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Гордість ліцею 
           Ось завершилися зимові канікули, 

мабуть,  найулюбленіші учнями. За цей 

час ми відсвяткували безліч веселих свят, 

зокрема Новий рік, Різдво та Старий 

Новий рік. Зауважимо, що  кожному з нас 
є що згадати. Наші першокурсники 

справді відпочили, відчувши смак 
ліцейського життя, а перед 

другокурсниками постали інші проблеми 

–  підготовка до ЗНО. 

Незважаючи на безліч розваг, які 

пропонувалися протягом цього року, 

наші учні не розслаблялися, а 

продовжували брати активну участь у 

різноманітних міських та обласних 

конкурсах, олімпіадах. Чого тільки варта 

перемога (почесне ІІ місце) ліцейської 

команди на Всеукраїнському конкурсі 

«Відкрита природнича демонстрація-

2012»! Ось як розповідає про це учасник 

олімпіади Пісоцький Ігор: «Рідко коли 

якась подія викликає стільки вражень… 

Дійсно, такий важливий досвід, багато 

цікавих знайомств, нових друзів і 

однодумців! Як майбутньому 

спеціалісту, мені було надзвичайно цікаво 

спробувати свої сили на заході такого 

рівня, опинитися перед чисельною 

аудиторією науковців і такими ж 

молодими дослідниками, як і ми, та 

позмагатися за першість з нашими 

однолітками.  

Напружене очікування перед 

початком повністю компенсувалося 

самим виступом. Свої переживання ми 

залишили в залі та швидко ввійшли в 

азарт гри. В обговоренні питань брали 

участь усі, висуваючи свої версії та 

пропозиції. Команда працювала як одне 

ціле, тому час спливав дуже швидко. 

Ми навіть і не помітили, як конкурс 

скінчився. Звичайно, хотілося грати 

далі! Найбільш приємним було те, що 

наша  плідна командна праця принесла 

свій результат!  

Проте, це був тільки початок. 

Чудовий концерт музикантів високого 

рівня продовжив зустріч, а запальна 

дискотека мало кого залишила 

байдужим. Уже пізно ввечері ми 

нарешті опинилися в дитячому таборі 

в Пущі Водиці. Сказати, що ми там 

просто весело провели час, було б 

замало! 

Ці чудові  дні  мені, мабуть, 

запам’ятаються назавжди. Дуже 

хочеться знову зустрітися з друзями, 

за якими вже встиг скучити. 

Сподіваюся, що повернуся на цей 

форум і наступного року, але вже в 

якості члена асоціації випускників 

МАН». 

 

 

 
 

Рубрику підготували: 

   

Дейнеко Вероніка 

                                  Пісоцький Ігор 

               ІІ фізико-математичний клас 



 
 

Карпати 2012 
 

На зимових канікулах учні нашого 

закладу їздили в Карпати. Усі ліцеїсти з 

нетерпінням чекали на подорож, адже 

вона мала бути дуже цікавою та 

незабутньою. 

 Спочатку ми познайомилися з Івано-

Франківськом, побачили греко-

католицький кафедральний собор 

Святого Воскресіння, пам'ятник Адаму 

Міцкевичу, кафедральний Покровський 

собор, міську ратушу. Побували в музеї 

шоколадного мистецтва, де скуштували 

різноманітні види цукерок, тортів тощо. 

 Пізніше ми поїхали до Яремче – це 

місто, розташоване на річці Прут, яке є 

найбільшим та найвідомішим курортом 

України. Нам розповіли багато історій 

про походження цієї назви та цікаві 

факти. Наприклад, місто Яремче 

пов’язано з іменем легендарного 

народного героя Олекси Довбуша та його 

побратимів Василя Баюрака з Ямни та 

Павла Орфенюка з Дори. До 2006 року у 

вжитку було дві назви міста — Яремча і 

Яремче, але потім Верховна Рада України 

затвердила останню. 

 Наступного дня ми поїхали на 

гірськолижний курорт Буковель, де 

каталась на лижах, ковзанах, сноубордах, 

та отримали море позитивних вражень. 

  

 

В останній день ми поїхали до 

Коломиї – у місто гуцульських 

традицій, де відвідали всесвітньо 

відомий музей Писанки, який налічує 

колекцію понад 6000 писанок, 

представлених з переважної більшості 

областей України та світу.  

Потім милувалися нічним містом. 

Щоб залишити згадку про нашу 

мандрівку, завітали  до сувенірних  

лавок та магазинів. 

 Для нас ця подорож була 

незабутньою! 

 

 
 
 

 
 

Рубрику підготувала  

Мельничук  Яся 

 

І фізико-математичний клас 



 

Францу Кафке 
 
Ночь… Глухая, холодная, осенняя… 

Чувствуешь угнетение, напряжение, 

кристаллическое сопротивление 

воздуха. Свет холодный. Звезды на 

небе, как снукеры на темном сукне. 

Деревья – как статуи в тиши. 

Призраки прошлого… Они беспокоят 

нас каждый день, каждый миг… 

Идешь во мраке. Людей нет. Они - 

неутомимые шатуны подлунного 

мира. Кучка маленьких «замз». 

Маленькие букашки. Книга 

Перемен… Все меняется. Взлетает. 

Падает. Мутации… Мы – 

марионетки. Кто наш властелин? 

Мы прогибаемся, подставляемся… 

Социум. Он всемогущий. Наделенный 

властью. За что? Ветер холодно 

бьёт в лицо. Жестокое создание, 

созданное арктическим духом. 

Социум. Зачем ему сила? Власть? Он 

помнит зло. Ничего другого… Герои 

живы только на страницах какого-

то бойковского учебника, 

гомеровских поэм, балканских 

легенд… Сделай добро и получи 

лакомый кусочек мести в свой рот. 

Месть – блюдо, которое нужно 

подавать холодным. Почему так 

холодно? Я превращаюсь в какое-то 

миниатюрное создание 

авангардиста. Чувствую Замзу в 

себе… Я буду хламом? Пускай… 

Гордость – выбор олигофренов и 

фарфоровых светских кисок. Меня 

бросят… «Пусть ворон надо мною 

вьется, а ветер - прах мой 

развивает…». Писк букашки 

заложил уши. Ужас. Немой, 

темный, холодный… Кто мой 

властелин? Я хочу найти его и 

набить ему морду. Холодная 

циничная улыбка проскочила на моем 

лице. Это все ложь. Все эти 

метаморфозы… Мы меняем мир под 

себя, а не он ставит нас в позу. Я 

смотрю на деревья и вижу смерть. 

Моя аура, мой дух, мое зрение… Cool 

story. Спасибо тебе, Франц, но ты 

уже морально устарел. Теперь модно 

писать с матами, про секс, деньги и 

два ствола. Когда что-то канет в 

лету, находится невежа, который 

ничего не забудет. Зачем? Почему не 

придумают таблетки «Anti-

memories»? Стерильная память – 

идеальная нация. Заглотил – пошел 

дальше. Вот такая интересная 

нейрокибернетика, почти как у 

братьев Вачовски. Матрица, 

матрица, матрица… Для полного 

комплекта не хватает 

Эквилибриума в центре нашего 

Майдана Псевдонезависимости. 

«Муравейник живет…». Свободная 

нация. Нация насекомых… 

 

 

Володимир Передній 

ІІ фізико-математични 

клас 

 



 

   
Традиційно цікавими стали 

щедрування для учнів ліцею, які 

відбулися 13 січня під вечір. 

Перевдягнуті в Маланку, Василя, 

цигана, доктора, козу, Діда Мороза 

та в яскравих українських костюмах 

учні вітали своїх друзів, вчителів, 

батьків, знайомих. 

Разом зі своїм куратором 

Кошовою Людмилою Сергіївною учні 

1 курсу лінгвістичного класу з щирими 

новорічними вітаннями та 

побажаннями виконували вертеп.  Їх 

гостинно зустріли наші вчителі: 

Осталецька Ю.П., Унтілова Т.М., 

Афанасова С.І. А далі свято 

продовжувалось у директора ліцею 

Алєксєєнко С.Г. та нашого 

завуча  Крапив'янської Л.В. 

Щедрими були господарі, 

таким же багатим, 

сподіваємось, буде у них і рік 

Дракона 

 

«Щоб у вас і город 

родив, і товар плодив, 

і пшениця колосистая, і 

хазяйка голосистая!» 

      

Вважалося, що Меланка-

Вода приходить на Щедрий 

вечір разом із Василем-

Місяцем сповістити 

господарів про наступні 

торжества та справити 

гостини. У цей день, за 

традицією, хлопці й дівчата 

знову ходили від хати до хати, 

щедруючи  та бажаючи 

господарям щедрого вечора, 

доброго здоров’я та 

добробуту в новому році. 

 

Рубрику підготувала: Дейнеко В., 

ІІ фізико-математичний клас 


