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« Я – ЛІЦЕЇСТ».
Моя еволюція
Ліцей. ЛІЦЕЙ. ліЦЕЙ..! Рік чи два
тому ти. як і всі, марив вступом до
ліцею,
уявляв
себе
в
компанії
розумників і турботливих ліцейських
учителів. Для того, аби врешті одержати
такий бажаний значок із написом «Ти –
ліцеїст», готувався до вступних іспитів,
вивчав незрозумілі формули, іноземні
слова та історичні дати… І ось нарешті,
здавши усі екзамени, ти знаходиш своє
ім’я в списку майбутніх першокурсників.
Не встиг як слід відсвяткувати, як у
повітрі вже вчувається запах знань – так
пахне 1 вересня…
Ти надягаєш свою найліпшу сорочку,
дівчата підмальовують очі, майструють
зачіски, купуєш букет квітів і врешті
переступаєш поріг такого недосяжного
раніше, і рідного тепер ліцею.
Більшість
першокурсників,
прийшовши сюди, почуваються аж
надто щасливими
і розчуленими,
переповнені упевненості в тому, що їхнє
життя
обов’язково
зміниться,
відкриються
нові
перспективи
й
можливості. Воно певною мірою так,
але варто пам’ятати, що можливості, а
тим паче перспективи не стосуються
лінивих
мрійників
і,
пробачте,
«халявників», сідниці та мозок мають

постійно напружуватися, аби врешті
був результат. Уже наприкінці
першого семестру дітки розуміють,
що 7 чи 8 з географії уже
прикрашає їхній атестат і, врешті,
сідниці відчувають, що доведеться
тяжко працювати…
Новий рік і зимові канікули
непомітно минають, і починається
новий непростий етап у житті
ліцеїста-першокурсника. Ти уже не
можеш розраховувати на поблажки
чи послаблення «режиму», і,
тамуючи
лінощі
та
Інтернет
залежність сідаєш за підручники.
Так трапляється в ідеалі, насправді
ж, обличчя ліцеїста першокурсникадругокурсника виглядає приблизно
так…

Це урівноважені, спокійні, байдужі,
сонні й постійно голодні діти. Не
привертаючи до себе зайвої уваги,
їм
віртуозно
усе
вдається:
непомітно
прослизнути
повз

кабінет
директора,
ненароком
запізнившись на 1 пару у вівторок чи
п’ятницю, банальне списати на
контрольній чи прикинутися смертельно
хворим на фізкультурі. Наше ліцейське
життя повагом крокує до свого
логічного завершення…
І ось нарешті ти уже відчуваєш, що
скоро «переступиш поріг дорослого
життя»,
«станеш
самостійним
і
муситимеш робити доленосний вибір»…
Але тебе більше хвилює, де ви будете
святкувати Випускний чи яку сукню
надіне Катя з 2 природничого… Знову
купуєш квіти, надягаєш свою найліпшу
сорочку (ту саму, що і на 1 вересня) й
отримуєш довгожданий атестат. Потім
феєрично-незабутньо
святкуєш,
зустрічаєш світанок у компанії уже
розслаблених однокурсників і розумієш
таку собі річ: ЗНО уже зовсім поруч. Але
немає
такої
місії,
яка
була
б
непосильною для справжнього ліцеїста.
За
даними
статистики,
наданими
Світланою
Геннадіївною,
більшість
випускників спокійно собі долають
його, вступають у ВНЗ, а потім
приїздять до ліцею через багато років
успішними та розумними дорослими…

З повагою, редактор випуску Юлія
Лисенко

Міський етап захисту
учнівських робіт МАН
20 січня відбувся ІІ етап
захисту учнівських робіт Малої
академії наук України.
Окрім значного хвилювання,
учасникам завдала багато клопоту
й погода. Одним із випробувань
для конкурсантів стало подолання
снігових кучугур на шляху до місця
проведення захисту робіт. Але
навіть це не могло спинити
учасників. Кожна конкурсна робота –
результат кропіткої праці, що
заслуговує на увагу й потребує
професійної оцінки.
Конференція тривала до 7
години вечора, але час минув
непомітно, бо панувала справді
дружня атмосфера. Коментування
робіт і запитання до учасників
перетворилися
на
справжню
літературну дискусію, де в серйозні
суперечки вступали навіть наукові
керівники, що ревно відстоювали
свою позицію.
Ліцеїстам
вдалося
гідно
показати себе на захисті наукових
робіт.
Бажаємо успіхів на обласному
етапі!
Черевко Софія, учениця ІІ курсу
лінгвістичного класу.

Зустріч випускників
27 січня 2012 року в нашому ліцеї
зібрались його випускники. Цього року
ми відзначаємо 18-ту річницю першого
випуску, який відбувся уже в далекому
1994 році.

Актова зала НДУ імені Миколи Гоголя
була переповненою, адже до неї
завітали й випускники, і вчителі, й учні.

Невимушена, тепла атмосфера вечора
була
сповнена
радістю
зустрічі,
гордістю вчителів за своїх вихованців,
які
стали
дорослими,
вдячністю
колишніх учнів своїм педагогам і
наставникам.
Найвинахідливішими
людьми було названо наших кураторів
та класних керівників : Сопову Тетяну
Антонівну, Кошову Людмилу Сергіївну,
Колесник Ірину Сергіївну, Даньшину

Тетяну Михайлівну, Суркова Василя
Миколайовича,
Мельниченко
Вікторію Володимирівну.

Проникливо щемним став яскравий
виступ випускників минулих років
Бублик Альони, Стрілко Наталії,
Гладкевич Людмили.

Вони наголосили, що
найкращі
роки були проведені у ліцеї, бо тут
навчились
відстоювати
свою
думку,
тут вперше зустрілися
поглядом
зі
своїм
коханням,
переживали біль поразки та завжди
знаходили підтримку у ліцейських
друзів.
Випускники побажали
присутнім у залі учням пам’ятати
ліцей завжди, частіше зустрічатися
після його закінчення та щоб усім і
завжди щастило.

У
процесі
підготовки
до
свята
проводилось опитування серед вчителів
та учнів, в ході якого з’ясувалося, що за
18 років існування ліцею поєднали свої
серця 6 пар випускників:

інформаційних
технологій
і
здійснює компетентнісний підхід
всюди і завжди.

1. Хабалевський Андрій та Лисакова
Анна.
2. Сидоренко Максим та Бойко Наталія.
3. Капустін Дмитро та Герасименко
Наталія.
4. Зая Владислав та Шульга Оксана.
5. Тимошик Дмитро та Музальова
Анна.
6. Кладіков Максим та Юрас Юлія.
Пригадались і ліцейські директори:
Папуча Микола Васильович , який
заснував ліцей, втілив у життя мрії та
побажання випускників 1994, 1995, 1996,
1997 років.
Родін Сергій Миколайович, директор
ліцею випускників 1998 року, високий
професіонал та умілий організатор усіх
ліцейських справ.

Словами не передати тих почуттів,
що вирували в залі.
А ще –
безмежна вдячність Манойленку
Олегу Івановичу та Тезіковій
Надії, випускникам гуманітарних
класів,
Щербаку
Олександру
Павловичу, випускнику фізикоматематичного класу, не менш
яскравим
випускникам
лінгвістичних класів Крапив’янській
Ользі
та
Зелю
Ярославу
,
Кавунник
Анастасії, випускниці
історико-правознавчого класу, за
те, що вони допомогли
у
проведенні
концертної
частини
Зустрічі випускників – 2012.

Бойко Микола Павлович, надзвичайно
порядна й творча людина, в душі якого
так органічно поєднувалась фізика з
лірикою. Він переймався проблемами
ліцею, дбав про навчання та виховання
ліцеїстів з 1999 по 2005 рік.
Алєксєєнко
Світлана
Геннадіївна,
нинішній директор уже відомого в
Україні
навчального
закладу,
яка
постійно працює над
упровадженням
сучасних
інноваційних
та

Пахомов Ігор, учень
лінгвістичного класу.

ІІ

курсу

