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Інформаційний вісник Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

ЛІЦЕЇСТ
23 грудня 2015 р. відбувся обласний семінар керівників гімназій, ліцеїв 

та спеціалізованих шкіл „Розвиток науково-творчого потенціалу в закладах 
нового типу” у Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради.

Учасників заходу привітали начальник відділу дошкільної та загальної се-
редньої освіти управління освіти, науки  та  молоді  облдержадміністрації  
О.І.Богданович, головний спеціаліст відділу державно-громадського управ-
ління освітою МОН України В.О.Гохман, директор Нововолинського ліцею-ін-
тернату Ю.О.Лазаренко, заступник директора С.В.Земцова, які висловили 
власне бачення розвитку наукового та креативного мислення учнів у сучас-
ному освітньому процесі. 

До роботи семінару долучилася Міжнародна зелена школа. Презентувала 
цю організацію її керівник, ініціатор Громадянської платформи з реформу-
вання наукової сфери, кандидат історичних наук І.А.Жданова. Своїм досві-
дом із учнями ліцею поділилися викладачі Міжнародної школи, які проводили 
скап-лекції, майстер-класи тощо.

Учасники семінару не тільки розглянули теоретичні шляхи розвитку на-
укового та творчого потенціалу учнів, але й на практиці переконалися в 
доцільності цього, відвідавши відкриті заняття. Заслужений вчитель України, 
кандидат педагогічних наук О.В.Березан презентувала систему розрахунко-
вих задач та вправ з хімії, яка допомагає розвивати інтелектуальні уміння 
школярів. Творчими задачами з фізики, що формують креативне мислення 
учнів, поділилася вчитель фізики Л.С.Шустік. Одинадцятикласники разом із 
вчителем хімії С.В.Літковець провели майстер-клас із миловаріння. Поетична 
студія „Дивослово”, яка діє на базі ліцею, запросила учасників семінару до 
літературної кав’ярні (керівник студії С.С.Костюк, вчитель української мови і 
літератури  О.Л.Сироватка).

Науково-дослідницька діяльність ліцеїстів була представлена під час ро-
боти предметних лабораторій: робототехніки, хімії, біології, фізики.

Г. Д. Романчук, завідувач лабораторії ВІППО, акцентувала на основних 
критеріях впливу педагогічної системи навчального закладу на розвиток 
особистості ліцеїста.

Адміністрація

Обмін досвідомУ рамках обласного семінару

23 грудня 2016 року одинадцятикласники 
під керівництвом  учителя хімії Літковець Світ-
лани Василівни здобули вміння нового ремесла 
– миловаріння. 

Першим етапом було створення основи. 
Мильна база добувалася реакцією між багатоа-
томним спиртом гліцерином та натрієвою сіллю 
вищої карбонової кислоти. Чому саме натрієвої 
солі? Тому, що її використовують при отриман-
ні твердого  мила, а наприклад, калієву сіль  
використовують при  добуванні рідкого мила. 

Отримана суміш – це і є мильна основа.
Експериментальним шляхом юні науковці 

створили два види мила. Одне – з ванільним 
ароматом, інше – з глітером. Отримані продук-
ти слугуватимуть не лише як декоративна річ, 
а й як медичний засіб для обличчя.

Проведені досліди учні запам’ятають надов-
го, отриманий досвід використають у майбут-
ньому.

Худа Зоряна, 11-Б клас

Майстерня миловара
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23 грудня Раїса Павленко, член Національ-
ної спілки майстрів народного мистецтва Украї-
ни, представниця "Зеленої школи", ознайомила 
восьмикласників з таким видом мистецтва, як 
соломоплетіння, та провела майстер-клас.

Вона розповіла нам, що соломоплетіння – це 
одне з найдавніших видів народних ремесел. 
Виявляється, що 300 років тому наші пращури  
виготовляли вироби з соломи злакових рослин. 
Соломоплетіння характерне для всіх слов'янсь-
ких  народів.

З'являлися та зникали народи, виростали та 
руйнувалися міста, розквітали та занепадали 
культури, а мистецтво соломоплетіння щоразу 
виринало із забуття, як тільки на ланах почи-
нало сяяти золотом сонця колосся пшениці та 
жита.

Нове бачення знайшли ці традиції в наші дні. 
Народні майстри збагатили їх сучасними обра-
зами й прийомами. Із великою любов'ю і неви-
черпною майстерністю створюють вони з соломи 
високохудожні вироби.

На майстер-класі Раїса Павленко навчила уч-
нів 8-Б класу виготовляти різні геометричні фігу-
ри, янголів, троянди, сердечка. Вона розповіла 
дітям про атрибути різдвяно-новорічних святку-
вань: Коляду, Діда і Дідуха.

Після майстер-класу ми всі залишилися за-
доволеними. Із нетерпінням будемо очікувати 
на нову зустріч із справжніми майстрами своєї 
справи.

Анна Жомер, 8-Б клас

Соломоплетіння

Уроки міжнародної
 зеленої школи

23.12.2015р. у нашому ліцеї відбувся май-
стер-клас, який приготували учениці 8-А класу 
ДХСШ ім. Т.Г. Шевченка з м. Києва.

Умілі ручки працювали, як могли. Дівчата 
вчили ліцеїстів справжнього мистецтва, а саме 
виробів з вовни, соломи та кольорового паперу.  
Ми дуже вдячні майстриням за урок мистецтва, а 
також керівнику Людмилі Василівні Речкаловій.

Чекаємо вас знову з новими ідеями та виро-
бами.

Хорощук Олександра, 8-А клас

Уроки мистецтва

Переможці обласних 
Всеукраїнських турнірів

Усім відомо, що 14 лютого – це всесвітній день закоханих. 
Але для учнів нашого закладу він був досить напружений та 
наповнений хвилюванням. Саме цього дня проводився облас-
ний конкурс-захист наукових робіт у м. Луцьк. Йому передува-
ло написання контрольних робіт з навчальних предметів.

Протягом тривалого часу ліцеїсти з науковими керівниками 
ретельно готувалися до захисту. Були прикладені великі зу-
силля для отримання хорошого результату. І він не забарився. 
Учні гідно представили Нововолинський ліцей-інтернат і отри-
мали надзвичайно великий досвід.

Худа Зоряна, 11-Б клас

 Турнір юних математиків
ІІІ місце

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

Турнір 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.

Турнір 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.

 Турнір юних істориків
ІІ місце

Козак Валентин, 10-А (ІІ місце в 
індивідуальному рейтингу)
Гнатюк Наталія, 10-А
Мальчевська Іванна, 11-A
Гусак Марта, 10-Б
Хомюк Роман, 11-В
Керівник - Нагірний М.З.

 Обласні змагання
з баскетболу 3х3 (дівчата)

ІІ місце
Рожкова Олександра, 11-А
Щегельська Дарія, 11-В
Пацай Анастасія, 8-А
Дрош Яна, 9-А
Демидюк Наталія, 10-В
Керівник - Петрук М.С.
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Зал слави
Вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

турнірів

Інформаційні технології
ІІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (10-В клас), учитель Шаповал Юрій Вячеславович
ІІІ місце - Підгайний Антон Романович (11-В клас), учитель Шаповал Юрій Вячеславович

Біологія
ІІІ місце - Помалін Михайло Сергійович (11-Б клас), учитель Петрук Тетяна федорівна

Інформатика
ІІІ місце -Міліщук Роман Віталійович (10-В клас),учитель Шаповал Юрій Вячеславович

Географія
ІІІ місце - Підгайний Антон Романович (11-В клас), учитель Шевчук Віра Антонівна

Математика
  І місце - Бойко Ірина Богданівна (9-В клас), учитель Бойко Оксана Сергіївна

Українська мова та література
  І місце - Чепенюк Іванна Віталіївна (11-В клас), учитель Вітковська Наталія Олексіївна
 ІІ місце - Матвіюк Катерина Тарасівна (10-А клас), учитель Демчишина Надія Йосипівна
 ІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (10-А клас), учитель Демчишина Надія Йосипівна
 ІІ місце - Леоненко Олександра Валеріївна (8-А клас), учитель Земцова Світлана Вікторівна

Хімія
  І місце - Козіброда Богдан Юрійович (11-В клас), учитель Літковець Світлана Василівна
  І місце - Бойко Ірина Богданівна (9-В клас), учитель Літковець Світлана Василівна
 ІІ місце - Коржан Олена Петрівна (9-Б клас), учитель Літковець Світлана Василівна
ІІІ місце - Солодуха Микола Іванович (8-Б клас), учитель Березан Ольга Веніамінівна
ІІІ місце - Мороз Руслана Миколаївна (8-Б клас), учитель Березан Ольга Веніамінівна

Правознавство
 ІІ місце - Гнатюк Наталія Вікторівна (10-А клас), учитель Трофимчук Лариса Миколаївна

Історія України
ІІІ місце - Борисюк Інна Володимирівна (8-А клас), учитель Сологуб Олег Богданович
ІІІ місце - Козак Валентин Миколайович (10-А клас), учитель Трофимчук Лариса Миколаївна

Французька мова
 ІІ місце - Новосад Тетяна Павлівна (9-Б клас), учитель Шовкович Наталія Федорівна

Фізика
 ІІ місце - Гончаренко Назар Олександрович (8-Б клас), учитель Виклюк Ярослав Васильович
 ІІ місце - Міліщук Роман Віталійович (10-В клас), учитель Виклюк Ярослав Васильович
 ІІ місце - Підгайний Антон Романович (11-В клас), учитель Шустік Лілія Степанівна

Англійська мова
ІІІ місце - Грищук Крістіна Віталіївна (9-А клас), учитель Мучак Надія Зіновіївна

Астрономія
 ІІ місце - Цюник Богдан Степанович (10-В клас), учитель Шустік Лілія Степанівна

Обласна математична олімпіада імені академіка М. П. Кравчука
 ІІ місце - Бойко Ірина Богданівна (9-В клас), учитель Бойко Оксана Сегріївна

ІІІ (обласний) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика

  І місце - Леоненко Олександра Валеріївна (8-А клас), учитель Земцова Світлана Вікторівна
 ІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (10-А клас), учитель Демчишина Надія Йосипівна

ІІІ етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка

ІІІ місце - Леоненко Олександра Валеріївна (8-А клас), учитель Земцова Світлана Вікторівна
ІІІ місце - Кохан Маргарита Олександрівна (10-А клас), учитель Демчишина Надія Йосипівна

ІІ (обласний) етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвя-
ченого Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднайтеся ж, брати мої!»

ІІІ місце - Хільчук Марія Едуардівна (11-А клас), учитель Гусєва Оксана Андріївна

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт
 ІІ місце - Козак Валентин (10-А), всесвітня історія, керівник Нагірний Микола Зіновійович
ІІІ місце - Гусак Марта (10-Б), історія України, керівник Нагірний Микола Зіновійович
ІІІ місце - Ліщина Анастасія Ігорівна (9-В), експериментальна фізика, кер. Шустік Л.С.
ІІІ місце - Ліщук Богдана Валентинівна (10-В), астрономія, керівник Шустік Лілія Степанівна
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Зима для двох
Красивим ієрогліфом мороз
Виписує свої казки на вікнах
І то пусте, що не такий прогноз
І то пусте, що холодно у мріях.
І небо сіре-сіре за вікном,
А ночі всіяні яскравими зірками.
Ще й час повільно лізе, наче гном,
Продовжуючи тишу поміж нами.
Минуло вчора, відлетіло завтра,
Засипало стежки пухнастим снігом.
А суму випита добряча кварта,
Переривається умить іскристим сміхом.

Мороз Христина(10-Б)

Кольоровий сніг
Сьогодні кольоровий сніг,
Фарбований відтінком туги,
Посірений асфальтами доріг,
Що творять різнобарвні слуги.
Він синій, як безхмарне небо,
Рожевий, як заспале сонце,
Чорніючи, там, де його не треба,
Хоч білим притулився до віконця.
Він додає рум’яності щокам,
Остуджуючи губи поцілунком,
Безбарвності наляканим зайцям,
Які шукають всюди порятунку.
Притримує оголені дерева,
Опале з них зім’яте листя,
Ялина ж, як зимова королева
Нанизує сніг на зелені вістря.
Може, для всіх він білий,
Для мене ж – кольоровий,
Як перший, розтало-сірий,
А потім рясно-веселковий.

Мороз Христина(10-Б)

Моя зима…
Моя зима… Нарешті дочекалась
Цієї сніжно-білої зими.
Вона прийшла, щоб я не хвилювалась,
Щоб в цих снігах не заблукали ми…
Щоб на душі одразу побіліло,
Писались білі вірші і пісні,
Щоб ти мені поглянув в очі сміло,
І не промовив, не промовив "ні".
Піду на кухню, вип'ю щось тепленьке,
Насиплю їжі сонному коту.
А на подвір'ї – ніжно і низенько
Спадає сніг, і байдуже йому,
Яка в людей панує нині мода,
Які сьогодні носяться шапки…
Природі не потрібна наша згода…
Чарівний сніг ішов…
І буде йти…

Ляшко Надія(9-Б)

Просто 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,
Як поле, так 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)

Осінь задивилась на берізку,
Що стоїть, вигойдує гілля…
Ти від мене зараз дуже близько,
Як від вітру зранена земля…
Знов пишу листи тобі, солдатику,
На листочках кленів і беріз…
Ти в окопі. Але й я  не спатиму
Із очима, повними від сліз.
Осінь дивна. Осінь таємнича…
Поверни мені його обличчя…

Вікторія Бобик(11-А)

Волинь моя!
Волинь моя! Мій рідний краю!
Безмежно я тебе кохаю.
Світ навкруги – це дивовижна казка.
У ній сплелись любов твоя і ласка.

Травичка шовком стелиться в садочку
Чарівна рожа вабить під вікном.
Жасмину кущик мріє в холодочку,
Мов оповитий загадковим сном.

Берізка коси довгі розпустила.
Дрібні листочки тихо гомонять…
О Земле, Земле! Казко моя мила!
Як хочеться мені тебе обнять…

Волинь моя! Мій синьоокий краю!
Молю за тебе Господа, благаю:
"Даруй нам, Боже, злагоди й добра
Аби любов поміж людьми цвіла".

Семенюк Ірина(9-В)

поетична сторінка

Напевно, кожний із нас, хоча б раз у своєму 
житті, проходив тест на IQ або задавався пи-
танням, а наскільки ж відсотків „працює” мій 
мозок?

І хоча, на сьогоднішній день точна цифра не-
відома,  – виникає питання „Як стати найрозум-
нішим” і які кроки потрібно здійснити для цього. 

Пропоную вам кілька простих порад.
1. Пам’ятайте, наш мозок, як і будь-який ін-

ший орган в нашому організмі, здатний до тре-
нування і розвитку. Для цього щодня вирішуйте 
конкретні практичні питання, застосовуючи свої 
теоретичні знання. Важливо саме розмірковува-
ти, шукати потрібну відповідь на питання. 

2. Здійснюйте математичні дії, не вдаючись до 
допомоги калькулятора.

3. Читайте „розумні” книги, маються на увазі 
книги, після прочитання яких, у вашому мозку 
залишиться цінна, корисна інформація, яка ста-
не в нагоді вам в подальшому для вирішення 
життєвих питань, а також класичну літературу.

4. Пам’ятайте: читання, письмо і математика 
– дисциплінують мізки!

5. Хтось скаже: „Нічого нового!”, але повірте, 

70% людей не виконують навіть ці  пункти.
6. Як сказав Гете – „Розумні люди – краща 

енциклопедія”. Спілкуйтеся з позитивними, роз-
умними, цікавими людьми. Головне – вміння не 
тільки слухати, але й чути. Тобто, вчитися в ін-
ших. Якщо людина не бажає чути і отримувати 
нову інформацію - це марна справа. Без спіл-
кування з більш мудрими і успішними людьми, 
вона не розвивається.

7. Стежте за своїм фізичним тілом. Давно 
доведено, що фізичні вправи безпосередньо 
пов’язані зі швидкістю хімічних процесів в моз-
ку, тобто, кисневий обмін, який забезпечують 
фізичні навантаження, активізує роботу мозку.

8. Харчуйтеся правильно. Існує перелік про-
дуктів, що сприяють активній роботі мозку, а 
значить це ще один інструмент, щоб стати ро-
зумним. „Розумна” дієта повинна включати на-
ступні продукти: мигдаль, горіхи, гарбуз, кун-
жут, сочевицю, м’ясо, рибу, яйця, молоко. Не 
забувайте і про продукти багаті холіном: яло-
вича і свиняча печінка, мозок, нирки, сметана, 
телятина, кролятина і баранина.

9. Щодня, не менше 30 хвилин перебувайте 

на свіжому повітрі. Кисень мозку необхідний. Ні 
в якому разі не куріть та не вживайте алкоголь

10. Ну і десятий пункт – наведіть порядок на 
своєму робочому столі, в квартирі, адже  безлад 
уповільнює процес мислення.

На завершення зазначу, що процес “ставання 
розумним” триває все наше життя і називається 
освітою. 

Тому ставтесь до власної освіти відповідаль-
но!

І зовсім не жарт - опановувати науки, як до-
вели психологи, краще лежачи на дивані, тому 
що відбувається приплив крові в мозок. А ось 
стояти на голові  для засвоєння алгебри не 
рекомендується: будь-яке напруження м'язів 
призводить до зворотнього результату. Запам'я-
тайте, найтупіші - це штангісти в момент ривка!

А допінгом для розвитку інтелекту можна ре-
комендувати каву, чай, шоколад.

Гурська Галина Костянтинівна, 
психолог ліцею

Янголам Небесної сотні
Здається,вчора з неба впала зірка,
І погляд дівчинки спіймав її,
Бо то була щаслива мітка,
Знак досягнення мети і мрій.
Вона летіла на зустріч зі смертю,
Закінчивши свій довгий шлях,
Усі досягнення і промахи стерто,
Лише хвіст майорить немов стяг.
Маленькі вогники весело сяють
У самотньої дівчинки в очах,
Та скоро  вони теж програють –
Залишивши їй  тільки страх.
Ви знаєте, за що ви воювали 
І чого тепер ви там, в землі.
Ми вірили, щодня на вас чекали,
А ви ж гасили вогнища війни.
Ми знаємо – день перемоги буде!
Ви янголами стали, не прийшли,
Та поки вас дівча те не забуде,
То ми боротимемося, брати!

Мороз Христина(10-Б)

Психолог радитьЯк стати розумним?

Абонент вас шукав
Абонент сумував
І чекав все, чекав
Абонент вас любив
Він для вас лише жив
Абонент пропадав
І без вас помирав 
Абонент пам’ятав 
Як колись обнімав
Як колись цілував
Дуже часто мовчав
Абонент дивував
Вам світи дарував
Зорепади збирав
Абонент вас чекав
І нарешті знайшов
Але мимо пройшов
Не лишаючи слів
Абонент уже зник
Вже його не знайти
Залишились для вас
Чи гудки, чи світи…

Мороз Руслана 
(8-Б) 



5 Лiцеїст

Саме під таким гаслом проходить серія 
виховних заходів Нововолинського ліце-
ю-інтернату. Патріотичне виховання цього 
закладу спрямоване на формування в мо-
лоді прагнення стати активними учасни-
ками розбудови нашої держави, створен-
ня позитивного іміджу України на світовій 
арені. А ще – усвідомлення необхідності 
вивчення своєї минувшини. Адже той, хто 
не знає свого минулого, не може мати май-
бутнього.

На превеликий жаль, про українське 
минуле, тобто історію України, пишуть не 
лише патріоти, а й запроданці. Вони, на-
магаючись догодити тим чи іншим оку-
паційним режимам, створюють уявлення 
про нашу державу. Щоб не стати жерт-
вами фальсифікаторів, найкраще вивчати 
історію з уст очевидців знаменних подій.

Якраз для цього в ліцеї було  організо-
вано зустріч із ветеранами Нововолинсь-
ка. За ініціативи Бойко Ірини Зосимівни, 
26.11.2015р. на виховну годину в 9-А 
клас було запрошено членів ветеранської 
організації "Злагода": Колбуна Зосима По-
таповича, Лукашука Миколу Васильовича, 
Пону Івана Федоровича, Якубчака Степана 
Михайловича, Яремчука Мирослава Іва-
новича. Ці мудрі чоловіки, з надзвичайно 
повчальним життєвим досвідом,  розповіли 
дев'ятикласникам, як важко було відсто-
ювати Україну в радянські часи, коли за 
любов до рідної землі доводилося сидіти в 
тюрмах і кочувати по Сибіру. 

Підводячи підсумки діалогу поколінь,  
класний керівник 9-А класу Сироватка 
О.Л., наголосила: "Оці мужні люди вберег-
ли для вас Україну, щоб ви, молодь, зроби-
ли її процвітаючою".

Наступну виховну годину було при-
свячено новітній історії нашого краю. 
02.12.2015р. до учнів 9-А класу завітав 
автор книги про Нововолинськ, заступник 
голови міської організації ВГО "Українсь-
ка Народна Рада", краєзнавець, один із 
співзасновників Народного Руху України 
в місті Нововолинськ Колбун Зосим По-
тапович. На презентації його монографії 
"Нововолинськ: історія у національно-де-
мократичному та духовному вимірах 
(1989-2000р.р.)" були присутні шановні 
гості: першорухівець  Лукашук Микола 
Васильович, волонтер ОМ 7 МБ Франчук  
Костянтин Олександрович, представник 

видавництва Ільницький Олександр Да-
нилович, аналітик Комітету з євроінтегра-
ції Верховної Ради України Бойко Вікторія 
Олександрівна. Насамкінець зустрічі поспів 
волонтер, нововолинський поет Поліщук 
Анатолій Іванович, який  показав ліцеїстам 
іще одну новинку видавництва ВКФ "Мрія" 
– книгу Ігоря Семенюка "20 років по тому. 
Погляд із сьогодення (до 20-ої річниці На-
родного Руху  України)". Сам автор зараз 
захищає нашу Батьківщину на Сході.

Зосим Потапович розповів ліцеїстам 
історію задуму своєї книги. Виявляється, її 
написання було заповітом співзасновника 
Народного Руху України в м. Нововолинськ  
Ярослава Федоровича Федини."Погано, як 
ніхто не напише про Рух в Нововолинсь-
ку, –  переконував він Зосима Потаповича. 
– А ще гірше, як напише той, хто не  був 
до цього причетний". Отак і вийшло, що 
інженер-гірник став автором краєзнавчої 
розвідки, а  згодом – членом громадської 
організації "Товариство краєзнавців".

Дев'ятикласників цікавило, чи була 
задіяна у становленні незалежності Украї-
ни тогочасна молодь Нововолинська. Іні-
ціативу презентації  перебрав на себе 
ідейний натхненник перевидання моно-
графії  Ільницький Олександр Данилович. 
Він розповів, як колишні учениці Новово-
линського ліцею-інтернату виступали ра-
зом зі своїм учителем у групі на підтрим-
ку кандидатів від Руху до Верховної Ради 
України. Також Ільницький О.Д. розказав 
про роботу над другим виданням моно-
графії, яке було доповнено  новими доку-
ментами й фотоілюстраціями. До реалізації 
цього проекту  підключилися волонтери із 
Харкова, де і було віддруковано півтисяч-
ний наклад книги. Олександр Данилович 
відзначив зацікавленість учнів 9-А класу 
історією нашого краю і висловив переко-
нання, що з  такою свідомою молоддю, як 
у  ліцеї, Україна приречена стати процвіта-
ючою державою.

Яскравим фіналом презентації став ко-
ротенький виступ онуки автора книги, ви-
пускниці Нововолинського ліцею-інтернату 
Бойко В.В. Вона запевнила ліцеїстів, що не 
варто шукати щастя в чужих країнах – тре-
ба творити його на рідній землі, бо Україна 
– це ми!

Курилюк Марія, 9-А клас

Україна – це ми!

Не цурайтесь того слова,
Що мати співала,
Як малого сповивала,є
з милим розмовляла.
Т.Г. Шевченко

Творчість Великого Кобзаря дуже багато означає для 
кожного українця. Ми читаємо і перечитуємо його твори 
протягом життя, бачимо у них святе пророче слово.

Ось і ліцеїсти вирішили вшанувати Т.Г. Шевченка.
Тарас ріс допитливим, мрійливим  хлопчиком. Його 

вразлива душа увібрала багато картин прекрасної 
української природи, народного побуту, мови, звичаїв. 

Сценку, пов’язану з нелегким дитинством сина кріпака, 
показали учні 9-Б класу: Дубень О., Хацер І., Хропот Б. 
Хлопці не залишили байдужим жодного глядача до долі 
сироти.

Пізнавати Шевченка – це пізнавати історію, доходи-
ти до найостаннішого кола українського пекла, опуска-
тися в огидні ями національного розбрату всього того, 
що доводиться викорчовувати словом Шевченка. Поезія 
"Мені однаково…", уривки з балади "Причинна", поем, 
послань "Гайдамаки", "І мертвим, і живим", "Сон", "Кав-
каз" лунали з уст ліцеїстів: Дячук Анастасії, Помаліної 
Вероніки, Міщук Юлії, Богомаз Ангеліни, Семенюк Іри-
ни, Горун Юлії, Садовець Мар'яни.

У кожному вірші Т. Шевченка дихає народна стихія. 
Поезію "Чого ти ходиш на могилу" прочитала Горбунова 
Ірина. Усю любов Кобзаря до своїх сестер передала Гру-
бисюк Анастасія через твір "Сестрі".

Найзагадковішим твором у "Кобзарі" вважають "Вели-
кий льох", адже автор вклав у нього особливо глибокий 
національно-політичний і навіть містичний сенс. Три во-
рони: польська, українська та російська вихвалялися, 
хто ж з них найбільше нашкодив своєму народові. Уміло 
перевтілилися в ці образи Редька Оксана, Масловська 
Оксана та Іванчук Марія. А три душі (Ляшко Надія, Кор-
жан Олена та Корнієнко Вікторія) розказали свою тра-
гічну історію.

Слово Шевченка – невмируще. Слово Шевченка – 
святе, пророче, заповітне. "Заповіт" великого Кобзаря 
виконувала учениця 9-А класу Курилюк Марія.

Нелегкою була доля нашого національного пророка 
Т.Г. Шевченка. Але його життєвий подвиг, його святі, 
пророчі вірші, його слова вічно житимуть у наших сер-
цях.

Ляшко Надія, 9-Б клас

Зустріч випускників – це подія , яку чекають усі вчителі , одинадцяті класи і, звичайно, 
ж самі випускники . Це день зустрічі усіх тих ,  для кого ліцей був другою домівкою . Тому 
кожен намагається приїхати у рідний заклад, як би  далеко не занесло його життя. Цей 
день - можливість побачити багатьох друзів , за якими ти сумуєш; це момент спогадів. 
Тому пропускати такий захід не варто. Саме цього року я вперше побувала на вечорі. 
Скажу так: це просто нереально класна атмосфера , постійні жарти і такі приємні спога-
ди. Була здивована, коли дізналася, що у деяких випускників пройшло вже сорок років з 
моменту закінчення школи. СОРОК !!! Ви уявляєте собі ? І вони змогли зібратися  та ще й 
вихователя запросили. А тепер уявіть, скільки років цій виховательці! Цікаво, чи не так ?

Ну і, звичайно, варто згадати ще і за зовсім „зелених” випускників. Вони порадували 
нас найбільше. А особливо минулорічний 11-А клас, коли заспівав пісню Скрябіна „Старі 
фотографії”, то увесь зал підхопив.

Без сумніву, не всі змогли приїхати, але ми  не забуваємо про них. Отже, зустріч ви-
пускників була надзвичайною, а атмосфера по-сімейному теплою.

Тесленко Катерина, 11-А клас

Слово Шевченкове - 
невмируще

Чому ми повертаємося сюди?
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Є цінність життя в 
неповторності кожної миті

Під такою поетичною назвою пройшов твор-
чий вечір нововолинської поетеси Світлани 
Степанівни Костюк. Мені пощастило туди потра-
пити разом з деякими ліцеїстами – учасниками 
ліцейної поетичної  студії, яку й очолює вину-
ватиця свята.

У фойє Палацу культури нас привітно зустріла 
сама поетеса. Привітавшись, ми пішли до зали. 
Зайняли місця і з нетерпінням почали чекати. 
Мене здивувала скромність   Світлани Степанів-
ни. Адже я  думала, що поетеса Світового рівня, 
переможець Міжнародного поетичного конкурсу 
„Між словом і вічністю", що проводився в Італії, 
має збирати повні зали з аншлагом. Натомість 
ми побачили тісне родинне коло пошановувачів 
поетичного слова Світлани Степанівни.

І з кожною хвилиною, з кожним почутим вір-
шем ми дивувалися все більше й більше. Ніколи 
б не подумала, що людина з таким неймовірним 
талантом може скромно жити посеред нас.

Було дивовижно чути вірші пані Світлани не 
лише українською, а й польською та  англійсь-
кою мовами. Їх виконували учні, студенти, про-
фесійні актори, ну  і, звичайно, сама авторка.

Найбільше мені сподобалися  відеопрезента-
ції до пісень на слова. С.Бусел-Костюк у вико-
нанні канадської співачки українського поход-
ження О. Перової-Рожко.

Здивувала нас поетеса й різнобічністю свого 
таланту. Мало хто знає, що ця ніжна, задумлива 
пані може бути гострою на язик Параскою. Саме 
під псевдонімом „Параска, якби ваша ласка" 
Світлана Степанівна викладає в Інтернет свої 
пародії на вірші колег. Але вони не ображають-
ся, бо і в цьому жанрі наша землячка проявляє 
високий професіоналізм.

Дуже приємно було бачити, що її творчість 
поціновується не лише  в нашому місті, а й в 
інших областях. Світлану Степанівну сердечно 
вітали гості зі Львова, Тернополя. Приїхали де-
легації з Іваничів, Жовтневого й с. Будятичі.

Не могли не привітати Світлану Степанівну й 
учні нашого ліцею. Важливі слова подяки були 
промовлені учнями 10-их класів Гнатюк Натал-
кою та Лесиком Дмитром, також своє слово ска-
зав, учень 9-А класу Ліщук Богдан.

Загалом цей захід справив на мене неймовір-
не враження. Я дізналася багато не лише про 
поетесу С. Костюк, а й узагалі про поезію. Рад-
жу і вам познайомитися з чудовими віршами 
нашої усесвітньовідомої  землячки-сучасниці. А 
ще краще особисто познайомитися з нею на за-
сіданнях ліцейної літературної студії „Дивосло-
во”. 

Курилюк Марія, 9-А клас

Саме у мистецтві ми здатні розкрити власні 
почуття, переживання, емоції, все те, що є в 
душі.

Творити здатна кожна людина, але не всі 
можуть знайти щось вдале для своєї реалізації. 
Іноді ми навіть не здогадуємося про власний 
потенціал через лінь чи, може, байдужість. Та 
якщо ви навчаєтеся у ліцеї, це зовсім не пробле-
матично, адже Гошовська Ірина Іванівна, вчи-
тель трудового навчання, завжди допоможе і 
скерує у правильне русло. Роботи її вихованців, 
учнів і випускників нашого навчального закла-
ду, прикрашають різноманітні виставки міського 

чи обласного рівня. Та найбільше захоплення 
відчуваєш у кабінеті трудового навчання. Це 
ніби царство мистецтва: композиції, картини 
різної техніки, листівки і навіть маленький одяг 
для ляльок, пошитий руками ліцеїстів.

Ця атмосфера заворожує. Там відчуваєш себе 
в епіцентрі прекрасного. Відходить назад весь 
матеріальний світ, а увагу заповнюють непере-
вершені роботи, наповнені своїм сенсом та осо-
бливою любов’ю.

Хільчук Марія, 11-А клас

Творчість – це можливість поділитися зі світом своєю енергією.

Які цінності є у людини і 
яким з них надає перевагу 

українська молодь?
Часто ми чуємо від старшого покоління, а 

також самі не раз говоримо такі фрази: "мо-
лодь зараз є надто пасивною", "ми забуваємо 
про справжні цінності" і тому подібне…Наша  
команда юних журналістів вирішила з’ясувати, 
що ж є тими людськими цінностями для україн-
ської молоді.

У березні у Нововолинському ліцеї-інтернаті 
пройшло свято - День ліцею.

На честь такої події було проведено багато 
заходів та конкурсів: концерт, "пороблено у 
ліцеї", ярмарок солодощів та інші. Усі, беззапе-
речно, порадували глядачів цікавими та досить 
веселими номерами. У чому ж родзинка такої 
програми заходу? Яскравим коментарем поді-
лилися учні 11-А класу, одні із найяскравіших 
представників культурного життя закладу:

"Серед нелегких шкільних буднів завжди 
важливо знаходити час для позитивних емо-
цій, адже вони полегшують наше самопочуття. 
Гумор – найкращий спосіб для створення такої 
атмосфери. Так і в житті: він допомагає на де-
який час забути про життєві негаразди та, що 
є найголовнішим, – згуртовує".

Як казав письменник Михайло Жванецький: 
"Гумор - це життя. Це стан. Це не жарти. Це 
іскри в очах. Це закоханість у співрозмовника і 
готовність розсміятися до сліз".

Отож, ми дізналися, що учні дуже цінують 
хороший гумор і вважають його невід’ємною 
цінністю безтурботного щасливого життя у со-
ціумі та безпосередньо у родині.

Діти захопили таким піднесеним настроєм, 
і тому ми вирішили провести опитування на 
тему людських цінностей:

"У людей є безліч речей, котрі займають у їх-
ньому житті провідні позиції, серед них як ма-
теріальні, так і духовні: гроші, сімейне благо-
получчя, гулянки, друзі, рідні, наука, держава, 
власні досягнення тощо.-поділилася учениця 
9-А класу - Семенюк Богдана,- проте для мене 
пріоритетними є, найперше, родина, держава, 
місце у соціумі, уміння завжди залишатися у 
хорошому настрої, кохання, достаток та хоро-
ша вдача".

Найпопулярнішими цінностями виявилися: 
родина, друзі, рідний край, позитивні емоції, 
достаток та кохання. І справді, що ще є важ-
ливим для щасливого життя? Саме ці складові 
потрібні нам для гармонійного співіснування. 
Отже, всією командою бажаємо вам гарного 
настрою та благополуччя.

Клак Павліна, 11-А клас
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2016 рік оголошено в Україні роком  англій-
ської мови. А чи знаєте ви, що зараз англійська 
мова набула статусу міжнародної, найважливі-
шої і найбільш універсальної. Вона є офіційною 
більш як у 40 країнах, її здебільшого викори-
стовують у міжнародному бізнесі, науці, ме-
дицині, торгівельних і культурних взаєминах, 
політиці. Більш як 300 мільйонів осіб вважають 
англійську  мову рідною.

Носії англійської мови живуть  у Великій 
Британії, США, Австралії, Новій Зеландії. Ан-
глійська є однією з офіційних мов у Ірландсь-
кій Республіці, Канаді, Південно-Африканській 
Республіці. Це одна з робочих мов Організації 
об’єднаних Націй та інших політичних органі-
заціях.

Історія Англії допомагає зрозуміти сучасний 
стан англійської мови. Чимало англійських слів 
запозичено з мови англосаксів. Сотні фран-
цузьких  слів перейшли в англійську. Багато 
нових лексичних одиниць потрапили до неї від 
торговців і мандрівників.

У наш час знати англійську мову абсолютно 
необхідно будь-якій освіченій людині, будь-я-
кому знаючому фахівцю.

Англійська мова всюди у нашому житті. Вона 
на бірках, ярликах на одязі, на етикетках на-
поїв, предметах домашнього вжитку. Дуже ча-
сто пишуть англійською назви рок-груп, про-
грамного забезпечення, журналів.

Щодня ми бачимо, як важливо знати іноземні 
мови. Ми можемо отримати освіту чи роботу в 
будь-якій країні світу. Але ми всі розуміємо, що 
повинні знати мову країни, у якій ми хочемо 
навчатися чи працювати.

Пам’ятаймо, англійська мова є справді пер-
шою універсальною мовою у світі. У будь-я-
кому вокзалі чи аеропорту ми можемо знайти 
вказівки англійською мовою. Пілоти та диспет-
чери, моряки розмовляють англійською мовою 
в усіх міжнародних аеропортах та портах.

Англійська мова є також мовою інформа-
ційної доби. Комп’ютери розмовляють один з 
одним англійською. Якщо ми хочемо почувати-
ся зручно у сучасному світі, ми повинні знати 
англійську.

У поточному навчальному році усі випуск-
ники 11-их класів складають ДПА з іноземних 
мов у форматі ЗНО, що є обов’язкове.

Отож бажаю успіхів.

Калінчук Г.В., 
вчитель англ. мови

Дзвенить дзвоник, і вчитель та учні заходять у 
клас. Ми сідаємо за парти і розгортаємо підруч-
ники, урок починається. Жоден урок англійської  
не проходить нудно. Кожного разу дізнаємо-
ся  багато нового і цікавого. Іноді під час уроку 
ми слухаємо магнітофон, задаємо один одному 
питання й обговорюємо те, що почули. Також  
дивимося фільми й мультфільми англійською мо-
вою. Таким чином, учні дізнаються  багато ко-
рисного і поповнюють свій словниковий запас. 
Ми багато розмовляємо англійською і читаємо 
тексти з підручника, робимо вправи і вчимо гра-
матичні правила.

Уроки дають можливість одержати гарні знан-
ня. Головне – наше бажання.

Леоненко Олександра, 8-А клас

На мою думку, англійська мова – це мож-
ливість переїзду за кордон, працевлаштування 
й відпочинку, шанс знайти нових друзів. Не буде  
перебільшенням сказати, що вивчення цієї мови 
в Україні має як позитивні, так і негативні про-
яви. У нашій країні навчання є  дешевшим, але 
ми не можемо чути англійської настільки багато, 
як в англомовних країнах. Крім того, у більшості 
шкіл відведено мало годин на вивчення англій-
ської мови. тому варто сказати, що вивчати ан-
глійську краще за кордоном.

Як усі учні, я вивчаю англійську мову про-
тягом десяти років. У нинішньому навчальному 
році ми опановуємо цю іноземну мову впродовж 
трьох уроків щотижня. Будьте впевнені, що ці 
уроки поглиблюють мої знання вдвічі. Читання, 
писання, слухання та бесіди стимулюють уяву й 
емоційний розвиток, допомагають отримати ши-
рокі знання про світ.

Я вважаю, що дуже важливо знати іноземну 
мову і її варто вивчати, особливо сьогодні, коли 
наша держава має бажання вступити до Євро-
пейського Союзу.

Це моя думка, та ви  можете її не поділяти.

Чепенюк Іванна, 11-В клас

Вивчення англійської мови ніколи не буде за-
йвим, а й  може знадобитися в майбутньому та 
буде важливим елементом для саморозвитку.

Шкільні уроки англійської мови закладають 
основи вивчення цієї мови. не всім цей предмет 
вдається легко, але якщо постаратися все може 
вийти.

На уроках англійської, крім того що ми про-
сто вчимося, ми ще й дізнаємось багато про світ. 
Щоб ще більше зацікавити учнів до вивчення 
англійської, вчителі влаштовують перегляди 
різних роликів та фільмів на іноземній мові. Це 
допомагає учням краще сприймати навчання і 
навіть розвивати інтуїцію, адже не завжди всі 
слова відомі. Ось наприклад нещодавно ми ди-
вилися фільм про Англію і винесли з нього бага-
то цікавого для себе. дізналися дещо з традицій, 
культури і навіть визначних місць англійців. Я 
вважаю, що такі уроки англійської дійсно є дуже 
ефективними і навіть приємними.

Тому, я думаю, що вивчення англійської мови 
є не тільки корисним, але й цікавим.

Гесміщук Вікторія, 8-А клас

У 2016 році світ відзначатиме 400-річчя від 
дня смерті Вільяма Шекспіра. Саме це спону-
кало мене познайомитися з його біографією.  
Виявляється, переїхавши до Лондону, перший 
час він  заробляв на життя тим, що вартував 
біля театру коней, на яких приїжджали знатні 
добродії. Пізніше Шекспір став служити в теа-
трі. Минуло кілька років. Майбутньому митцю 
почали доручати маленькі ролі в театрі, який  
пізніше отримав назву "Глобус". Спектаклі 
мали успіх у Лондоні. Актором Шекспір так і не 
став, але його вислів про акторське мистецтво, 
а головне - чудова майстерність у побудові п'є-
си, свідчать про разюче знання законів сцени. 
Утім Шекспір писав не тільки драматичні тво-
ри. Його вірші - сонети полонили сучасників 
і продовжують захоплювати нащадків силою 
почуттів, глибиною думки, витонченістю фор-
ми.

На уроці англійської 11 класи мали змогу 
подивитися одну з його трагікомедій "Ромео і 
Джульєтта" мовою оригіналу.

Це твір Вільяма Шекспіра, у якому 
розповідається про трагічне кохання двох мо-
лодих веронців із ворожих родин. Це твір, який 
не залишає нікого байдужим. Усім раджу не 
тільки подивитися його п'єси, було б непогано 
ознайомитися з біографією цієї людини.

Дудкевич Вікторія, 11-В клас

Чи замислювалися ви над тим, чи багато 
знаєте про англійську мову? Деякі факти з 
історії допоможуть не тільки перевірити знан-
ня, а й, можливо, розширити ваш кругозір.

Найкоротшим повним реченням є "I am". 
Слово "Supercalifragilisticexpialidocious" зви-

чайно вражає своєю складністю, але дійсно 
найдовше містить 189-919 літер, а щоб вимо-
вити його вам буде потрібно три години.

Кожних дві години англомовні словники зба-
гачуються на одне нове слово. А в цілому існує 
понад 24 діалекти. Усім відоме "Girl" можна ви-
користовувати в значенні "дитина" або "моло-
да мама" незалежно від статі.

Зважаючи на те, що англійська є однією 
з найпоетичніших мов, у ній немає слів які 
б римувалися зі словами "month", "orange", 
"silver", "purple".

У 2011 році "lol" було офіційно внесено до 
Оксфордського словника.

"Google" утворилося тисячі років тому та 
спочатку промовлялося як "Good be with you".

Цихоцька Ольга, 11-Б клас

Вивчення англійської дуже важливе. Чи не так?

2016 - рік англійської мови
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Правила прийому до 

Нововолинського ліцею-інтернату
 Волинської обласної ради

на 2016-2017 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 15 серпня 2016 року.

Вступні іспити:
у 8-9 класи - 

23 серпня 2016р.
у 10 класи - 

22 серпня 2016р.
Збори для зарахованих ліцеїстів та їх батьків від-

будуться 27 серпня 2016 р.
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.

Нещодавно у ліцеї відбувся конкурс фо-
тографій наукового обґрунтування, який 
дав змогу збагнути, що кожну дрібницю, 
яка оточує нас, можна розглянути з нау-
кової точки зору. За допомогою новітніх 
технологій, які в 21 столітті набули про-
гресивного значення, культура та наука 
розвиваються надзвичайно швидко. Дуже 
оригінальні та якісні фото принесли своїм 
класним колективам перемогу. 

Звичайно ж, цей конкурс надав ліцеї-
стам багато нової та цікавої інформації,  
розширив світогляд дітей. Крім того, учні 
отримали естетичне задоволення, обгрун-
товуючи зміст світлин.

Саме змагання навчають дітей гарно та 
лаконічно висловлювати точку зору та по-
зицію, не зазнаватись через перемогу та 
гідно сприймати поразку; надають упев-
неність у власних силах. 

За підготовку цього конкурсу завдячує-
мо Бубелі А.А.

Гнатюк Наталія, 10-А клас

Конкурс фотографій 
наукового 

обґрунтування

Зазвичай збільшення діаметра зіниць 
відбувається при негативних реакціях 
мозку, наприклад, таких як страх. М'я-
зи, розташовані у райдужній оболонці 
ока, реагують на страх. Задіюється па-
расимпатична  нервова система, і зіниця 
рефлекторно розширюється. Це ж саме 
відбувається під час стресів і нервових 
зривів.

Купчасті хмари - конвекційні хмари, 
які не дають опадів

У нашому ліцеї чимало обдарованих 
дітей. Майже кожен присвячує  віль-
ний час вокалу, танцю, малюванню 
чи іншому заняттю. Та є й ті, кому на-
прочуд вдало вдається проявити себе 
у декількох сферах. І це ніхто інший, 
як Олеся Гусєва. Дівчина займається 
вокалом, відвідує гурток „Культури 
мови та спілкування”, танцювальну 
школу М-jump dance school. Нещодав-
но Олеся разом із ліцейною командою 
у складі Мазурик Вікторії, Ошуркевич  
Софії, Грисюк Дарини та Матвіюк Ка-
терини принесли нашому навчально-
му закладу таку довгоочікувану і жа-
дану перемогу на міському конкурсі з 
аеробіки. До цієї мети дівчата йшли 
вже декілька років, і нарешті важ-
кі, довгі та виснажливі тренування 
принесли бажаний результат. На за-
ході, присвяченому Шевченківським 
дням, Олеся разом із Любов’ю Фран-
чук вразили глядачів проникливим та 
чуттєвим декламуванням    триптиху 
великого Кобзаря. Усі були ніби зача-
ровані та перенеслися у світ і думки 
славетного Тараса Шевченка.

Такий успіх, безперечно, потребує 
титанічної праці та наполегливості. 
Далеко не кожен здатен присвятити 
весь свій час постійному розвитку та 
вдосконаленню. Проте, як ділиться 
сама Олеся, навіть незважаючи на 
втому та постійний брак часу, дівчина 
задоволена своїм насиченим та ціка-
вим життям.

Хільчук Марія,11-А клас

Обдарована дитина


