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Травень 2012 року видався   спекотним. 

Незвичайним він був для наших випускників, 

по-особливому наповнений подіями. 3 травня 

відбулися останні для них в житті пари у ліцеї. 

Починаючи з 4 травня розпочалась державна 

підсумкова атестація, а разом з нею з’явились 

перші сльози радості та розчарування. 

Фото на пам'ять, 

позування перед об’єктивом 

і завжди поряд такі вже рідні 

однокласники. Скільки їх, 

цих фото, було зроблено за 

два швидкоплинних роки. 

Дивишся, пригадуєш… 

Перший дзвоник 2010 і 

тоді ще незнайомі 

однокласники. Клір-арт, 

репетиції, жарти друзів – все 

це ніби зовсім недавно було, та вже стало 

історією. А пригадайте свій перший відкритий 

урок. Як тоді 

хвилювалися, так 

хотілося, щоб все 

вдалося, щоб не 

підвести вчителя. І 

справді вдалося, бо 

скільки тих відкритих 

пар було, мабуть і не  

                                          злічити. 

 

 

Олімпіади, МАН, 

турніри… Здавалося 

всі ці конкурси 

впроваджували 

спеціально для 

ліцеїстів, бо кожен за 

час навчання у ліцеї 

хотів отримати 

Почесну грамоту. 

Позаду 

залишили

сь 

загально-

ліцейські 

свята, і 

спортивні 

змагання, 

конкурси та чаювання, поїздки та 

практика, багато-багато цікавого, але 

зрозумілого лише вам ліцеїстам. 

12 травня відлунали останні акорди 

випускного вечору. Ліцей став для вас 

історією. 

Попереду – життя переліт; 

Будуть шторми і спрага в дорозі. 

Якщо стомишся і очі щипатиме піт, 

Якщо ти засумуєш, затужиш в тривозі, 

Згадай те гніздо, де ти ріс і мужнів, 

Згадай рідний Ніжин, і величні храми, 

І вічну турботу батьків, вчителів, 

І рідний ліцей, і друзів своїх нелукавих. 

 

 
 

 



Випускникам фізико-математичного 

класу з любов’ю, повагою, вірою і 

сподіваннями... 
 
Мужні, статні, впевнені в собі юнаки та 

п’ять чарівних тендітних дівчаток — це 

фізико-математичний клас.  

 

Клас унікальний: нечасто можна зустріти 

таке поєднання розумових здібностей, 

природної обдарованості і позитивних 

людських якостей. 

 
Протягом двох років Ви із запалом в очах 

виконували всі реальні, а інколи і не дуже, 

“забаганки” вчителів, демонстрували свої 

таланти, захищали честь ліцею в різних 

змаганнях і конкурсах. Ви були неперевершені 

у навчанні і на відпочинку,  вдало 

підтримували один одного (вашу стіну 

Вконтакте часто прикрашали фото із 

розв’язками задач) і своїх вчителів. 

 
Вашому вмінню доводити розпочату 

роботу до кінця і так впевнено  демонструвати 

отримані результати може позаздрити кожен. 

Ви навчились відстоювати себе, свої здобутки 

і надбання. Ви отримували перемоги в 

олімпіадах і турнірах, при захисті робіт 

МАН. При чому робили це так легко і 

красиво, що словами цього не передати.  

 
 Ми впевнені, що Ви ніколи не 

підведете і не образите, завжди 

допоможете і підтримаєте. Ви наша 

гордість і надія, Ви наше майбутнє. 

 
Коли згадуєш цей клас, захлинають 

емоції і бракує слів, важко виразити 

словами все, що відчуваєш, коли в 

думках проносяться сцени із такого 

буденного і в той же час святкового 

ліцейського життя. І хоча тут ніхто не 

згаданий поіменно, ми впевнені: Ви 

знаєте, що це саме про Вас іде мова. 

Дякуємо Вам, що Ви були цих два 

роки з нами! Навчитись працювати і 

жити без Вас буде досить складно... Не 

забувайте...  

Завжди Ваша  
Тетяна Овчинникова 

 



Випускникам 

історичного класу 
 

Чотирнадцять хлопців і 

дівчат: 

Це вам не лінгвісти чи фіз-мат! 

Всіх у класі порівну було, 

Та життя ліцейське вже сплило 

Хочеться про кожного згадати, 

Читачам про них щось розказати: 

Так, наприклад, серед них – Катюша, 

Віка, Яна, Яся й Ксюша. 

 
Ще є Маша, Даша, Віталіна,  

Наталі, Марина і Карина, 

Хвацькії дівчата Інна й Таня 

І, звичайно, як же нам без Ані? 

З хлопцями їм дуже пощастило: 

Толя, Рома й Влад  – не диво. 

Два Нікіти, Діми також два, 

Зачекайте! Ще не вся братва. 

 
Два Володі, Женя і Артьом, 

Льоша, Ярослав та ще Антон. 

Чим не красені вони у нас? 

Симетричний історичний клас! 

Дуже до навчання всі завзяті, 

Про що свідчать їх оцінки в атестаті. 

Проте серед них є науковці, 

Все серйозно – не якісь там баснословці! 

Бабич Толя – чим вам не історик, 

У майбутньому, можливо, археолог, 

Таня і Нікіта не відстали, 

У Чернігові дипломи 

здобували. 

Правознавців маємо своїх, 

Що закони знають краще всіх. 

Хто вони? Та зачекайте! 

Рому й Діму з гордістю 

стрічайте. 

 

Є у нас іще одна 

дівчина, 

Їй ім’я – Валуйська 

Катерина! 

На олімпіаді побувала, 

Дуже вправно психологію вивчала. 

Є у них свій сценарист: 

Женя Семенок – чим не 

артист? 

Можемо сказати ціла 

трупа 

Артистична дуже цяя 

група. 

Хочете, щоб всіх назвали? 

20 учнів сцену протоптали: 

Моряки, морячки, зірки й пірати, 

Пародисти файні, що тут і казати. 

     Навіть свято власне у них є: 

Валентином світ його зове. 

Й чудові серед них ведучі, 

Ну це так, щоб не було їм скучно. 

 

Як же не згадати про спортсменів, 

Футболістів-красенів ліцею, 

В шахи хлопці грають вправно 

Та лижню протопчуть славну. 

 

В багатьох приховані таланти: 

Гра на скрипці, пишуть фоліанти, 

Половина з них співають класно, 

Ну а решта – в танцях вся пов’язла 

 
Хлопці та дівчата ось такі, 

Та, на жаль, вони – випускники. 

Згадувать учителі їх будуть 

І вони ліцей свій не забудуть 

 

Першокурсникам залишили  

                                        вітання: 

Що тепер на них всі сподівання, 

Щоб ліцей вони не підвели. 

Навпаки, щоб славу принесли! 

 

Ю.П. 



Випускникам  
 

Сьогодні в ліцеї останній ви раз, 
Як учні. Вже завтра - як гості. 

Згадаєте ліцей  в житті ви  ще не раз, 
І роки прості і не прості. 

Доріг вам відкрилось багато в житті, 
Вони всі - з ліцейської стежини. 

Та важко забути людині оті 

Найперші ліцейські години. 
 

 

 

 

 

 

 
 

…Минуло два роки. Для всіх випускників 

ліцей став домівкою і приніс багато вражень. 

Кожному щось запам’яталось,а для нас 

особисто,учням І природничого класу, - наші 

«старшенькі». Вони завжди були для нас 

опорою і найкращими друзями. 

 

 

 

 

 

 

 
У цьому класі завжди була привітна 

атмосфера,незважаючи на те,що хлопців 

було значно менше,ніж дівчат,але вони 

завжди були готові захистити своїх 

красунь.Гера рулит Навіть у поїздці до Львову 

вони не залишили нас,а допомогли відчути 

атмосферу дружнього «сімейного кола». 

 

 

 

 

 

 

 

природничого класу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але все гарне закінчується і вони вже 

ВИПУСКНИКИ! 

 

 

 

 

 

 

 

Природничники всі ці роки були 

найкращими:призерами та 

переможцями  олімпіад та конкурсів 

з біології та хімії й інших 

гуманітарних наук. Саме 

природничники здобули 8 медалей 

та 14 похвальних грамот за високі 

досягнення у навчанні. 

 

 

 

 

 

 

 
Ну от і все. В цей день травневий ясний 

Стоять вісім юнаків і двадцять  дівчат 
прекрасних. 

Стоять зажурено із поглядом сумним - 
Сьогодні із ліцеєм пора прощатись їм. 

І на останок хочем вам сказати: 
Ми будемо вас завжди пам'ятати! 

Ділами вашими пишатись будем ми, 
То ж будьте, «старшенькі»,ви, 

справжніми людьми! 
 

Підготував  
І курс природничого класу 



Linguistic class is very 

very beautiful! 
 

 
 

… дівоче царство, яке надихає хлопців класу 

голосно співати на перервах. Вони – поєднання 

непоєднуваного: горді й водночас невимушені, 

дуже творчі, але іноді нестерпно ліниві.  

Світлі та цікаві люди. Що тут скажеш: «Ну ми 

ж лінгвісти!» 

Учитель всесвітньої історії В.В. Мельниченко 

 

 
 

… хоча я викладала фізику в лінгвістичному 

класі один семестр, але навіть за цей короткий 

термін отримала надзвичайну насолоду від 

спілкування з цими кмітливими, талановитими 

дітьми. І нехай вони далеко не фізики, але це 

не заважає їм бути успішними людьми. Тож 

щасти вам, мої лінгвісти!!! 

Учитель фізики І.А. Коваль 

 

 
 

 
 

 
 

… креативні, відповідальні, вимогливі як 

до себе, так і до інших. Патріоти своєї 

країни, адже у них є знання, вміння та 

бажання прославляти її на світовому 

рівні. Неповторні, непередбачувані і… 

мої улюблені! 

  

Учитель англійської мови С.І. Афанасова 

 

 
 

… цій групі вдалося  оптимально 

поєднати вивчення англійської мови на 

профільному рівні та активну участь у 

різноманітних конкурсах, олімпіадах, 

змаганнях, святах. Як кажуть, талановита 

людина талановита у всьому.  

 

Учитель англійської мови Н.А. Момот 

 

 


