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Народна творчість - дзеркало життя 

нації. За допомогою колядок, щедрівок, 

гаївок, купальських пісень, дум люди 

можуть відтворити красу тогочасних 

українських свят та традицій. У 

багатогранній українській культурі 

найбільш цікавими є зимові свята, коли 

молодь, збираючись разом, вітає всіх із 

Різдвом Христовим, Новим роком. 

Ходячи по хатах, бажають господарям 

гарного врожаю,  достатку та злагоди в 

домі.    

    13 січня 2015 року в Ніжинському 

Будинку культури пройшов фестиваль 

колядок та щедрівок «Щедрий вечір, 

добрий вечір!». Учасниками цього заходу 

стали колективи шкіл, ліцею, дошкільних 

навчальних закладів, хореографічної, 

музичної шкіл, Будинку дітей та юнацтва , 

Ніжинського училища культури та 

мистецтв імені Марії Заньковецької. Наш 

колектив у складі Тимченко Анастасії            

(ІІ курс, історичний клас), Грицан Дани  

(І курс, історичний клас), Спашиби Анни 

(ІІ курс, природничий клас), Авер'янової 

Анастасії, Ковтуна Андрія, Черненка 

Олега (І курс, природничий клас), 

Вертелецької Анни, Міненко Вікторії           

(І курс, лінгвістичний клас), Чернишова 

Максима (І курс, математичний клас) під 

керівництвом заступника директора з 

виховної роботи Крапив`янської 

Людмили Вікторівни, педагога-

організатора природничих класів Сопової 

Тетяни Антонівни, музичного керівника 

Крутько  Ніни  Вікторівни  та    керівника                              

театрально-хореографічного   гуртка  

 

 

Фарапонової Альони Сергіївни 

показали високий рівень артистичної 

та співочої майстерності. На сцені 

відбувалося цікаве дійство: ліцеїсти 

водили Козу-Дерезу, за допомогою 

лікаря рятували її, проганяли чорта, 

співали й танцювали, словом, 

створювали справжнє свято. І як 

результат тривалої, кропіткої 

підготовки та яскравого виступу 

колектив ліцею зайняв І місце, 

отримавши почесну грамоту 

Ніжинського управління освіти та 

цінний приз – музичну колонку, яка 

стане в нагоді при підготовці не 

менш яскравих виступів, які чекають 

ліцеїстів у майбутньому.  

 

Рубрику підготувала учениця І курсу   

історичного класу  Грицан  Дана



 
     
   Перефразувавши відомі слова Миколи  

Некрасова,    можна сказати: «Юристом 

можеш ти не бути, але знати закони 

зобов'язаний», а тим паче, свої права та 

обов'язки.  

   Саме тому з 19 по 23 січня 2015 року в 

ліцеї проходив тиждень правової освіти 

«Права, обов’язок, свобода та 

відповідальність», у рамках якого 

пройшло багато цікавих правоосвітніх 

заходів.   

   У кожному класі педагогами-

організаторами та класними керівниками 

була проведена виховна робота з правової 

тематики. На І курсі історичного класу 

відбулася виховна година «Знай свої 

права, пам'ятай про обов'язки, не забувай 

про відповідальність». Протягом заходу 

учні переглянули відеоролик про права 

дітей і обговорили в групах, виконали 

цікаву вправу "Країна прав", яка 

нагадала, наскільки важливо мати права і 

яким би було життя без них, учні пограли 

в гру "Асоціації" та прослухали  

інформаційне повідомлення про обов'язки 

школярів,  ліцеїстів, розглянули ситуації 

з правопорушеннями й спробували дати 

їм юридичну оцінку, розіграли сценку 

про зустріч міліції та компанії 

однолітків, під час якої уявний міліціонер 

розповів про те, як правильно 

спілкуватися з працівниками 

правоохоронних органів. 

   

 

 

    На ІІ курсі історичного класу було 

проведено інтелектуальну вікторину 

«Правовий калейдоскоп», метою якої 

було формування правової культури 

та свідомості учнів. 

   Для лінгвістичних класів був 

проведений турнір юних 

правознавців «На терезах Феміди» 

(для учнів І курсу) та турнір «Закон і 

ми» (для учнів ІІ курсу), під час яких 

учні вчилися аргументовано 

відстоювати свою думку, 

підвищували правову культуру.  

 

 
 

   Учні природничих класів змогли 

взяти участь у правових брейн-рингах 

«Права і свободи людини й 

громадянина» та «Людина і закон» і 

закріпити знання з правознавства.  

   Математичні класи взяли участь у 

грі «Правовий марафон» (ІІ курс) і 

годині спілкування «Знаємо і 

реалізуємо свої права» (І курс), які 

були спрямовані на популяризацію 

правових знань серед молоді.  

 

Рубрику підготувала учениця І курсу   

історичного класу  Бойко Мар’я 
 

 

 

 



 
         Як відомо, щорічно в нашому місті 

проходить гра «Найрозумніший», яка 

збирає інтелектуалів, творчих 

особистостей із усіх загальноосвітніх 

закладів.    Ця подія, звісно ж, торкнулася 

й  нашого навчального  закладу – 

осередку інтелекту та креативності. У 

першому етапі ліцейських змагань узяли 

участь учні І та ІІ курсу.  

    Боротьба за шість прохідних місць 

була запеклою, учасники всіма силами 

намагалися не дати перевершити один 

одного. Таким чином були визначені 

кращі з кращих: Микитенко Ігор, Телефус 

Ілля, Хандога Владислав, Стрижак 

Дмитрій, Ващенко Олександр (І курс, 

математичний клас), Лісовська-Сухініна 

Марія (І курс, природничий клас), Гузій 

Владислава, Сердюк Марина, Дерев’янко 

Елеонора (І курс, лінгвістичний клас), 

Ярош Михайло (І курс, історичний клас), 

Мелашенко Роман, Литовченко Павло    

(ІІ курс, математичний клас),   Бойко 

Єгор, Опанасенко Анастасія (ІІ курс, 

лінгвістичний клас), Недюха Андрій           

(ІІ курс, історичний клас), Мальцев 

Володимир (І курс, природничий клас), 

які й представляли наш ліцей на              

ІІ міському етапі інтелектуальних ігор .  

 

 

   ІІ етап змагання проходив у 

приміщенні актового залу школи           

№ 15. На цю гру прийшло багато 

претендентів на перемогу. Питання 

були складнішими, ніж на першому 

етапі, і це не дивно, адже йдеться про 

звання 

найрозумнішого учня, всебічно 

розвиненого, із серйозним багажем 

знань з різних сфер життя. 

   Після тривалих та виснажливих 

годин битви інтелектів було 

визначено переможців, більшість 

яких -  наші ліцеїсти: 

10 клас 

І місце – Телефус Ілля (І курс, 

математичний клас) 

ІІ місце – Хандога Владислав (І курс, 

математичний клас) 

ІІІ місце – Микитенко Ігор (І курс, 

математичний клас) 

11 клас 

ІІ місце – Мелашенко Роман (ІІ курс, 

математичний клас) 

ІІІ місце – Литовченко Павло (ІІ курс, 

математичний клас) 

 
Вітаємо переможців і зичимо їм 

невичерпного натхнення та успіхів ! 

 
Рубрику підготував учень І курсу 

історичного класу Ярош Михайло  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результати участі учнів у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 
№ 

п/р 

ПІБ переможця Клас Назва предмету ПІБ вчителя, який 

підготував учня 

Диплом 

1. Коткова Ангеліна 

Андріївна 

11 Українська мова і 

література 

Коткова Л.І. ІІ 

2. Бибік Кирило Павлович 11 Історія Крапив'янський С.М., 

Мицик Л.М. 

ІІІ 

3. Кононець Богдан 

Володимирович 

10 Історія Мельниченко В.В., 

Желіба О.В. 

ІІ 

4. Власенко Денис 

Володимирович 

10 Біологія Коваленко С.О. ІІІ 

5. Лісовська-Сухініна 

Марія Денисівна 

10 Біологія Гавій В.М. ІІІ 

6. Коткова Ангеліна 

Андріївна 

11 Астрономія Шевчук О.Г., 

Крутько Л.Б. 

ІІ 

7. Корецький Станіслав 

Едуардович 

10 Хімія Швидко О.В. І 

8. Волгін Денис 

Геннадійович 

11 Екологія Гавій В.М. ІІ 

9. Молоденков Костянтин 

Петрович 

10 Фізика Нахаєв В.М. ІІІ 

10. Дерев'янко Елеонора 

Володимирівна 

10 Німецька мова Сидоренко М.М. ІІ 

11. Крамер Крістіна 

Анатоліївна 

11 Німецька мова Щербак О.М. І 

12. Крамер Оксана 

Анатоліївна 

11 Німецька мова Щербак О.М. ІІІ 

13. Іванютіна Валерія 

Юріївна 

11 Німецька мова Щербак О.М. ІІІ 

14. Микитенко Ігор 

Юрійович 

10 Англійська мова Афанасова С.І. ІІ 

15. Телефус Ілля 

Анатолійович 

10 Англійська мова Афанасова С.І. ІІ 

16. Файрушина Альона 

Сергіївна 

11 Англійська мова Афанасова С.І. ІІІ 

17. Пузанов Денис 

Юрійович 

11 Англійська мова Кресан Н.П. ІІ 

 

Вітаємо учнів-переможців та їхніх учителів-наставників! 

Зичимо міцного здоров’я й творчого натхнення! 

 
 


