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Тиша в залі, ще 
мить... і ми діз-
наємось ім'я 
Ліцеїста року. 
Всі погляди 
прикуті до сце-
ни, ведучі свята 
тримають інтри-

гу, напруга нависла в повітрі....  
Наш ліцей славиться не тільки гарною науковою 
базою, а й масштабними  святами. Для учнів 10-
х класів «Ліцеїст року» це можливість більше 
дізнатися про перемоги учнів КОЛІ, це мотивує 
та доводить гіпотезу, що все нам під силу. А для 
випускників - це 
підведення підсу-
мків своїх ста-
рань.  
Свято за традиці-
єю проходило на 
сцені Палацу 
«Центральний». 
Гарно оздоблена сцена, святково одягнені ліцеїс-
ти-все це нагадувало кадри з голівудських кіно-

стрічок. І ось завіса 
пала, на сцені з'явля-
ються дві пари веду-
чих. Концерт-
нагородження розпо-
чато! Вміло спланова-
на програма була зо-
всім не виснажливою, 

адже номінації чергувалися з виступами найта-
лановитіших зірочок ліцею. Важливо сказати 
про вчителів, які нагороджували учнів. Саме 
завдяки вступним словам наставників в серцях 
багатьох розпалилася іскра натхнення до майбу-
тніх звершень. Наші вчителі – майстри високого 
класу!  
І ось та жадана мить, на яку ліцей чекав декілька 
років - нагородження Ліцеїста року. В залі на 
декілька секунд запанувала тиша, директор ого-
лошує ім'я переможця. Шалені оплески, нестри-
мні емоції Ткаченка Андрія, учня БХ-11. Бо саме 
він Ліцеїст 2019! Вітаємо! Нових упіхів та пере-

мог тобі,  
Андрію! 

Короваєнко 
Поліна,     

ФФ-
10 

 

 

Бажаю отримувати насолоду від дрібниць: від світан-
ку о п'ятій ранку і заходу о п'ятій вечора, від подоро-
жей з музикою у навушниках і вітром в волоссі, від 
танців під дощем, від сміху до болю в животі, від улю-
блених пісень і хороших книг, від посмішок без при-
воду, від  довгих розмов, від відпочинку після довгого 
важкого дня, від блиску в очах, від обіймів і нових 
знайомств, від несподіваних подарунків...  
Тільки  вперед! Жодних "але"! Вам все 

під силу!                                     Завжди з Вами Ю.І. 

  Любі мої філологи. Хай життя у вас складеться супе-
рово. Всі ваші мрії хай здійсняться. Хай буде так, як 
хочете ви. Але пам’ятайте: є один дуже важливий 
проміжок часу - вчасно. Він може тягнутися годину, 
хвилину, секунду. Але завжди вчасно, щоб зробити 
найважливіше - сказати, промовчати. Повернути чи 
поставити крапку. Пам'ятайте - вчасно. Успіхів! 

Тетяна Борисівна 

 Зовсім недавно ви переступили поріг ліцею. І 
мені не віриться, що сьогодні ви -  випускники. 
Перед вами відкривається нова сторінка життя. 
У кожного буде своя дорога, сповнена новими 
емоціями, подіями. Бажаю, щоб все в житті 
давалося легко, всі ідеї перетворювалися на 
вашу реальність, а плани реалізовувалися без 
перешкод і труднощів. Не забуду вас ніколи! 

Вітаю вас, мій любий і прекрасний клас!                                                                                                                             
Вікторія Василівна 

Ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви 
переходите в доросле життя, більш відповідальне та 
складне, тому бажаю вам: нехай обрана вами дорога, 
приведе до успіху. Звичайно, в дорозі  можна робити 
привали, бо буде втома, можна плакати, бо буде 
важко. Але успіх від цього ближчим не стане. Тому 
– тільки вперед! Не сходьте з маршруту! Зробіть 
своє життя щасливим! Радійте та даруйте радість 
іншим!  

Ніна Олександрівна 

Хай живе всередині вас гідна ЛЮДИНА! Бажаю 
вам  процвітання, самореалізації, 
натхнення жити, творити, любити! 
Ви - прекрасні! Не знайте лиха, 
горя, сліз, пізнайте світ у всій кра-
сі, розправте крила своїх мрій і 
мчіть вперед до перемоги! Моє 
серце - ваш дім! Обіймаю!  

 Марія Віталіївна 

Мої «економчики»!  
Сміливо ступайте на стежку дорослого життя, взя-
вши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади.  
Нехай вам у всьому допомагає удача і наполегливий характер, підт-
римка близьких людей і відмінний настрій!  
                                              Я і Оксана Григорівна вас любимо! 
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Минуло вже багато десятиліть з того 9 травня. День Перемоги! День пам'яті про 
загиблих у часи Другої світової вій-
ни. Вона почалась раптово. У ту жах-
ливу ніч випускники збирались зу-
стрічати світанок, вони ще не знали, 
що зранку на місто почнуть падати 
бомби... Учні  ХЕФ - 10 на мить по-
вернули нас у той день. Легкий шкі-
льний вальс пронизує голос Левітана 
зі страшною звісткою про війну. За-

хищати рідну державу йшли всі, від дорослих чоловіків до дітей. Жінки і 
діти, яких брала в полон нацистська армія, потрапляли у концтабори. Зво-

рушливим був прощальний лист дівчинки звідти. Вона  розповідала батькові про постій-
ну роботу, знущання та голод. Писала востаннє і вже не сподівалась на зустріч. Її слова 
торкнулись серця кожного присутнього в залі. В багатьох навертались сльози на очі.  

А ще ми співали пісні воєнних років. Ми – діти сучасності
– мало знаємо про той страшний  та героїчний час. На мою 
думку, наша місія – зберегти  мир на землі як  безцінний 
дар, завойований кров’ю наших предків. Подякувати вете-
ранам – живим і померлим – за їхній подвиг у День Пере-
моги – найменше, що ми можемо зробити. Це допоможе 
нам вивчити гіркий урок історії. Низький уклін всім вете-
ранам! Пам’ятаймо! 

Марета Руслана, ФФ-10 

22 березня 2019 року на базі комунального за-
кладу освіти ,,Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді” проводився ХІ 
обласний конкурс  учнівської молоді «КОЛІЯ». 

Конкурс «КОЛІЯ» об`єднав творчу молодь ві-
ком від 13 до 16 років з Криворізького, Апосто-
лівського, Широківського, Софіївського, П’яти-
хатського районів області та міста Кривого Ро-
гу. А саме, у секціях «Барвінкова країна», 
«Нейрон», «Інтеграл», «Чумацький шлях», 
«Майбутнє Дніпропетровщини», «Краса врятує 

світ» кожен із 73-ох учасників мав можливість заявити про себе, 
про свої захоплення, про свої інтелектуальні пріоритети.   

Вітаємо учнів КОЛІ, які стали переможцями конкурсу! 

Секція ,,Барвінкова країна’’: Кучерявенко Віталіна ІІ місце та 
Скиданчук Софія ІІІ місце(науковий керівник Турукало Т.Б.), 
Гаспарян Каріна ІІІ місце (нуковий керівник Сінєгіна С.М.). 

В секції ,,Чумацький шлях’’ Омельченко Юлія виборола І місце
(науковий керівник Мироненко В.В.). 

В секції ,,Нейрон’’ під керівництвом Комісара І.О. та Яковенко 
З.М. Герасименко Павло посів ІІІ місце. 

 Переможцем в секції ,,Інтеграл’’ став Макаренко Владислав І 
місце(науковий керівник  Юша Н.Л.). 

Секція ,,Майбутнє Дніпропетровщини’’: Турівна Інна  ІІ місце 
(науковий керівник Кіркоро М.В.) та Молдо-
ван Валерія ІІІ місце (науковий керівник  
Хіміч О.П.). 

Секція ,,Краса врятує світ’’: Мегеря Ксенія 
І місце та Філоненко Антон ІІІ місце 
(науковий керівник Верзунова Т.С.). 

Бажаємо всім учасникам конкурсу «КОЛІЯ» 

знайти своє  невичерпне джерело натхнення, 

сповнене  творчих ідей, наукових відкриттів, 
цікавих досліджень. Не зупиняйтеся на дося-

гнутому, впевнено крокуйте вперед! Випуск-

никам КОЛІ бажаємо результативної праці у вищих навчальних 
закладах! А майбутнім учням ліцею зичимо наполегливості, ви-

тримки для нових успіхів! 

 

Я була на  прем'єрі  театраль-
ної вистави Ніла Саймона 
«Дурні». З великим захоп-
ленням спостерігала за майс-
терною грою акторів. Мене 
переповнювали емоції і зали-
шилось чимало вражень. 
Дуже гарна постановка. Емо-

ції акторів, зміна декорацій передавали  сюжет вистави. 
Завдяки цьому твору я зрозуміла, що краще показати 
себе яскравою індивідуальною особистістю, ніж зміша-
тися з натовпом і бути як всі. Я вражена  історією села 
«Кулічовка», особливо мені сподобалися Леон, простий 
вчитель, і Софія, дівчина, яка не злякалася життєвих 
змін. Саме вони врятували село від прокляття. Ось ще 
одна мораль цієї вистави: лише бажання та наполеглива 
праця змінюють життя на краще.  Вже не один раз я була 
в театрі, та ще ні одна вистава не мотивувала мене так,  
як ця.                                               Нижник Віолета, ФФ-10                                                                                                                   

Акція «Я сортую  разом з «Чистим міс-

том» в ліцеї закінчилась цього навчально-
го року! Дякуємо ліцеїстам  за збір втор-

сировини. Кожен з вас вніс свій вклад. 

Таким чином, за результатами  лідерами зі збору ма-

кулатури стали ХЕФ-10, а зі збору пластикових кри-
шечок – ФМ-10 та ФМ -11. Всього виручено 812 грн. 
За продовженням акції слідкуйте у вересні. 
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16 травня о 23:00 розпочалася наша незвичайна туристична 
подорож. Вісім годин автобусного «перельоту» до Лазурного 
вимагали витримки та терпіння. Але привітне херсонське со-
нечко, лагідний вітерець змусили нас забути про всі незручно-
сті. Розмістилися ми у двоповерховому корпусі біля самісінь-
кого моря. Сонячні ванни, плавання у морі, ігри на березі до-
помогли нам  швидше оговтатись від дороги. Суперово відчу-

ти себе в обіймах трішки схвильованого моря. Адже воно ще не зовсім 
готове було до зустрічі, ще не таке тепле. На березі моря я забула про всі 
навчальні турботи.   

Ранок на березі моря видався дуже активним. Після зарядки фітнес трене-
ра Світлани Максимівни, ми, створивши чотири команди, почали квест. Збирали та розби-
рали палатки, перебиралися по канатах, стрибали, вгадували пісні… Обід та вечеря були в 
рамках конкурсу. Борщ та плов були смачнішими, ніж у Ектора Хіменес Браво. Бо це ж на 
березі моря!  Вечірнє вогнище, підсумки, веселі номери від команд. Ця подорож – незабут-
ня!                                                                                                                  Хмуренко Маргарита, ХЕФ-10 

 

 
Мій рідний ліцею! Ось і настав час прощатись. Я 
буду за тобою сумувати. За друзями завжди суму-
ють. Адже за ці два роки ти став для мене другом! 
І це не пафос. Бо всі розмови та думки були про 
тебе. Смішно, але я  стою перед валізою і думаю, з 
яким багажем піду в доросле життя? Що цінного 
ти мені віддаєш на згадку. І розумію, що валіза 
буде переповнена, бо, дякуючи твоїм педагогам, я 

став дисциплінованим, рішучим, впевненим. Я покидаю тебе розумною та 
цілеспрямованою людиною!  Дякую тобі за радість і смуток, пережиті в 
твоїх стінах. Саме тут, у ліцеї, я зустрів споріднені душі, з якими легко було 
творити, радіти, допомагати іншим. Дякую 
за вчителів та вихователів. Вони навчили 
визначати пріоритети, цінувати час, органі-
зовувати власний побут. А головне, що всі 
вони вчать  бути Людиною! Я обіцяю, що 
всі знання і вміння обов’язково викорис-
таю. Мій КОЛІ, ти назавжди залишишся 
яскравою сторінкою в книзі мого життя. 

Гавриш Артем, ФФ-11 

 

 

 
Добрий день, університете! Ми  

давно чекаємо від тебе листа, але поки 
не отримали жодного. Поки що про тебе 
ми знаємо з твого сайту. Та невдовзі, 
маємо надію, станемо твоїми абітурієнт-
ками. Тоді познайомимося ближче.  Та 
ми вже готові заявити про себе. В КОЛІ 
нам було дуже комфортно навчатись і 
мешкати в гуртожитку. Тож, сподіває-
мось, що і зустрінеш нас по-рідному. Ти 
є для нас важливим життєвим етапом, 
тому до вступу до тебе готуємось відпо-
відально. Адже попереду ЗНО. 

Тож, шановний університете, 
чекаємо від тебе радісну звістку: 
«Доброго дня, Ви зараховані!» 

Черниш Діана, ЕФ-11 
Усенко Анна, ЕФ-11 

 

Щодо евтаназії в Україні існує  багато думок, які часто стають абсолютно протилежними. 
Учні КОЛI також порушили на лiцейських дебатах проблему евтаназії. Команди  стверджен-
ння та заперечення відстоювали свої аргументи «ЗА» – добровільну смерть, та «ПРОТИ» 
даної процедури. Переконання і думки обох команд були різними, але в той же час цікавими 
і неординарними. Активну участь у дискусii брали глядачi, переконливi мiркування яких теж 
змушували розглянути  проблему пiд iншим кутом. Кращим гравцем стала Лейченко Діана. 
 Хтось залишився твердо переконаний, що евтаназія – правильний і гуманний спосіб позба-
вити тяжкохворих людей від страждань, як це прийнято 

у більшості розвинених країн. Дехто не змінив своєї думки про те, що ця процеду-
ра не відповідає моральним принципам громадськості і ніяк не повинна заохочува-
тися.  
 На мою думку, евтаназія – дуже неоднозначна тема для міркувань. "Смертельна 
ін'єкція" є власним вибором кожного, адже ми не можемо врахувати всі обставини, 
при яких цей вибір буде зроблено. В окремих ситуаціях евтаназія – крайня необ-
хідність, і ми повинні проявляти солідарність до таких людей і їх вибору, однак, 
мої переконання на цей рахунок поки залишаються незмінними.  
Здаватися, не витрачаючи свої сили на боротьбу, завжди було легко. Але я вва-
жаю, що наше життя варте того, щоб боротися за нього до кінця. 

Скалєба Єлизавета, ФФ-10 
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Стор.4 

Нумо, дівчата! 
        20 березня у спор-
тивній залі КОЛІ відбу-
лося спортивно-
розважальне свято, в 
якому дівчата  завзято 
боролися у різноманіт-
них конкурсах на сприт-
ність, швидкість та влу-
чність. 

  Ініціаторами заходу 
виступили викладачі фізичного виховання ліцею Олі-
хнович Н. В. та Сидоров А.М. Збірні команди дівчат 
10-х класів «ВІНКС» та 11-х 
класів «НЕЗАБУДКИ» виявляли 
свої найкращі спортивні вміння. 
А вболівальники підтримували 
їх шаленими оплесками. Протя-
гом змагань фортуна неоднора-
зово переходила на бік вправні-
шої команди. Так мило було 
спостерігати, як наші тендітні 
дівчатка змагалися серйозно та 
відповідально. Суворе  журі 
об’єктивно і справедливо виста-
вляло дівчатам оцінки. Варто 
зазначити, що робити це було легко і приємно, бо 
кожна команда добре підготувалася, а тому показува-
ла відмінні результати. Зрештою,  перемогу виборола 
збірна команда випускниць «НЕЗАБУДКИ». Так, 
таке поєднання краси і спорту неможливо забути. 

    Між змаганнями присутніх розважали хореографі-
чними та пісенними виступами. 

Учасниці отримали грамоти та солодощі. 

Ткаченко Андрій, БХ-11 

21 березня 2019 року на базі Криворізького факуль-
тету ДДУВС пройшов районний турнір з волейболу серед 
юнаків 2000 р. н. на «Кубок Голови Покровської районної в 
місті ради Володимира Коритніка». У турнірі змагалися 8 
команд. Змагання виявились дуже цікаві та напружені, кож-
на із команд грала до виснаження, адже суперники суперни-
ків були сильними.  

Наші найкращі спортсмени стали бронзовими призе-
рами.  Не дивлячись на труднощі, хлопці продемонстрували 
не лише вміння грати в команді, а й величезний спортивний 
азарт, бажання йти до кінця! Молодці!  
Усі команди були нагороджені медалями, грамотами та цін-
ними подарунками. Турнір пройшов на високому рівні. 

    

 
17.05.2019 з нагоди відзначен-

ня 50-ї річниці з дня заснуван-
ня Криворізького факультету 

ДДУВС кращі спортсмени лі-
цею були нагороджені грамо-
тами за активну участь у інте-

лектуальних, творчих, спортив-
них та патріотичних заходах! 

Спорт - це Всесвіт. У ньому теж 

запалюються зірки!16 травня 
відбулося урочисте закриття ма-
лих Олімпійських ігор ліцею. За 
ці два роки багато засяяло спор-
тивних зірочок КОЛІ. Вони  до-
сягли значних висот, здобули 

чимало нагород, а найголовніше – повірили в свої можливос-
ті. Тому всіх найактивніших 
було відзначено. 

Почесні спортсмени КОЛІ уро-

чисто опустили прапор. А за-
кінчилося дійство футбольним 

протистоянням збірних 10 та 11 
класів. Обидві команди прояви-
ли себе гідно та заслуговують шани. А перемогу здобули де-

сятикласники з рахунком 2:1. Вітаємо!   

Дорогі випускники! Попереду у вас доросле життя! КОЛІ відпускає вас у Всесвіт з гідним багажем знань і вмінь. Кож-
на моя планета – це символ космічних успіхів для ваших перспектив. Хай на орбіті вашого майбутнього зустрічаються 

лише позитивні метеорити! Гарного здоров’я, наснаги та здійснення мрій!                        З повагою —  Оліхнович Н. В. 
та Сидоров А.М. 


