
 
 

 

Стор.1 

ТРАВЕНЬ ,  2022 

Мої БХ-шечки! Швидко пролетіли два роки навчання у  

ліцеї. Дякую за емоції, переживання, хвилювання і позитив, які ви 
дарували мені щодня. Сміливо ступайте на стежку дорослого життя! 
Ідіть за своєю мрією і не відступайте! Знайдіть щастя у житті і не         
відпустіть його!  Будьте завжди налаштовані на перемогу, зберігай-

те у серці віру в себе і любіть життя! Сумуватиму за вами 
та завжди чекатиму у гості!  Щасливої долі!                                                                                  

Мої найкращі, найчарівніші та найрозумніші діти!!! 
Як одна мить, пролетіли ці два роки. Філфак, для мене ви                      
по-особливому рідні та дорогі! Ви - це краса та тендітність, енергія й        
креатив, інтелект та артистизм! Я дякую вам за радість та щастя, які ви 
дарували мені кожного дня!!! Ідіть упевнено до своєї мети, узявши із 
собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей та непе-

реможний настрій. Я упевнена у ваших перемогах 
та звершеннях, бо ви кращі з кращих! 

Дорогі мої Знатоки! Ліцейські роки добігають кінця. 
Перед Вами нові дороги і нові відкриття! Я від щирого серця  
бажаю Вам радості, шаленого успіху, невичерпної енергії,      
сміливих мрій, здійснення найпотаємніших бажань і обов’язково 

перемог під мирним небом! Будьте сміливими, адже     
сміливі завжди мають щастя! У добру 
путь, любі випускники! 

   З останнім дзвоником відходить у минуле     
ліцей, відкривається нова  сторінка життя. Бажаю, 
щоб все, що на ній буде написано, було чистим і світлим. Нехай 
здійсняться найсміливіші дитячі мрії, амбітні плани стануть    
реальністю. Бажаю впевнено йти вперед, не боятися              
перешкод  і  чекати від життя тільки позитиву!  

 Успіхів Вам, мої любі діти!               Ваша Л.В.  

 Зовсім недавно ви переступили поріг       
ліцею. І мені не віриться, що сьогодні ви залишаєте його стіни  
назавжди. Хочу побажати вам світлої дороги, будьте вільні,       
незалежні, впевнені в собі! Нехай ваше життя наповниться новими 
емоціями, звершеннями, ідеями. Зміцнюйте свої крила і 

летіть до своєї мрії, не бачачи перешкод.   Вітаю вас 
із закінченням ліцею!     

Мій любий друже, вітаю тебе зі святом і бажаю, щоб  
на терезах твого життя завжди перемагало добро,                
справедливість, чемність. Радій життю, вір у чудеса і частіше 
посміхайся. Хай у твоєму майбутті поруч будуть  вірні друзі        
й  дорогі серцю люди.  

                             Щасти тобі! 



 

 

Життя триває, і кожен намагається знайти своє призна-
чення, свою зірку у небі, адже шлях людини - це наче 
Чумацький Шлях, такий загадковий і сповнений падінь. 

Сьогодення кожного українця схоже на бойовий трилер. 
Ми стали свідками події, яка сколихнула життя кожного. 
Раніше я мріяла про друзів з різних куточків світу,    
сьогодні ця мрія збулась, але не так, як хотілося. Біль-
шість були вимушені виїхати за кордон через війну. 
Важко, боляче, але ми віримо у скору зустріч. 

А незабаром почнеться інтелектуальна битва. Екзамени, мандраж і вступ. Знаю, що за-
раз багато випускників мають моральне виснаження і тривогу. Цей набір знатно заважає 
нам спокійно готуватись до іспитів, руки таки опускаються і навчання йде на другий план, 
у голові тільки одне: «Най буде мир і спокій». Я часто 
мріяла про свій перший день в універі, про групу одно-
думців… поринути з головою у світ універського життя. 
Та  в одну мить життя повернуло в інше русло.  

  Ми - українці, тому не маємо здаватись. На жаль, нав-
чальний рік ми закінчимо  дистанційно. І давайте усі 

разом зіжмемо кулачки і загадаємо бажання: «Хай буде мир і нові знайомства в універі». 
І я кажу: «Привіт, Універе, ти зачекався на нас усіх. Друже, ми не дамо тобі сумувати, 
адже ми у твоїх стінах будемо навчатися, щоб потім будувати нову країну, нове життя. 
Наш розум стане запорукою нової незалежної України». 

Терпіння усім нам, і все у нас вийде! Люблю і обіймаю кожного. Рідний ліцею! Я не кажу "Бувай", я кажу          
"До зустрічі!", бо скоро ми завітаємо до рідних класів у гості або ж перестрінемося на зупинках до свого Універу.  

Назавжди ваша Булаткіна, ФП-11 
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  Я пам'ятаю, як вперше побачила ліцей. Це були незабутні емоції. Спочатку було страш-
но, адже це початок чогось нового, але потім я поринула у ліцейське життя з головою,   
познайомилася з дівчатами у гуртожитку, учителями, однокласниками та зрозуміла, що це 
моя друга сім'я.  

 Перші тижні було важко, тому що далеко від дому, рідних, 
але я не пожалкувала про свій вибір, адже що може бути  
краще, ніж вечори на стадіоні, де учні ліцею грають на гіта-
рах, співають та танцюють? І це все було згуртовано, ніхто 
нікого не цурався, ми були одним цілим. Це найтепліші спога-
ди   напевно.  
Коли я була "чіріком", то намагалась сама все дізнаватись, я 
боялась щось у когось запитати, але це неправильно.            
У нашому ліцеї нереальна атмосфера згуртованості, ми    
завжди готові допомогти один одному. 
Мені подобались посиденьки в гуртожитку по вечорах,      
збирався весь наш перший поверх і ми обговорювали все на 
світі. Вихователі часто підіймали важливі теми, робили нам 
міні-свята. Ми дуже вдячні їм за підтримку, без них не було б поряд-
ку та теплої атмосфери. 
Ще пам'ятаю перше враження про "столовку": чесно, дуже важко 
прокидатися о сьомій ранку (признаюся: я не вставала), щоб посні-

дати.  Але з часом можна ввійти в цей режим.  
А ще на вихідних днях разом з вихователями ми переглядали фільми або ж відвідували різно-

манітні виставки та цікаві місця Кривого Рогу. Це той момент, коли ти вчишся  і рахуєш ті 5 днів, 
щоб відпочити. Але все одно навчання притягувало нас навіть у наші вихідні. Без цього ніяк.  

Я можу з упевненістю сказати, що це були мої найкращі 2 роки.  

Дякую тобі, КОЛІ! Люблю вас, ФФ-банда! Ви  залишили у моєму житті купу 
спогадів та фото напам'ять. Назавжди в серці. Дуже тяжко прощатися…  

 Вікторія Марухніч, ФП-11 

 

 
 

 З кожним днем ми все ближче і ближче до закінчення цього навчального року.    
Цього року на долю українського шкільного світу випало чимало випробувань. Війна…   
знову дистанційка… без останнього дзвоника, без випускного… А так хочеться шкільного 
галасу, розмов про те-про се… Рідні наші випускники КОЛІ, ми так мало були разом, але 

стали одним цілим. Бажаємо з усмішкою згадувати свої ліцейні роки, попереду не 
боятися перешкод, завжди підтримувати та допомагати людям.  Сміливості, щастя, 
удачі, менше сумнівів, хай життя дарує вам купу приємних сюрпризів, розширюйте 
межі своїх можливостей, ніколи не втрачайте віру та надію, робіть те, що вам до вподоби, і сміливо йдіть вперед!           
Не бійтеся помилятися, кожна помилка - це досвід. Зробіть правильний вибір і досягніть тих цілей, які ви собі      

поставили! А двері КОЛІ назавжди відчинені для вас!                                                                Анна Приходько, ФП-10 
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Нещодавно мріяли про випускний вечір, планували своє майбутнє та 
просто насолоджувались останніми місяцями навчання у ліцеї. Але 
ніхто не міг уявити, що одного дня усі плани та мрії щезнуть в одну 
мить, і на меті залишиться тільки вижити і вберегти рідних. З почат-
ком війни, не довго думаючи, батьки мене відправили у більш  без-
печне місце за кордон. Тут дуже привітні люди, допомагають, підтри-
мують, але тут для мене все чуже. Зі сльозами на очах я згадую своє  
1 вересня у КОЛІ, Посвяту у ліцеїсти, підготовку до «КОЛІ має      
талант» та багато різних моментів ліцейського життя. На жаль, у 
цьому щасливому ритмі ліцейського життя час промайнув дуже   
швидко. Та на початку вересня я не могла уявити, що моє шкільне життя закінчиться саме так: без 
обіймів ліцейських друзів та вчителів, без пісень з моєю філфак-бандою та іншими факультетами 
на останньому дзвонику … Пишу й втираю сльози.. але я повернусь! Випускники-2022, пропоную 
усім після перемоги України повернутися і завітати до рідного КОЛІ аби влаштувати                   

загальноліцейську  зустріч!   Обіймаю МІЦНО-МІЦНО і до скорої зустрічі!                Ангеліна Черноусько, ФП-11 

    
 
 

  КОЛІ – це місце, де збуваються мрії, де працюють найкращі педагоги і навчаються талановиті  діти. 
Різноманітні свята, конкурси, змагання, посиденьки з класом або ж поверхом гуртожитку не тільки формують командний 

дух, а й навчають жити разом у дружбі, з компромісами, не 
залишаючи на виживання.  
   Особливе місце у моєму серці займає туристичний клуб 
«Стежинами сонця». Туристичні злети та походи – це,     
мабуть, найкраще, що чекає на ліцеїстів. Це така собі школа 
самостійності, загартування моралі, гармонії не тільки люди-
ни з природою, а й соціальної рівноваги. Бракує слів, щоб 
описати свої емоції від подорожей. То гори, то море, то при-
вал, то гітара біля вогнища і усі волаємо наші улюблені пісні, 
то квести по Львову, то Одеса-мама… І кожна поїздка, як 
вперше. За емоціями не помічали ні дощу, ні холоду, ні вто-
ми, а    волали пісні і долали кілометри. І лише у потязі додо-
му, відкинувши ноги на полиці, прокручуєш кіно-подорож і 
думаєш: «Супеееер!». 
  Я вдячна вчителям за ті знання, які вони нам дали, за те, 
що робили навчання не лише цікавим і корисним, але і    
приємним. Окремо хотіла подякувати класному керівнику 
Грицай Юлії Вікторівні, за допомогу і турботу, за мудрі пора-
ди, за справедливість і підтримку в усьому. 
  Я вдячна керівникам і організаторам «Стежинами сонця» за 

можливість поєднатись з природою, і якби мені випала нагода ще раз подорожувати з клубом, я б без вагань погодилась.      
Неможливо відмовитись від того, у що закохався назавжди! 

   Ці два роки пролетіли з шаленою швидкістю, але кожен момент, пов'язаний з КОЛІ, я запам'ятаю на все життя. Не 
хочеться прощатися з ліцеєм, який за невеликий проміжок часу став другою домівкою. І з гордістю можу сказати, що ні 

на хвилину не пожалкувала, що вступила до цього закладу. Прощавай, рідний КОЛІ, сподіваюся, що в майбут-
ньому ще зустрінемось, щоб згадати веселі перерви, цікаві уроки та найкращі моменти двох років.                              

                                                                                                                                      Анастасія Фесенко, ФП-11 
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Тут люди  дихають свободою, тут боронять рідний край, тут 
лани широкополі, тут мова солов'їна... Це все моя Україна! 
Така прекрасна, незалежна й рідна, моя єдина і найкраща Бать-
ківщина, в якій живе велика родина КОЛІ.  
Особисто мені цей унікальний навчальний заклад дав змогу  
вирішити одне з головних завдань у житті кожної людини – пізна-
ти себе та зрозуміти своє призначення. Тут усе по-серйозному: 
кожен з нас несе певну відповідальність від учня до президента 
ліцею. Наш ліцей – це чудова змога знайти справжніх друзів на 
все життя, що завжди підтримають і допоможуть порадою у  
будь-якій ситуації. І ось в ці останні дні, не зважаючи на всі труднощі, що навалилися на наші голо-
ви, згадуються лише найкращі і найщасливіші    моменти, проведені у колі ліцейних друзів. І куди б 
нас життя не закинуло, завжди захочеться згадати щасливі хвилини у стінах ліцею. 
То ж зараз потрібно не гаяти час, а цінувати моменти сьогоднішнього «буденного» життя, що вже 
скоро стане святом у наших споминах. Звісно, цього всього  не було б, якби не наші старші друзі, 
наставники, вчителі та вихователі, бо саме вони об'єднують нас, саме вони вміють розгледіти у нас 

те, що робить нас оригінальними.  КОЛІ – моя родина, яка залишиться у серці назавжди! КОЛІ – це Україна!                
І пам'ятайте, поодинці ми не такі сильні, як разом! Сила в єдності!                                        Яна Полікарпова, ІПП-10 

Дорогі випускники-2022! Попереду у вас доросле життя, відповідальні кроки!  

КОЛІ відпускає вас у світ з гідним багажем знань і вмінь. І в якій би країні ви не опинилися, пам’я-
тайте, що дорога додому – найрідніша! Живіть у безпеці, подивіться світ, розвивайтеся будь-де, 
але повертайтеся додому!  Ми єдині!  МИ – це Україна!  Кожна моя планета – це символ космічних 
успіхів для ваших перспектив. Гарного здоров’я, наснаги та здійснення мрій!                        

 З любов’ю – керівниця клубу «Олімп» Наталія Оліхнович  
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Ліцеїсте!  
Цей навчальний рік був відповідальним та                                  

насиченим  яскравими емоціями! Всі добре вчилися                    
й багато працювали. Тож пора відпочити.  

    Бажаємо вам мирних канікул, приємних емоцій  
та вдалого вступу у вищі навчальні заклади! 


