старости - Федонюк Оксана, 10-Г клас;
Староста гуртожитку - Хом'юк Роман, 11-В клас.

Знайомтесь! Наш парламент

Із вдалим стартомТака чарівна
 осінь…

Упав листочок з клена,
тремтить тривожно дуб,

і лиш сосна зелена
стоїть серед подруг.
Он там, біля дороги, 

присів грайливо гриб –
не оббивав пороги

й до почестей не звик.
Вдягнуло ніжну одіж

і поле, і село,
лиш місто з інших поміж

всі барви зберегло.
І ось летять-курличуть

останні журавлі,
зима їх, мабуть, кличе

в далекії краї.
Мороз Христина,

 10-Б клас

Вітаємо 
Козіброду Богдана, 

Стипендіата Президента Украϊни

Шитлюк Олену,
 іменного стипендіата Всеукраїнського 
благодійного фонду імені Івана Омеля-
нюка „Майбутнє Волинь-Україна” (за 

результатами навчання у ліцеї)
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У 2004 році до нашого навчального за-
кладу вступив напрочуд талановитий та 
обдарований учень – Осипенко Артем. 
Хлопець відразу ж визначився, що хоче 
вивчати саме хімію, отож, починаючи із 
9 класу, брав участь у олімпіадах, кон-
курсах та турнірах. Скрізь посідав при-
зові місця та дуже радував цим свого 
вчителя – Березан Ольгу Веніамінівну. 
У 2005 році брав участь у міжнародній 
Менделеєвській олімпіаді, звідки привіз 
бронзову медаль, а наступного року -  
срібну. 

Потім Артем навчався в КНУ імені 
Шевченка та не перестав вражати свої-
ми успіхами. Зараз хлопець навчається 
у Стразбурзькому університеті у рамках 
міжнародного проекту Марії Кюрі. Про-
грама, що дає можливість найкращим 
науковим групам Європи співпрацювати 
над спільними завданнями. Двічі на рік 
проводяться міні конференції для учас-
ників проекту з метою обговорення ре-
зультатів. 

Нещодавно Артем відвідав засідання 
наукового товариства ліцею. Він поді-
лився з учнями секретом свого успі-
ху та дав декілька важливих настанов. 
Хлопець згадував свої шкільні роки та 
порадив ліцеїстам брати участь у всіх 
можливих турнірах та конкурсах, адже 
це досвід, який дуже допомагає у житті.  
Спілкуватися з Артемом було легко та 
приємно, розмова проходила у простій 
невимушеній атмосфері, кожен зміг за-
дати декілька питань. 

Приємно, що така успішна людина по-
чинала свій шлях саме з нашого ліцею, 
це спонукає прагнути до більших висот.

Хільчук Марія, 11-А клас

На засіданні товариства
"Імпульс"

Усім нам відомо, що в жовтні кожного року 
проходить ряд турнірів, у яких беруть участь 
найздібніші ліцеїсти. 

Були проведені змагання з різних дисци-
плін. Наприклад, 11 жовтня у м. Луцьку від-
бувся турнір з біології, де учні нашого ліцею 
вибороли ІІІ місце.  

Варто зазначити, що учні здобули не одну 
перемогу: як завжди отримали безліч різних 
емоцій, почерпнули досвіду і незабутніх вра-
жень.

Окрім біології, були ще турніри з географії, 
правознавства і хімії, де, безперечно, ліцейні 
команди продемонстрували чудову підготов-
ку і звідки повернулися з відмінними здобут-
ками. 

Не можу не додати, що турніри - це зма-
гання, де кожен, без винятку, може проявити 
себе, а також відчути неповторний дух ко-
мандних змагань. Тому тим, хто ще не брав 
участі, - сміливо вперед!

Клак Павліна, 11-А клас

Наші ліцеїсти вже активно долучаються до 
науково-пізнавального  життя. Протягом 10-
13 вересня 2015р. відбувся перший в Україні 
4-денний всесвітній курс від двадцяти шести 
провідних екотренерів і практиків. „Проект 
було розроблено дружиною  міністра молоді 
та спорту Ігоря Жданова”, – повідомив Ро-
ман Міліщук, учасник конкурсу, наш ліцеїст. 
Головним завданням проекту було надати уч-
ням  змістовні знання з фізичних та хімічних 
дисциплін. Учні також мали можливість проя-
вити себе, навчитись  чомусь новому та про-
сто гарно провести час. Під час перебування 
у Києві ліцеїстам пощастило відвідати місцеву 
обсерваторію. Приїхавши додому, усі ділилися 
незабутніми враженнями.

Отож, дорогі ліцеїсти, саме час  і вам відчути 
дух командних змагань. Запрошуємо до участі!

Сезон розпочато! 

Клак Павліна, 11-А клас

Сезон розпочато! 

Збірна команда Волинської області 
на XIV Всеукраїнському турнірі юних 
хіміків (Івано-Франківськ 2006).

Зліва направо: Мосійчук Альбіна, 
Хом’як Данило, Осипенко Артем - ка-
пітан команди, Конашук Вадим та Чабан 
Ольга

Вітаємо
з перемогою на обласних турнірах 

команди
юних математиків - ІІІ м.

Бойко Ірина, 9-В
Ліщук Богдана, 10-В
Лютяниця Роман, 10-В
Підгайний Антон, 11-В
Чепенюк Іванна, 11-В 

керівник - Тесленко Т.В.
юних хіміків - ІІІ м.

Помалін Михайло, 11-Б
Худа Зоряна, 11-Б
Козіброда Богдан, 11-Б
Рябчун Іван, 10-Б
Сав’юк Олександр, 10-Б

керівник - Березан О.В.
юних біологів - ІІІ м.

Грисюк Дарина, 11-Б
Шевчук Юлія, 11-Б
Коржан Людмила, 11-Б
Мазурик Назарій, 10-Б
Мороз Христина, 10-Б 

керівник Петрук Т.Ф.

Підкорюємо турніри
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Сьогодні усі дуже багато інформації отримують 
про ситуацію в АТО, адже ця проблема торкнулась 
абсолютно кожного свідомого українця. Новини ми 
отримуємо з різних джерел: телебачення, Інтернет, 
газети. Але набагато краще почути це з перших 
вуст, що ми мали на меті зробити. У нашому, 11-Б 
класі, навчається Катя Буторіна, тато якої є учасни-
ком воєнних дій на сході країни.

Олексій Буторін тривалий час працював на за-
воді „Кроноспан”, був директором ТОВ „Моторний 
В.І.З.”, із 2010 року — депутат Нововолинської місь-
кої ради. Був активним учасником Майдану в Києві. 
Після Революції Гідності очолив осередок „Правого 
сектору” в Нововолинську. А з червня воює у лавах 
добровольчого батальйону „Азов”, тому про війну 
знає не з переказів чи картинок, а з власного до-
свіду, пережитого на Сході. Незважаючи на те, що 
Олексій Буторін - людина з активною громадською 
позицією, ніколи не залишався осторонь будь-яких 
подій.

 Усі ми повинні намагатися хоч якось допомогти 
нашим військовим. Адже теперішні проблеми сто-
суються не лише бійців, а й абсолютно кожного 
українця. 

Шевчук Тетяна, 11-Б клас

На українському ринку праці професія „айтішника” вважається найбільш престиж-
ною і високооплачуваною вже не перший рік. Програмісти добре заробляють у всіх 
містах України. Перевагою, також, є те, що українські „айтішники” можуть працювати 
за фахом в інших країнах. У цій сфері компанії боряться за працівників, а не навпаки.

На думку офісних співробітників, саме професія програміста або IT-спеціаліста є на 
сьогодні найбільш престижною і найбільш перспективною. 

До того ж саме розробники можуть не боятися безробіття, адже  в цій проф. сфері — 
найнижча конкуренція. А в ТОП-10 найвищих зарплат в Україні IT-шники потрапляють 
найчастіше.

Щоб залучити до компанії талановитого розробника, а згодом утримати цього примх-
ливого спеціаліста, роботодавці вигадують все більше способів, пропонуючи не лише 
гроші, але й найрізноманітніші нематеріальні блага. Саме в цій професійній сфері при-
діляється велика увага факторам нематеріальної мотивації, таким як: гнучкий графік 
роботи, курси англійської мови, індивідуальне планування кар’єри, цікаві задачі, а 
також зручне розташування комфортабельного офісу, в якому може знаходитись як 
буфет, так і тренажерний зал.

Де навчатися? 
Список приватних навчальних закладів, пов’язаних із IT та програмуванням:

• ШАГ – мабуть, одна із найбільших та популярних приватних навчальних установ 
України в галузі IT – знаходиться в більшості обласних центрів України;

• у Львові - Бюро Комп’ютерних Технологій, LCS – Львівська Школа Програмування, 
Логос;

• у Тернополі – Всеукраїнська комп’ютерна школа;
• у Вінниці – „Гарант”;
• у Луцьку – Волинська Комп’ютерна Школа
• у Кіровограді – приватна школа;
• у Києві – маса шкіл: Code Essense, Web Академія, Web Camp, Java Курси, Репетитор 

UA і т.д…
Більшість великих IT компаній проводять курси програмування: СофтСерв, 

GlobalLogic, Eleks, Epam. 
В університетах можна закінчити факультет прикладної математики чи більш 

спеціалізовані факультети. Але з великою вірогідністю після закінчення університету 
прийдеться „доучуватися”, бо програми застарілі і багато викладачів не є практикую-
чими програмістами.

Істоміна Наталія

Твій професійний вибір
Портрет професії. 

Як виглядають українські „айтішники„Тільки розпочався навчальний рік, а учні з го-
ловою поринули у роботу. Для восьмикласників це 
перший вересень у нашому ліцеї, а для випускників, 
на жаль, останній. Це особлива, пам’ятна для них 
дата, але також і дуже важлива, адже вже зараз 
вони повинні визначитися із вибором майбутньої 
професії. Керівництво нашого навчального закла-
ду завжди іде на зустріч своїм учням, саме тому це 
стало хорошою традицією щороку запрошувати до 
ліцею представників із різних вищих навчальних за-
кладів України. Така зустріч відбулася в суботу 26 
вересня. Поспілкуватися з гостями мали змогу не 
лише одинацятикласники, а й їхні батьки.

Зустріч була досить цікавою та конструктивною. 
Тісна співпраця з ВНЗ України підтверджує престиж-
ність ліцею. І головне - випускникам не помилитись 
у своєму виборі, бо недарма кажуть: „Обираєш про-
фесію – обираєш майбутнє”.

А здавалося, лише вчора вперше з трепетом очіку-
вали на свій перший урок, уперше побачили усміх-
нені обличчя вчителів, які вже стали частинкою на-
шого життя.

Голуб Олена, учениця 11-Б класу  

Обираєш професію – 
обираєш майбутнє

Герої серед нас
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Шановний ліцеїсте, чи завжди ти дотри-
муєшся правил  пожежної безпеки та безпеки 
життєдіяльності?

За останні 8 місяців 2015 року в Україні за-
реєстровано 50751 пожежі. У порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року їх кількість 
збільшилась на 12,4 %. Унаслідок пожеж заги-
нуло 1185 людей. Серед них 34 підлітки до 18 
років. Наслідком цих пожеж було травмування 
886 людей, у тому числі 57 дітей та підлітків 
до 18 років. 

Про цю та іншу інформацію учні дізналися 
на заході, який пройшов 7 жовтня 2015 р. в 
актовому залі ліцею-інтернату. Була проведе-
на зустріч учнів (вихованців) ліцею-інтернату 
з представниками ДСНС України у Волинській 
області на тему пожежної безпеки  в умовах 
надзвичайних ситуацій. Був запрошений на-
чальник пожежної служби міста Нововолинсь-
ка Безека Руслан Юрійович зі своїм заступни-
ком старшим лейтенантом. Викладач Сологуб 
О. Б. допоміг з організацією  перегляду філь-
му, присвяченому  навчанню правил безпеки 
життєдіяльності. Зразу ж після цього  на тери-
торії шкільного двору було проведено знайом-
ство з пожежною машиною. 

Учні (вихованці) почерпнули нові знання, 
які можуть знадобитися їм у пригоді в жит-
тєвих ситуаціях. 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяль-
ності був проведений в ліцеї з 19 по 27 жовтня. 
21.10.2015 р. відбулася зустріч учнів з пред-
ставниками МВС м. Нововолинська для відпра-
цювання практичних дій в умовах виникнення 
надзвичайних ситуацій. Цікаво пройшла вікто-
рина  на тему «Правила безпеки життєдіяль-
ності». Мета вікторини – привернути увагу 
учнів до безпеки життєдіяльності, попередити 
і вберегти їх від біди, виховувати почуття від-
повідальності  за власне життя та життя това-
ришів. Завдання вікторини – виховувати стійку 
мотиваційну установку на збереження життя і 
здоров`я, як найвищої соціальної цінності, 
формувати вміння оцінювати ступінь небезпе-
ки, визначати мету своїх дій у разі виникнення 
небезпеки; розвивати творчі здібності, кміт-
ливість, винахідливість.  Дві команди зма-
галися із знань з техніки безпеки, пожежної 
безпеки, безпеки життєдіяльності. Ведучими  
команд були  Сушко Володимир (10-А клас) та 
Роман Хом'юк. 

Захід зініційований інженером з охорони 
праці І. З. Бойко

Ліцей – наша друга домівка. У нас про-
ходить багато цікавих заходів, конкурсів та 
концертів.

18 вересня відбувся вечір знайомств у 
актовому залі. Учні демонстрували свої та-
ланти. Дівчата гарно співали та танцюва-
ли. Софія Закревська, учениця 11-Б класу, 
виконала пісню "Старі фотографії". Номер 
був дуже ніжний і чуттєвий. А після цієї 
композиції дівчатка 9-А класу затанцюва-
ли український танець. Вечір був цікавий 
завдяки організаторам, які підготували нам 
різноманітні ігри. Взявши участь у грі "Ін-
туїція", учень 8-А класу Яйдельський Де-
нис та учениця  8-Б класу Мороз Руслана 
продемонстрували нам свою обізнаність та 
інтелект, вміло відповідали на запитання. У 
цій грі перемогла  дружба. Далі проходив 
конкурс "Впізнай свого партнера", у яко-
му брали участь три  пари. Учасники від-
повідали на запитання про партнера, який 
стояв за спиною та описував його зовніш-
ність.

Ліцеїсти довели, що вони дружні, розум-
ні, старанні, талановиті і є однією  великою 
міцною сім'єю.

Данильчук Юлія
Шумук Олеся, 8-А клас

Про тиждень знань з основ 
безпеки життєдіяльності

25 вересня у стінах нашого ліцею відб-
увся конкурс талантів. Усі діти намагалися 
здивувати своєю артистичністю та май-
стерністю. Вразили і новоприбулі учні, які 
виконували номери на відмінно, а зал, не 
втомлюючись, підспівував знайомі пісні та 
плескав у долоні.

У цей день кожен ліцеїст міг запалити 
першу свічечку у своєму творчому майбут-
ньому. Усі номери запам’яталися унікаль-
ним підходом та оригінальністю. За кулі-
сами наші конкурсанти дуже хвилювалися. 
Та забували про це, як тільки виходили на 
сцену під щирі оплески.

Найбільш вражаючими були виступи мо-
лодих ліцеїстів: Громи Назара (8-А), Калюк 
Єлизавети (8-А), Шелест Евеліни (8-Б) та 
Солодухи Миколи (8-Б). Оригінальністю 
потішили учні 9-Б класу. Зачарували своїм 
співом Гусєва Олеся (10-А), Закревська 
Софія (11-Б), Шевчук Юлія (11-А), Баглик 
Катерина (9-В). 

 Наші учні багаті і на мистецькі талан-
ти, зокрема дуже сподобались сцени 11-А 
та 10-Б класу, а 9-А своїм виступом зумів 
намалювати посмішку на кожному обличчі. 
Також розчулили вірші Кльоц Яни (10-Г) та 
Лесика Дмитра (10-Б).

 У залі панувала особлива гармонія, гля-
дачі були захоплені талантами. Від них ар-
тисти відчували цілковиту підтримку. Суд-
ді справедливо оцінили кожен талант та 
прагнення ліцеїстів до прекрасного. Кожен 
учасник був нагороджений грамотою. 

 Віддзвенів, відшумів піснями, танцями, 
виставами та зворушливими віршами кон-
курс талантів Нововолинського ліцею-ін-
тернату. Вітаємо усіх учасників та бажаємо 
нових звершень та успіхів. 

Ляшко Надія, 9-Б клас

Алло! Шукаємо 
таланти

Вечір знайомств
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Чи знаєте ви столицю Еквадо-
ру? Чи гусеницю, що атакує доволі 
не примітивним чином? Чи історію 
створення фотографії?

 А ліцеїсти тепер точно знають, 
бо нещодавно у стінах школи  побу-
вав перший український 
письменник технотрил-
лерів, правда класно 
звучить? 

Отож, пам’ятаючи ще 
зустріч у минулому році, 
коли Кідрук був приєм-
но здивований, що май-
же вісімдесят ліцеїстів 
прийшли на його презу 
"Жорстокого неба", цьо-
го ж  року був просто 
в екстазі.  До актового 
залу прийшли не тільки 
учні нашого навчального закладу, а 
й з інших. Оцінивши  всю ситуацію з 
першого ряду, можу впевнено ска-
зати, що ми майже вмістилися. 

Загалом  все пройшло дуже кру-
то. Багато нового почерпнули для 
себе, починаючи від різних дослідів 
людського мозку до  понять із фізи-
ки, анатомії, біології, фотографії та 
навіть латини. Прослухавши  дво-
годинну розповідь про нову книгу 
"Бот. Гуаяківський парадокс", я так 
чекала моменту, щоб знову зіпсува-
ти  весь кайф письменнику, але він 
не дав мені шансу. Тому, купивши 
його творіння з автографом, зам’яв-
ши купу приготованих  питань, про-
довжила робити фотографії і селфі з 

Максом. А не тут була справа. Коли 
всі розійшлися, я подумала, чому 
мій труд має пропадати, і вирішила 
розпитати письменника про все, що 
хотіла . 

Коли поспілкувалася з ним ближ-
че, скажу таке: він - впевнена в собі 
особистість, невтомний мандрівник 
і просто  бездонна коробка ідей та 
інформації.  З його слів я дізналася, 
що Макс завжди намагається удо-
сконалити себе, кожну історію своїх 
романів він готовий пережити сам, 
а особливо пригоди, описані у книзі 
"Жорстоке небо", незважаючи на 

те, що головний герой - жінка. Під 
час інтерв’ю   він майже постійно 
розповідав саме про цей роман, а на 
питання про найулюбленішу книгу 
знову отримала відповідь: "Жорсто-
ке небо". 

Найцікавіше було почути саме про 
початок кар’єри Кідрука. Хоча він 
далеко не гуманітарій і, тим паче, 
не журналіст, починав писати саме 
у газети. Різні статті були опубліко-
вані з його іменем. Сьогодні автор 
каже, що тоді для нього це було 
класно, а зараз здається лише по-
чатковим дріб’язком. Варто зверну-
ти увагу і на те, що, крім книг, які 
ми знаємо, існують ще й два романи, 
які ніколи не будуть опубліковані! 
Про що йдеться в них - назавжди 
залишиться таємницею. Та, на ща-
стя, наголошує автор книг, проблем 
із видавцями в нього не було, хоча 
перші намагання були проігноровані 
видавцями.  Лише після форуму ви-

давців вишикувалися 
черги бажаючих надру-
кувати його роботи.

Кожного разу нагро-
мадження різних думок і 
бажань заставляють пи-
сати Кідрука. Він каже: 
"Не всім дано бути пись-
менниками. Ти просто 
мусиш любити писати, 
це абсолютна умова, 
щоб стати журналістом 
або письменником.  
Якщо вас не тяне писа-

ти, то і не пишіть." 
Отже,  преза,  яку представив 

Кідрук, була надзвичайно цікавою. 
Я думаю:  тепер кожен  хоче прочи-
тати книгу і з нетерпінням чекатиме 
чогось нового. Надіюся, що пись-
менник приїде до нашого закладу 
знову. Ну, а я вже намагатимуся 
відвідати презу в Києві.

Тесленко Катерина,
 11-А клас

Ти хочеш побачити Америку? Познайомитись з іншою куль-
турою і новими людьми? Ти вважаєш, що ти справжній лідер? 
Тоді FLEX – для тебе.

Це програма обміну майбутніх лідерів для учнів загально-
освітніх шкіл, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. 
Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу по-
дорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американсь-
кій школі протягом одного академічного року і проживати в 
американській родині. На теренах України програма діє понад 
20 років.

Як взяти участь? 
Цього року вже проходило тестування, і всі учасники очіку-

ють результатів. 2016-го року учні 9-10 класів будуть мати 
змогу пройти це тестування у найближчому тест-центрі. Для 
участі потрібні свідоцтво про народження, згода на обробку 
персональних даних (її ви зможете знайти на сайті) і, звісно, 
знання англійської мови. Та не забувайте про бажання і віру 
в себе.

У 2014 році учениця 9-А класу Грабар Діана теж вирішила 
взяти участь у цій програмі. Зараз вона навчається і прожи-
ває в Америці.

Ось, що пише сама Діана :
"Ніколи не могла б подумати, що коли-небудь стану сту-

дентом за обміном. Як багато інших, невпевнених в собі 
школярів, я навіть не хотіла іти на перший тур. Неймовір-
но вдячна своїм батькам, які повірили в мої сили та змусили 
спробувати. Також хочу подякувати Мучак Надії Зіновіївні за 
корисні поради та допомогу.

Тестування, твори, анкети, співбесіди – це все було віднос-
но неважким. Найскладніше – очікування результатів. Після 
другого туру я чекала 5 тижнів, а після третього – 6 місяців. 
Пізніше очікувала на інформацію про сім'ю, з якою я проведу 
наступні 9 місяців. 

Хвилюватися не було причин, адже мрія всього мого життя 
мала от-от здійснитися. Останні два дні в рідному місті я про-
вела біля мами. І лише коли сиділа в літаку, я зрозуміла, що 
це все реальність. Тоді стало моторошно. Та зараз все добре, 
і я щаслива, що тут.

Не можу сказати, що тут краще, ніж в Україні, але й не 
гірше. У школі зовсім не важко, бо вчителі мене розуміють і 
допомагають. Друзів знайшла в перший тиждень навчання, 
коли пропонувала українські цукерки. До речі, вони просто в 
захваті від наших "Ромашок" і "Шипучок".

Ліцеїстам хочу побажати сил та наснаги. Ніколи не бійтеся 
пробувати щось нове, вірте у власні сили і самовдосконалюй-
тесь.

With love from United States to my favourite school!"
Отож, ніколи не бійтесь і не сумнівайтеся в собі. 
Just do it!

Грищук Крістіна, 9-А клас

Кідрук... Повернення Just
do
it!
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Не маскуйся під 
пейзаж

Через "синдром гидкого каченяти", до-
бре відомий багатьом підліткам, прохо-
дить багато дівчат. У віці 12 – 18 років 
(або й пізніше) надто самокритичним дів-
чатам здається, що немає нічого страш-
нішого в житті, ніж їхня зовнішність або 
її окремі недоліки. Мільйони підлітків у 
всьому світі страшенно комплексують че-
рез свою фігуру або фізіономію. Пройде 
кілька років, і вони самі дивуватимуть-
ся своїм підлітковим комплексам. Проте 
час, коли вони дорослішають, не можна 
марнувати. Твої сумніви у собі можуть 
стати на заваді щасливому коханню або 
блискучій кар’єрі. Отже, боротьбу з ком-
плексами треба починати вже сьогодні. 
Не марнуй часу зараз, і завтра ти  будеш 
об’єктом загального захоплення. Якщо 
хтось не задоволений своєю зовнішністю, 
йому, насамперед, слід запам’ятати на 
все життя: норма – це не ідеальна точка, 
відхилення від якої є трагедією, а всьо-
го-навсього інтервал. Нормальний зріст 
– це не 175 см, а діапазон від 149 до 199 
см. Таким принципом треба керуватися у 
всьому, що стосується твоєї зовнішності. 
Інакше замість того, щоб займатися спор-
том для поліпшення своєї фігури і поста-
ви, краще відразу купити маскувальний 
плащ, у якому ти будеш з’являтися  на 
вулиці, лише коли стемніє, щоб ніхто, 
боронь Боже, не помітив твої ноги, які ти 
вважаєш кривими. 

Люблять лише того, хто любить себе
І дівчину, і хлопця завжди сприймають 

цілісно. Ніхто не аналізує недоліки твоєї 
зовнішності так, як це робиш ти. Якщо ти 
знервовано думаєш про свої недоліки, пе-
рестаєш сама собі подобатися, то справ-
ляєш враження переляканої і закомплек-
сованої особи. Спроби скопіювати певний 
стандарт (хочу, щоб усе було, як у моєї 
подруги або як у кінозірки Шерон Сто-
ун) нададуть твоїй поведінці ще більшої 
штучності. Найбільший не-
долік, який відштовхує людей, 
- це неприродна поведінка. 
Зрозумій,  що абсолютна кра-
са, як і цілковита потворність, 
зустрічаються дуже рідко. Се-
крет привабливості полягає 
зовсім не у зовнішності. Якщо 
ти добре придивишся, то по-
бачиш, що є дуже багато по-
пулярних і привабливих жінок 
із досить непрезентабельною 
зовнішністю. Та це не зашко-
дило їм у коханні  і у створен-
ні щасливої сім’ї. Зовнішність 
– не головне для кохання. Так 
було завжди. Але якщо справа 
не у привабливості, то в чому  
ж?

Ключі до успіху
Перший ключ привабливості – у при-

родній поведінці. Дівчина або хлопець з 
комплексами можуть програти і реально 
програють дівчині або хлопцю без ком-
плексів. Така людина поводить себе впев-
нено, і така поведінка завжди приваблює. 
Люди ж закомплексовані поводять себе 
неприродно: намагаючись приховати свої 
комплекси, вони соромляться або копію-
ють манери інших. Життєрадісна дівчина 
з досить посередніми даними може бути 
для багатьох більш привабливою, ніж 
струнка, симпатична, але закомплексова-
на красуня.

Другий ключ привабливості – твоя ус-
мішка. Спеціальні дослідження психоло-
гів довели, що усмішка підвищує ступінь 
привабливості приблизно в 5 – 7 разів. 
Це знати важливо, але не менш важли-
во пам’ятати, що сміх буває різним. Може 
бути дурне реготання або кепкування над 
іншими, а може бути доброзичливий гу-
мор і усмішка з доречного жарту. 

Третій ключ – здатність відчувати і ро-
зуміти іншу людину. Таку властивість ще 
називають емоційним інтелектом. Люди-
на, стурбована лише собою і своїми про-
блемами, через деякий час стає нудною, 
навіть якщо він красивий, як Аполлон, а 
вона прекрасна, як Венера. І хлопці, і дів-
чата дуже цінують здатність до розумін-
ня і співчуття. Тому дівчина або хлопець, 
які здатні зрозуміти і підтримати іншого, 
завжди виграють у тих, хто думає і гово-
рить лише про себе. 

Четвертий ключ – твій зовнішній ви-
гляд. Те, як ти одягаєшся і який маєш 
вигляд, - це повідомлення, яке ти надси-
лаєш. Якщо дівчина вбирається яскраво 
і претензійно, це означає повідомлення 
на зразок: підходь, бери, хто хоче. Саме 
на таку дівчину “накине оком” ловелас. 
Якщо ж дівчина одягається зі смаком, але 
скромно, це означає, що вона чекає на 
порядного і надійного хлопця, який коха-
тиме її по-справжньому.

Галина Костянтинівна 
Гурська, психолог

Успішна людина сьогодні –  це ерудована, вміла, обізна-
на – багатогранна особистість. І це не випадково, адже 
успіху досягають ті, хто вміє вчитись, реагувати на зміни в 
зовнішньому середовищі та адаптуватись до нього.

Навіть на ринку праці сьогодні значно підвищились 
вимоги до працівників. Якщо секретарю фірми раніше 
потрібно було володіти навиками швидкого друку та ро-
зумітись у діловодстві, то сьогодні ще необхідно знати 
іноземні мови, вільно користуватись комп’ютерними про-
грамами та офісною технікою.

Навички та вміння потрібно розвивати протягом усього 
життя, адже одні професії  зникають, інші з’являються – 
життя не стоїть на  місці.

Навчальний центр «Мрія» сприяє професійному розвит-
ку людини  і запрошує на навчання старшокласників та 
доросле населення  на спеціалізовані курси за різними 
профілями.

Індустрія краси стрімко розвивається. Ми розробили 
курс «Основи перукарського мистецтва та манікюру», де 
ви навчитеся виконувати чоловічі, жіночі стрижки, моде-
лювати зачіски, надавати форму нігтям та робити їх ху-
дожній розпис.

Мода мінлива, проте стильно одягатись – це перева-
га людей зі смаком. Курс «Кравець-закрійник» навчить 
вас моделювати, кроїти та шити одяг відповідно до ваших 
вподобань, що в майбутньому знадобиться дизайнерам 
одягу.

Для бажаючих вивчати медицину та вступати до медич-
них закладів ми пропонуємо відвідувати курси «Основи 
масажу» та «Молодша медична сестра з догляду за хво-
рими». Кваліфіковані спеціалісти ознайомлять вас з осно-
вами догляду за хворими та способами надання медичної 
допомоги, навчать виконанню різних видів масажу.

Курс  «Оператор ПК» допомагає освоїти новітні техно-
логії комп’ютерної обробки інформації, прикладне про-
грамне забезпечення, пошук та обмін даними за допомо-
гою мережі Інтернет.

Курс «Основи бухгалтерського обліку» ознайомлює з 
веденням бухгалтерії, програмою 1С 8.2 – оформлення 
звітності.

Споконвіків цінувалися умільці – золотих рук майстри. 
Хто вміє робити зачіски, манікюр, масаж, моделювати, 
шити та кроїти одяг, надавати допомогу хворим або знає 
комп’ютерні програми та бухгалтерський облік можуть за-
початкувати власну справу. Це європейський професій-
ний підхід до навчання.

Все починається з малого і поступово збільшується, ро-
звивається так як і професійні здібності кожної людини. 
Наші випускники, пройшовши курс навчання азам про-
фесійної майстерності та основ підприємницької діяль-
ності, вчаться заробляти гроші самостійно.

Запрошуємо бізнес-орієнтованих старшокласників 
пройти безкоштовний курс «Основи підприємницької 
діяльності», який ознайомить із методами генерування 
ідей для бізнесу, розробки маркетингової стратегії ро-
звитку та вивченню ринку, рекламної діяльності, підбору 
кадрів, основ податкового законодавства України, тон-
кощів бухгалтерії та діловодства, користування офісною 
технікою та, як результат, - створення бізнес-плану.

Сьогодні дуже багато можливостей у випускників  на-
вчатися за кордоном. У навчальному центрі «Мрія» є мож-
ливість поглиблено  вивчати польську та англійську мови.

Навчання в центрі сприятиме професійній зорієнтова-
ності та самовизначенню.

Навчання  проходить у вечірній час та у вихідні дні на 
базі Нововолинського міжшкільного навчально-виробни-
чого комбінату.

Навчальний центр «Мрія» запрошує вас на навчання та 
бажає успіхів у розвитку всіх граней особистості кожного 
із вас у новому навчальному році!

Заступник директора НЦ «Мрія»,
Согуль Ганна Миколаївна,

м.т.(097) 6003212.

Найгарніші дівчата – це ті, які люблять себе за красу та скромність
Любов до себе – роман, який триває все життя

О.Уайльд

Комплекс повноцінності Центр „Мрія” пропонує
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Зеленого космосу кольору очі
Я б потонув в них осінньої ночі.
Вони є бездонні, в них краю нема,
Але я б постарався дістатись до дна.

Пірнав і пірнав би,віддавши усе.
Хотів лиш дістатись до дна,от і все.
Дістався до дна, там безкраї простори:
Пустелі, степи, океани і гори.

Я там заблукаю,я там залишусь
І більше додому не повернусь.
У мене ці очі украли життя,
Але залишили сенс для буття.

Зеленого космосу кольору очі
Навіщо завели в безлюднії ночі?
Навіщо покинули напризволяще?
Але прощавайте, це, може, й на краще.

Я вас не забуду, хоч як би старався,
Про вас весь час думаю. 

На що сподівався?
Сподівався забути, знайти своє щастя,
Та ви моя мрія і разом - нещастя...

Лесик Дмитро, 10-Б клас

30 жовтня, коли учні більшості шкіл, перео-
дягнувшись у злих істот, святкували славнозвіс-
ний Хелоуїн, ліцей справляв українські вечорни-
ці. Хтось одобрює це рішення, хтось не дуже з 
ним погоджується, але, як би там не було, свято 
вдалося. Ми ніби перенеслися у звичаєвий пер-
фоманс і захоплено спостерігали за програмою, 
яку подарували учні 11-А класу. Зал був на-
повнений українським духом, звучали пісні, лу-
нали гучі оплески.

Хільчук Марія, 11-А клас

Ось і закінчилося літо. Продзвенів перший 
дзвоник, і всі учні пішли у школу. День знань 
є відліком нового навчального року.  Ось і 
для мене продзвенів перший дзвоник. І я теж 
пішла у „новий” навчальний заклад. 

Мої перші враження про ліцей були вража-
ючими, адже я ніколи не змінювала школу. 
Сама я із невеличкого міста Володимира – Во-
линського. Із самого дитинства я обожнювала 
читати книги. Але найулюбленішим предметом 
у школі була королева природничих наук - 
Хімія! Тому коли постав вибір, у який краще 
клас вступати, я обрала хіміко–біологічний. 

Коли вперше зайшла у цей навчальний за-
клад, мені захотілося тут навчатися. Саме тут 

панувала наукова атмосфера. Для мене ліцей 
був як непрочитана книга: мені хотілося скорі-
ше її відкрити та прочитати. На мою думку, 
кожен із ліцеїстів має гордитися, що він тут 
навчається. 

Пройшло не так багато часу як я тут здобу-
ваю освіту, але я вже відчула справжню друж-
бу, любов кожного вчителя до свого предмета 
та старанність кожного ліцеїста. 

Я з легкістю можу сказати, що горджуся, що 
тут навчаюся.

 Тичинська Каріна,
10-Б клас

Мої перші враження про ліцей

На черговому засіданні 
прес-центру газети „Ліцеїст” ми 
отримали завдання взяти інтерв’ю 
у мешканки Нововолинська, що 
вже стала відомою у багатьох ку-
точках світу.

Із нетерпінням  чекали зустрічі 
з нею. І ось цей день настав. У 
невимушеній розмові  Світлана 
Бусел –Костюк (а саме до неї ми 
і завітали) довідались дещо про 
митця:

-  Що Ви можете розповісти 
про перемогу на Міжнародно-
му конкурсі поезії „Між сло-
вом та вічністю” в Італії (м.Не-
аполь)?

- Так, це правда. Влітку цього року я стала 
переможцем Міжнародної літературної премії 
„Між словом та вічністю” в Італії.  Уперше за 
16 років у цьому престижному конкурсі, де 
було майже 500 учасників з різних країн, пе-
ремогла українка. Саме тому я вважала своїм 
обов’язком бути присутньою на церемонії на-
городження в Неаполі, аби гідно представити 
там Україну і нашу літературу.

- Розкажіть нам, будь ласка, про свою 
нову книгу.

- „Траекторія самоспалення” - щоденникові 
записи у віршах – писалися з грудня 2013 року 
по лютий – березень 2015 року. Це мій особи-
стий Майдан, пропущений крізь душу, вилитий 
у слові. Книга складається з трьох розділів: 
„Майданне”, „Особисте”, „Переклади”.  Вірші 
саме з цієї книги стали переможцями Міжна-
родного і кількох національних конкурсів. 
Коли я її писала, то відчувала, що якийсь не-
видимий автор допомагає, водить моєю рукою. 
Я відчувала, як ця книга спалює мене зсере-
дини…

- Що дає сили для боротьби з хворобою?
- Розуміння того, що ще не все зроблене, не 

все сказано. Сили дає також поезія. Зустрічі 

з читачами, презентації, фе-
стивалі. Відчуваю, що мушу 
завершити роботу над новою 
збіркою „Зцілення любов’ю”. 
Мій посил до людства про те, 
що „Лише любов врятує світ” 
має бути почутим. Можливо, я 
для цього прийшла на цю зем-
лю, заражену, втомлену, але 
таку прекрасну.

- Чи є правдивим 
твердження про висунення 
Вашої кандидатури міжна-
родними організаціями на 
Нобелівську премію з літе-
ратури?

- Для мене премії – це не го-
ловне, бо усі нагороди і звання – від людей, 
а поезія –від Бога. Тому не варто розмінюва-
тися на сучасне і минуле, борючись за премії 
і нагороди. Муза моя цього не любить! Тому 
не дала своєї згоди на це висунення, хоч сам 
факт таких пропозицій від міжнародних ограні-
зацій заперечувати не буду. Наша література 
вартує того, аби бути знаною і поцінюваною у 
світі. А для премій є автори з більшим творчим 

доробком. Порадію за кожного. Щастя у 
непримітних на перший погляд речах.  
Щаслива людина та, яка любить. Любить 
росинку, травинку, туман над річкою, лю-
бить людей, любить робити добро, нести 
світло. Це натхненна і одухотворена лю-
дина, яка не тримає в собі злості й  нена-
висті. Це вільна людина. Це особистість. 
Будьмо щасливими кожну мить, адже 
життя таке коротке.

- Як треба писати, щоб бути успіш-
ним поетом?

- Пропускати кожне слово крізь дум-
ку, переживати написане, не фальши-
вити, бути відкритим і відвертим. Якщо 

читачеві хочеться перечитувати вірш ще і ще, 
коли він звертається до написаного тоді, коли 
важко на душі, то це значить, що  творіння 
справжнє. Зазвичай я пишу лише тоді, коли не 
можу не писати…

- Що ви побажаєте початківцям?
- Окрім вище сказаного, пораджу багато 

читати, навчитися відрізняти справжнє,  до-
сконале від плакатного і показного. Частіше 
користуватися словниками, шліфувати кожну 
думку, кожне слово. Бути вимогливим і само-
критичним. Шукати себе у слові.

Інтерв’ю брали 

Гнатюк Наталія та
Гусєва Олеся, 10 – А клас.

Зцілення любов’ю або Лише любов врятує світ

Українські вечорниці
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Фотоколаж „Ліцейне життя”

Перше відчуття після закінчення ліцею, яке ви-
никало у всіх випускників, - невизначеність. Запла-
новані траєкторії власного руху розвитку, певних 
планів особисто в мене стали розмитими, бо в голові 
лише думки „що буде далі?”.

Звісно, найбільшим лихом спочатку було розумін-
ня того, що все часом може піти не за планом, і що 
справжнє життя починається за межами нашої зони 
комфорту. Так, я не потрапила в омріяний ВНЗ, так, я 
не здала ідеально ЗНО, проте зробила моє теперішнє 
місце навчання особливим, найкращим. Я поставила 
нові цілі, і підтримка рідних, друзів та ліцеїстів допо-
магає мені втілювати їх в реальність. Там, де зачини-
лися одні двері, неодмінно відчиняються інші - важ-
ливо побачити це.

Без зайвого пафосу кожен мій день починається з 
ранкової подяки всім, хто допомагав ставати собою, 
не втомююсь повторювати - левову частку цього 
всього мені дали в  ліцеї. Все, що я можу сказати 
вам, - вбирайте в себе емоційно все, що вас там ото-
чує, все, що ви відчуваєте і пізнаєте, це допоможе 
повноцінно розвиватися у житті далі.

Справжньою несподіванкою стало отримання імен-
ної стипендії від Всеукраїнського благодійного  фон-
ду імені Івана Омелянюка „Майбутнє Волинь- Украї-
на”, який покликаний підтримувати молоді таланти 
не лише матеріально, а й духовно. Давати надію, якої 
не вистачало для досягнення певної  мети. Це було 
поштовхом до утворення думки, що всі старання не 
лишаються марними та непоміченими. Активна гро-
мадська позиція, соціальна активність та успішність 
відіграли найбільшу роль під час визначення пере-
можців .

Студентське життя  нове, цікаве, неймовірне і пог-
линаюче, починаючи з навчання, закінчуючи квеста-
ми, студентськими конфернеціями, знайомствами та 
рядом нових можливостей, але я завжди прагнутиму 
вороття до землі та людей, що мене зростили, навчи-
ли, що під лежачий камінь вода не тече.

Шитлюк Олена, випускниця ліцею
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