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Ви, напевно, хоча б раз замислювалися 

про те, яка ж чудова річ - життя! Вона дає 

можливість милуватися жовто-зеленим 

травневим килимом з кульбаб, багряним 

заходом над річкою, сонячними  відблисками в 

калюжах після дощу, вигадливими 

візерунками,  які малює на склі мороз. Життя – 

лише мить, вона щогодини витікає як пісок 

крізь пальці, але є люди, які з болем 

сприймають кожну піщинку, адже вона може 

виявитися для них останньою… 

Мова піде про людей, кому був 

поставлений діагноз ВІЛ. Про ВІЛ-інфекції 

стало широко відомо в 80-х роках минулого 

століття, і вже скоро ВІЛ/СНІД став 

справжньою чумою ХХ століття. Сьогодні 

доводиться з жалем визнати, що дане 

захворювання перемогти не вдалося, і ВІЛ 

можна назвати чумою століття ХХІ. 

Уже в 70-х роках вірус імунодефіциту 

людини став, мов снігова куля, поширюватися 

планетою, зачепивши абсолютно всі її 

куточки, за винятком хіба що Антарктиди. 

Соціальна напруженість загострилася до краю, 

люди з захворюванням ВІЛ або СНІДу були 

гнані суспільством і залишалися сам на сам зі 

своєю бідою. 

У 1988 році на зустрічі міністрів 

охорони здоров'я було вирішено, що людям 

необхідно дати більше інформації, закликати 

їх бути більш терпимими до носіїв вірусу, 

адже подібне нещастя може торкнутися 

абсолютно будь-кого. З тих пір щорічно 1 
грудня в кожній країні відзначають 

всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

 

 

Спочатку цей день не мав власної 

символіки, але вже в 1991 художник Франк 

Мур з невеликого містечка, розташованого в 

штаті Нью-Йорк, запропонував 

використовувати в якості символу 
всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

червону стрічку, згорнуту у вигляді букви 

«V». Цю ідею йому навіяли побачені в сусідів 

жовті стрічки, які ті носили як нагадування 

про те, що їхня дочка бере участь у 

військових діях у Перській затоці. Жовті 

стрічки уособлювали віру й надію на те, що 

дочка повернеться живою та неушкодженою. 

У 1996 році Всесвітній день боротьби 

зі СНІДом був перетворений у компанію 

проти СНІДу. Уже протягом більше ніж 20 

років учені всього світу намагаються знайти 

вакцину від вірусу - марно. Деякі препарати, 

типу Арменікум, спочатку викликали фурор, 

але виявлялися не такими вже й ефективними. 

Єдиним способом уберегти себе від 

небезпечного вірусу залишається 

профілактика. 

 

Якщо і вам не байдуже наше спільне 

майбутнє, ви теж можете приєднатися до всіх 

тих, хто активно бореться проти страшної 

загрози людству. А цей особистий внесок 

полягає в прихильності здорового способу 

життя , збереженні вірності своєму статевого 

партнера, відмови від вживання наркотиків, 

милосердя й співчуття до тих, хто вже хворий. 

 

Підготувала учениця ІІ курсу  

природничого класу 

 Федько Софія 

 

 



 

 

Наші ліцеїсти продовжують 

підкорювати олімп знань. Так, 

відбулися олімпіади з базових 

навчальних дисциплін. Наші 

учні підтвердили девіз ліцею 

«Antrorsum et sursum», 

 бо зайняли призові місця. 

 
Коткова А. – 2 місце (учителі 

Коткова Л.І., Даньшина Т.М.) 

Акімкіна А. – 2 місце (учитель 

Сідень С.М., Бондаренко Ю.І.) 

Іноземці теж займають 

лідерські позиції 

 
Пузанов Д. – 1 місце (учитель 

Кресан Н.П.) 

Мельник А. – 2 місце (учитель 

Афанасова С.І.) 

Файрушина А. – 3 місце (учитель 

Кресан Н.П.),  

Мельчукова В. – 3 місце (учитель 

Афанасова С.І.) 

 

 
Крамер К. – 1 місце (учитель 

Щербак О.М.) 

Сидоренко О. – 1 місце (учитель 

Сидоренко М.М.) 

Крамер О. – 2 місце (учитель 

Щербак О.М.) 

Акімкіна А.– 2 місце (учитель 

Сидоренко М.М.) 

Лупинос В. – 3 місце (учитель 

Сидоренко М.М.) 

 
Криушин І. – 3 місце (учитель 

Пархоменко І.І.) 

 
Бибік К.– 1 місце (учителі 

Крапив’янський С.М., Мицик Л.М.) 

Година А. – 2 місце (учителі 

Желіба О.В., Мельниченко В.В.) 

Бузун О. – 3 місце (учителі 

Крапив’янський С.М., Мицик Л.М.) 

 

 
Гигиняк В. – 1 місце (учитель 

Овчинникова Т.А.) 

Кудіна Н. – 2 місце (учитель 

Симан С.М.) 

Халимон Т. – 2 місце (учитель 

Овчинникова Т.А.) 

Олімпіада з фізики 

придумана чи не для геніїв. 

  
Гигиняк В. – 1 місце 

Труба О.– 2 місце 

Литовченко О. – 3 місце 

(учитель переможців Шевчук О.Г.) 

Біологи та географи теж 

показали відмінні результати.  

 
Пахілько Т. – 1 місце 

Стражник Н. – 2 місце 

Тренковська Є. – 3 місце 

(учитель переможців Коваленко С.О.) 

 
Литовченко О.- 1 місце 

Полулях В. – 2 місце 

Кондрацька О. – 2 місце 

(учитель переможців Харченко О.М.) 



 
Литовченко О. – 1 місце 

Романченко К. – 2 місце 

(учитель Петренко М.І.) 

 

Наші хіміки нічого «не 

хімічили», але перші місця 

завоювали: 
Гигиняк В.– 1 місце 

Кудіна Н. – 3 місце 

(учитель Мазур Н.П.) 

 

В олімпіаді з екології у Макаренко 

Ольги 1, 2, 3  місця  

(учитель Лобань Л.О.) 

 
Халимон Т. – 1 місце 

(учитель Щербак О.П.) 

Щербина А.- 2 місце 

(учитель Коваль Д.В.) 

 
Коткова А. – 1 місце 

(учитель Коваль Д.В.) 

Халимон Т. – 2 місце 

(учитель Щербак О.П.) 

 

За результатами олімпіади з 

педагогіки та психології. 
Сидоренко О. виборола два перших  

місця. Молодець! (учитель 

Солдатенко С.В.) 

 

 
Сидоренко О. – 1 місце 

Краснікова К. та  Начкебіа А.– 3 

місце (учитель Алєксєєнко С.Г.) 

 

На олімпіаді з астрономії наші 

учні вибороли три призових 

місця 
Гигиняк В. – 1 місце 

Литовченко О. – 2 місце 

Труба О. – 3 місце  

(учитель Шевчук О.Г.) 

 
Клименко І. – 1 місце (учителі 

Коткова Л.І., Бондаренко Ю.І.) 

Коткова А. – 2 місце (учителі 

Коткова Л.І., Даньшина Т.М.) 

Акімкіна А. – 3 місце (учителі 

Сідень С.М., Бондаренко Ю.І.) 

 
Коткова А. та Клименко І. – 2 

місце (учитель Коткова Л.І.) 

Іващенко І. – 3 місце (учитель 

Сідень С.М.) 

 

Відзначились учні ліцею і в 

предметних конкурсах.  Так, 

у турнірі юних хіміків учні ліцею 

вибороли 1 місце  (керівники 

Мазур Н.П., Швидко О.В.): 

Міліцин А., Пахілько Т., 

Савченко А., Федько С., Кудіна Н.), 

а в турнірі юних географів 2 місце 

(керівник Харченко О.М.): 

Полулях В., Литовченко О. 

 Макуха Ю. виборов 1 місце 

на обласному конкурсі учнівської 

молоді з інформаційних технологій 

у номінації «Веб-дизайн», а 

Халимон Т. – 3 місце у номінації 

«Програмування». 

 

 Ми вітаємо всіх 

переможців  і бажаємо сягати 

все вищих і вищих життєвих 

вершин! 
 



  

 
Ліцей – навчальний заклад, що може пишатися своїми вихованцями. Серед 

них – люди з надзвичайно глибокою душею… Це Єлизавета Тренковська та Анна 

Савченко.  Дівчата з дитинства намагаються зловити та запам’ятати найменшу 

деталь цього життя: у кожній краплинці дощу вони вбачають свій океан, у кожній 

сніжинці – мереживо із думок і мрій, уранці бачать зорі, а вночі – як посміхається 

сонце. Природа виплекала неймовірно чуттєвих дівчаток і подарувала нам справжні 

таланти. Ліза пише зовсім «не дитячі» вірші, Аня ж майстерно вправляється з 

пензлем. 
 

Знайомтесь! 

 

Тренковська Єлизавета – учениця ІІ курсу природничого класу 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Савченко Анна – учениця ІІ курсу природничого класу 
 

         

Я не можу прожити без музики так 

само, як не можу прожити без кисню. Граю 
на гітарі, іноді пишу музику на власні вірші. 

Проте тексти моїх пісень дещо відрізняються 
від моїх поетичних творів. У піснях я відлітаю 

в паралельний світ, в іншу реальність. Там 
для мене найбільш важливим є єднання з 

природою. А от у віршах я розкриваю своє 

власне відчуття світу, емоції та переживання. 
Тому поезія для мене - це щось двозначне. 

Це спосіб самовираження і водночас 
передача вражень. 

 

Люблю відриватися від буденності й 
поринати у світ своїх фантазій. Я впевнена, 

що кожна людина має щось таке 
надзвичайне, проте не всі це висловлюють 

на папері: хтось – у музиці, інший – у 

чомусь ще. Намагаюся знаходити більше 
часу для свого хобі й самовдосконалююсь. 

Адже саме захоплення прикрашає буденне 
життя й робить його цікавішим та 

яскравішим! 



Вірші 

Тренковської Єлизавети 
 

*** 

Смогу ли я сейчас опять, 

Как раньше есть, как раньше спать, 

Мечтать, 

Не думая о том, 

Что ждет меня за тем хребтом 

Бескрайних гор, где всё – туман? 

Там синий бродит караван, 

Фазан 

С поломанным крылом 

И длинной тенью за хвостом. 

Там нету ни жары, ни стужи, 

Внутри все так же, как снаружи, 

И, может, 

Там меня поймут, 

С собой за горы заберут. 

Там небо – свет любимих глаз… 

Нет, я не думаю сейчас 

О вас, о сны мои – желанья, 

Я лиш храню свои мечтанья 

О дальних водах, берегах 

И о пурпурних облаках, как в снах. 

Там ранний сизый птах 

На тонких маленьких ногах, 

Который утром, чуть рассвет, 

Уносит тяжесть долгих лет, 

Всех бед, 

Что так давно уж к нам 

Всегда приходят по ночам. 

Там десять солнц и десять лун, 

Меж ними катится валун, 

И рун, 

Что писаны на нем, 

Не розберешь ни в ночь, ни днем. 

Закат там догорит, алея 

На светом залитых аллеях… 

Краснея, буду я мечтать, 

А может, просто вспоминать 

О тех краях. Здесь – тлен и прах, 

Нельзя здесь жить, как я, во снах, 

В мечтах… 

Смогу ли я опять 

Как раньше есть, как раньше спать? 

 

 

 

 

 

*** 

Вокзал. Роздоріжжя. Вибір. 

Коридорами люди блукають. 

Вихід у інший вимір. 

Їдеш туди, де чекають... 

А, власне, хто - не важливо: 

Родич, людина, місто... 

Десь зупинитись, можливо? 

На правильний потяг сісти? 

Їхать туди, куди треба, 

А не туди, куди хочеш? 

Не вештатись просто неба?.. 

Просто заплющую очі. 

В цім безперервнім потоці 

Умовностей і зобов’язань 

Людина на кожнім кроці 

Сама собі в камері в’язень. 

Сама собі пути будує: 

Ланцюги, кайдани, диби... 

Хтось, може, колись поміркує: 

А чи існує вибір? 

 

*** 

Я захлинусь у цьому вирі щирості, 

Зітхання, почуттів та невагомості. 

Неначе подих світлої дитинності, 

Вкарбоване мені на підсвідомості 

Твоє обличчя загрубіло-лагідне, 

Твій погляд сумно-радісний та сяючий 

І присмак хвойний та солоно-ягідний, 

І запах, не впустить тебе благаючий. 

Я падаю у прірву безупинного, 

Цілющого та ніжного кохання, 

І огорне, мов малюка невинного, 

Мене твоє, як грім гучне, мовчання. 

Я марю спокоєм, який в твоїй присутності 

Наповнюється сенсом і чуттєвістю, 

Я мрію потонути в невимовності 

І вмитися блаженною миттєвістю. 

Перед світанком наше небо зоряне 

Розквітне і накриє всю планету. 

Я поряд із тобою марю горами, 

Холодним морем, вічністю і вітром. 

Я захлинусь у цьому вирі щирості, 

І вийду з нього, наче дух, прозора, 

Легка, незрозуміла до шаленості, 

Хоч, власне, із тобою це не горе.



 


