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Російська мова та література 

ІІ м. Роль Олександра, ІФ10   Шагала А.І., Сінєгіна С.М. 
Географія 

ІІІ м. Маломуж Володимир, ХЕФ11  Коваленко С.І. 
ІІІ м. Ріжко Олександр, ХЕФ11  Коваленко С.І. 

Українська мова та література 
ІІ м. Вако Анна, ІПФ10  Грицай Ю.В. 
ІІ м. Здор Олена, ФФ10 Турукало Т.Б., Логінова Ю.І. 
ІІІ м. Нечай Марія, ІФ11 Логінова Ю.І. 
ІІІ м. Капітан Сніжана, ФФ11 Турукало Т.Б., Грицай Ю.В. 
ІІІ м. Шпурік Анна, ФФ11 Турукало Т.Б., Грицай Ю.В. 

Історія 
ІІІ м. Радченко Катерина, ІПФ10  Мироненко В.В. 
ІІІ м. Нигода Вікторія, ІПФ10  Мироненко В.В. 

Біологія 
ІІ м. Плакідін Сергій, БХ10  Яковенко З.М. 
ІІІ м. Рют Валерія, БХ10  Яковенко З.М. 
ІІІ м. Сільченко Марина, БХ11  Яковенко З.М. 
ІІ м.  Лейченко Діана, БХ11  Яковенко З.М. 

Математика 
ІІ м. Баштанник Денис, МФ11  Семенко О.М. 
ІІ м. Ткачук Іван, МФ10  Юша Н.Л. 
І м. Пазюка Олег, МФ10  Юша Н.Л. 

Англійська мова 
ІІІ м. Марков Микита, ІФ11   Швидка О.Д. 

Фізика 
ІІ м. Іонова Юлія, МФ11    Балабаєва Л.В. 
ІІІ м. Ткачук Іван, МФ10   Ржепецький В.П. 

Хімія 
 І м. Бойко Василина, БХ11 Лавріщева Н.О.         
ІІІ м. Бондаренко Марія, БХ11 Лавріщева Н.О.         
ІІІ м. Лейченко Діана, БХ11 Лавріщева Н.О.         
ІІІ м. Плакідін Сергій, БХ10 Левченко Н.М.  
 ІІІ м. Запорожець Дмитро, БХ10  Левченко Н.М. 

Вітаємо переможців конкурсів! 
Районний конкурс з української мови ім. П. Яцика 

І м. Нечай Марія, ІФ11  Логінова Ю.І 
ІІІ м. Вако Анна, ІПФ10  Грицай Ю.В. 
ІІІ м. Здор Олена, ФФ10  Турукало Т.Б., Логінова Ю.В. 

Районний конкурс з української мови та літератури ім 
Т.Шевченка   

ІІІ м. Єременко Анастасія, ФФ10 Турукало Т.Б., Логінова Ю.В. 
Міський конкурс МАН «Проба пера» 

І м. Гриша Анастасія, ФФ10  Грицай Ю.В. 
ІІ м. Марков Микита, ІФ11 Логінова Ю.І. 

28 листопада відбулась надзви-
чайна подія, на яку чекали всі 
десятикласники - Посвята у 
ліцеїсти! День за днем учні своїм 
навчанням доводили, що гідні 
цього почесного звання. І ось ця 

мить настала. Світло софітів привідкриває таємничий 
занавіс феєричного концерту, на сцені з'являються ве-
дучі, випускниці 2014 та 2018 років. Важливі слова при-
вітання від директора КОЛІ та промовляння клятви 
ліцеїста додали урочистості та відповідальності. Були 
приємними вітання Прези-
дента дитячого творчого 
об’єднання «КОЛОС» Плохого 
Станіслава.  Енергійні, творчі, 
розумні хлопці та дівчата, 
промовляючи клятву ліцеїста, 
обіцяли дотримуватись Ко-
дексу ліцеїста,  присягали лю-

бити ліцей та примножувати його 
наукові та спортивні досягнення. 
А ми, майбутні випускники, відчу-
ли приємне дежавю. Рік тому ми 
промовляли ці слова та отримува-
ли унікальні значки ліцеїста.Та 

кожного року гімн ліцею співає вся ліцейська громада. А 
далі - грандіозний концерт, створений здібною молоддю 
КОЛІ. Багато хто з новоспечених ліцеїстів отримали 
можливість проявити 
себе та продемон-
струвати свої таланти. 
Запальні танці      
біолого—хімічного 
профілю, пісні у вико-
нанні учениць філо-
логічного з супрово-
дом дівчат історично-
правового профілю , неперевершений флешмоб 
профілю іноземної філології. Креативністю відзначили-
ся учні художньо-економічного профілю, заспівавши 
пісню під акомпанемент пластикових стаканчиків, що 
світилися у темряві. Тож сцена ПК «Центральний» була 

переповнена яскравими, неза-
бутніми виступами. А цей день зали-
шиться в нашій пам'яті надовго! Ти – 
ліцеїст! А значить, це назавжди! 

Vivat , KOLI! 
Короваєнко Поліна, 

ФФ-11  



 
Ми всі живемо в XXI столітті - епосі 
швидкого технологічного та еко-
номічного росту, постійних умов 
функціонування, що змінюються. 
Тому вміння швидко лаконічно 
презентувати свої думки, адаптува-
тись до нестійких умов є надзвичайно важливим. 07.11.19 
учасники ліцейського клубу дебатів під час свого відкрито-
го засідання обговорювали тему «Бодіпозитив — виправ-
дання для ледачих». Гравці проявили свої вміння  логiчно 
та критично мислити, помiчати протирiччя, здавалося б,  в 

найдосконаліших твердженнях, пере-
конливо доводити свої думки та пог-
ляди. Гра виявилась надзвичайно 
цікавою та захоплюючою, спікери 
обох команд добре володіли інфор-
мацією та могли чітко висловлювати 
свої думки. По закінченню гри  гляда-
чі мали змогу задати питання обом 

командам. Перемогу здобула команда «Ствердження». Жу-
рі відзначили Вако Анну та Іолкіну Софію, як кращих грав-
ців у демонстраційній грі. Щиро вітаємо всіх учасників гри! 

А 13.12.19 на черговому засіданні клубу «Дебати» розгоріла-
ся суперечка щодо обговорення цікавої та водночас гострої 
теми - «Смертна кара повинна бути відновлена». У залі зіб-
ралось чимало глядачів, очевидно, що це питання їм небай-
дуже. Команди були переконливими, висвітлювали важливі 
аспекти щодо теми гри, лаконічно відповідали на запитан-
ня команди-опонента та глядачів. За 
підсумками гри було визначено перемо-
жцями команду «Ствердження».  Звання 
«Кращий гравець дебатів» було присвоє-
но Голгановій Поліні.  

Будьте певні, що людина, яка пройшла 
школу дебатів, матиме безперечну пере-
вагу перед іншими громадянами, бо на її боці буде сила 
знання. Ви зможете організовувати свій процес мислення, 
викладати думки ясно, чітко, ефективно та переконливо. 
Тож не прогавте свій шанс! Долучайтесь до дебатів! 

 Єфіменко Тетяна, ФФ-10 

День української писемності та мови – 
державне свято, яке щороку відзнача-
ється в Україні з 9 листопада 1997 року. 
За православним календарем — це день 
вшанування пам’яті преподобного Не-
стора-літописця, з якого, на думку дос-
лідників, і починається писемна украї-
нська мова.                                                                   

Щорічно, у цей день, 9 листопада, відбувається урочисте 
покладання квітів до пам’ятника Нестора-літописця. А з 
2000 року надзвичайно цікавою є традиція всеукраїнсько-
го масштабу – «радіодиктант», у якому можуть взяти 
учать всі бажаючі. 

 Щорічно у цей день стартує конкурс імені Петра Яцика, в 
якому за першість змагаються 
знавці української мови з усього 
світу, а кількість учасників вимі-
рюється у мільйонах. На нашу 
думку, такі заходи є важливими 
для становлення національної 
свідомості. Актуальними є челе-
нджі на знання та підтримку української мови. Вона мело-
дійна, чуттєва, неповторна. Вона – бренд України! 

Не оминуло свято й наш ліцей.  В актовій залі учні приго-
тували дуже цікаву програму. Знавці української мови 
проявили свої знання у бліц - запитаннях. Актори додали 
до свята нотку гумору. Життєві та звичні кожному ліцеїс-
ту мовні ситуації, спонукали до запам’ятовування грамот-
ного контенту. Жарти про виконання домашнього завдан-
ня потішили усіх глядачів.  Вчителі також проявили свою 
фантазію, отримавши завдання з  ситуацією. Здається, що 
у всіх присутніх залишився теплий спогад про цей день, 
який став нашою історією. Долучайтесь до грамотних 
користувачів українською!                                                                  
Здор Альона, ФФ-10                                                                                 
Єгорова Дарія, ФФ-10  

 

 

12-13 листопада в ліцеї відбувся щорічний конкурс «Ліцей наш має 
талант»!!! Знаходячись на ньому, я ще раз впевнилася, що в КОЛІ навчаються талановиті діти. 
Суть цього конкурсу в тому, щоб відібрати кращі номери для виступу на величній сцені Пала-
цу культури «Центральний» в день Посвяти в ліцеїсти.  

 Ведучою була наша неперевершена (педагог-організатор) Анастасія Сергіївна. А наше незмін-
не журі оцінювало виступи по 12—бальній системі. Ох, як на уроках.  

Подивитись на виступи конкурсантів прийшло дуже багато дітей. Звичайно, більшість з них завітали, щоб підтримати 
виступи своїх однокласників. Було вражаюче, іноді навіть мурахи по шкірі пробігали, коли після виступу класу «група 

підтримки» вголос вигукувала свої факультети: «ФілФак!», «ФізМат!», «ХеФ!», «БеХа!», «Ін-яз!» чи 
«ІПееФ!». Дружба і творчість – одне ціле. 

 Танці, пісні, веселі сценки, флешмоби, стендапи, вірші звучали  в рамках конкурсу аж два дні. 
Уявляю собі, як усі переживали. Та це були незабутні враження. Це свід-
чить про те, що в ліцеї є таланти.  

До речі, факультет іноземної філології вже два роки поспіль займає пер-
ше місце серед всіх факультетів як найтанцювальніший. А дівчат з філо-

логічного факультету прозвали найспівочішими. Звісно, пройти вдалося не всім. Але це не 
біда, тому що в ліцеї ще буде безліч концертів та всіляких заходів. І відшліфувавши свої висту-
пи, можна показати їх в новому амплуа.  

Терещенко Єлизавета, ФФ-10 
Стор.2 



 05.12.19 в спортивній залі КОЛІ пройшла спортивно-розважальна програма, присвя-

чена Дню Збройних Сил України. У конкурсній програмі свята команди юнаків 
«Батьківщина» (10 клас) та «Патріот»(11 клас) показали не тільки свою фізичну підго-

товку, а і знання з предмета «Захист Вітчизни». Дівчата ж активно підтримува-
ли хлопців, даруючи їм свої оплески, танцювальні та музичні постановки. 
Спортивне свято дійсно було святом здоров’я та здорового способу життя. Учасники прагнули до 
високих спортивних показників, виявили вміння швидко реагувати. З рахунком 156/ 138 пере-
могла команда «Патріот»! Команди нагороджені смачними солодкими призами. Дякуємо за та-
кий сплеск адреналіну   вчителям Оліхнович Н.В., Сидорову А.М, Проценку С.І. Бажаємо усім 
жити без зла, без війни, без руїн, вітаємо із Днем Збройних Сил!                                                                                                                                               

Редакція «КОЛІ+ Я» 

13.12.19 збірна дівчат та збірна юнаків КОЛІ нагороджені грамотами та кубками за виборені І місця ( 11.12 – дівчата, 

12.12 – хлопці) у змаганнях з баскетболу на першість Покровського району. Надалі наші чемпіони 
будуть захищати спортивний авторитет Покровського району на рівні 
міста Кривого Рогу.          Вітаємо наших спортсменів!  

Склад команди дівчат                  Склад команди юнаків: 

Шеховцова Ірина, ІФ-11                   Корецький Володимир, ФФ-11 
Базака Ганна , ІФ-11                           Зайченко Богдан, ФФ-11  
Плеханова Вікторія , ІФ-11               Михайленко Олександр, ФФ-11 
Свищ Аліса , ІФ-11                              Мухін Андрій, ІПФ-10 
Слободенюк Карина, ІПФ-10          Грицай Ілля, ІФ-11 
Гусєва Нонна, ІПФ-11                        Терещенко Ярослав, МФ-11 
Чайковська Карина, ІПФ-11            Запорожець Олександр, МФ-11 
Коротиш Катерина, ІПФ-11             Гужва Роман, МФ-11 
Демидова Тетяна, ІПФ-11                 Тараненко Олексій, ХЕФ-10 

                                       Гількаров Ронен, БХ-10 

11.11-05.12.19 ліцейська молодь 

спостерігала за напруженою бороть-
бою дівчат 10 класів за першість лі-
цею з піонерболу. Усі факультети 
трималися до останнього та вели 
чесне протистояння. Перемогу за-
служено здобула команда ІПФ-10, 
друге місце вибороли дівчата МФ-10, 
трете місце закріпили за собою грав-
ці БХ-10! Міністр спорту Грицай Ілля 
вручив командам- переможницям 
медалі. Інші команди отримали гра-
моти, повітряні кульки та солодкі 
призи.  

 
 

21.11.19  в 

Гірничому ко-
леджі пройшла 
товариська зустріч з баскетболу між збір-
ними командами юнаків ліцею та коле-
джу. Гра з рахунком 47/38 на користь 
господарів стала підготовкою до змагань 
на першість району з баскетболу.    
Бажаємо нашим спортсменам успіхів!    

12-15.11.19  команда юнаків 

КОЛІ виборювала першість  Покров-
ського району на рівні міста Кривого 
Рогу. У змаганнях з сильними супер-
никами наші спортсмени посіли V 
місце. Вітаємо!  

25.10.19 збірна команда хлопців 

ліцею стали чемпіонами у районних зма-
ганнях з волейболу. Вітаємо з І місцем! 
Молодці!  

24.10.19 збірна команда дівчат КОЛІ брала участь у 

районних змаганнях з волейболу. Тендітні, граційні та водночас 
сильні наші дівчата вибороли ІІІ місце! Молодці!  

Стор.3 

 

З 25.11 по 10.12 в рамках акції «16 днів проти гендерного насилля» ліцеїсти 

долучились до флешмобу «Зав’яжи синю стрічку», до арт - акції «Дитинство без 
насилля». Цікавими та змістовними стали заняття «Кохання і закоханість. Міцні 
стосунки в родині», квест «Тест Білборда та кохання  в Інтернеті». З метою роз-
ширення знань про права та відповідальність за порушення були проведені зу-
стрічі з інспектором ювенальної превенції Гусєвим Ю.М. та 
представниками Академії патрульної поліції. 
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Новий рік - це свято, яке сповнює серця тепло-
тою, казкою та дивом. Кожен із нас завжди з 
нетерпінням чекає на нього. Всі, хто вірить в чудо, пи-

шуть листи із найзаповітнішими мріями Діду Морозу. Мені 
здається, що наступний календарний рік буде особливим, 
бо в ньому – цифри, які повторюються. Фізмат, ви ще не 

задумувались про це? Можливо, 2020 – 
натяк на нові дослідження? 
Ліцеїсти, а ви вже почали готуватись до 
найважливішого свята? Якщо ні, то я вам 
допоможу.  
Символом Нового року 2020 є щур - над-
звичайно цілеспрямована тварина, він 
амбітний та розумний. Щур не шукає 
легких шляхів для досягнення власних 

цілей. Ще одна властива йому ознака – впертість. Саме тому 
багато людей цього року не будуть відступати від наміче-
них цілей. 
Щур білого кольору, кольору зими. У 
новорічну ніч буде актуальною прису-
тність його у вашому образі. Стихією 
року є метал, тому варто звернути ува-
гу на прикраси зі срібла, золота, пла-
тини або інших металів. Найголовні-
ше, вони повинні неймовірно блищати, тому що щур — 
відомий любитель розкоші. 
Гадаю, що всі ми любимо прикрашати ялинку. Тому зважте 

на поради щодо оформлення ялинко-
вого дизайну: 
• Білим і сріблястим відтінкам - так! 
• Найоригінальніші підручні матері-
али - так! 
• Звичні ялинкові іграшки - ні! 

• Срібні банти, фігурки сніговиків, штучний сніг і срібний 
дощик - так!  
Ці поради зроблять твій Новий Рік неймовірним та казко-
вим! А Дід Мороз стовідсотково оцінить ваші старан-
ня! Щиро вітаємо всіх учнів та працівників ліцею з 
Новим Роком та Різдвом! Бажаємо, щоб Новий рік став 
багатшим на міцне здоров’я, додав щастя, добра і до-
статку у кожну домівку. А випускникам бажаємо ще й вда-
лого ЗНО! Хай щастить у новому році!               Марета Рус-
лана, ФФ-11 

Зима. Сніжинки плавно 
спускаються на землю, вже вся 

доріжка вкрита м'яким пухким сні-
гом. На вікнах чарівні візерунки, а з 
дахів звисають бурульки–класична 
зима, але не в Кривому Розі. Скоро 
Новий рік, а погода ніяк не хоче по-
дарувати нам хоч трішечки зимового 
настрою , тому люди самі намагають-

ся його ство-
рити. 
А що там в КОЛІ? Факультети 
прикрашають свої класи яскра-
вими кульками, кольоровим сер-
пантином, штучними красуня-
ми— ялинками, витинанками, 

плакатами із зображенням Діда Мороза. А адміністра-
ція , в свою чергу,  прикрашає ліцей камерами відеоспо-
стереження, напевне, для того, щоб на довго запам'ятати 
цю святкову атмосферу . Не слід забувати і про їдальню, 
адже коли медпункт видає пластинки з вітаміном С, во-
на постачає природнє джерело цього вітаміну–
мандаринки та апельсини. Їхній аромат багато у кого 
асоціюється з настанням Нового року .  
Невід'ємною частиною ліцею є гуртожиток, що також 
повністю пірнув у святкову атмосферу. Коридори прик-
рашені ялинками, на дверях висять різдвяні віночки, 
а на вікнах гірлянди, що світяться різнобарв'ям десят-
ків лампочок. Тож, снігу ще нема, а настрій вже є. 
Ось такий він—передсвятковий настрій у КОЛІ. 

Короваєнко Поліна,ФФ-11 

 

Наша Україна славиться великими 
традиційними святами та обряда-
ми. Кожен, хто не черствіє душею, 
хто сповнений любові, доброти до 
української спадщини, повертаєть-

ся до традицій свого народу. Одним зі 
свят, яке завжди відзначали наші бать-
ки, діди, прадіди, було велике зимове 
свято, особливо важливе для молоді - 
день Андрія. Тому 12.12.19 учні ліцею  
спробували на сцені  повернутись в той 
далекий час. На Андріївський вечір 
дівчата сходились до гздині та ліпили вареники і калиту пекли. 
Хлопці та дівчата співали, танцювали, веселили різними примо-
вляннями, ворожіннями на черевики, на обручку. Своє дотепне 
слівце вставляли дві кумоньки. Дійство було колоритним: ви-
шиванки, рушники, глечики, повні 
макітри вареників, запашна калита. 
Було цікаво і весело. Тож збережемо 
таке прекрасне минуле для майбут-
нього. Хай у вас завжди живим вогни-
ком світяться обереги пам'яті!                                                   
Сірант Марина, ФФ-11                                                                                                                                                                          
 

Сердечно вітаємо з Новим 2020 роком 
та Різдвом Христовим – святами, що 
здавна є найбільш світлими і урочис-
тими. Бажаємо новорічної радості і 
непередбачуваного дива, чарівної іс-

торії і яскравих веселих моментів. Нехай Новий рік додасть 
наснаги і успіхів у нових починаннях та гарних результатів 
вже зробленої вами роботи.  Хай 2020 рік почнеться з інтеле-
ктуальних перемог на олімпіадах, МАН. Завжди йдіть впе-
ред, не зупиняйтесь на досягнутому. Випускникам бажаємо 
результативного ЗНО. Хай збуваються ваші мрії! 

З Новим роком та Різдвом, КОЛІ!  

З любов’ю,  Президент та Кабінет Міністрів КОЛІ 


