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24 березня в Одесі стартував 

найбільший в Україні марафон з 

інтелектуальних ігор для школярів. 

Марафон складався з 4 чемпіонатів 

України: «Що? Де? Коли? »,« Брейн-ринг 

»,« Ерудит-квартет »та« Своя гра ». 

Підсумки останнього чемпіонату були 

підведені 28 березня.  

     Багато команд до останнього моменту 

не були впевнені, що через погодні 

зможуть потрапити до Одеси. Кільком 

командам так і не вдалося приїхати. 

Однак, незважаючи на форс-мажорні 

погодні умови, на чемпіонати приїхали 

більше 500 школярів з більшості регіонів 

України.   

 Брали участь у Чемпіонатах 

представники ліцею: Володимир Полулях, 

Олег Юрченко та Костянтин Попов. 

Надзвичайні погодні умови та безсонна 

ніч у поїзді «Київ - Одеса» (який 

затримався на 10 годин) далися взнаки, 

делегація Чернігівщини останньою 

прибула до актової зали пансіонату 

«Мирний». Декого у таку погоду батьки 

просто не пустили в поїздку. Тому на двох  

 

 
перших Чемпіонатах команди міста 

Ніжина виступила невдало – 13 місце в 

Чемпіонаті з «Що? Де? Коли?», в той 

час коли на Європі в минулому році 

команда була другою, а зараз у 

світовому рейтингу команда перебуває  

на 20 місці, на три голови 

опереджаючи всі українські команди. У 

«Брейн-ринзі» також не вдача – 16 

місце. Не допоміг навіть команді 

кращий кнопочник України. 

        А от в «Ерудит-квартеті» команду 

Володимира Полуляха «понесло». В 

результаті – золота медаль.  

Вдало виступили ніжинці і у 

останньому Чемпіонаті. Турнір по 

«Своїй грі» виграли гравці з міста 

Суми. Срібну медаль  у молодшій групі 

виборов учень 9 класу Ніжинської 

гімназії № 16 Хоменко Павло.  У 

дев’ятку найкращих інтелектуалів 

України у старшій групі, що знову таки 

додало місць Чернігівській області у 

наступному Чемпіонаті, ввійшли учні 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської 

ради Попов Костянтин та Полулях 

Володимир.     Переможці 

чемпіонатів окрім медалей і кубків 

отримали призи від генерального 

спонсора чемпіонату - Інтернет 

супермаркету «ROZETKA.UA». 

 

Сурков В.М.,  

керівник клубу «Гра» 



        День     
самоврядування!  

 
     Ліцей славиться не тільки 

високими  досягненнями учнів у 

навчанні, але й  своїми учителями. 

Нещодавно (20 березня) у нашому храмі 

наук пройшов День самоврядування. Учні 

проявили себе не тільки гарними 

ліцеїстами, але й висококваліфікованими 

педагогами. Учні мали можливість 

вибрати предмет та підготувати 

матеріал для проведення пари. 

Звісно, у цій нелегкій справі їм 

допомагали наші викладачі.  

   Проведені заняття  виявилися 

плідними та неординарними. 

Кожний намагався якомога краще  

донести навчальний  матеріал до 

аудиторії. Під час проведення Дня 

самоврядування учителі побували в 

ролі учнів.  Протягом дня в ліцеї 

панувала атмосфера співпраці та 

довіри!  

   Учні не тільки зайняли 

учительські посади, а ще й 

перевтілилися у   наших   

кураторів-наставників та 

директора. У лінгвістичних класах 

кураторами були Черненко Ольга 

та Каламбет Євгенія, в 

природничих  Лисенко Марі,   

в історичних  Шепель Антон та 

Бузюн Альона,   
у фізико-математичних – Труш  

Інна та Коваленко Антон.  Роль 

директора наважилася втілити 

Морміль Анна. Усі  вони гідно 

справились з покладеною на них 

відповідальністю.  

 

 
 

Але не тільки навчальні 

досягнення турбували кураторів, 

але й здоров’я учнів. Черненко 

Ольга  запропонувала  маленьку 

фізичну хвилинку на великій 

перерві. Ліцеїсти активно 

відгукнулися на цю пропозицію -  і 

хол ліцею наповнився людьми, 

небайдужими до свого фізичного 

стану.  

  Наприкінці дня були 

підведені підсумки цього 

незвичайного дійствва. 

Показники успішності  виявилися 

надзвичайно високими. Ліцей 

пишається своїми  талантами!  

 

 

 
 
Рубрику підготувала Начкебія 
Анастасія, учениця І курсу 
лінгвістичного класу 

 

 



 

 
Наші ліцеїсти продовжують 

підкорювати олімп знань. Так, 

відбулися олімпіади з базових 

навчальних дисциплін. Наші учні 

підтвердили девіз ліцею. 
Результати досягнень учнів ліцею 

на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

2012/2013 р. 

 
Акімкіну А. – диплом ІІІ 

ступеню.  

Климець Є. –ІІ ступеню та 

Нінкович В. – ІІІ ступеню 

 
Сардак О. – диплом ІІІ 

ступеню 

 
Криушина І. – диплом ІІІ 

ступеню 

Лигун Є. - диплом ІІІ 

ступеню 

 
Халимона Т. – диплом ІІІ 

ступеню 

 
Рудоман Я. – диплом ІІІ 

ступеню 

Треньковську Є. – диплом 

ІІ ступеню 

 
Литовченка О.- диплом 

ІІІ ступеню 

Полуляха В. – диплом ІІІ 

ступеню 

 
Гигиняка В. – диплом ІІ 

ступеню 

Попова К. – диплом ІІІ 

ступеню 

Єрьоміну А. – диплом ІІІ 

ступеню 

Гусєву А. – диплом ІІІ 

ступеню 

 
Пархоменко О. – диплом 

ІІ ступеню 

 
Литовченка О. – диплом 

ІІІ ступеню 

Зелінську А. – диплом ІІ 

ступеню 
Лінгвісти також займають 

лідерські позиції 

 
Акімкіну А. – диплом ІІ 

ступеню 

Сидоренко О. та 

Хомиченко В. – диплом ІІ 

ступеню 



 
Макуху Ю. – диплом ІІІ 

ступеню.  

Ліннік Л.- диплом ІІІ 

ступеню 

Черненко О. – диплом ІІІ 

ступеню 

 
Гигиняка В. – диплом ІІІ 

ступеню 

 

Пишається ліцей і 

досягненнями наших учнів – 

членів Малої академії наук 

України. Вітаємо тих, хто 

здобув дипломи на ІІ етапі 

конкурсу –захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України. 

 

Морміль А., учениця ІІ 

курсу лінгвістичного класу – 

диплом І ступеню, 

відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства, секція 

«Літературна творчість». 

Науковий керівник Корінь І.В 

Литвиненко М., учениця ІІ 

курсу лінгвістичного класу – 

диплом ІІ ступеню, 

відділення мовознавства, 

секція «Англійська мова». 

Науковий керівник Якуба 

В.В. 

Контурко Ю., учениця ІІ 

курсу історико-

правознавчого класу – 

диплом ІІ ступеню, 

відділення філософії та 

суспільствознавства, секція 

«Теологія, релігієзнавство 

та історія релігії». 

Науковий керівник Желіба 

О.В. 

Боришкевич О., учениця 

ІІ курсу природничого 

класу – диплом І 

ступеню, відділення 

екології та аграрних наук, 

секція «Екологія». 

Науковий керівник Лисенко 

Г.М. 

Мачужак А., учениця ІІ 

курсу природничого класу 

– диплом І ступеню, 

відділення екології та 

аграрних наук, секція 

«Агрономія». Науковий 

керівник Гавій В.М. 
 
 
 
Рубрику підготувала 
Лосєва Ольга, учениця І курсу 
лінгвістичного класу 

 



 

 
 

 
 

Овен 
Варто продовжити 

концентрувати свою увагу 
виключно на учбові справи . 
Зараз найкращий період 
показати свої таланти.  

Тілець 
Перші числа місяця 

обіцяють бути найбільш 
вдалими. Тут і пошани від 
викладачів не уникнути, і вдома 
тобою будуть захоплюватися. 

Близнюки 
Твою зростаючу 

активність потрібно буде 
терміново направляти в мирне 
русло. Тому на початку місяця 
сконцентруйся на допомогу 
друзям і близьким. Квітень 
обіцяє тобі зміни в кохані. 

Рак 

 

Навчання як і раніше 
знаходиться на першому 
місці, на п'єдесталі твоєї 
уваги. Можливі  конфлікти з 
рідними або друзями. 
Спробуй дивитися на речі 
об’єктивно . 
 

Лев 

 

Вчися йти на компроміси 
з рідними. Потрібно вміти 
цінувати турботу оточуючих і 
не шукати в діях мінусів. 
Людей без недоліків не 
буває. 
 

Діва 

 

Перші числа квітня 
обіцяють нові зміни та 
зустрічі з цікавими людьми, а 
минуле має залишитися в 
минулому Подруги 
підготують для тебе сюрприз. 
А кохана людина обов'язково 
скаже, як ти йому дорога. 
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Терези 

 

Варто приділити час 
хорошим друзям, а то про них 
ти зовсім забула. Сходіть 
разом в кафе, організуй похід в 
кіно. В останні дні місяця твою 
роботу неодмінно оцінять 
викладачі. 

 
 

Скорпіон 

 

У цьому місяці може 
потягнути на подвиги. Не 
виключено, що візьметеся за 
кілька нових і абсолютно різних 
справ - друзі в цьому 
допоможуть. 
 
 
 

Стрілець 

 

Не забувайте, що все нове 
- це добре забуте старе, тому 
багато ідеї виявляться цілком 
звичними. Приділи час рідним, 
тебе їм зараз не вистачає. 

 

Водолій 

 

На навчання в тебе 
будуть з'являтися все нові і 
цікаві справи і проекти. 
Сміливо берися за будь-які 
авантюри і пропозиції, вони 
дуже швидко принесуть 
результати, про які ти не 
сміла мріяти. 
 

Риби 

 

Прийшла пора 
відпустити минуле і 
навчитися дивитися вперед з 
позитивними думками. Кінець 
місяця принесе 
довгоочікувані зміни 
 
Рубрику підготувала 
Лосєва Ольга, учениця І курсу 
лінгвістичного  класу 
 
 

 
 

Лосєва Ольга та 

Начкебіа Анастасія, 
учениці І курсу 
лінгвістичного класу 
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