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Вечір знайомств «Вернісаж особистостей» 

На початку нового навчального року в актовому залі Кременецького ліцею 

імені У.Самчука відбувся традиційний  вечір знайомств «Вернісаж особистостей». Усі 

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

танцював, хто співав пісні, а хто грав на музичних інструментах. Приємно здивували 

наші першокурнсики, які з великим бажанням демонстрували свої вміння.  Ми ще раз 

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

талант. 
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Петрик одержав у школі двійку. 

Батько запитує його: 

–  Як справи, Петрику? 

– З батьком двієчника – не 

розмовляю. 
 



 4 

Вибори президента Ради Елітної  Молоді 2016-2017 навчального року! 

Представлення передвиборчих програм  

 

Свої передвиборчі програми представили Божук Анастасія, учениця 42 групи, 

Гавриленко Вікторія, учениця 31 групи, та Ткач катерина, учениця 33 групи. 

За результатами голосування на виборах перемогла Божук А. 

Вітаємо новобораного президента РЕМу, ученицю 42 групи Божук Анастасію. 

 

«Я люблю свою родину» 

Серед учнів ліцею було проведено конкурс «Я люблю свою родину». На конкурс 

учні представили роботи у трьох номінаціях: поезія (переможці Гаврилюк Я. – 13 група, 

Бордійчук Д. – 23 група), малюнок (переможці 

Джоджик Х. – 12 група, Грушицька І. – 31 група). 
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Наукові пікніки 

18 жовтня 2016 року в нашому місті 

проходив цікавий захід – «Наукові 

пікніки», який організували відділ сім’ї та 

молоді облдержадміністрації спільно із 

Кременецькою райдержадміністрацією та 

Кременецькою районною радою. 

У цій науковій імпрезі найактивнішу 

участь взяли учні ліцею. Валігура Михайло і Пелешок Богдана, учні 31 групи, під 

керівництвом учителя фізики Афанасенка А.Є. представили самостійно виготовлені 

прилади для виконання практичних завдань на уроках фізики. Чи не найбільше 

зацікавлених зібралося біля стола, на якому демонстрували досліди («содову гадюку», 

«Вулкан Беттгера», «Вогнедишну сірку») юні хіміки, учні 21 групи Янковський 

Владислав та Коцур Євген  під керівництвом учителя хімії Бакуліч Т.М. 

На пікніках захищали свої  прилади слухачі секції технічної творчості Кременецької 

філії обласного відділення МАН, учні 11 групи ліцею  Артеменко Юрій, Розенбліт 

Віталій, Задорожнюк Олексій. 

За участь у заході ліцей та учасники відзначені дипломами. 

 

   
 

 

 

 

 

 

Учитель на уроці фізики розказує 

про механізми. В кінці уроку 

питає: 

 – Ну як називається те, що 

починається на букву «M» і 

піднімає різні вантажі? 

 – Мама! – хором відповіли учні. 
 

Батько будить малого сина: 

– Синку! Вставай, до школи 

пора. 

– Не хочу! – відповідає той 

спросоння. 

– Вставай! Невже у тебе немає 

сили волі? 

– Є, – каже малий, – але вона 

ще спить. 
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Посвята в ліцеїсти 

20 жовтня 2014 р. в ліцеї відбулася посвята 

в ліцеїсти. До ліцейної родини приєднались 

активні, талановиті, розумні, веселі та 

кмітливі, тепер уже наші ліцеїсти. З 

привітальним словом до першокурсників 

звернулися заступник директора з 

навчально-виховної роботи Бурлінгас Тетяна 

Дмитрівна та групові керівники, побажали 

успішного старту у навчанні, та високих 

досягнень. Також виступила голова 

учнівського самоврядування Божук 

Анастасія, яка разом з першокурсниками зачитала клятву ліцеїста. Учням були 

вручені Медалі «За відвагу». На закінчення всі дружньо заспівали Гімн ліцею. 
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До Дня працівників освіти було проведено день учнівської ініціативи 

«Подаруємо учителям радість».  У прямому ефірі телеканалу «Ретро-TV» 

звучали щирі слова подяки та вітання з нагоди професійного свята. 

Ліцей наш – майбутнього школа.  

Ввібравши все цінне, віками набуте, 

Став  місцем крилатої мрії, 

Де зріють таланти, міцніють надії, 

Де кожен найменший наш успіх помітний 

Як вогник бажання в очицях привітних! 

Це – школа майбутнього, школа надії! 

Це – пошук талантів, пробудження думки, 

А ще – це довіра і дружні стосунки: 

Учитель – батьки, Учитель – дитина, 

Учитель – дирекція, школа – родина! 

Це злагода, дружба в шкільнім колективі, 

Де всі: педагоги і діти – щасливі. 

 

Дорогі вчителі, ми нарешті всі зрозуміли, якими важливими у нашому житті є 

ви! Ми так рідко говорили вам, що поважаємо і любимо вас!  

Хочемо сказати, що ми перед вами у вічному боргу за знання, за 

самостійність, до якої ви нас привчили. Дуже цінуємо ваші поради і підтримку.  

Ми щиро вдячні вам за натхненну працю, за вміння долати життєві труднощі. 

Дякуємо за ваше невичерпне терпіння у спілкуванні з нами. 

Ми щиро хочемо бути гідними вашої мудрості і старатимемося надалі 

дарувати вам тільки радість. 

Бажаємо, щоб вам поталанило в усіх справах, і щоб здійснилися 

найзаповітніші мрії. Хай ваші очі ніколи не затьмаряться сумом, а серце зігріває 

щира повага і любов оточуючих. 
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7 жовтня 2016 року 

відбулась зустріч учнів 1 

курсу із представниками 

організації Сокіл із 

м. Тернопіль.  

Учнів ознайомили із 

діяльністю організації, 

принципами роботи зі 

школярами, прийомами 

використання зброї. 
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Фестиваль патріотичної пісні, прози і 

поезії «Свята Покрова» 

17 жовтня 2016  р. у Кременецькому ліцеї 

імені  У.Самчука відбувся фестиваль патріотичної пісні, 

прози і поезії «Свята Покрова». Учасники висвітлювали 

тему нездоланності, патріотизму, самовідданості й мужності 

українського народу. 

У виконанні учнів ліцею прозвучали пісні «Їхали 

козаки, їхали додому» (Стеценко Уляна, Стасів Анастасія, 

Прокопчук Олександр); «Не кажучи нікому» (Коломієць 

Анастасія та Дячук Олена); «Моїй Україні» (Іванова 

Анастасія); «Плине Кача» (Гаврилюк Соломія та Середович 

Людмила).  

Вірші декламували Галан Софія «Єднаймося друзі, браття»; Оплаканець Софія «Покров 

Пресвятої Богородиці»; Діхтярук Дарина «Неопалима купина»; Бочков Святослав  «Сьогодні 

ніч була тривожна…»; Калинка Аліна «Повстанцям України»; Іллічов Андрій поезія «Дві 

душі»; Остапчук Юлія поезія «…І мовчки сотня нескорених»; Яворська Соломія вірш 

«Небесна Україна»; Джоджик Христина «УПА»; Іванюк Аліна «Вони прилетять»; Пальчик 

Дарія «Покрова»; Олійник Анна поезія «Чернігівська Покрова»; Гавриленко Вікторія поезія 

«Мій перший вірш».                            

Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – збройну 

боротьбу за  незалежність і територіальну цілісність. У цій війні вже є загиблі та поранені, 

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

національні й політичні права.  

Номінація «Патріотична проза і поезія»: І місце – Діхтярук Д. та Іллічов А.;                                

ІІ місце – Оплаканець С. та Гавриленко В.; ІІІ місце – Бочков С. та Поліщук Л. 

Номінація «Патріотична пісня»: І місце – Стасів Н. та Стеценко У.;                                     

ІІ місце – Гладковська О.; ІІІ місце – учнівський колектив 33 групи. 
          

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Участь ліцеїтів у районному етапі фестивалю патріотичної 

пісні, прози і поезії «Свята Покрова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День при владі 

Приємним діалогом та обміном позитивних настроїв завершився День молодіжного 

управління у Кременецькій районній державній адміністрації.  

Замість першого дня осінніх канікул, молоді «управлінці» провели цілий робочий 

день поряд керівництва району, щоб ближче познайомитися із їх діяльністю. Відповідно 

 

  

до плану адміністрації взято участь у відео-

нараді голови ОДА С.Барни, нараді з 

керівниками організацій, установ 

бюджетної сфери району, органів місцевого 

самоврядування, начальниками відділів 

райдержадміністрації при голові РДА, у 

засіданні заступника голови РДА 

В.Онишкевича, з організації осіннього 

кубку Кременецької ліги КВК, а найбільше 

позитивних емоцій отримано від 

урочистого відкриття дошкільної групи в 

НВК «Сапанівська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». 

По завершенні заходу голова районної 

державної адміністрації С.Сімчук вручив 

усім учасникам сертифікати про отримання 

азів управлінських навиків, основи 

формування активної життєвої позиції та 

реалізації лідерського потенціалу, 

ознайомлення із роботою державних 

службовців органу виконавчої влади та 

набуття досвіду і приємних вражень.  
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«Моя Мальовнича 

Кременеччина» 

 

 

КВН 

 
Команда ліцею «Денді» взяла участь в 

Осінньому кубку Кременецької ліги КВК 2016 

року, який був організований відділами культури, 

туризму, національностей та релігій і молоді та 

спорту районної державної адміністрації за 

сприяння районного будинку культури. Хоча 

найвищого переможного місця не посіли, проте 

за результатами оцінювання членами журі 

ліцеїсти стали другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед учнів ліцею у листопаді 

2016 року проведено фотоконкурс 

«Моя Мальовнича Кременеччина». 

І місце – Кондратюк Едуард, учень 

13 групи; 

ІІ місце – Кулінчук Вікторія, 

учениця 13 групи; 

ІІІ місце – Мацкова Ольга, 

учениця 42 групи. 
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Учні ліцею відвідали презентацію персональної виставки самобутньої 

київської мисткині, доля якої пов’язана з Кременцем – Лесі  Токарської 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з представниками військкомату напередодні 

Дня Збройних Сил України 
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«Замість ялинки – зимовий 

букет» (7.12.2016) 
Традиційним у Кременецькому ліцеї імені 

У.Самчука є конкурс новорічно-різдвяних 

букетів та композицій «Замість ялинки – 

зимовий букет». Участь у конкурсі взяли усі 

групи ліцею, кращі роботи були представлені 

на районному етапі конкурсу  ( І місце – учні 

13 групи, ІІ місце – учні 21 та 22 груп, ІІІ 

місце – учні 12 та 32 груп). 
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Участь в обласному етапі дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри “Сокіл” (09.12.2016) 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Благодійна солодка ярмарка 
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Андрія… 

Буває таке, що йдеш в натовпі, а погляд зупиняється на конкретних людях, які 

рухаються назустріч. І в поле зору потрапляють не всі люди, а  лише деякі. На когось 

можна задивитися через красу, на інших - через підібраний одяг, ще на когось - через 

їхню дивакуватість… Причин може бути мільйон. Але чомусь з натовпу дивишся не на 

всіх підряд, а на когось, хто тебе чимось зацікавив, приманив, зачаклував... 

На Андрія дівчата бавляться у чаклунок, намагаючись вловити через сито долі 

бодай якийсь натяк на своє подальше майбутнє. Навіть ті, хто не особливо вірять у 

забобони й вибрики долі, ніколи не остерігаються чорних котів і не відганяють жінок з 

пустими відрами, в душі сподіваються: «А раптом…».  

З одного боку, це непоганий варіант розважитися та влаштувати дівич-вечір, а з 

іншого – усе ж залишається шанс, що саме в цей день можна трішки привідкрити завісу 

до свого майбутнього і дізнатися, за кого ж вийдеш заміж. Адже у ворожіннях це 

найцікавіше.  
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Новий рік 

 
Улюбленим святом кожного з нас є Новий рік. Цього року новорічне свято було 

проведено у стилі КВН. Кожна група представила веселі номери, які створили 

атмосферу свята у навчальному закладі. За оплесками в залі було визначено найкращих 

акторів. Напередодні свята також проведено конкурс на найкраще святково 

прикрашений клас, перемогу отримали учні 22 групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Гордість ліцею 

Переможці районного етапу Всеукраїнських олімпіад 2016-2017 н.р. 

Фізика: І м. – Дволінська Вікторія; Янковський Владислав; Валігура Михайло  

ІІ м.– Федорчук Анатолій; Романюк Богдан; Зварич Єлизавета  

ІІІ м. – Романюк Олена Петрівна 

Правознавство І м. – Лепко Єлизавета; Якимчук Юлія  

Інформатика 

 

І м. – Задорожнюк Олексій; Мишаківський Іван; Прокопчук Олександр  

ІІ м.– Валігура Михайло  

Інформаційні 

технології 

І м. – Оплаканець Софія; Іванюк Назар  

ІІ м. – Шушкевич Андрій; Метельський Ілля; Мишаківський Іван; Романюк 

Богдан; Бабій Назар; Паньків Вадим; Дедю Павло  

ІІІ м. - Бондаренко Максим  

Математика І м.– Янковський Владислав; Валігура Михайло; Романюк Олена  

ІІ м.– Оплаканець Софія; Столярчук Ілона; Дволінська Вікторія; Гавриленко 

Вікторія; Галінська Анастасія  

ІІІ м. - Бабій Назар  

Екологія 

 

І м.– Теслюк Валерія  

ІІІ м.– Хадзарагова Наталія  

Астрономія 

 

І м. - Валігура Михайло; Зварич Єлизавета  

ІІ м.– Романюк Богдан  

Біологія І м.– Закордонець-Сливка Ангеліна  

ІІ м.– Дволінська Вікторія; Кравчук Олена; Міньковська   Ірина  

ІІІ м.– Столярчук Ілона; Кісіль Вікторія; Коломієць Анастасія  

Історія І м.– Лепко Єлизавета; Якимчук Юлія  

ІІ м.– Романюк Андрій  

ІІІ м.– Крупела Яна  

Географія І м.– Кондратюк Анастасія; Гоголь Михайло; Бабій Назар; Гунька Соломія  

ІІ м.– Гаврилюк Яна  

ІІІ м.– Романюк Богдан  

Економіка І м.– Бабій Назар; Коцур Євгеній; Зварич Єлизавета  

ІІ м.– Гавриленко Вікторія; Данилюк Олександр  

Хімія 

 

І м. – Янковський Владислав; Валігура Михайло; Зварич Єлизавета  

ІІ м.– Оплаканець Софія; Дволінська Вікторія; Коцур Євгеній  

ІІІ м. – Стельмах Вікторія  

Українська мова та 

література 

І м. – Лепко Єлизавета; Фурсик Наталія; Гунька Соломія  

ІІ м.– Джоджик Роман  

ІІІ м. – Гаврилюк Яна  

Англійська мова І м. – Гаврилюк Яна; Поцелуйко Максим; Гунька Соломія  

ІІ м.– Кондратюк Анастасія; Смоленчук Емма; Дмитрук Марта; Теслюк Валерія  

Німецька мова І м. – Поцелуйко Максим; Товканюк Світлана;  Калинка Ірина  

ІІ м.– Крупела Яна; Кондратюк Анастасія  

Образотворче 

мистецтво 

І м. – Стеценко Уляна 

ІІІ м. - Міньковська   Ірина  
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З Новим роком 

Хай Новий рік ввійде, як казка, 

У вашу затишну оселю 

Й наповниться вона теплом і ласкою, 

Достаток килимом постелиться. 

Зоря Різдва, мов світло ліхтаря, 

Нехай веде вас до Христа, 

І у вашім домі хай царять 

Здоров’я, радість, доброта. 


