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Наш ліцей – це одна велика дружна 

родина, тож святкування ювілею було 

яскравим, урочистим та по-домашньому 

затишним. 

 

Був проведений круглий стіл, де вчителі 

ділилися досвідом з освітянами міста, а 

ліцеїсти розкривали таємницю свого успіху. 

 
Бадьорого настрою урочистостям надав 

святковий концерт. Неперевершені ведучі 

запросили до вітального слова  директора 

ліцею – Світлану Геннадіївну Алєксєєнко, 

яка привітала присутніх та з гордістю 

представила досягнення як учнів, так і 

вчителів за останні роки.  

На свято завітали гості з різних куточків 

   

України, навіть прозвучали теплі 

відеопривітання з Франції та Німеччини (від 

випускниць лінгвістичного класу  

Міщенко Тетяни та Савінової Таїсії). 

Феєричним став виступ наших 

викладачів. Виявляється, учительський 

склад – це не лише професіонали своєї 

справи,  а й неперевершені актори!!! 

 

Завершальним музичним акордом 

свята стала фінальна пісня «Віват, 

ліцей!». А зал ще довго не втихав від 

аплодисментів, щиро вітав виступи 

ліцеїстів, учителів  та гостей. 

Швидко промайнув ювілейний 

день… Але святкування 20-річчя ліцею 

на цьому не закінчилося. Воно матиме 

продовження на Дні зустрічі 

випускників. І кожен, хто причетний до 

життя цього закладу, зможе відчути 

атмосферу єднання спільноти ліцеїстів 

усіх випусків упродовж 20-річної історії 

закладу, бо в нас є один цінний 

подарунок – книга про ліцей «Вперед і 

вгору». 

Двадцятирічна історія Ніжинського 

ліцею Ніжинської міської ради при НДУ 

імені Миколи Гоголя насичена 

перемогами й неповторними подіями. 

Тож побажаємо всім нам нових успіхів і 

подальшого процвітання!!! 

 

Рубрику підготувала учениця 1 курсу 

фізико-математичного класу  

Коткова Ангеліна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотий кадр» - це найбільша кіноподія 

України. 15 листопада Ніжинський ліцей 

Ніжинської міської ради представив 7 

фільмів (від кожного класу), тому й не 

дивно, що фестиваль мав шалений успіх 

серед ліцеїстів. 

  
 

Програма складалася з учнівських 

короткометражних фільмів. Усі роботи  

транслювалися в розкішній залі НДУ імені 

М.Гоголя (тут навіть справжня червона 

доріжка була!).  Ліцеїсти продемонстрували 

всі найпрогресивніші світові тенденції у 

молодому кіно. 

 
Головні актори короткометражок, радісні 

обличчя глядачів, урочиста атмосфера 

церемонії нікого не залишили байдужими.  

Звичайно, робота виявилася складною, але 

водночас дуже цікавою. Найдивовижніше те, 

що зйомки проводилися не рік чи два, а 

всього тиждень (монтувався фільм, як 

правило, одну ніч). Враження ж від 

побаченого були неймовірні: режисери 

полонили глядачів своїми шедеврами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усіх режисерів та акторів нагородили 

цінними подарунками (смачними 

тортами) та пам’ятними статуетками. 

І лінгвістичний клас (номінація «За 

режисерську майстерність»),  

ІІ лінгвістичний клас (номінація «За 

актуальність теми»),  

І фізико-математичний клас 

(номінація «За креативність»), 

ІІ фізико-математичний клас 

(номінація «За музичне оформлення»), 

І історико-правознавчий клас 

(номінація «За неординарність»), 

ІІ історико-правознавчий клас 

(номінація «За сміливість викладу»), 

І і ІІ природничі класи (номінація «За 

найкращий творчий підхід»). 

 
P.S. Усі, хто не зміг відвідати 

найпрестижніший кінофестиваль 

«Золотий кадр», має змогу переглянути 

відеосюжети на сторінках наших 

ліцеїстів «ВКонтакте». Трансляція 

відбувається щодня . 

                          Рубрику підготували            

           Коткова Ангеліна, Труш Інна 

 



 

Ексклюзивне інтерв’ю 

 

 
Історія життя нашого закладу насичена 

великою кількістю різноманітних подій, а 

причиною тому є люди, яких об’єднує ліцей. 

Сьогодні нам випала можливість 

поспілкуватися з ними й почути з перших 

вуст враження про заклад, у якому вони 

працюють чи навчаються. Отож інтерв’ю 

беремо в директора ліцею С.Г.Алєксєєнко, 

заступника директора з навчально-виховної 

роботи Л.В.Крапив’янської та учнів ліцею 

Володимира Полуляха (екс-президента) та 

Єгора Поливка (нинішнього президента). 

 

– Світлано Геннадіївно, 

скажіть, будь ласка, 

яких людей об’єднує 

ліцей? 

– Це талановиті учні, 

сповнені найсміливіших 

мрій, планів і намірів. Це 

висококваліфіковані 

педагоги, які дійсно є 

майстрами своєї справи. 

Це батьки, готові на неможливе заради 

майбутнього своїх дітей. Це начебто 

сторонні люди, що не підпадають під жодну 

з цих категорій, але разом з тим вони є 

вірними друзями, бо постійно доводять свою 

прихильність ліцею в різноманітних 

життєвих випробуваннях, у хвилини радості 

й суму. 

 

– Людмило Вікторівно, 

які ліцейські традиції 

викликають у Вас 

особливі почуття 

радості та 

задоволення? 

– Ліцей має багато 

традицій, але особливо 

пишаюся тим, що в нас є власні засоби 

масової інформації: сайт і газета. 

Спільними зусиллями всіх ліцеїстів ми 

досягли високих результатів: сайт ліцею 

вже три роки поспіль визнано 

переможцем в області, а газета є 

неодноразовим переможцем 

Національного конкурсу шкільних газет. 

Завжди цікаво й неповторно ліцеїсти  

вітають дітлахів дитсадка № 12 зі 

святом Святого Миколая.  

А цього року ми започаткували 

ліцейський кінофестиваль «Золотий 

кадр». 

– Володимире, 

чому ліцеїсти 

надають перевагу: 

навчанню чи 

дозвіллю?  

– Надаючи перевагу 

навчанню як своєму 

обов’язку, звичайно, 

ми не забуваємо i 

про дозвiлля. А роль 

вільного часу залежить від характеру 

його використання для духовного та 

фізичного розвитку, зокрема від змісту 

діяльності та ставлення до неї людини. 

Тож головне – уміти поєднувати 

навчання з дозвіллям, знайти золоту 

середину.   

 

– Єгоре, Вам 

подобається 

навчатися в ліцеї?  
– Так, це заклад, у 

якому я знайшов 

своїх однодумців. 

Ліцей оснащений 

усім необхідним! 

Учителі дуже тепло 

ставляться до нас. Ми маємо безліч 

цікавих профільний предметів. Це 

колектив лідерів, які крокують лише 

вперед і вгору. Недарма ліцей обрав собі 

гасло «Antrorsum et sursum»! 

 

 
Рубрику підготувала учениця 2 курсу 

фізико-математичного класу  

Труш Інна 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


