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День знань — це, мабуть, єдине свято, яке 

одночасно є і загальним  для всіх , і особистим  

для кожного. Перший дзвінок і початок нового 

навчального року - це свято викладачів, учителів, 

студентів, учнів, батьків… Якимось неймовірним 

дивом воно об’єднує різні покоління. 

 

Традиційно-цікаво, урочисто відбулося 

святкування 1-го вересня  в Ніжинському ліцеї 

Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя. 

Саме після довгих літніх канікул гостинно 

відчинилися двері храму наук. Актова зала 

навчального закладу виглядала особливо святково 

від надзвичайно гарних шкільних форм і 

білосніжних бантів, які одягли ліцеїсти на 

урочисту лінійку. 

 
Для першокурсників це, звичайно, радісне свято, 

а для нас, другокурсників,  це хоч і радісна, але 

трохи й сумна подія. Адже вже скоро ми 

покинемо цей навчальний заклад і поринемо 

в доросле життя, туди, де нас будуть чекати 

дорослі проблеми. 

 

 

Не встигли першокурсники посідати за 

робочі місця, вони штурмували актову залу 

університету своїми художніми номерами. 

Адже запорука ліцейського життя – це 

встигати навчатись і водночас виступати на 

сцені.  

 

 

Приємним фактом, як зазначила  у своїй 

промові Алєксєєнко Світлана Геннадіївна, є 

те, що саме Ніжинський ліцей при НДУ 

імені Миколи Гоголя за версією журналу 

«Фокус» входить  до Топ-10  найкращих 

українських шкіл; займає  перше місце 

серед навчальних закладів нового типу 

області за рейтингом ЧОІППО. 

 

Підготувала рубрику учениця 2 курсу 

лінгвістичного класу  Каламбет 

Євгенія 

 
 



 

День Учителя 

Нещодавно у стінах ліцею відбулося 

чудове свято, яке надихає та надає 

наснаги   не тільки учням, але й 

учителям! Адже це сааме їхнє свято –  

День Учителя!  

Недаремно  в пісні співається: 

«Вчителько моя, зоре світова…»   Це й 

справді так. Саме завдяки цим чудовим 

людям ми з перших років навчання 

опановуємо різні дисципліни та науки, 

саме вони допомагають нам стати на 

тверду землю й обрати правильний 

життєвий шлях. Де б  ми не опинилися, 

завжди будемо пам’ятати й дякувати 

нашим дорогим і таким рідним 

учителям.  

   Не є секретом, що для багатьох ліцей 

став другою домівкою, а «сіячі наук» – 

батьками.  І щоб з гідністю привітати 

педагогів, актова зала університету 4 

жовтня зібрала ліцеїстів та вчителів під 

одним дахом. 

 

Концерт пройшов на досить 

високому рівні. Ліцей порівнювали з 

Хоґварцом, а вчителів – із 

профессорами різних магічних наук. 

Цей чудовий сценарій  написала 

Акімкіна Анастасія, учениця ІІ курсу 

лінгвістичного класу.  Його вдало 

доповнили наші прекрасні ведучі 

Макуха Юрій (він же Юра Поттер), 

Анастасія Акімкіна  (Герміона 

Акімкіна), Ангеліна Коткова 

(Джинні Коткова) і Богдан 

Прищепа (Рон Прищепа). 

 

Протягом концерту в залі 

панувала гарна й невимушена 

атмосфера. Вдало підібрані 

концертні номери, стиль ведучих, 

умілість та грація дівчат… Усе  

перебувало в безперервній 

гармонії!  

Кульмінаційним моментом 

свята стало нагородження 

Кошової Людмили Сергіївни  

дипломом Всеукраїнського 

конкурсу  «Класний керівник – 

2012».  

 

Вечір був насиченим та 

багатогранним! Сподіваємось, що 

наші дорогі вчителі отримали  

заряд позитива для нових 

звершень на педагогічній ниві!  

 

Рубрику підготували учениці 2 

курсу лінгвістичного класу 

Орленко Світлана та Начкебіа 

Анастасія 
 



 

 
 

 «Щира, весела жінка, яка завжди підтримає в 

будь-яку хвилину. Надзвичайно позитивна, 

неймовірно гарна та  життєрадісна. Завжди 

оцінює проблему з почуттям гумору…»  

 

 
 

Ви вже здогадалися про кого це? Так, це наша 

улюблена Людмила Сергіївна, або ж просто - 

Люся, яка дарує нам своє тепло та зближує 

родинні стосунки між лінгвістичними 

класами. Завжди усміхнена, навіть у ті дні, 

коли густий туман спускається на сонний 

Ніжин, дощ барабанить сумну мелодію, а 

меланхолічна осінь робить твої рухи 

кволими. Але Вона навіть і тоді знаходить 

позитивні моменти. Неймовірно активна  та з 

мільйонами геніальних ідей, які через манівці 

виходять на праведний шлях: вибухають 

яскравим полум’ям. Тоді в нашого сонечка – 

Люсі, з’являються білосніжні крила й несуть 

її у вирі почуттів.  

 
 

 

   9 жовтня зустріло нас  похмурим 

небом і свіжим вітерцем.  І як у такий 

день народилася наша енергійна та 

сонячна Люся, можливо, саме вона 

підмінила в цей день сонечко? 

Від імені всієї дружньої 

ліцейської родини  поздоровляємо Вас, 

люба наша Людмило Сергіївно, із цим 

чудовим святом!!! Бажаємо ніколи не 

забувати лінгвістів і всю ліцейську 

родину! А також залишайтеся такою ж 

щасливою, веселою, позитивною, 

неймовірно доброю  та чарівною (а це  

Вам з легкістю вдається!)  

 

HappyBirthday!   

 
 

Підготувала рубрику учениця 2 курсу 

лінгвістичного класу Красновид 

Анастасія 
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16 жовтня ми стали свідками обрання 

президента ліцею. До речі, у цьому році 

відбулися деякі зміни. Відтепер президента 

ліцею обирає учнівський парламент, а не всі 

учні закладу, як це було раніше.  

На жаль, охочих зайняти цю вельми 

поважну та відповідальну посаду  виявилося 

небагато. Свої передвиборні програми 

підготували лише чотири учні. Проте 

необхідно відзначити, що боротьба була 

надзвичайно запеклою.  

Балотувались такі кандидати:  

 

Пузанов Денис ( 1 фізико-математичний), 

  

 
 

Поливко Єгор (1 лінгвістичний), 

 

 
 

 

 

 

 

РоманченкоКатерина (1природничий), 

 

 
Суржик Олександра (1природничий). 

 
Напередодні всі охочі створили 

власні програми, які вони б хотіли 

втілити в життя. Кандидати обіцяли 

покращити шкільне життя, 

урізноманітнивши його цікавими 

заходами: фестивалем КВК, 

конкурсами талантів. Також у список 

"заходів" претендентів було включено 

проведення тематичних дискотек та 

вечорів, благодійного ярмарку та 

запровадження конкурсів для 

самовираження ліцеїстів та їх 

захоплень («Міс стиль ліцею», «По ту 

сторону об’єктива», «Кращий у 

навчанні»). Проте, ми розуміємо, що 

президент має бути лише один і цього 

року ним став учень першого курсу 

лінгвістичного класу Поливко Єгор. 

Від щирого серця хочемо побажати 

Єгорові творчої наснаги, побільше 

оригінальних ідей та, звичайно, успіхів 

у нелегкій роботі президента. 

 

Рубрику підготували учениці 2 

курсу лінгвістичного класу  

Шовкун Дар’я та Топеха Ніна 


