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Останній рік. Останнє 1 вересня…. 

Ніч. Ніхто з майбутніх випускників 
не може заснути, їх непокоїть 
омріяне майбутнє. А завтра – 1 
вересня… Останнє перше вересня у 
їхньому житті. 

Ранок. Дівчата вдягають 
шкільну форму, зав’язують незвичні, 
у наш час, бантики. Переймаються… 
Смішні. Сьогодні вони будуть 
найкращими із найкращих! А очі їх 
прикуті до дзеркала, дуже важко 
повірити, що ти вже дорослий і тому 
на очах з’являються сльози. А 
сьогодні відповідальний день! У 
нашому класі 18 хлопців і лише 10 
дівчат і всі хочуть виглядати гарно. 
Хлопці… Хлопці також вбралися 
святково. Хоч вони і не показують 
свого смутку, але їх видають очі… 
Але вони роблять все правильно, 
вони ж у нас  ЧОЛОВІКИ, вони ж 
наша опора. Ліцей. Дівчата вже 
зібрались біля ліцею, розповідаючи 
про літо, засмагу та бойфрендів.  Усі 
красуні засмаглі, на підборах. Вже всі 
зібрались, окрім останньої  - Аліни, 
вона як завжди запізнювалася, тому 
ми й не переймаємося. Всі 
хвилювалися за свій вигляд і одна-
одну намагалися заспокоїти. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Зі сторони ми виглядали кумедно: 

Таня – повторювала текст до 

майбутнього виступу, я і Аліна 

поправляли одна одній вбрання, Іра 

з Вікою обговорювали  власні 

шкільні форми. А ось і хлопці 

зібрались, але вони були окремо від 

нас, мабуть також ділились своїми 

літніми враженнями про пригоди.  

Університет. Актова зала. Скрізь 

квіти, вчителі, вдягнені святково. 

Випускники дуже вирізнялися 

серед усіх, але не тільки формою, у 

них по-особливому горіли очі, і не 

зрозуміло було, від щастя чи від 

суму…. А ось і першокурсники, 

трішки розгублені, але щасливі. 

Нажаль закінчилось 1 вересня, але 

воно назавжди залишилось у 

нашому серці. У цьому році на нас 

чекає багато випробувань, але він 

особливий. Ми разом, ми стали 

друзями і у нас попереду цікавий 

навчальний рік… 
Учениця  II  курсу 

фізико-математичного класу 
Воронова Марія 

 

 
 



НОВИНИ ЛІЦЕЮ: 

Ми ними пишаємося 
У жовті в ліцеї відбулися предметні 

олімпіади. І тому в цій таблиці ви 

дізнаєтесь хто ж став переможцями. 
 

Ми бажаємо їм успіхів у 

наступних етапах!!! 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Предмет   Прізвище  

Українська мова і 

література 

Іванців Анастая  (Ікурс) 

Лемещенко Анна (І курс) 

Київська Надія (ІІ курс) 

 Макуха Ірина (ІІ курс) 

І 

ІІ 

І 

ІІ 

КотковаЛ.І.,  

Корінь І.В. 

 

Історія Бабич Анатолій (І курс) 
Харлан Тетяна (І курс) 

Чепела Аліна (ІІ курс) 

Остапенко Євген (ІІ курс) 

І 
ІІ 

І 

ІІ 

Диченко В.В.,  
Желіба О.В. 

Диченко В.В. 

Мицик Л.М. 

Географія Бабич Анатолій (І курс) 
Загній Тетяна (І курс) 

Бережняк Максим (ІІ курс) 

І 
ІІ 

І 

Харченко О.М. 
 

Правознавство Зеленська Яна  (І курс) 
Сокол Дмитро (І курс) 

Голодна Юлія (ІІ курс) 

Ференець Наталія (ІІ курс) 
 Іваницька Ольга (ІІ курс) 

І 
ІІ 

І 

ІІ 
ІІІ 

Пархоменко І.І. 

Німецька мова Фесенко Вікторія (І курс) 

Лисенко Діана (І курс) 
Черево Софія (І курс) 

Макуха Ірина (ІІ курс) 

Київська Надія (ІІ курс) 

І 

ІІ 
ІІІ 

І 

ІІ 

Тимченко.Н.В. 

 
 

Унтілова Т.М. 

 

Біологія Семенець Анна (І курс) 
Колочко Вікторія (І курс) 

Петровський Антон (І курс) 

Коваль Марія (ІІ курс) 
Заворотня Анастасія (ІІ курс) 

 Походня Ольга (ІІ курс) 

І 
ІІ 

ІІІ 

І 
ІІ 

ІІІ 

Коваленко С.О. 
 

 

Гавій В.М., Коваленко С.О. 
 

 

Фізика Сіренко Олег  (І курс) 
Русакова Анастасія (І курс) 

Садова Валентина (ІІ курс) 

Євтух Богдан (ІІ курс) 
Кобизький Ярослав (ІІ курс) 

І 
ІІ 

І 

ІІ 
ІІІ 

Шевчук О.Г 
 

Закалюжний В.М. 

 

Англійська мова Лемещенко Анна (І курс) 

Цапенко Тетяна (І курс) 

Київська Надія (ІІ курс) 
 Макуха Ірина (ІІ курс)  

І 

ІІ 

І 
ІІ 

Афанасова С.І., Момот Н.А. 

 

Афанасова С.І., 

Інформатика Русакова Анастасія (І курс) 

Головін Віталій (ІІ курс) 
Євтух Богдан (ІІ курс) 

І 

І 
ІІ 

Коваль Д.В. 

Опаанасенко В.М. 

Математика Саливон Оксана (І курс) 

Шовковий Владислав (І курс) 
Батрак Андрій (ІІ курс) 

 Кобизький Ярослав (ІІ) 

Кательницький Максим (ІІ ) 

І 

ІІ 
І 

ІІ 

ІІІ 

Овчинникова Т.А., Симан С.М 

 
Симан С.М 

Хімія Клочков Артем (І курс) 
Петровський Антон (І курс) 

Заворотня Анастасія (ІІ курс) 

 Туголуков Андрій (ІІ курс) 
 Примушко Сергій (ІІ курс) 

І 
ІІ 

І 

ІІ 
ІІІ 

Швидко О.В 
 

Мазур Н.П. 

 

Основи економіки Бережняк Максим (ІІ курс) 

Шило Вікторія (ІІ курс) 

І 

ІІ 

Петренко М.І 

Астрономія Левицькій Сергій (ІІ курс) І Коваль І.А. 

Екологія Васильєв Іван (І курс) 

Макєєва Антоніна (ІІ курс) 
 

І 

І 

Лобань Л.О. 

Горбач Н.В. 



 

Наша гордість 
 

 

Ми пишаємося своїми 

одногрупниками, такими як, Скляров 

Вадим, Бережняк Максим і Могильний 

Євгеній, які досягають успіхів не 

тільки в олімпіадах, а й в 

інтелектуальних іграх. Вони є 

учасниками ліцейського 

інтелектуального  клубу «Гра» під 

керівництвом Суркова Василя 

Миколайовича. Нещодавно учні 

відвідали чарівне місто Ялта, де 

відбувся Кубок України серед 

школярів. І наші інтелектуали здобули 

там II місце. Але це не всі їх перемоги. 

Весною вони боролися за честь ліцею і 

міста в Одесі на Чемпіонаті України 

серед школярів, де  також зайняли II 

місце. Наші зірки стали учасниками 

телегри «Віват, інтелект!» в Чернігові, 

у якій вибороли ІІІ місце. Вони 

досягли таких результатів  завдяки 

постійним тренуванням і кропіткій 

роботі. І  готові боротися за перші 

місця. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Круглий стіл «Особливості 
профорієнтаційної роботи 

в умовах профільної 
освіти» 

Засідання круглого столу відбулося 

27 жовтня 2010 року. Метою цього 

зібрання було допомогти нашим 

випускникам у виборі майбутньої 

професії. На нього  запросили 

гостей. Зацікавив усіх виступ 

головного спеціаліста Ніжинського 

міськрайонного   центру зайнятості 

Рябчун А.Л., також виступила 

Бублик Т.М. – голова  Піклувальної 

ради ліцею. Наші випускники 

готували свої доповіді, адже для 

нас  важливо зробити головний 

вибір у нашому житті і не 

помилитись. А для цього ми 

повинні володіти досконалою 

інформацією про вузи, про те яких 

спеціалістів вони готують. 

Потрібно бути впевненим у своєму 

виборі, а в цьому  нам допомагає 

ліцей, ми вступаємо до нього 

обираючи профіль, ставлячи перед 

собою мету. І тому нам потрібно 

прислухатися до порад вчителів, бо 

саме вони можуть на уроках 

розкрити наші таланти, які 

допоможуть нам у подальшому 

житті. 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

*** 

Дивлюсь на клас, у їхні очі, 

Шукаю совість  – не знайду. 

Ці очі волі дуже хочуть - 

Дзвінка утомлено всі ждуть. 

 

Ось хтось замріявся далеко, 

Комусь начхати на весь світ. 

У когось – спека,  

Хтось уявляє  свій політ. 

 

Хтось пише і зубрить граніт, 

Хтось просто посміхається, 

Хтось грається, а то й он спить, 

Дзвінка не дочекається. 

 

Шум і гам все наростає, 

Гучнішають вже голоси, 

А учень мучиться, чекає: 

Дзвінок бажаний продзвенить? 

 

І вертольоти із паперу 

По класу ледве маячать 

Дзвінок дзвенить, і гучним ревом 

«Банзай! Ура!» всі прокричать. 

 

Учениця II курсу 

фізико – математичного класу 

Садова Валентина 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

*** 

 

Стою молча на перроне 

И секунды считаю. 

Мою тишину не тронут, 

Но я уже скучаю. 

 

Я многого не сказал… 

Да и надо ли было, не ясно. 

Все для себя рассчитав, 

Тебя не спросил. Напрасно… 

 

Но все это будет позже, 

Мысли эти придут. 

И совсем не похоже, 

Что нет тебя больше тут. 

 

А сейчас я на перроне, 

И люди стоят за мной. 

И смотрят, как вслід вагонам 

Я помахал рукой. 

 

Учень II курсу 

фізико – математичного класу 

Кожикін  Денис 

 

 
 

 

 

 

Відповідальні за випуск учні II курсу 

фізико - математичного класу 

Лутай Тетяна, Линник Ірина 
 

 


