
 

Кожного року свято першого 
дзвоника є особливим для ліцеїстів КОЛІ – 
приємно хвилюючим для десятикласників, 
які тільки вступають до дружньої родини 
ліцею, та радісним и теплим для учнів оди-
надцятих класів, адже за літо вони вже всти-
гли засумувати за своїми однокласниками 
та ліцейськими буднями. Цей день зали-
шиться незабутнім –  ласкаве вересневе со-
нечко, яке ніби теж вітає всіх з початком 
нового навчального року, букети осінніх 
квітів для вчителів, щирі усмішки, побажан-

ня від батьків та яскраві враження. Всі так довго чекали 
цієї урочистої миті, хоча й здавалося, що літо промайнуло 
майже непомітно. Свято першого дзвоника у КОЛІ зали-
шає у нас, ліцеїстів, тільки найкращі спогади, бо саме в цей 
день нас гостинно зустрічає рідний ліцей, чудовий педаго-
гічний колектив, друзі. Але ми, одинадцятикласники, тро-
хи печальні у цей день, адже це наш останній перший дзво-
ник. Вже через рік ми станемо зовсім дорослими, і в май-
бутньому на нас чекають відповідальні рішення, перемоги 
та невдачі, нові шанси. Тому в момент, коли на ліцейсько-
му подвір’ї голосно лунає верес-
невий дзвоник, ми всі як один ува-
жно вслухаємось в його веселу 
трель.  
  В День знань КОЛІ у ліцеїстів 
багато вражень та емоцій. Це час 
нових очікувань, добрих надій та 
безтурботного дитинства, в якому всім майбутнім випуск-
никам хочеться ще хоч ненадовго залишитися. Цей остан-
ній перший дзвоник, останній навчальний рік у ліцеї, як і 
останнє літо нашого дитинства, промайне як одна мить. 
Але ми збережемо цю мить у своєму серці. І, згадуючи в 
майбутньому наших любих вчителів, навчальні пари, лі-
цейську форму, найкращих друзів, дорогих однокласників 
та наше останнє перше вересня, ми будемо повертатись в 
цей час знову. В час, в якому ми можемо просто насоло-
джуватися своєю юністю та чудовими моментами в КОЛІ. 

   Скалєба Єлизавета, 

ФФ-11 

ЖОВТЕНЬ ,  2019 
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Цього року я вступила до КОЛІ на філологічний 
факультет. Ця подія стала для мене дуже важли-
вою, адже я мріяла навчатися саме тут. Мене 
переповнювали емоції не тільки під час здачі 
документів та вступних тестів. Я була приємно 
вражена і 1 вересня феєричною зустріччю деся-
тикласників на святковій лінійці. Учні 11 класу 
та весь педа-
гогічний ко-
лектив співа-
ли гімн ліцею 
і це було ду-
же зворушли-
во.Перші дні 
навчання бу-
ли дуже на-
сиченими. Особисто мені дуже сподобалось, що 
учні 11 класу називають десятикласників лагід-
ним словом "Чірікі". Взагалі, старшокласники, 
вчителі, технічний персонал зустріли новеньких 
дуже привітно. 

Вчителям окрема подяка за терпіння та розумін-
ня. Вони відповідають на будь-які питання щодо 
теми та пояснюють ще раз, якщо ти чогось не 
розумієш. А ще мені подобається ставлення вчи-
телів до нас, як до дорослої, самостійної люди-
ни.  

Наш класний керівник, Анна Дмитрівна, підтри-
мує нас не тільки у навчанні, а й у особистому 
житті. Дуже важливо, що ми маємо прекрасну 
людину, якій можна довіряти.  

Отже, мої перші враження від навчання у ліцеї 
дуже позитивні. Я сподіваюсь, що моє навчання 
буде успішним та емоційним! 

Терещенко Єлизавета, ФФ-10 
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19-22 
вересня в Залізному Порту прохо-
див зліт ліцейського туристично-
го клубу "Стежинами сонця ". В 
комфортному хостелі скинули 
свої рюкзаки 45 учнів та загарто-
вані керівники клубу. Незважаю-
чи на низьку температуру, деякі 
сміливці все ж вирішили поплава-

ти в морі. А далі – змагання: конкурс малюнків 
на асфальті, де кожна з 4 команд 
мала змалювати 1 з 4 регіонів 
України та представити його. Ве-
чір промайнув у веселій компанії 
туристичного товариства. В субо-
ту відбувся день змагань, 4 коман-
ди з гордістю виборювали перемо-
гу, як у спортивній естафеті, так і 
в кулінарному конкурсі. Ввечері 
ми всі зібрались біля вогнища для 

підбиття підсумків. Були на-
городжені команди та відбу-
лася Посвята у туристи учнів 
11 класів. Почесний ритуал 
завершили виступи учасників 
команд. В цю міні -концертну 
програму входили пісні під 
гітару, сценки та танці. Остан-
ній день в Залізному Порту 
був досить спокійним: ми зби-
рали речі та знаряддя, готува-
лася фірмова солянка Віктора 

Михайловича,  знову фото на згадку... Поверну-
лися ми щасливі, енергійні, готові до інтелектуа-
льних перемог на уроках. Як здорово, що ми зіб-
рались на березі осіннього моря!                              
Короваєнко Поліна, ФФ-11 

 

  

  Поміж багатьох свят у кален-
дарі є день, коли настрій усієї 
країни особливо піднесений і 
радісний. Це День працівників 
освіти, це день наших вчи-
телів. Саме в цей день подяка 
улюбленому педагогу звучить 

по-особливому. А в еру нових технологій, услід за гас-
лами «Діджиталізація освіти» і «Країна у смартфоні», 
акторська команда ліцею подарувала концерт у фор-
маті «КОЛІ у  смартфоні». 
В актовій залі зібрався весь 
педагогічний колектив, всі 
учні.  На розсуд були пред-
ставлені веселі до сліз 
сценки, чудові пісні у ви-
конанні дівчат-
одинадцятикласниць, а та-
кож запальні танці, які нікого не залишили байдужи-
ми. Чудовий настрій і заряд енергії отримали в цей 
день всі. Під час концерту відбулося підведення під-
сумків конкурсу кращих фото з учителями ліцею, най-
яскравіші фото були представлені на святі. Перемогу в 
цьому конкурсі здобув БХ-10(класний керівник 

Логінова Юлія Ігорівна). 
Вітаємо! 

Для нас велике щастя ма-
ти вчителів добрих, 
щирих, які навчають бути 
Людиною. Велике щастя 
мати мудрих, талановитих 
наставників, які уміло 

передають свої знання та вміння. А найбільше щастя 
для вчителя – бачити у своїх учнях продовження себе. 
Зі святом вас, любі вчителі! 

                                             Єфімова Тетяна, ФФ-10 

 
Вінниця - один з найкомфортніших обласних центрів України. Охайність міста і вдала 
спроба його очільників і мешканців зробити з міста "цукерку" виправдала себе. Він-
ниця є містом, в яке постійно хочеться повертатися. Вона - чи не єдине місто, яке хо-
четься любити не за красу архітектури, а за його прагнення стати найкращим. 
Ми, ліцеїсти, мали змогу декілька днів побути вінничанами, жити в шаленому ритмі 
європейського міста. 
Вінниця зустріла нас легкою прохолодою і приємними сонячними 

променями, які обіймали нас впродовж всієї екскурсії. Протягом всіх чотирьох днів ми 
відвідали музей-садибу М.І.Пирогова та його церкву-усипальницю, ставку Гітлера 
"Вервольф", славнозвісний фонтан "Рошен", музей Повітряних сил Збройних Сил України 
та музей "Автомототелефоторадіо". Поїздка була пронизана гарною дружньою атмосферою 
та приємними моментами. 

Єфімова Тетяна, ФФ-10 
 



Стор

15 жовтня  відбувся Покровський щорічний ярмарок. На 
столах – кулінарні шедеври, кон-
сервація за авторськими рецепта-
ми, фрукти, сало, бутерброди, ва-
реники…було весело, радісно й 
смачно!. Активними були усі учні 
КОЛІ. Одні 

– продавали, інші – купували,  
сміялись, а ще жартували. Хлопці 
та дівчата проявили  організатор-
ські здібності, естетичні смаки, 
вміння презентувати свій товар та 
орієнтацію в ціновій політиці. За 
результатами виторгу I місце – МФ10,11; II місце – 
ІПФ10,11; III місце-ХЕФ10,11. Загальна сума виторгу 
становить 7993грн., яка буде витрачена на поповнення 
ліцейської костюмерної—придбання комплект суконь.           

 Від редакції «КОЛІ+Я» 

Ліцейське життя дуже 
різноманітне й насичене. І ось-
нещодавно всі учні КОЛІ до-
торкнулися до світу мистецтва, 
відвідавши театр «Академія 
руху».На сцені відбувалася 
справжня магія. Експресивна 
гра акторів у поєднанні з класичною музикою та грою 
світлом справили неймовірні враження від драми 
«Маленькі трагедії»за мотивами О.Пушкіна «Моцарт і 
Сальєрі». Безумовно, театр-це місце, де відпочиваєш 
душею і тілом, місце, куди хочеться повертатися знову 
і знову .... 

                                                         Здор Альона, ФФ-10 

 

13 вересня 2019 року у Криворізькому обласному ліцеї-інтернаті для сільської молоді від-
булося спортивно-розважальне свято з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. 

Щороку навчальний заклад привертає увагу своїх учнів до пропаганди здорового способу 
життя та турботи про збереження і зміцнення здоров’я. Цьогоріч 
свято розпочалось урочистою лінійкою, де  лунали вітальні слова. 
Після чого весь ліцей разом пішов до річки.  

Кожний факультет сумлінно готувався до спортивного свята, само-
стійно обираючи  яскраве оформлення для своєї команди, цікаву атрибутику. Також учас-
ники завчасно підготували оригінальні назви команд та вітання. Учні з великим ентузіаз-
мом брали участь у різноманітних цікавих ігрових естафетах, а активні вболівальники пос-

тійно підтримували свої команди гучними оплесками. Жага до перемоги читалася на облич-
чях учасників, а хвиля їхнього позитиву, потужна енергетика і спортивний азарт заряджали 
всіх присутніх на впевненість та відмінні результати. Доброзичлива та привітна атмосфе-
ра—від початку до кінця такого масштабного свята. Як символ здійснення мрій, добра, ми-
ру, дружби у небо злетів ліхтар бажань. Традиційно було визначено фаворитів у конкурсі 
яскравих стіннівок, на яких кожна група закликала до здорового способу життя. 

Цього дня не було переможців і переможених, адже першість здобули здоров’я, краса, непохитна воля і, звичай-
но, спорт! Всі команди були відзначені теплими вітаннями, що додали наснаги для нових звершень та підкорення 
нових вершин! І хай збуваються всі бажання!     

                        Єгорова Дарія, ФФ-10              

Напередодні свята Дня вчителя, учні 
11 класів усіх факультетів мали змогу 
відчути себе вчителями та провести 
уроки  з учнями 10 класів. Для когось 
це була можливість відпочити і відда-
ти керівництво в руки учнів, а для ко-

гось можливість відчути всю відповідальність та серйо-
зність професії вчителя.  

Але наші викладачі також не залишились без уваги! Учні 
підготували їм різноманітні завдання, які вони мали викона-
ти за певний час, провели для них уроки та цікаві віктори-
ни. Таким чином вчителі знову побували в ролі учнів і зга-
дали як це.Загалом, День самоврядування сподобався всім. 
Море емоцій та досвіду отримали як учні ,так і вчителі. 
Дякуємо за такий день!                 Марета Руслана, ФФ-11 

 

Всіх 
лі-
цеїстів об’єднало  не тільки спільне місце на-
вчання, але і недавня грандіозна подія - вибори 
Президента ліцею. Не дивлячись на різних обра-
них учнями кандидатів, у залі під час дебатів 
наче віяло почуттям єдності та підтримки. Серед 
бажаючих зайняти найважливішу посаду не було 
ні "гірших", ні "кращих"; всі пропозиції, як і самі 
кандидати, були по-своєму особливими. Зі щи-
рими побажаннями кандидатам на дебати завітав 
Ніколаєнко Олег, Президент ліцею 2018-2019. 

      Перемога Станіслава Плохого стала приводом для гордо-
сті всього художньо-економічного факультету і ще однією 
щасливою подією в життєвому циклі ліцею. Вітаємо! Прези-
дент КОЛІ 2019-2020 Плохий Станіслав – (ХЕФ-11), Пре-
м’єр-міністр ліцею Собчишен Анатолій (ІПФ-11). 

 Склад Кабінету Міністрів: 

Міністр освіти і науки:   Семенов Іван (МФ-11);Міністр юс-
тиції та правозахисту дітей: Коротиш Катерина (ІПФ-11);  
Міністр спорту і охорони здоров'я    Грицай Ілля (ІФ-
11);Міністр інформації:  Маслов Назар (МФ-11);Міністр 
культури та дозвілля:Гуманенко Вікторія (ІФ-10), Мелетич 
Ілля (БХ-11),Волонтер ліцею: Воєнна Софія (ФФ-10) 

 Воєнна Софія, ФФ-10 
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06.09 – 14.09 проходив 
тиждень Олімпійського 
руху, присвячений Дню 
фізичної культури і спор-
ту. Учні ліцею взяли ак-
тивну участь у змаганнях 
із силової підготовки, 

волейболу, футболу. Хто сильніший та вправніший, 
з’ясовували учні 10-11 класів. Спортивне життя КОЛІ 
розпочато! Вперед! 

11.09 шквал емоцій викликала товаристська зустріч з 
футболу між юнаками 10 – 11 класів з рахунком 13:1 
на користь збірної 11 класу. Після гри команда перемо-

жців підтримала збірну 10 класу та підказала декілька 
важливих моментів у футбольній грі.  

10.09 у змаганнях із силової підготов-
ки свою фізичну витривалість та на-
полегливість продемонстрували всі 
юнаки ліцею. За результатами збірної 

10 класу – 154 підтягувань на турніку, 
збірна 11класу – 177 підтягувань. Ві-
таємо серед учнів 10 класів з 1 місцем  
Бабаєва Данила –ФМ (24 підтягуван-
ня, з 2 місцем Бердюгіна Антона ХЕФ 
та Капусту Івана ФМ ( по 21 підтягу-

ванню). Серед учнів 11 класів призові місця виборо-
ли :1 місце- Римарчук Ярослав ІФ ( 31 підтягування), 2 
місце- Грицай Ілля ІФ та Копильченко Євген ІПФ( по 
22 підтягування). Переможці нагороджені грамотами та 
медалями.  

14.09.2019 збірна команда ліцею 
виборола І місце в легкоатлетич-
ній естафеті на першість Покров-
ського району, присвяченій Дню 
фізичної культури і спорту.  

 

Склад 
команди: 

1.Кумоньок Анастасія, ХЕФ-11 
2.Глушко Марія, ХЕФ-11 
3.Семенов Іван, ФМ-11 
4.Запорожець Олександр, ФМ-11 
5.Терещенко Ярослав, ФМ-11 
6. Ертман Максим, БХ-11 
7.Царьова Надія, БХ-10  
8. Лагода Ганна, ІФ-10 
9.Мухін Андрій,  ІПФ-10 

 

 

А 12.09 пройшли товари- стські 
змагання з волейболу серед дівчат та хлопців. 
Грали всі, хто любить волейбол. Гравці намага-
лись продемонструвати свої силу та спортивну 
ініціативу, щоб попасти в збірну ліцею для уча-
сті у змаганнях вищого рівня.  

 

2.10 у гуртожитку ліцею відбувся турнір з шахів серед юнаків 10-х класів. 
Суддею турніру був Баштанник Денис (МФ-11). Гра була цікавою та на-
пруженою. В півфінал вийшли: Перетяка Олег (МФ-10), Мацишин Вла-
дислав (МФ-10), Дубина Артем (МФ-10), Карпенко Віталій (БХ-10). За 
результами гри вибороли 1 місце - Карпенко Віталій, 2 місце - Мацишин 
Владислав, 3 місце- Перетяка Олег. Вітаємо переможців 
та учасників гри!  

10.10збірна команда ліцею в змаганнях з легкої атлетики на першість міста Кривого Рогу ввійшла в «десятку» 
кращих команд міста ( в загальному заліку вибороли 8 місце серед 18 команд). Склад команди: 

1.Кумоньок Анастасія, ХЕФ-11 
2.Глушко Марія, ХЕФ-11 
3.Семенов Іван, МФ-11 
4.Запорожець Олександр, МФ-11 
5.Терещенко Ярослав, МФ-11 
6. Ертман Максим, БХ-11 
7.Грицай Віктор, МФ-10 
8. Лагода Анастасія, ІФ-10 
9. Мухін Андрій,  ІПФ-10 
10. Бессонова Софія, МФ10 

І нехай до олімпійських рекордів вам ще далеко, але у кожного є своя олімпійська висота, своя олімпійська 
сходинка. І головне – вірити у свої сили, мати велике бажання досягти успіху! 

                                                                          Керівник клубу «Олімпієць» Оліхнович Наталія Вікторівна 


