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Травень 2014 року видався   

спекотним. Незвичайним він був 

для наших випускників, по-

особливому наповнений подіями. 

11 травня відбулися останні для 

них в житті пари у ліцеї. 

Починаючи з  травня 23 

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 2012 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 залишились 

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. 
 

 

 



Випускникам фізико-

математичного класу з любов’ю, 

повагою, вірою і сподіваннями... 

 
Мужні, статні, впевнені в собі 

юнаки та чарівні тендітні дівчата 

— це фізико- математичний 
клас. 

 
 

Клас унікальний: нечасто можна 

зустріти таке поєднання розумових 

здібностей, природної 

обдарованості і позитивних 

людських якостей. 
 

Протягом двох років вони 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. Вони були 

неперевершені у навчанні і на 

відпочинку,  вдало підтримували 

один одного 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.  
 

 
 

   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 
ІІ курс історико-правознавчого 

класу  
 

Попереду кожного чекає нелегке , 

але не менш захоплююче доросле 

майбутнє. З цього дня вам 

доведеться зануритися в абсолютно 

нове життя , повну невідомості і 

цікавих перспектив. 

 

 
  

Більшість з вас гордо будуть 

носити звання студента і 

переживуть чимало чудових 

хвилин , але згадка про ліцей 

назавжди залишиться у вашій 

пам'яті.  

 
 

Адже саме тут ви відчули свій 

перший успіх , навчилися 

відстоювати свої погляди і 

переконання , розвинули 

творчі здібності. 

Нехай у подальшій вашій долі 

число приємних моментів 

тільки збільшується , а біди 

обходять стороною .  

 
Бажаєм вам хороших друзів , 

які будуть підтримувати вас 

протягом життя , успіхів у всіх 

починаннях , витримки , 

здоров'я і великих досягнень у 

майбутньому сфері вашої 

діяльності. 

 



Випускникам 

природничого класу 

 
  Природничий другий курс  

Не вступав до різних бурс, 

А прийшов сюди в ліцей 

 І зібрався клас оцей! 

 

 
   

    Вони  веселі, дуже дружні,  

Дівки гарні, хлопці мужні. 

Гарно вміють посміятись 

З педагогів познущатись. 

 

 
 

Люблять пари прогуляти 

І в бутилочку пограти. 

А ще вміють танцювать 

І на сцені виступать. 

 
 

Хочем терміни вивчати 

Про кон’югацію все знати 

Більш нам нічого сказать 

Вобщєм... ми пішли гулять! 

 

 
 
Незабутніх вражень, щасливих 

подій, 

Здійснення задумів, втілення 

мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях 

життя рясніє, 

Справджуються завжди 

заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття 

високі, 

А доля дарує повні щастям 

роки! 

 

 

 



 
Linguistic class is 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 
 

 
 

 

Вітаю всіх викладачів , 

випускників та ліцеїстів з 

нашим святом ! 

Хочу подякувати всім 

працівниками ліцею за те , що 

вони не просто вчили нас , а 

робили з нас освічених людей. 

Прищеплювали нам любов до 

математики, фізики , хімії , 

біології , культурі , показували 

нам історичні місця нашого 

краю. 

 

 
 

Хочу побажати нинішнім 

ліцеїстам , щоб вони зуміли 

отримати і зберегти ці знання 

та вміння , які дають їм всі 

наші викладачі. І тоді на 

зустрічі ліцеїстів ви з гордістю 

скажете Я - Ліцеїст ! 

 



День ЦО  
 

   23 квітня в ліцеї було проведено 

день Цивільної оборони. Перш за 

все, цей захід присвячений тому, 

щоб навчити учнів діяти зібрано та 

рішуче, не розгубитися у випадку 

виникнення надзвичайних 

ситуацій. Він розпочався зі збору 

керівного складу, де директор 

ліцею, Алєксєєнко Світлана 

Генадіївна, розповіла про план 

заходів, що будуть проведені цього 

дня.  

   Куратори кожного з класів у 

цікавій та змістовній формі 

розповіли ліцеїстам про 

необхідність дотримання правил 

пожежної безпеки в побуті, під час 

подорожі до лісу та про небезпеку, 

яку несуть у собі вибухові та 

легкозаймисті предмети. По 

завершенню було проведено 

навчальну евакуацію учнів та 

педагогічного колективу. 

Дотримуючись всіх правил, були 

відпрацьовані навички дій за 

сигналами сповіщення ЦО. Всі 

учасники продемонстрували 

обізнаність і підготовку з 

цивільного захисту населення на 

випадок надзвичайних ситуацій. 

Керівниками процесу була 

проголошена промова, що 

стосувалася правильних дій в 

екстремальних умовах.  

   Отже, ліцеїсти та викладачі 

удосконалили свої теоретичні 

знання і практичні навички щодо 

дій в умовах надзвичайних умовах, 

перевірили здатність грамотно і 

чітко діяти, щоб захистити 

своє здоров’я та життя. Усі 

переконалися в тому, що 

отримані знання знадобляться 

в житті.  

 



Ліцейські події! 

Зі смутком відпускаємо, із 

радістю приймаємо. 

День відкритих дверей. 

17 травня в актовій залі НДУ імені 

Миколи Гоголя відбувся день 

відкритих дверей для майбутніх 

ліцеїстів. 

Учні 1 та 2 курсів гаряче вітали 

вступників. Для них було 

організовано святковий концерт, де 

кожний з класів зарекомендував 

свій профіль, як один з найкращих. 

…Учні 1 курсу лінгвістичного 

класу представили свій номер - 

інтерв’ю, де возвеличили всі 

перспективи виступу на їхній 

профіль. 

 
…1 фізико-математичний клас 

зарекомендував себе як веселих, 

дружніх, працьовитих, розумних 

учнів. У світі для них не існує 

проблеми… Адже у них своя 

атмосфера! 

…Особливо вразили учні 1 курсу 

природничого класу, які «поєднали 

не поєднане». Вони виконали 

пісню Арії « Засипай» під супровід 

Beatbox, цим самим зірвали шквал 

аплодисментів… 

…2 курс історико - правового 

класу відрекомендував себе як 

прекрасних хореографів та 

танцюристів. Їхній виступ 

«Ялта»  вразив кожного 

глядача. Вони запам’ятаються 

нам такими величними, 

позитивними та енергійними. 

Кожний клас здивував 

майбутніх ліцеїстів своїми 

здібностями та талантами. 

Сподіваємось, що цей 

святковий концерт їм 

сподобався і 1 вересня вони із 

радістю та посмішкою 

переступлять поріг ліцею! 

 


