
 
 

 

Стор.1 

ЖОВТЕНЬ ,  2022 

 

 

Ніхто і уявити не міг, що останній рік навчання у ліцеї відбудеться онлайн. Але мені пощастило про-
вести у КОЛІ більшу частину 10-го класу.  За цей період наш клас став справжньою сім‘єю. Ми активно брали 
участь у різних конкурсах і змаганнях, виборювали перші місця! Часто згадую, як ми творчо веселилися на репе-
тиціях, раділи та підтримували один одного. Мало часу, але великі і теплі спогади. Ми дуже старалися і в навчанні, але 

щось виходило, а щось – ні. І часто дивували своїх вчителів «оригінальними відповідями». Особисто я дуже сумую за нашим 
гамірним класом-бешкетником. І ці два роки у ліцеї я порівнюю з піщинкою у пустелі життя: малесенькою, але вагомою. 
Думаю, не тільки для мене було незвично починати навчальний рік дистанційно. Ми так і не вишикувались на 
святковій лінійці з квітами, не почули промови директора, не провели  класної години у рідному кабінеті. Та ми 
– разом! Ми з вірою у Перемогу! І цим допомагаємо на шляху до миру в Україні. Попри труднощі ми тримаємо-

ся та викладаємося наповну, адже це нас загартовує й спонукає до нових звершень, планувати майбутнє і здійснювати 
мрії.      Не втрачаємо надію, віримо в перемогу та сумлінно працюємо, бо хто знає, коли ми зустрінемося офлайн. 

Вікторія Верещинська, БХ-11 

                                          - це щось незвідане для усього учнівського світу.  

Цьогорічний День знань – незвичний і змістом, і 
форматом, і знайомствами, без святкової лінійки на 
подвір’ї.  У наших життях відбулися суттєві зміни. 
Ми, 10-класники, продовжили навчання у КОЛІ.    
І впевнена, що кожен із нас хвилювався, як відбу-
деться перша зустріч із вчителями? Що нас че-
кає? Як ми будемо спілкуватися? Але виявилось, 
що наші хвилювання були марними. Класні керів-
ники і вчителі зустріли нас так привітно, так по-
родинному, що, на прикладі нашого класу, ми дуже 
полюбили Світлану Олександрівну.  Ми маленькі, 
сором’язливі, можливо навіть і перелякані, але щирі 
посмішки педагогів, добрі жарти швидко зняли на-
пругу, розтопили лід страху. Перша зустріч – це як 
корабель з вітрилами, які ніжно обвіювали, що 
створювало дружню і доброзичливу атмосферу. 
Наша нова класна мама одразу нам сподобалась, 
вона щира та привітна, з гарною теплою посміш-
кою. І наш корабель мандруватиме морем взаємо-
розумінь.  

А перший урок в усіх класах був присвячений  
Україні й українцям. Багато було сказано про 

нелегкий шлях нашої країни до своєї незалежності. 
Згадали героїв сучасності, які усіма силами набли-
жають перемогу і на фронті, і у тилу.  Про волю, правду, про розум і мужність, про 
силу єдності. Ми – українці, нація вільних і незламних. І хоч ми ще навчаємося, та смі-

ливо зазначаю, що наш обов’язок  тримати інтелектуальний фронт. Бо від наших знань сьогодні залежить життя майбу-
тнє. Ми готові «гризти граніт» науки у тісній співпраці з педагогами КОЛІ!                                          Софія Рішко, УФ-10 



 

 

Кожного року вся ліцейська спільнота переживає відповідальний момент -  вибори  Президента КОЛІ. На 
жаль, цього року 10-ті класи не змогли пірнути з головою у передвиборчу атмосферу, але мали змогу проголосувати он-
лайн за кандидата, який гідний обійняти посаду Президента. Самоврядування - один з атрибутів демократичного устрою 

суспільства. А учнівська форма управління дає нам можливість практикуватися у ви-
значенні громадянської позиції та вміннях переконувати сучасний соціум. Так, посада 
президента та прем'єр-міністра є дуже відповідальною, тому кожен ліцеїст мав змогу 
ознайомитися з передвиборчими програми кожного кандидата та зробити свій вибір. 
Вибір – це завжди відповідальність. Незалежно від того, що ми обираємо: як провести 
свій вечір, майбутню професію чи президента ліцею. Це наша відповідальність, адже 
від нашого вибору буде залежати майбутнє. Цьогоріч у президентських перегонах взя-
ли участь Єлизавета Цепур (ХЕП-11), Олександр Калугаряну (ФП-11), Павло Кошик 
( МФ-11), Олександр Шапран ( ІФ-11). Кожен з кандидатів презентував себе та розповів 
про майбутні зміни у ліцеї, якщо він стане президентом КОЛІ. Протягом пе-
редвиборчої кампанії ми дізнавалися більше про кандидатів за допомогою 
агітаційних відео та онлайн дебатів. Усі претенденти у президенти КОЛІ 
заслуговували на перемогу. Кожний із учасників президентських перегонів 

готувався до свого виступу і детально ознайомлював з пунктами своєї майбутньої діяльності, також влашту-
вали змагання з питань та відповідей.  

26.09.2022 року відбулося голосування, за  результатами якого Президентом ліцею 2022–2023 н.р. 

став  Олександр Шапран (104 голоси), прем'єр-міністром ліцею став Павло Кошик (68 голосів). 

Сподіваємося, що всі задоволені своїм вибором. Бажаємо успіхів Президенту та прем'єр-міністру у 
своїх майбутніх справах.                                               

       Анастасія Товщик, УФ-10 
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Ліцей – це наш другий дім, хоч поки дистанційно. Адже це дійсно так. Якби це було офлайн, 
то  значну частину свого часу ми б знаходилися у ліцеї. Бо згадую, що відразу після уроків май-

же ніхто не йшов додому. І винні у цьому були наші педагоги, які про-
сканували наш характер, наші інтереси і завдяки їм ліцей став для 
кожного з нас чимось особливим. Сьогодні наші кабінети – у спога-
дах, а наші вчителі – онлайн. На жаль, не пощастило цьогорічним 
«чірікам» відчути дух КОЛІ у класах, гуртожитку, їдальні, актовій за-
лі… але я вірю, що у них ще все попереду!  

Ліцей – це наш другий дім, а в ньому - рідні, добрі й мудрі вчителі! 
Наші рідні вчителі!   Професія вчителя – дуже важка і відповідальна. 
Адже кожного дня вони боряться з нами за наше розумне й щасливе 
майбутнє, за нашу мораль і здоровий спосіб життя. І навіть онлайн 
вони відчувають наші хитрощі й лінощі. Тут можна лише сказати 
«Віват професіоналам КОЛІ!» 

Ліцей – це наш другий дім, а в ньому - дуже круті й креативні учні! І ми 
не чекаємо запрошень або завдань, ми самі онлайн крутимо планету.     
І до свята наших любих педагогів підготували чимало приємностей. 
Творча команда учнів 10-11-х класів зробили відеоконцерт з танцями 
й словами подяки. Репетиції і зйомки в дощик не зламали бажання 
подарувати хвилини радості улюбленим вчителям. До дня працівників 
освіти «КОЛІ + Я» вирішили поцікавитися громадською думкою про 
вчителя. Яким є сучасний вчитель для мешканців нашого міста? Про-
ведений соціальний репортаж «Сучасний вчитель. Хто він?» дав об-
ґрунтовану відповідь. Скажу одразу, що всі думки були різними і ціка-
вими. Тож я дізналася від містян, що вчитель - це надійна людина, від 
якої залежить майбутнє школярів. Це друга мати чи батько. Дуже гар-
но, коли у вчителя є почуття гумору, коли він розуміє дітей та комуні-
кує з ними. Вчитель – це друг!  І такими є наші ліцейські педагоги! 
Вони дуже люблять нас та віддають нам частинку себе. Усі добрі і гарні слова в 
цей день для наших старших мудрих друзів. Все, що зроблене з душею, завжди 

дуже класне і щире. Дякуємо нашим любим вчителям, що вчите нас життю та турбуєтесь 
про наше майбутнє!                                                                     

 Валерія Кручініна, ФП-11 

 

Захисники і захисниці - це воїни добра і світла, які ставлять в пріоритет вільність сво-
єї держави над власним життям. Українці - це козаки, а козаки - це вільні люди. І нікому не злама-
ти козацького духу ворожими ракетами.  Українці не здаються, адже "Сміливим відвага володіє"!   

 наш народ відзначає День Захисників і Захисниць України. 

 Цього року цей день - найважливіший, адже тисячі відважних хлопців та дівчат зараз охороняють 
нашу країну від загарбників, вартують дитинство і юність. Наші мужні Захисники і Захисниці бо-
ряться за незалежність нашої держави і за мир в усьому світі. І у цей день ми сердечно вітаємо 
наших героїв і героїнь, людей, обдарованих мужністю, патріотизмом, відвагою. 

Учні КОЛІ доєдналися до Всеукраїнського "Марафону привітань - 2022" до Дня захис-
ників і захисниць України. 
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Привіт, ліцеїсти, ось вже минає жовтень, який був переповнений різними подіями, але 
чомусь для мене одним із важливих днів став 14 жовтня, День мужніх Захисників і Захис-
ниць України. Ці героїчні люди виборюють волю протягом усього періоду становлен-
ня української держави, про що ми зобов’язані знати. Тому я підготувала питання, з 
якими звернулася до вчителя історії ліцею Вікторії Василівни Мироненко. 

 

  1.Чи повинен кожен державний діяч здавати екзамен з історії? 
Так,  вірніше не діяч, а усі державні посадовці повинні здавати комплексний екзамен на володіння державною мовою та знання Кон-
ституції України й  історії України. 
  2. Чи помітили ви більший інтерес в учнів до історії після повномасштабного вторгнення росії? 
  В умовах дистанційного навчання важко помітити збільшення інтересу до вивчення історії! І в цілому до навчання! На жаль, серед 
наших учнів я цього  не побачила! 
   Історія – складна і цікава наука, яку потрібно вивчати хоча б для саморозвитку. Одне з призначень історії – допомогти людині біль-
ше дізнатися про своє походження й призначення у світі. З її допомогою людина може дізнатися цікаві 
факти про свою націю, її становлення й розвиток.  Освічена людина завжди розуміє, що без минулого 
немає сучасного, без традиційного немає нового, без колишнього немає теперішнього. Хто з нас, не знаю-
чи історії, зможе пояснити, чому українці так шанують землю, а працю на ній називають священною; чому 
вінок і писанка мають таке глибоке символічне значення для нашої культури; чому наша мова послугову-
ється літерою «ї», якої немає в жодній іншій мові світу? Той, хто не знає національної історії, ніколи не 
зможе зрозуміти свого народу й діяти на його благо. Тому, хочу закликати ліцейську молодь  вивчати істо-
рію свого народу, краю, родини. Пам’ятаючи і шануючи минуле, ми збудуємо  майбутнє! 

  3. Чим наша історія особлива? Вона тим і особлива, що це НАША історія. Для народу його історія - це не просто ми-
нуле, це його душа. 
  4. Чи правильно сказати, що зараз ми є свідками великої історичної події? Так. Ми свідки значних  історич-
них подій. Світ зміниться після війни, після Перемоги України. Зміниться  і Україна. Після Перемоги, Україна  стане   актив-
ним  суб’єктом   міжнародних відносин у світі. 

  5. Чому важливо знати історію? 
   Історія допомагає людині стати мудрішою, виховує любов до Батьківщини, патріотизм. Знання історії допомагає по-
новому поглянути на світ, вплинути на майбутнє країни. Взагалі, основна перевага історії в тому, що вона дає можливість вчитися на 

чужих помилках. Якщо народ не знає своєї історії і не несе за це відповідальності, то 
будь-хто може скористатися такою слабкістю і висвітлити історичні факти по-своєму, задля 
своїх інтересів, що досить часто й відбувається. Саме з цієї причини в Україні виникали супе-
речки з приводу того, чи потрібно визнавати голодомор 1932-1933 років актом геноциду україн-
ського народу (2005-2006рр.), чи варто проголошувати  І. Мазепу, С. Бандеру, Р. Шухевича 
національними героями (2010-2012рр.), чи доцільно знищувати пам'ятники комуністичних діячів (2014-
2016рр) та з багатьох інших питань. Усі ці непорозуміння  - наслідок незнання громадянами нашої краї-
ни історичних фактів, яке робить їх відкритими для будь-яких ідеологічних впливів. 
  Сьогодні українські освітяни та науковці приділяють велику увагу «історичній освіченості» молоді, 

запроваджують у навчальних закладах спеціальні курси, організовують заходи, спрямовані на виявлення рівня знань про історичні 
події, відгомін яких викликає резонанс у сучасному суспільстві.  
   Головна мета історичної освіти полягає у «навчанні вчитися» на помилках своєї країни, адже лише вміння усвідомлювати й аналі-
зувати історичні помилки допоможе запобігти їх повторенню. Саме це, на мою думку, є однією з головних передумов успішної розбу-
дови нашої держави. 
 

Отже, ліцеїсти, читайте уважно і зробіть правильний вибір на користь власної громадянської свідомості.  Затямте: 
«хто не знає свого минулого - не вартий майбутнього!» Тому вчіть історію України, дивіться історичні фільми, чи-
тайте книги, збагачуйте себе та свою свідомість, пам’ятайте героїв - сьогоднішніх і минулих. І тільки так ви будете 
сильними і розумними громадянами. І здобудемо перемогу на інтелектуальному фронті! Слава Україні! 

Яна Полікарпова, ІПФ-11  

    
 

   

Війна розділила наше життя на «до» і «після». Здавалося б, ще нещодавно ми були 
найщасливішими людьми: просиналися від звуку будильника зранку, а не сирен серед ночі; бігли 
до своїх класів по дзвінку у ліцеї, а не у бомбосховища, коли чуємо вибухи… І кожен мріяв, кожен 
планував щось своє. Як, наприклад, подорож ліцейського туристичного клубу «Стежинами Сон-
ця» до Харкову, яка мала відбутися у Жовтневий уїкенд.  

На жаль, ми не змогли відвідати це місто і зануритися у чарівну атмосферу столиці молоді. 
Але уявімо на хвилинку – а що, якби війни не було? Яким би був похід, що б ми змогли побачити? 
Давайте помріємо !  

 Харків вражає своєю масштабністю та красою. І для того, щоб у 
цьому переконатися, обов‘язково треба відвідати найбільшу за вели-
чиною в Україні площу Свободи. Тут гармонійно поєднується архіте-
ктура з красою природи. Я не здивована, що саме це місце є основ-
ним, де зазвичай проводяться масові гуляння та святкування. 

Щоб насолодитися прекрасними видами міста, ми би звичайно побу-
вали на крутому схилі з парку імені Шевченка в сторону вулиці Клоч-
ківської. Там знаходиться фонтан «Каскад» (неважко здогадатись, 
чому саме він так називається).  

Ми би прогулювалися вулицею Сумською, занурювалися б у ритм великого міста серед вели-
чних будинків з багатовіковою історією. Там і забуваєш, що знаходишся на сході України, коли 
бачиш будинки, що створюють атмосферу старого європейського міста. На цій вулиці знаходить-
ся Дзеркальний струмінь - ажурна альтанка і фонтан. Приваблює його романтичність і загадко-
вість, тому однозначно це місце було б нами відвідано. 

Чи хотіли б ви побачити 7 чудес Харкова? Впевнена, що так. А що, якщо я вам скажу, що усі 
їх можна побачити у одному місці? І це площа Архітекторів, що своєю сучасністю і нововведеннями користується популярніс-
тю не тільки у гостей міста, а ще і у його жителів. Ідеальне місце для побачень і зустрічей з друзями!  

Канатна дорога, відомий харківський зоопарк, сад Шевченка… У Харкові безліч чудових місць, які ми могли відвідати у 
поході. І хоча нам не вдалося це зробити цього року, я знаю, що скоро ми зможемо на власні очі побачити незабутній і мужній 
Харків. Треба тільки вірити і пам‘ятати, що все буде Україна! 

               Анна Страх, ІФ-11  

Стор.3 
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Спорт залишається дуже важливим навіть в умовах онлайн-навчання, як зараз. Адже це пок-
ращує не лише фізичний, а й психологічний стан. Фізичні навантаження знижують рівень стре-
су, збільшують рівень дофаміну та ендорфіну - гормонів щастя та задоволення, роб-
лять людину більш психічно стійкою та витриманою. Тож зараз слід скористатися 
будь-якою нагодою підтримувати свій рівень фізичного навантаження. І ось як це роб-
лять наші ліцеїсти.  
 

Долучайтесь і ви, будьте здоровими і щасливими!  Респект! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністр спорту ліцею 
2022-23 н.р.  

Анна Яковина, ФП-11  

 

Ліцейська молодь – невга-
мовна навіть у період онлайн-
навчання. Кожної середи у 
спортивній залі ліцею прохо-

 Увага! Ліцейська 
спільнота взяла участь 
у проведенні благодій-
ної акції "З вірою в 

серці", спрямованої на допо-
могу пораненим бійцям. Усього 

було зібрано 30194гр. Кошти 
були витрачені на придбання 
чоловічої білизни, шкарпеток, 
засобів гігієни, цигарок, напоїв 
та смаколиків для наших Захи-
сників. Залишок коштів у сумі 
2032 гр. передано для прид-

бання матеріалів для виготов-
лення окопних свічок. Дякуємо усім 

учням, батькам, вчителям, не-
байдужим містянам,  

які відгукнулися і взя-
ли участь у цій добрій 

справі.  

  

 
 
 
 

Через війну ми змушені навчатися дистанційно. І це правильно, бо треба берег-
ти власні життя. Та от часто трапляються в Internet думки, що дистанційна осві-
та не є ефективною і інтелект країни стає нижчим. Сумно, що є індивідуми, які 

не з’являються на уроках через власну лінь. Та я спробую декі-
лькома пунктами переконати, що навчатися варто у будь-яких 
форматах.  

Ти – українець! Ти є частинкою дивовижної нації (і це  не 
пафос, а крута реальність). Тож дивуй свою родину та навколи-
шніх своєю сумлінністю та здобутками (я маю на увазі не ство-
рення тобою космічних апаратів, а спробуй бути завжди на уро-
ках, більше прочитай та спробуй виконати д\з без помилок). 

Ти ж розумієш, що життя – плинне! І нашому поколінню продов-
жувати традиції, саме нам треба йти ВПЕРЕД, саме нам вчити 
інших.  А без розуму ні сокирою рубати, ні личака в'язати ( на-
род просто так не скаже). Без розуму не стати ні продавцем, ні 
трактористом, ні лікарем, ні слюсарем, ні вчителем…..  Тобі відомі Ліна Костенко (поетеса), 
Олександр Усик (боксер), Тарас Тополя (співак), Ада Роговцева (актриса), Іван Марчук
(художник), Сергій Жадан (письменник) та багато інших сучасних українців, які виконують 
свою справу на «Браво!». Вони – живі легенди, професіонали, взірці для наслідування. Я не 

закликаю тебе бути відомим. Не хочеш – не треба. Я відкрито натякаю, щоб ти виконував свою справу на 12 балів!  

Вважаю, що головне – бути не Великою людиною, а Людиною з великої літери! Тож виконуємо навчальні 
вправи і  РАЗОМ виходимо на уроки, бо «завтрашній день» - це наша з тобою відповідальна справа! 

Сергій Чернявський, СГП -10  

 

Дякуємо усім, хто долучився 
до збору матеріалів для виго-
товлення окопних свічок. 

Завдяки вам вдалося виготовити 
50 шт., а це орієнтовно 
від 150 годин тепла, 
світла + можливості 
закип'ятити воду.  

Для наших захисників це жит-
тєво необхідно! 

Тож давайте не зупинятися 
на досягнутому! Збір бляшанок, вос-
ку/парафіну та гофрованого картону 
триває! 

 
 
 


