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ДЗВОНИК ГОСТИННО ЗАПРОШУЄ В  

КЛАС 

1 вересня – це не просто початок осені. Для когось це 

початок чогось нового та хвилюючого, для когось –  

довгоочікуваний час після літніх канікул, а для наших 

випускників – це закінчення юності, і початок дорослого, 

самостійного життя. Час летить..а з ним, всі незабутні  моменти, 

які відбуваються в нашому житті. 

Так, урочиста лінійка в  ліцеї під звуки Державного Гімну 

України відкрила початок нового навчального року.  Наша 

ліцейна родина поповнилась 

58 юними філологами та 

математиками, які, вступивши до ліцею, стали нашими 

наступниками, продовжувачами та примножувачами 

традицій навчального закладу.Саме вони в подальшому 

будуть приносити славу ліцею. 

Теплі слова-вітання з  уст директора ліцею – 

Аврамишин Анатолія Миколайовича прозвучали для 

всіх присутніх ліцеїстів, вчителів та батьків. 

Прекрасними виступами 

привітали першокурсників старшокласники. Гамір, сміх, пісні, – 

звичайно, це все добре. Але, згадались і ті жахливі події, які 

зараз відбуваються в Україні, пригадалось, яким тернистим 

шляхом український народ творив свою історію, і що лише 

люблячі сини і дочки можуть стати справжніми патріотами 

своєї держави. Всі присутні хвилиною мовчання вшанували 

пам'ять загиблих в АТО, героїв Небесної Сотні, та всіх тих, хто 

поклав своє життя за волю та незалежність нашої держави. 

Традиційно, всіх присутніх благословив настоятель 

храму Преображення Господнього отець Володимир Буграк. 

Після закінчення лінійки приуроченої до Дня знань,  

дзвінок закликав всіх учнів на перший урок, під гаслом 

«Україна – єдина країна». 

То ж дорогі першокурнсики, бажаємо вам гарних успіхів 

та творчих досягнень, наснаги і терпіння. Завжди залишайтесь 

патріотами своєї держави, 

гідно несіть звання «українець».  

А вам, шановні випускники, бажаємо відмінно 

закінчити ліцей, та стати висококваліфікованими 

працівниками своєї справи для розбудови вільної та 

незалежної держави! 
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Пам’ятаю, як я зайшов в привітний, 
світлий клас. Познайомився з новими 
друзями. Дізнався, що в моїй групі вже є 
переможці різних математичних 
конкурсів. Перший дзвоник в ліцеї був 
досить цікавим: співали, розказували 
про успіхи, які здобули ліцеїсти. Я 
радий, що обрав саме цей заклад. 

Бабій Назар 

11 група 

 

Перше вересня...Ось і настала ця довгоочікувана мить...Перший 
дзвоник у ліцеї. Правду кажучи, перед тим, як переступити поріг 
навчального закладу я хвилювалась. Переді мною ніби розкрилась нова 
дорога у життя, з новими можливостями, з іншими друзями. Таке 
відчуття, що ти починаєш все з чистого аркуша. 

Зайшовши у ліцей я дуже перехвилювалась. Я не знала куди йти, 
що робити, що казати. Та мені пощастило, що зі мною була найкраща 
подруга Софійка, вона мене підтримувала. Але з часом, ми почали 
звикати до нових друзів. 

Здавалось, що найстрашніше позаду. Але! Коли класний 
керівник Галина Гнатівна вишикувала нас мов курчат, ми рушили на 
святкову лінійку приурочену до  Дня знань. І коли ми вже під оплески 
присутніх крокували до своїх класів, то мій страх зник з обличчя, а 
замість нього з’явилась мила посмішка. 

 Так, я зрозуміла, що не потрібно чогось боятися, а сміло йти 
вперед до мети.  

Голядкіна Ірина 

12 група 

 

Зерня мудрості 

Урок, який я засвоїв і якому 

слідую все життя, полягав у тому, 

що треба намагатися, і намагатися, 

і знову намагатися - але ніколи не 

здаватися! 

Річард Бренсон 
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«Для тебе, рідна Україно» 

Конкурс квіткових композицій до 

дня народження Ю. Словацького 

Сплелись вінки пишним цвітом, 

І пахощі в’ються з кадила! 

Погляньте! Це світ обновився, - 

Це люди живуть по-новому! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодіжна конференція до  205-річчя Юліуша Словацького 

(організована бібліотекою імені Ю.Словацького) 
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Тиждень знайомств у ліцеї (08.09 –13.09.2014р.)  

Вечір знайомств «Вернісаж особистостей» 

12 вересня 2014 року в актовому залі Кременецького 

ліцею імені У.Самчука відбувся традиційний  вечір 

знайомств «Вернісаж особистостей». Всі бажаючі могли 

проявити свої таланти та захоплення.  Хто розказував власні вірші, хто танцював, хто 

співав пісні, а хто демонстрував вироби ручної праці. Приємно здивували наші 

першокурсники, які з великим бажанням показали свої вміння. Ми ще раз 

переконались, що немає неталановитих дітей, є ті, які ще не повністю відкрили в собі 

талант. 

 

 

Вибори президента Ради Елітньої Молоді 2014-2015 навчального року! 

Вітаємо новообраного президента РЕМу, ученицю 42 групи Сухоменюк Вікторію☺ 
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Осінні рекреації 

Скільки років підряд ми не змінюємо 

свої традиції. Особливо, коли мова йде про 

осінні рекреації. Ліцеїсти ну дуже люблять 

цей день. Мало того, що скорочені уроки, так 

ще й з вчителями позмагатись ой, як 

хочеться. Отож, як завжди, ми взяли бутерброди, гітари, всі необхідні речі…пів 

годинки і ми вже на горі Воловиця. 

У програму рекреацій входили спортивні змагання між ліцеїстами та вчителями. 

Була можливість  попробувати себе в змаганнях з туризму. Ми дуже старались, але все 

таки наші наставники, що не кажіть, сильніші. Судили змагання випусники  та вчителі 

ліцею, які справедливо вирішили нашу долю☺ 

І місце – команда вчителів. 

ІІ- команда ліцеїстів. 

Після змагань, змучені і голодні всі смакували кашу з бутербродами, співали 

пісень, фотографувались. І з позитивними емоціями та враженнями розішйлись по 

домівках. 
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Посвята в ліцеїсти 

20 жовтня 2014 року  в ліцеї відбулась посвята в ліцеїсти. Дуже 

приємно усвідомлювати, що в нашій родині з’явилися такі 

активні, талановиті, розумні, веселі та кмітливі, тепер наші 

ліцеїсти. З привітальним словом до першокурсників звернулась 

заступник з виховної роботи Савіцька Людмила Василівна. 

Групові керівники побажали успішного старту у навчанні, та 

високих досягнень. Також виступила голова учнівського 

самоврядування Сухоменюк Вікторія, яка разом з 

першокурсниками зачитала клятву 

ліцеїста. Учням були вручені вітальні листівки. На закінчення 

всі дружньо заспівали Гімн ліцею. 

 

Поїздка в штаб УПА (с.Антонівці)  

Це село в Шумскьому районі. Перша писемна згадка -

1540. Від 4 квітня до 19 серпня 1943 р. В Антонівцях 

розташований штаб УПА «Південь». Після 2-ї Світової 

війни указом Президії ВР УРСР 1952 р. Антонівці 

ліквідовані; практично знищені ще восени 1946 р., коли 

177 родин вивезли в с.Розділ та с.Привітне 

Запоріжської обл. Антонівці офіційно відновлені 29 квітня 1990. Відкрито меморіальний 

комплекс-музей «Табір УПА». Кожного року наші учні з вчителями організовують поїздки в 

штаб, під час яких знайомляться з історією виникнення УПА.  
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Тематичні тижні І семестру 2014 року: 

1. Тиждень незалежності ( І тиждень); 

2. Тиждень знайомств (ІІ тиждень); 

3. Тиждень історії українського народу (ІІІ тиждень); 

4. Тиждень мистецтв; 

5. Тиждень писемності; 

6. Тиждень правової освіти; 

7. Тиждень книги. 

 

Виставки: 

1. «Для тебе, рідна Україно» (виставка квітів та декоративно – прикладного мистецтва); 

2. «Дорога болю» (виставка фотодокументів присвячена визволенню України); 

3.  «Живе в народі пам’ять про героїв»; 

4.  «Таку ціну заплатили за окраєць хліба» (виставка документів та фотоматеріалів з 

історії голодомору). 

 

Тематичні заходи: 

Виховні години, майстер-класи, години спілкування, конференції. Кожен з вчителів 

організував ряд тематичних заходів. Ліцеїсти ж допомагали в організації. 

1. Майстер – клас «Формування позитивного мікроклімату в учнівському колективі»; 

2. Заочна подорож «У вогні палала рідна Україна» ( 70-річчя визволення України); 

3. Екскурсія в історію «Чумацьким шляхом в Запорізьку Січ»; 

4. « В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи»; 

5. Конференція «Як не стати жертвами злочину»; 

6.  Прес – шоу «Психологічне здоров’я  і подолання стресу. Як допомогти собі?»; 

7. «Небесній сотні присвячується...» (вечір-реквієм). 

 

 

 

 

 

 

Зерня мудрості 

Ставте перед собою великі цілі, в 

них легше вцілити! 

 

Фрідріх Шіллер 

Зерня мудрості 

Якщо запастися терпінням і виявити старання, то 

посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі 

сходи. Навчання корінь гіркий, так плід 

солодкий. 

                                          Леонардо да Вінчі 
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Вечір пам’яті до 70-річчя від дня визволення 

 України від німецько-фашистських загарбників 

«У вогні палала рідна Україна»  

Виховна година, яку провела Мельник Т.А.  з учнями ліцею.  

  

Прес-шоу «Психологічне здоров’я і  

подолоння стресу. Як допомогти собі?»  

Провела Олексюк Т.І. з учнями 22 групи. Запрошені були усі бажаючі. 

 

Майстер – клас «Оберіг для воїнів АТО» 

Учні 42 групи під керівництвом Савіцької Л.В. надавали майстер-клас учням І курсів по  

виробленню оберегів.  
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Година патріотизму «В нас єдина мета − Україна свята. 

 Нездоланна ніким і ніколи» 
Провела Гладковська О.В. з учнями 42 групи 
Ні для кого не секрет, що сьогодні на сході України йдуть військові дії. Сили АТО намагаються 

протистояти терористам. Більшість жителів Донецької та Луганьскої областей виїхази з зони АТО. 

Погодьтеся, коли йдеться про честь та гідність твоєї країни, коли ворог посягає на територіальну 

цілісність, коли раптом виникає гурт зрадників країни, ми не можемо вести дискусії, кому йти 

воювати. Це – обов’язок кожного. Не залежить це, де ти живеш, де служив, ким працюєш. Тому 

всі ми повинні бути вдячними тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто 

захищає вас із нами. Жах лише в тому, що гинуть наші співвітчизники. 

 

 

 

 

 

 

Заочна подорож «Чумацьким шляхом в Запорізьку Січ» 
Провела Камаєва Н.Г. з учнями ліцею. 

 

 

 

 

 

 

Заняття з елементами тренінгу «Як не стати жертвою злочину» 
Провела Кондратюк А.В. з учнями ліцею. 
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Учителю! Ти є і будеш вічно! 

Велике щастя мати вчителя доброго, щирого, який 

навчає бути Людиною. Велике щастя мати мудрого, 

талановитого вчителя, який уміло передає нам свої 

знання та вміння. А найбільше щастя для вчителів - 

бачити у своїх учнях  гідних громадян своєї держави. 

Наставник, вчитель, педагог – людина, яка щодня своїми знаннями прокладає 

кожному з нас дорогу в самостійне життя. Це наші другі мама й тато, які завжди 

підтримають, дадуть пораду, люди, які віддають нам всю свою любов, задля того, щоб 

засіяти в наших душах зерно знань, розуму, чесності та людскької гідності. 

Щороку в стінах ліцею проходять урочистості з нагоди Дня вчителя. Ми даруємо 

своїм наставникам теплі та щирі слова подяки. Тому 4 жотвня 2014 року учні ліцею всіма 

своїми силами та стараннями зробили справжнє свято нашим любим вчителям. І ось 

святково прибрана зала, усміхнені учні радо зустрічають своїх наставників. З 

привітальним словом виступив директор Кременецького ліцею імені У.Самчука 

Аврамишин Анатолій Миколайович. Вчителі були нагороджені грамотами за досягнення  у 

роботі. Також на свято були запрошені люди, які пропрацювали в ліцеї все своє життя. 

Випускники приєднались до привітань, і зробили вчителям невеличкий смачний сюрприз☺        

На такій солодкій ноті закінчився концерт! 

             Любі наші,  дякує вам за все!  

Ми знаємо, що не завжди виправдовуємо 

ваші  надії, але знайте,  ми  вас любим і для 

нас ви завжди будете найкращими! 
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  Останній бій на світанку… 
Його сон розбудила тривога. 
Задавався лихим запитанням: 
«Невже, я в дорозі до Бога, 
Невже, цей юій є останнім!?» 
І «Град» розпочав його ранок, 
Побіг він на те справжнє лихо… 
Останій для нього світанок,  
вони розстріляли –     і…тихо… 
І ось по світу літає душа, 
Не знає, де шукать втіхи… 
Нема вже хороброго юнака, 
Полинув у небо на віки… 
Посивіла його вже матуся. 
Чекаючи від сина звістки… 
Вона не почує ніколи: «бабуся», 
Не буде у неї невістки… 
Вона ж бо казала, молила: 
« Не йди, любий сину, смерть там!...» 
« Мамус. Моя, не так ти учила,                                                                                     
В образу тебе я не дам!»                                             
«Хто ж як не ми, рідна ненько,безпеці 
триматиме край?» 
Сказав їй син тихенько, 
  І рушив з бійцями у даль… 
Весь час себе мучила мати: 
Де мій рідненький, о Боже?» 
Вона ж не могла спокійно поспати 
а і мовчати вона вже не може… 
 плаче матуся, і молиться тихо 
За сина, за того одного… 
На жаль, не минуло її оте лихо, 
Вона ж бо не знала оцього… 
А ось, серед ночі, постукали в двері, 
Піднялась вона, відчиняти іде. 
Побачила щось, аке як в химері: 
То Ангел…синочка до неї веде… 
Сказав їй син: «Ну все, моя ненько, 
Не плач більш ,мамочко, годі… 
Мені тут без тебе, рідна, сумненько, 
Але знай ти, я – на свободі!...» 
Я хочу міцно тебе обійняти, 
Сказати, що сильно тебе люблю. 
І вже ніколи не відпускати, 
Біжи до мене, я ловлю!...» 
Матуся зраділа, побігла до нього, 
І Ангел сина та маму з’єднав. 
«Не буде розлуки, не буде оцього!» 
І в небо назавжди їх двох він забрав… 

 
Стасів Анастасія (22 група) 
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Фестиваль патріотичної пісні, прози і поезії, творів 

образотворчого мистецтва "Свята Покрова" 

Історія України... Забуті імена, викреслено з пам'яті цілі сторінки, 

зруйновані могили, поломані хрести, понищені церкви. Сьогодні ми  не 

повинні забувати одну з    жахливих сторінок нашої історії - сторінку  

про Українських Січових Стрільців…. 
21 листопада 2014р. У Кременецькому ліцеї імені У.Самчука  відбувся фестиваль 

патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва "Свята Покрова" 

присвячений 100-річчю створення легіону Українських Січових Стрільців, Героям Майдану, 

воїнам АТО. Учасники висвітлювали тему нездоланності, патріотизму, самовідданості й 

мужності українського народу. 

Всі присутні хвилиною мовчання  вшанували  пам’ять  тих, хто віддав своє життя за 

волю, незалежність, за кращу долю України. 

Було представлено три номінації (пісня, поезія, малюнок), які проходили кожна під 

своїм гаслом.  

У виконанні учнів ліцею прозвучали пісні "Україна " (Сухоменюк Вікторія); «Волинь» 

(гурт Тріо– Бонюкевич Наталія, Юрчик Христина, Корицька Наталія); «ТИ солдат» (Корицька 

Наталія); «Повертайся солдате живим» (Бонюкевич Наталія); «Повертайся солдате живим» 

(Юрчик Христина); «Білі Лебеді»( дует Сиротюк Аліни та Мокринського Валерія); «Моя 

Україна» (Сухович Юлія); «Прошу у неба й землі» (Гладковська Олена). 

Ансамбль виконав пісню «Боже Україну збережи». 

Вірші декламували Черняк Іван «Відродження»; Прокопович Надія «Про січових 

стрільців»; Олійник Юлія «Летіла куля»; Трачук Софія «А сотню вжу зустріли небеса» під 

кліп «Плине кача»; Голядкіна Ірина  «Не плач за мною мамо…»; Логвинюк Володимир та 

Гриневич Дмитро «Мені наснилось, що вони зустрілись: Убитий в Крутах й вірменин Сергій»; 

Божук Ірина  «Плач Ярославни - України»; Тахновський Роман   та Трачук Олександр «Колись 

я приїду до Києва з сином»; Гавриленко Вікторія зачитала авторську поезію «Чекаю тата». 
Своїми спогадами поділився  учасник майдану Антон Луб’яницький, який вразив усіх 

присутніх  своєю розповіддю та  патріотизмом. 

На фестиваль були запрошені  Настоятель храму 

Преображення Господнього отець Володимир,  

Луб’яницький Антон – учасник Євромайдану; Чечуріна 

Лілія Іванівна – голова профспілки Кременецького району, 

які подякували за організацію фестивалю, і  за те, що ми не 

забуваємо своє історію, і шануємо пам’ять про тих, хто 

віддав своє життя у боротьбі за волю та незалежність 

України. 

Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – збройну 

боротьбу за  незалежність та територіальну цілісність. У цій війні ми вже маємо загиблих і 

поранених, проте маємо і першу історичну перемогу – згуртовану націю, яка готова боротися 

за свої національні і політичні права.  

Вся наша любов, повага і шана – їм, нашим чудовим українським чоловікам, захисникам 

і лицарям, які у найважчих умовах, які тільки можна уявити, здобувають перемогу духу над 

озброєним окупантом. 

 

Зерня мудрості 

Яким буде наше майбутнє, 

залежить тільки від нас. Ніхто, 

крім нас самих не зробить нас 

сильними. Ніхто, крім нас самих 

не зробить нас слабкими. 

                Святослав Вакарчук            
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Вогонь скорботи в серці на віки… 

 Пекельні цифри та слова,у серці б’ють, 

 неначе молот, немов проклятий оживе,  

рік тридцять третій. Голод…Голод 

У люті сталінській страшній 

Тінь смерті шастала по стінах, 

Сім мільйонів (Боже мій) 

Не долічила Україна. 
Пам'ять – нескінчена книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. І 

сьогодні через стільки років, жахливо ступати болючими стежками страшної трагедії, яка 

розігралась на благословенній землі квітучого українського народу. 

Щороку, наприкінці листопада ми вшановуємо пам'ять загиблих від страшних 

голодоморів, які забрали життя мільйонів людей. Небачена трагедія світового масштабу 

завдала непоправних втрат Україні. Ми щоразу запалюємо свічки на знак пам’яті про невинно 

загиблих і змовкаємо на хвилину — разом з усією Україною. 

Цього року, учні нашого ліцею долучились до 

Всеукраїнської акції «Запали свічку», та прийняли участь в 

«живій ході». Біля Професійного технічного ліцею зібралися 

представники духовенства, органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, учнівська та студентська молодь. Вони 

скорботною ходою з маленькими  вогниками в руках пройшли 

від ліцею до пам’ятника Т.Г.Шевченка. 

На завершення учні всіх шкіл зачитали поезії в пам'ять 

загиблих 1932-1933 р.р. Від ліцею виступили учениця 42 групи 

Нагорнюк Марина, та учень 21 групи Черняк Іван.  

Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року 

все одно хвилюватиме серця 

людей. І тих, кого вона зачепила 

своїм чорним крилом, і тих, хто 

народився після тих страшних 

років. Вона завжди буде об’єднувати всіх живих одним 

спогадом, однією печаллю, однією надією.  

Життя людське — найсокровенніший дар Божий, і кожне 

— дорожче над усі цінності земні й небесні, і кожне має 

зберегтися в пам’яті поколінь і нинішніх, і грядущих, бо ми 

люди. Тому ми сьогодні згадуємо цю трагічну сторінку історії 

українського народу та даємо обіцянку передати знане 

прийдешнім, щоб світла 

пам’ять спокутувала 

несправедливе 

замовчування минулого. 

 

 

Зерня мудрості 

Прокидаючись вранці, запитай 

себе: «Що я повинен зробити?» 

Увечері, перш ніж заснути: «Що 

я зробив?».     

                                            Піфагор 
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Переможці районного етапу Всеукраїнських олімпіад 2014-2015 н.р. 

Фізика: І м. – Валігура Михайло (11 група); І м. – Романюк Олена (21 

група); І м. – Романюк Олена (21 група); І м.– Логвинюк 

Володимир (41 група);  ІІ м.– Скоропляс Вадим (41 група); 

ІІІ м. – Помірський Ігор (31 група);ІІІ м.– Сидорович Володимир 

(41 група); 

     Інформатика 

 

І м.– Скоропляс Вадим (41 група);  

ІІ м.– Бабій Назар (11 група); 

Математика І м.– Валігура Михайло (11 група);І м.– Остапчук Степан (31 група); 

І м.– Саган Олексій (41 група);ІІ м.– Романюк Олена (21 група); 

ІІ м.– Прокопов Богдан (21 група);ІІ м.– Дучинська Леся (41 група); 

Екологія 

 

І м.– Совик Яна (42 група); 

ІІІ м.– Логвинюк Володимир(41 група); 

       Астрономія 

 

 

ІІ м.– Логвинюк Володимир (41 група);  

Біологія І м.– Якимчук Юлія (22 група); ІІ м.– Закордонець-Сливка Ангеліна 

(21 група); ІІІ м. – Коломієць Анастасія (13 група); ІІІ м.– Ісмаілова 

Анастасія (32 група); 

Географія І м.– Артещук Валерія (32 група);І м.– Гунька Соломія (22 група); 

ІІ м.– Логвинюк Володимир (41група);ІІІ м.– Бабій Назар (11 група); 

Хімія 

 

І м.– Валігура Михайло (11 група); 

ІІІ м.– Дучинська Леся (41 група); 

Українська мова та 

література 

 

І м.– Артещук Валерія (32 група); ІІ м.– Совик Яна (42група);ІІІ м.– 

Фурсик Наталія (12 група); 

 

 Англійська мова 

 

І м.– Гриневич Дмитро (41 група);ІІІ м.– Гунька Соломія (22 група); 

ІІІ м.– Теслюк Валерія (22 група);ІІІ м.– Артещук Валерія (32 група); 

Німецька мова І м.–Калинка Ірина (22 група) ; І м. Ткачук Вікторія, (32 група) ; І м.–

Крикончук Олена,  (42 група); ІІ м.– Фурсик Наталія (12 група); ІІ 

м.– Божук Ірина (32 група); ІІ м.–  Левкова Олена (42 група); 
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Підсумки проведення в районі у 2014-2015 навчальному році  

ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
 

І місце – Артещук Валерія (32 група); 

І місце – Гунька Соломія ( 22 група); 

ІІ місце – Коломієць Анастасія (13 група). 

 

Підсумки проведення в районі у 2014-2015 навчальному році  

V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

 
І  місце – Артещук Валерія (32 група); 

І місце – Фурсик Наталія ( 12 група); 

ІІ місце – Гунька Соломія (22 група); 

ІІ місце – Совик Яна ( 42 група); 

 

Нагорода від Верховної Ради 
України 

Верховна Рада України прийняла Постанову «Про присудження щорічної Премії 

Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-

технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів». 

18 вересня на планетарному засіданні 50 сесії обласної ради було прийняте 

рішення «Про щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам 

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів», — зазначив голова обласної ради Василь Хомінець. — Згідно із цим 

рішенням, депутати затвердили та направили до Комітету Верховної Ради України з 

питань науки и освіти прізвища наших педагогів, які, на думку обласної ради, гідні 

такої відзнаки. Серед нагороджених —  Козачук Оксана Олексіївна – учитель географії 

та основ економіки Кременецького ліцею імені У. Самчука. 
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Кожному життя ставить нелегкі випробування, але лише ті, що під 

силу виконати людині. Перед тобою постає одне із них. Ти 

повинен знайти нових друзів, порозумітися з вчителями,, чотири 

роки вчитися наполегливо, але це не так важко.  Це навчання буде 

для тебе цікавим та захоплюючим, як було і для мене. Повір, що 

переді мною постає набагато важче завдання – поступити у вищий 

навчальний заклад і не підвести ні вчителів, ні батьків, адже саме 

вони відіграли найважливішу роль у моєму житті. Ліцей буде 

твоєю другою домівкою, адже саме тут ти будеш проводити 

більшу частину свого часу, а вчителі – якоюсь мірою твоїми 

батьками, які будуть тебе так само любити. Головне, ніколи не 

здавайся і будь справжнім ліцеїстом. Пам’ятай!  У ліцеї на тебе 

завжди будуть чекати так само як і вдома. ☺ 

Забрамська Олександра (42 група) 

Дорогий першокурснику! З моменту, коли ти переступив поріг цього 

навчального закладу, ти повинен гордо нести звання ліцеїста. У всіх 

ситуаціях поступати мудро і обдумано, подавати приклад іншим. Ніколи 

не попадати в неприємні ситуації.  Та ні в якому разі не ганьбити честь 

ліцею. 

Бажаю тобі сили, наснаги та світлих думок. І знай, в ліцеї тебе оточують ті, 

які завжди підуть тобі на зустріч, допомагатимуть та підтримають. 

Бережи своїх учителів. Вони віддають тобі найцінніше – свою душу. Це ті 

люди, які допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Роки, проведені 

тут, промайнуть непомітно, але запам’ятаються назавжди. І я впевнена, що 

часи у ліцеї ти будеш згадувати тільки з посмішкою. Пишайся, ти ліцеїст! 

                                                                               Кондратюк Анастасія (43 група)                                              
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