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 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНИХ ОЛІМПІАД – 
2019! 

Українська мова та література 
ІІІ місце – Нечай Марія ІФ10 – Логінова Ю.І. 
 

Історія  
ІІ місце – Тарасенко Владислав, ІФ11-  Мироненко В.В. 
ІІІ місце – Диновська Світлана, ІПФ10 – Передерій Л. В. 

Хімія 
ІІІ місце – Беркета Ксенія, БХ11 – Лавріщева Н.О. 

Біологія 
ІІ місце – Лейченко Діана, БХ10 – Яковенко З. М. 
ІІІ місце – Бойко Василина, БХ10 – Яковенко З.М. 
ІІ місце – Беркета Ксенія, БХ11 – Яковенко З.М. 
ІІІ місце – Ревкова Софія, БХ11 – Яковенко З.М. 
ІІІ місце – Лавренюк Анна, БХ11 – Яковенко З.М. 

Фізика 
ІІІ місце – Макаренко Владислав, МФ11 Балабаєва Л.В. 
 

Географія 
І місце – Маломуж Володимир, ХЕФ10 – Коваленко С.І. 
 

Економіка 
ІІІ місце – Гремляцька Анастасія,ЕФ11 –  
Мокрушина О.Г. 

Астрономія 
ІІ місце – Іонова Юлія, МФ10 – Балабаєва Л.В. 
ІІІ місце – Макаренко Владислав, МФ11 – Балабаєва Л.В. 

Екологія 
І місце – Беркета Ксенія, БХ11 – Яковенко З. М. 
ІІІ місце – Лавренюк Анна, БХ11 – Яковенко З.М. 

 

Вітаємо переможців     
ІІ (обласного)  

конкурсу -            
захисту науково -  до-

слідницьких робіт 
учнів - членів МАН  

України – 2019  
 
 

Відділення філософії та-
суспільствознавства 

Секція «Журналістика» 
ІІ місце – Петренко Інна –   Турукало Тетяна Борисівна 

Відділення історії 
Секція  «Історичне краєзнавство» 

ІІІ місце - Кушка Владислава – Мироненко Вікторія Василівна 
Відділення літературознавства, фольклористики та  

мистецтвознавства 
Секція «Літературна творчість» 

ІІІ місце – Ковшик Юлія – Логінова Юлія Ігорівна 
Секція «Українська література» 

ІІІ місце – Макаренко Валентина – Логінова Юлія Ігорівна 
Відділення хімії та біології 

Секція «Психологія» 
ІІІ місце – Ткаченко Андрій – Богомолов Віктор Михайлович 

Секція «Загальна біологія» 
ІІІ місце – Ревкова Софія – Комісар Іван Олексійович,  
Яковенко Зоя Михайлівна 

Секція «Зоологія, ботаніка» 
ІІІ місце – Павлік Валерія – Комісар Іван Олексійович,  
Яковенко Зоя Михайлівна 
ІІ місце – Галицька Яна – Комісар Іван Олексійович,  
Яковенко Зоя Михайлівна 

Відділення екології та аграрних наук 
Секція «Екологія» 

ІІ місце – Беркета Ксенія – Комісар Іван Олексійович,  
Яковенко Зоя Михайлівна 

Секція «Охорона довкілля» 
І місце – Лавренюк Анна – Домшина Катерина Михайлівна,  
Яковенко Зоя Михайлівна 

Секція «Селекція та генетика» 
ІІІ місце – Бойко Василина – Бурко Світлана Миколаївна,  
Яковенко Зоя Михайлівна 

 
 
 

 

 

 

 Вітаємо з перемогою! Учениця 11 клас4у біолого – хімічного профілю Беркета Ксе-

нія зайняла ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з екології   (вчитель Яковенко З.М.)  

Бажаємо подальших успіхів!  
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З 5 по 11 лютого відбулася вже традиційна зимова експедиція ліцейського туристично-
го клубу. Ми вирушили на пошуки галицького дива. Такі експедиції я люблю за те, що 
з'являється змога знайти нових друзів чи просто хороших знайомих та перезавантажи-
ти мізки новими враженнями і відчуттями. 6 лютого ми прибули в мальовниче село-
Славське. Сонце заходить за горизонт, його останні промені ніжно торкаються сніжних 
шапок Карпат. Карпатський вечір. Карпатська ніч. То диво! Ра-
нок 7 лютого сповнений веселого настрою, бурхливих емоцій 
від катання на лижах. Краса зимових гір зачаровує, ті вічно зе-
лені ліси таємниче гіпнотизують. Від такого дива важко відір-
вати погляд. Стоїш собі і мимоволі виникає думка, що ти лише 
малесенька піщинка в цьому безмежному Всесвіті. Тут зовсім 
інший відлік часу, тут немає звичної для нас метушні. За тра-

дицією ми придбали карпатські сувеніри на згадку. В останній вечір в Славському 
неможливо намилуватися гірським небом, в горах ми ближче до зірок. 9 лютого ми 
переїжджаємо до українського Відня -Львова. За 2 години зі спокійного живописно-
го села до бурхливого міста, що живе за чіткими правилами, а не за велінням серця. 
Дивовижна зміна декорацій довкола. Цікавий факт: маршрутки у Львові значно 
новіші, проте в криворізькі вміщається більше людей. Тож ми ледь-ледь доїхали від 
залізничного вокзалу до хостелу. І тут я розумію, що кімнати гуртожитку ліцею на 
фоні хостелу - 5-зірковий люкс. З власних вражень та спостережень: місто Лева гарне і таке вишукане лише 

в центрі. Але все ж в центрі міста є на що звернути увагу. Цікавою та змістовною була 
екскурсія в історичній частині міста. Будинки, храми, церкви, ратуша, трамвайчики, 
кава, шоколад -то є Львів. То є диво! А вечірній Львів – казка! Запалені ліхтарі, наче 
тисячі зірочок спустилися на землю, на вулицях міста з'являються музиканти і хочеть-
ся запам’ятати цю симфонію до наступної гостини. А 10 лютого наші керівники 
вирішили провести квест. Для цього нас об’єднали в чотири команди, обрали по 
капітану з кожної. Нам надсилали загадки, в яких було зашифровано якусь історичну 
пам'ятку, а ми мали знайти і сфотографуватись на її фоні. Ми весело провели час, біга-
ючи містом. Всі команди справились із завданнями, і ввечері кожна команда отримала 
приз – смачну піццу. 11 лютого ми просто прогулювалися вуличками міста. Пили каву, 
купували сувеніри. А легкий дощик так і промовляв : «Не їдьте!»Та ми вже в потязі. 
Бувай, Львове, ми ще до тебе повернемось! 

Короваєнко Поліна, ФФ-10 

 

Жінка…Чарівне, ніжне створіння. Про неї співають пісні, складають вірші. Її бо-
готворять та ненавидять. Її вивчають, але все одно вона завжди залишається за-
гадкою. Природа наділила жінку особливою силою. Про цю незриму, тонку та 
лагідну, але водночас велику та стихійну силу жінки було сказано учнями КОЛІ в 
переддень 8 Березня . Святковий концерт у форматі «Леді квартал» - це подяка 
жінці! Актори ліцею зіграли на сцені кохану дівчину, мудру дружину, підступну 
тещу, найріднішу в світі маму. Саме з ними діти і чоловіки відчувають себе щас-
ливими. Родзинкою «Леді кварталу» стала пісня «Чорнобривці» у виконанні був-
шого вчителя ліцею Шпоньки Руслана Юрійовича. Глядачі аплодували стоячи. 

Гумористична гра акторів, танці, музика, пісні, теплі побажання підкорили і 
розтопили серце кожної жінки, а влучні жарти зарядили позитивом надов-
го.  А відео зі словами любові мамам на гучному зв’язку викликало шквал 
неоднозначних емоцій: когось смішили реакції мам на фразу «Мам, я тебе 
люблю», а хтось втирав  сльози радості.  

Щиро дякую організаторам концерту та артистам від імені «жителів» усього 
ліцею. Навіть форс-мажорні обставини не завадили закінчити виступ «Леді 
кварталу». Через відсутність електрики  дівчата -танцюристки продемон-
стрували фінальний танець «під телефон» та оплески залу, а ведучі свята без 
мікрофонів підводили підсумки: яке то щастя, що є ЖІНКА!   Концерт був 
запальний і драйвовий. Ви молодці!!! 

Марета Руслана, ФФ-10 



Стор.3 

14 лютого в День закоханих учням КОЛІ була запропонована гра 
«Кохання з першого погляду», учасниками якої стали хлопчик і дівчинка від 
профільних паралелей. За умовами гри після проведених конкурсів кожен 
гравець має обрати «свою половинку». А потім в танцювальному батлі за 
оплесками глядачів визначається ідеальна 
пара. Яскраво вбрана зала, візитівки учас-
ників, запалюючі фразочки ведучих Столя-
рова Олексія Володимировича та Лисенко 
Оксани Вікторівни, шалені оплески 
вболівальників створили атмосферу інтриги 

від початку до кінця шоу. 
Іноді для кохання одного погляду замало, а тому учасникам були запро-
поновані ситуації та конкурси, в ході яких відбувалося більш тісне знайо-
мство. Відповіді були цікавими, смішними, оригінальними, навіть сміли-

вими. Дівчата експериментували в написанні 
віршів про кохання, а хлопці освідчувалися в 
образі казкових героїв. Буратіно, Карлсон, Шрек, Карабас Барабас, Халк, кінь 
Юлій по самі вуха закохані в своїх обраниць. Пісні, танці, гумористичний но-
мер, авторські відео у виконанні наших творчих ліцеїстів додавали святковості. 
І ось вирішальний момент – вибір. Співпало дві пари! Дімас- Юлія, Едуард – 
Ніка! Та в танцювальному батлі перемогли Едуард і Ніка! Вітаємо! А ідеаль-
ним подарунком для ідеальної пари є ідеальне побачення – похід в кіно! Ор-
ганізатори конкурсу подарували переможцям білети в кіно, а всі інші учасники 
отримали солодкі призи. Гра була емоційною, цікавою, учасники краще пізна-

ли один одного, міцніше подружилися, а отже стали більш згуртованою ліцейською громадою. 
Скалєба Єлизавета, ФФ-10 

 

В лютому відбулися змагання на 
першість з баскетболу серед 
юнаків ліцею. І місце виборола 
збірна ФФ-10, 11та ІФ- 10;  

ІІ місце – ФМ-11; ІІІ місце за-
кріпили за собою юнаки БХ-11;  
ІV місце – ХЕФ-10; V місце – 

ФМ-10; VІ місце– ІПФ-10 та 

 ІФ-11. Бажаємо, щоб вогонь пе-
ремоги завжди палав у серцях 

 

28.02 у міні-турнірі з волейболу між юнака-
ми КОЛІ, Гірничого технікуму та Професій-
но-технічного ліцею № 30 з рахунком 2:1 
наші юнаки посіли ІІІ місце.Переможці рай-
онного туру змагань узяли участь у щорічно-
му міському турнірі з баскетболу серед дів-
чат на кубок пам’яті народного депутата 
України       

В.М. Гурова.  Команду Покровського райо-
ну представляли спортсменки КОЛІ, які 
стали переможцями районних змагань. 
Збірну команду на міських змаганнях до-
повнили спортсменки ЗОШ №97, ЗОШ №32 
і КПЛ. Наші дівчата, Базака Ганна  (ІФ-10), 
Плеханова Вікторія (ІФ-10), Свищ Аліса(ІФ
-10 ), Добош Вікторія (БХ-11), Біданець Ла-
да(ІФ-11), Половінкіна Тетяна ( ФФ-11) проявили себе гідно в цій напру-
женій боротьбі. Юні спортсменки нагороджені м’ячами для баскетболу 
та солодощами до свята 8 Березня. 

Керівник клубу «Олімп» – Оліхнович Н. В. 

11-12 березня закінчилися змагання з волейболу серед юнаків на першість ліцею. Усі команди намагалися 
продемонструвати якнайкраще свої здібності, здобути бажані очки і вирватися 
вперед, захопивши спортивну ініціативу. Так, змагання виявились дуже цікавими 
та напруженими, кожна із команд показала гарні результати. І місце закріпили за 
собою юнаки ХЕФ - 10,ЕФ - 11 та ФФ-10,11; ІІ місце – БХ-11; ІІІ місце ФМ-11; 
ІV місце – ІФ-11,ІПФ-10; V місце –ФМ-10. 
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Стор.4 

Ліцей – загальноосвітній багатопрофільний середній навчальний заклад, метою якого 

є якісна цільова підготовка сільської молоді до вступу у вищі навчальні заклади України 
О г о л о ш у є т ь с я  п р и й о м  н а  п р о ф і л і  :  

 фізико-математичний  (поглиблено вивчаються математика, фізика та інформатика): 
 комплексне конкурсне випробування з математики та фізики 
 Географічний (поглиблено вивчаються математика та географія):  
 комплексне конкурсне випробування з математики та географії 
 української філології (поглиблено вивчаються українська мова та література): 
  комплексне конкурсне випробування з української мови та літератури 
іноземної філології (поглиблено вивчаються англійська та німецька мови) 
 конкурсне випробування з англійської мови  
 історично-правовий (поглиблено вивчаються історія та правознавство):  
 конкурсне випробування з історії України 
 біолого-хімічний (поглиблено вивчаються біологія та хімія): 
 комплексне конкурсне випробування біології та хімії 
 художній (поглиблено вивчаються малюнок, живопис та декоративно-прикладне мистецтво):   

     конкурсне випробування: творчий конкурс з малюнку та живопису  
Зарахування до ліцею проводиться за результатами конкурсних випробувань  

та психологічного тестування (із врахуванням середнього балу свідоцтва про базову загальну 
середню освіту) 

Конкурсні випробування будуть проводитись:  

І тур (тільки для іногородніх учнів) 18, 19, 20 червня2019 року 

ІІ тур (для учнів міських шкіл)24, 25, 26 червня 2019 року 
Прийом документів для участі у конкурсі  до 12.00 14.06.2019 року. 

Пріоритетне право на зарахування до ліцею (нарахування додаткових балів до загального рейтингу) мають учні-
випускники 9-х класів сільських шкіл, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну 
середню освіту з відзнакою, учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, учасники ІІІ-IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад (з відповідного предмету), а також учасники  ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук (з відповідної секції), учасники   
ХІ обласного конкурсу учнівської молоді «КОЛІЯ» (за наявності сертифікату з відповідної секції та відповідного 

середнього балу свідоцтва) 

І н о г о р о д н і  у ч н і  л і ц е ю  з а б е з п е ч у ю т ь с я  г у р т о ж и т к о м  т а  5  р а з о в и м  
х а р ч у в а н н я м .  Н а в ч а н н я ,  п р о ж и в а н н я  т а  х а р ч у в а н н я  в  л і ц е ї  -  

Б Е З К О Ш Т О В Н Е  
Приймальна комісія працює з 1 квітня щоденно (крім вихідних днів) з 900 до 1500 

З собою мати документи: довідку з місця проживання та про склад сім’ї, свідоцтво про народження або паспорт  
(ID-картку), ідентифікаційний код, 4 фотокарток 3х4, табель за 1 семестр 

                                50029,  м. Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 1       
   koli.at.ua http://kr-lyceum-sm.dp.sch.in.ua/ 

     kzo-koli@ukr.net                                                 
                                                (068) 207-29-52,  (097) 00-00-121 (066) 009-63-77  

https://www.facebook.com/kzo.koli.pk 
Проїзд до зупинок громадського транспорту “Світанок”, “Ставки” або “Гірник” маршрутними 

таксі та автобусами: 
   №209, 229 (від залізничного вокзалу Кривий Ріг-Головний);  

               №3, 32, 228, 229, 231, 238, 242, 428, тролейбусами №3, 4, 23 (від залізничного 
вокзалу Рокувата);  

№3, 323 (від центрального автовокзалу); 
№228, 298, тролейбусом №23 (від автостанції №2);  

№231 (від автостанції Терни) 


