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 «Нововолинськ читає»: у шахтарському місті вперше відбулася книж-

кова толока 

 Участь у книжковій толоці в Нововолинську взяли письменники, видавці, громадські діячі та 

народні майстри із 25 міст України: Києва, Черкас, Уманя, Івано-Франківська, Рівного, Луцька, 

Львова та інших.  Вони презентували свої книги, спілкувалися зі своїми читачами та залюбки діли-

лися таємницями своєї творчості. 

 Основні події книжкової толоки відбулися у центрі Нововолинська – на головній сцені біля Па-

лацу культури. Саме там відбулося урочисте відкриття заходу. Насамперед, до присутніх письмен-

ників, видавців та пошановувачів їх творчості звернувся міський голова Віктор Сапожніков. Він 

зазначив, що проведення такої широкомасштабної літературно-мистецької акції не лише сприятиме 

популяризації книг та розвитку культури читання серед місцевих мешканців, а й зміцнить місто і ще 

більше поєднає його з духовністю. 

 Мирослав Дочинець, Володимир Шовкошитний, Надія Гуменюк та Володимир Лис, Марія 

Ткачівська, Марина Павленко, Василь Габор, Влад Якушев, Любов Хомчак, Марія Чумарна, Ореста 

Осійчук, Олексій Юрін, Тетяна Пилипець та чимало інших представників мистецької еліти України 

розповідали нововолинцям про свою творчість, знайомили зі своїми книжковими новинками, декла-

мували уривки зі своїх творів, жартували і навіть, зацікавлювали потенційних читачів, співаючи вла-

сні поезії та граючи на музичних інструментах. 

Максим Лопоша, учень 10 класу 

ВІСНИК НОВОВОЛИНСЬКОГО 
ЛІЦЕЮ №8 



  

 Цього року Перший дзвоник у нашому місті відбувся 2 вересня. Усі учні нашого 

Нововолинського ліцею №8 зібралися на шкільному подвір‘ї для того, щоб розпочати 

новий навчальний рік.  

 Перший дзвоник - це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів — 

першокласників.  Цього року для першокласників, які переступили поріг нашої школи, 

розпочнеться цікаве шкільне життя, перший навчальний рік, перший дзвоник, перший 

урок, перша вчителька, перша оцінка. Але окрім традиційної лінійки, діти мали можли-

вість узяти участь у флешмобах, квестах, іграх; продемонструвати свої знання та вміння 

з математики, історії, української, англійської та німецької мов, географії, мистецтва, фі-

зкультури та хореографії. Уміння поєднати традиції і сучасність - це мистецтво. Приєм-

но, що Нововолинський ліцей 8 зміг це зробити. Вітаємо учнів із початком нового навча-

льного року. Старт був чудовим, цікавий квест, лінійка, приємні емоції та відчуття.  

 Директор школи Шиян Людмила Володимирівна привітала всіх з чудовим святом 

Днем  Знань, яке відкриває перед кожним з учнів нові обрії пізнання себе і світу захоп-

лень, побажала всім учням, батькам, вчителям міцного здоров’я, наполегливості та успі-

хів у навчанні.  

 

Аліна Міліщук, учениця 10 класу 

День ЗНАНЬ !   



     «Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не переможе 

мій народ» 

 
 День захисника́ Україн́и — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день 

святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З  2015 

року є державним святом і неробочим  днем. 

 Двадцять три роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим що у буремні 

90 – ті,Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще 

рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів пов’язаних з війною,тепер же майже 

кожну родину так чи інакше опалило полум’я військових дій. Ще рік тому ми не особ-

ливо звертали увагу на слова «слава Україні – Героям слава»,а тепер ці слова набули 

нового змісту. 

Н аразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані,і ні в кого немає сумнівів,що 

ці герої – хлопці що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон Украї-

ни,лікарі які в мирний час повертають поранених в АТО з того світу, волонтери на пле-

чах яких тримається наша армія. 

 Учні 11 класу разом із учителем історії Дацюк В.Г. провели патріотичний захід, 

присвячений цій знаменній даті. 

Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи. 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього кроку, 

Аби ти щаслива була, Україно, 

Моя Батьківщино! 

Марія Шишко, учениця 11 класу 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE


  «Українська пісня – душа українського народу» 

   У нововолинському  ліцеї 8  відбувся концерт присвячений народній музиці , учні інсценізували 

українську пісню. Ласкавими і привітними посмішками зустріли виступаючих. Виконавцям вдалося 

відкрити для глядачів прекрасний світ народної музики. Щирими оплесками присутні дякували уч-

ням, які подарували всім гарний настрій.   

   Українці — нація, яка зростала на піснях. Наш народ зберігає традиції та моральні цінності . Бага-

то чудових віршів, покладені на музику, стали улюбленими піснями. Їх виконують на концертних 

площадках, весіллях, забавах або вона просто звучить для душі. 

   Світ змінюється , але наші звичаї залишаються , нам потрібно  не забувати їх та підтримувати. 

Дарина Рожицька, учениця 10 класу   

 

 Благодійна ярмарка 

 У Нововолинському ліцеї №8 18.12.2019 відбулась благодійна ярмарка. Це захід, який  присвя-

тили «Тижню добра». Учні 5-11 класів приносили солодощі, які продавали. Також був розважальний 

момент від учнів 10 класу, які перевдягнулись в циганів, ворожили і співали пісні під гітару. Гроші, 

які зібрали учні, допомогли організувати свято дітям з інвалідністю. Свято, яке подарували дітям з 

ГО «Світ для дітей» та соціаль- ного центру «Карітас-

Волинь», відбулося 

20.12.2019. Майстер-

класи, подарунки і незабутні 

враження отримали близько 

50-ти дітей, які завітали до 

нововолинського ліцею №8. 

  
Анастасія Лагуняк, учениця 

10 класу 

Фестиваль української пісні 



 

 

 

 

    

.  

 

Андріївські вечорниці 

13 грудня у Нововолинському ліцеї  №8 було проведено  Анд-

ріївські вечорниці.  Учні 9 та 10 класу взяли активну участь у 

цьому дійстві. Учні 9 класу ставили різноманітні сценки, спі-

вали пісні, танцювали, колядували та щедрували.  10 клас по-

казали інсценізацію до пісні «Ти ж мене підманула». Дівчата 

ворожили на хлопців різними способами, як це робили в дав-

нину , щоб дізнатися який хлопець буде у майбутньому, коли 

дівчина вийде заміж та звідки буде її суджений. В кінці цього 

заходу всіх гостей запросили до столу, щоб скуштувати смач-

них вареників. Пригощалися усі учасники заходу. Окремої 

уваги заслуговувала підготовка 

залу до свята. Він був оформле-

ний у стилі української хати. Ко-

жен  клас відіграв важливу роль 

на вечорницях, показали свої та-

ланти та дізналися багато цікавого 

про традиції та звичаї свого народу.   

Вікторія Хахула, учениця 10 класу 

Всеукраїнський тиждень права 

 

 День прав людини - це міжнародне свято, яке відзначається 

10 грудня. Декларація прав людини була ухвалена 1948 року. 

 

 Усі люди забов'язані знати свої права та обов'язки. Вони виникають не лише тому, що 

ми є фізичними істотами. Ми — це моральні і духовні людські істоти. Права людини необ-

хідні для захисту та збереження кожного людського роду, для забезпечення, аби кожна осо-

ба могли вести життя, достойне людини. 

 

 Всеукраїнський тиждень права пройшов у Нововолинському ліцеї 8. Учні 10 класу 

провели вступну інформаційну лінійку та бесіди з учнями 1-7 класів на тему: "Права знай - 

обов'язки не забувай". Учні 8-9х класів позмагалися між собою у брей-рингу на правову те-

матику. Учні були досить активними і відповідали на доволі тяжкі запитання. Дух закону 

панував у нашій школі. Дякую усім, хто долучився до проведення правових заходів у нашій 

школі! 

 

Максим Воробей, учень 10 класу 



WELCOME RAYAN 
 Раян Роелс, волонтер Корпусу Миру вже 4 місяці проживає разом з українською 

сім’єю у Нововолинську  і працює у нововолинському 

ліцеї №8. До України він приїхав із Атланти штату 

Джорджія, США. 

 Волонтер працюватиме в Нововолинську два ро-

ки. Разом з учителями й іншими волонтерами Раян 

організовує англомовні клуби, веде заняття, працює 

разом з школярами. 

Як каже сам америка-

нець, - «Я вирішив бу-

ти волонтером, тому 

що люблю допомага-

ти людям. У вас дуже 

гарне місто, тут є бага-

то хороших і щедрих лю-

дей. Мені тут дуже по-

добається». 

 Перший візит до школи 

припав волонтеру до душі, 

учні разом із вчителями при-

готували святковий концерт, 

після якого Раян виступив із 

невеликою промовою, де ро-

зповів про себе українською 

мовою, він сказав, що йому 

подобається грати у футбол, 

читати книги і те, що він на- полегливо вивчає мову, зви-

чаї і кухню. 

 Загалом до нашої країни прибуло 111 волонтерів. На-

прямки їхньої роботи пов’язані з молоддю, громадами та навчанням англійської мо-

ви. Він та ще 10 волонтерів працюватимуть у Волинській області. 

Артем Ошкалюк, учень 10 класу 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Різдвяні колядки заспівали учні Нововолинського ліцею №8 

 Як ми всі знаємо уявити Різдво без колядок неможливо. Дзвінке відлуння цих об-

рядових пісень приносять і підтримують святковий настрій у всій країні. Виконання 

колядок – це одна з головних українських традицій, яка характерна саме для нашої 

країни. Їх виконання завжди відбувається на передодні Різдвяних свят. На сьогодніш-

ній день ми можемо почути колядки в різних стилях виконання, обробки та аранжу-

ванні відомих сучасних артистів та гур-

тів. 

 На жаль, з кожним роком все рід-

ше можна почути та побачити колядни-

ків на вулицях наших міст, які б як ра-

ніше ходили від хати до хати. Тому у 

Нововолинському ліцеї №8 організува-

ли захід на якому учні  усіх класів шко-

ли виконували Різдвяні колядки. Це дійство 

відбулося після святкових канікул 23.01.2020  

р. До виступу вихованці ліцею старанно та га-

рно підготувались: вивчили віршування, при-

несли різдвяні атрибути (різдвяні хустки та 

зірки), деякі класи навіть представили сценки 

до супроводу виконаних колядок. 

 Зі сцени актового залу школи у цей день милозвучно пролунали одні з самих відо-

мих колядок України («Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю…», 

«Во Вифлиємі нині новина», та інші ), що возвеличували народження Божого сина. Та-

кож прозвучали нові та сучасні колядки та віршування, які також доторкнулися до сер-

ця глядачів. Кожен клас відрізнявся сво-

єю оригінальністю виконання чи енерге-

тикою подачі. Було зрозуміло, що співа-

ли колядки з радістю та від душі. На 

цьому заході було сказано багато щирих 

побажань щастя, здоров’я, миру та зла-

годи у новому 2020 році.  

 Хочеться щиро подякувати усім, 

хто долучився до цієї чудової різдвяної 

традиції. 

Анастасія Меркулова, учениця 10 класу 



 22 січня—АКТ ЗЛУКИ УНР та ЗУНР 

 22 січня Україна щороку відзначає державне свято – День соборності України з нагоди прого-

лошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки  

 Ідея соборності бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо князівського 

престолу в Києві. Важкий шлях пройшла Україна, щоб здобути незалежність і соборність своїх зе-

мель. І ось події 2014 року – політичні скандали, фаль-

сифікації, розділення понять Схід і Захід. Сьогодні Ук-

раїна, можливо як ніколи раніше, потребує єдності й 

соборності всього українського народу.   Соборність 

– це символ. Символ боротьби за волю. Порозуміння 

між людьми. І часточка надії і віри у майбутнє. Собор-

ність 

– од-

на з 

важ-

ливих 

тем 

істо-

рії України. 

Для українсь-

кого народу, 

віками позбав-

леного своєї 

власної державності та розірваного на частини між сусідніми 

країнами, дана проблема завжди була особливо болючою й не-

ймовірно складною. Слово «соборність» включає в себе єдність 

і згуртованість. У слові «соборність» ми чуємо слово «собор». 

Ще великий український класик Олесь Гончар закликав: 

«Бережіть собори душ наших!».  

 Величезні жертви, віддані на вівтар волі та незалежності, 

навчили українських патріотів всюди, куди б закинула їх доля, бачити в своїх мріях і боротися за 

єдину соборну, вільну та незалежну Україну. 

 У січні 1918 року була проголошена Українська народна республіка (УНР), а на територіях, які 

входили до складу Австро-угорської Імперії, утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. У 

грудні 1918 року лідери двох новоутворених держав у місті Фастові підписали договір про маючу 

наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю. Цей договір був урочисто про-

голошений у м. Києві на Софійській площі 22 січня 1919 року як злука УНР і ЗУНР. Той день увій-

шов у історію як День соборності України. Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту 

Злуки – це не тільки суспільна потреба, а й моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних 

жертв, протягом віків принесених україн-

ським народом на олтар незалежності, 

соборності, державності . 

 Учні 10 класу Нововолинського лі-

цею №8 достойно відзначили цей День в 

історії. Вони разом із вчителем історії 

Кот О.Г. провели патріотичний захід, 

присвячений Дню Соборності України. 

Анна Луцик, учениця 10 класу 



УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Учнівська Республіка «Перспектива» 

      Робота учнівського самоврядування у 2019-2020 навчальному році орієнтована на 

вирішення проблеми з активізації лідерських якостей учнів, розвитку всебічно розви-

неної особистості. Структура учнівської Республіки «Перспектива» представлена пре-

зидентом, заступником, кураторами та шістьома відомствами, які охоплюють різносто-

ронні напрямки позакласної діяльності учнів. 

                                                 СТРУКТУРА 

учнівської республіки “Перспектива” 

 

ЗАГАЛЬНОУЧНІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ – Грицак Ілля (10 кл) 

ЗАСТУПНИК ПРЕЗИДЕНТА – Ільєнкова Дарина (11кл) 

    

     ПРЕЗИДЕНТСЬКА РАДА 

Куратор: Шишко Марія (11 кл) 

                   відомство “МУЗА”                  керівник: Попович Тетяна (11кл) 

                                                                       заступники: Семенюк Кіра (7-А кл) 

                  відомство “ЮНКОР”              керівник: Кекляк Марина  ( 10 кл) 

                                                                      заступник: Гонська Анастасія (10кл) 

                  відомство “ОЛІМПІЯ”           керівник: Проточук Ярослав(10кл)                                                                      

заступник: Рязанов Максим ( 8-Акл) 

Куратор: Дейнека Оксана (11 кл) 

                 відомство “ФАКЕЛ”               керівник: Лопоша Максим (10 кл) 

                                                                        заступник: Дума Наталія (10 кл) 

                 відомство “КРИСТАЛ”          керівник: Жигалюк Катерина (10 кл) 

                                                                      заступник: Савосюк Владислав(10кл) 

                 відомство “ТУРБОТА”           керівник: Мациборук Яна (7-А кл)                                                                                                                   

                                                                   заступник: Тарасюк Анастасія (7-А кл) 

               Протягом І семестру учні школи брали участь в проведенні Олімпійського 

тижня, у заходах приурочених до Дня Вчителя, де учні пробували себе в ролі вчителя, 

проявляли себе в конкурсі вітальних листівок «Тобі, учителю», організовували різно-

манітні акції.  

      З метою розвитку творчих здібностей учнів у школі постійно проводяться: конкурс 

патріотичної пісні, різноманітні фестивалі, інсценізація української пісні, конкурс 

«Кожен учень-талант», беруть активну участь у міських заходах.  

     Учні школи долучилися і до проведення різних акцій «І ти можеш стати Святим 

Миколаєм», «Серце не втрачає доброти», акції «Незабудка», «Наші долоньки проти 

насильства», «СНІДУ скажемо – Ні!».  

     Ілля Грицак, учень 10 класу 



Список переможців ІІ етапу предметних олімпіад 2019-2020 н.р. 
Українська мова та література 

Харів Д.Р.—І місце (6-А клас), учитель Нестерук Л.Р. 

Нестерович Ю.В.—ІІІ місце (7-А клас), учитель Кондратюк Г.В. 

Дума Н.С.—ІІІ місце (10 клас), учитель Степанюк М.І. 

Думич Т.М.—ІІІ місце (11 клас), учитель Захарчук Є.К. 

 

Англійська мова 

Звада А.Ю.—І місце (8-Б клас), учитель Решетовська В.П. 

Винницький В.І.—ІІ місце (8-Б клас), учитель Решетовська В.П. 

Кулик А.О.—ІІ місце (9 клас), учитель Решетовська В.П. 

Ошкалюк А.В.—ІІІ місце (10 клас), учитель Ступчик З.Р. 

Попович Т.В.—ІІІ місце (11 клас), учитель Ступчик З.Р. 

 

Німецька мова 

Присяжнюк А.Д.—І місце (8-Б клас), учитель Матіюк Ю.В. 

Попович Т.В.—І місце (11 клас), учитель Матіюк Ю.В. 

Кулик А.О.—ІІІ місце (9 клас), учитель Матіюк Ю.В. 

 

Історія  

Винницький В.І.—І місце (8-Б клас), учитель Кот О.Г. 

Корець Д.В.—І місце (10 клас), учитель Кот О.Г. 

Грицак І.В.—ІІІ місце (10 клас), учитель Кот О.Г. 

Думич Т.М.—ІІІ місце (11 клас), учитель Дацюк В.Г. 

Біляк Б.Т.—ІІІ місце (9 клас), учитель Дацюк В.Г. 

 

Правознавство 

Біляк Б.Т.—ІІІ місце (9 клас), учитель Кот О.Г. 

Грицак І.В.—ІІ місце (10 клас), учитель Кот О.Г. 

Хімія 

Монець А.В.—І місце (8-А клас), учитель Кантор І.М. 

Бучак А.Т.—ІІІ місце (8-А клас), учитель Кантор І.М.  

 

Географія 

Бучак А.Т.—ІІ місце (8-А клас), учитель Бишта О.В. 

Поліщук В.Ю.—ІІІ місце (9 клас), учитель Бишта О.В. 

Монець А.В.—ІІІ місце (8-А клас), учитель Бишта О.В. 

 

Економіка 

Вознюк М.В.—ІІІ місце (11 клас), учитель Бишта О.В. 

 

Математика 

Ярощук М.Ю.—ІІ місце (5-А клас), учитель Уманець О.Є. 

Осадчук Н.В.—ІІІ місце (5-В клас), учитель Шевчик З.А. 

Малишко Д.О.—ІІІ місце (6-Б клас), учитель Ковальчук Т.М. 

Порческу В.І.—ІІІ місце (7-Б клас), учитель Уманець О.Є. 

 

Фізика 

Осадчук В.В.—І місце (8-Б клас), учитель Петрович А.К. 

 

ГОРДІСТЬ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №8 



 
Інформатика 

Тимощук М.І.—І місце (9 клас), учитель Житнецька Н.А. 

Меркулова А.В.—ІІ місце (10 клас), учитель Житнецька Н.А. 

 

Трудове навчання 

Вознюк Н.—І місце (9 клас), учитель Уманець Є.А. 

Лагуняк Х.М.—ІІ місце (9 клас), учитель Малєва Т.Я. 

 

Список переможців ІІІ етапу предметних олімпіад 2019-2020 н.р. 
Осадчук В.В., 8 клас—ІІ місце, учитель Петрович А.К. 

Попович Т.В., 11 клас—ІІІ місце, учитель Матіюк Ю.В. 

Монець А.В., 8 клас—ІІІ місце, учитель Кантор І.М. 

Бучак А.Т., 8 клас—ІІІ місце, учитель Бишта О.В. 

Винницький В.І., 8 клас—ІІ місце, учитель Кот О.Г. 

Корець Д.В., 10 клас—ІІ місце, учитель Кот О.Г. 

За оцінкою міського журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 

2019/2020 н. р.заслуговують на увагу такі науково-дослідницькі роботи: 
 українська мова – Дума Наталія (10 клас ліцею №8, науковий керівник Степанюк М.І.); 

 зарубіжна література – Гонська Анастасія (10 клас ліцею №8, науковий керівник Комісарчук 

В.В.); 

 біологія – Корець Дарина (10 клас ліцею №8, науковий керівник Калмикова М.А.); 

 

Ліцей СПОРТИВНИЙ 
ВЕСЕЛІ СТАРТИ—4 місце 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА—2 місце 

І місце—Проточук Ярослав ( стрибок у довжину) 

І місце—Грицак Ілля (біг) 

ІІІ місце—Пухнавцев Андрій—армреслінг 

КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ  - І місце (човниковий біг) 

ІІ місце (стрибки у довжину) 

 
ВІТАЄМО  

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ВОЙТОВИЧ І.Г., ПОПЛАВСЬКУ М.В., СТАНЬКО Ю.Б.,  

ЯКІ ПРОЙШЛИ НЕЗАЛЕЖНУ СЕРТИФІКАЦІЮ.  

У НАШОМУ ЛІЦЕЇ №8 ПРАЦЮЮТЬ НАЙКРАЩІ ПЕДАГОГИ МІСТА!!!!!!! 



2-Б клас (Класний керівник Поплавська М.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-А клас (Класний керівник Войтович І.Г.) 

ВЕСЕЛІ БУДНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 



 

3-А клас (Класний керівник Хахула С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-Б клас (Класний керівник Туро-

вець І.В.) 



2-В клас (Класний керівник Станько Ю.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-А клас (Класний керівник Остапюк В.І.) 

 

ВЕСЕЛІ БУДНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 



 

1-Б клас (Класний керівник Редько С.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-А клас (Класний керівник Власюк 

О.А.) 



 

4-Б клас (Класний керівник Книжатко І.О.) 

ВЕСЕЛІ БУДНІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 



 

 

 
3-В клас (Класний керівник Махонько 

С.А.) 
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