
БЕРЕЗЕНЬ ,  2021 

Вітаємо переможців ІІ(обласного) етапу Всеукраїнського  конкурсу-
захисту  науково-дослідницьких робіт  

ДВ МАН України 
Педагогіка 

Єгорова Дарія 11 клас ІІІ місце Клімова А.Д    

Мистецтвознавство 

Єфімова Тетяна 11 клас І місце Лисенко О.В. 

Фольклористика 

Булгакова Єлизавета 10 клас ІІ місце Левіна А.С. 

Зарубіжна література 

Красуля Єлизавета 10 клас  ІІ місце Шагала А.І.  

Роль Олександра 11 клас ІІІ місце Сінєгіна С.М. 

Літературна творчість 

Роль Олександра 11 клас ІІ місце Грицай Ю.В. 

 Сопко Єлизавета 11 клас ІІІ місце Грицай Ю.В. 

Українська мова 

 Вако Анна 11 клас ІІІ місце Грицай Ю.В.  

Психологія 

Куліковський Платон  11 клас ІІІ місце Богомолов В.М. 

Агрономія  

Плакідін Сергій 11 клас ІІ місце Марченко С.О. 

Екологія 

 Конечна Алла  11 клас  ІІ місце  Яковенко З.М. 

Завжди – вперед! 

Поки істинні поціновувачі адреналіну долають гірські схили, наші лі-

цеїсти підкорюють вершини МАН в екстремальних умовах. Напруга була 

не тільки в розетках, а й в самих учасників та їх наукових керівників: тех-

ніка абсолютно відмовлялась працювати в +1; ліцеїсти зігрівали руки, дру-

куючи питання на клавіатурі для своїх колег-опонентів; наукові керівники 

стоптали 20000 кроків біля кабінетів, де захищалось їхнє «чадо».  

Попри всі негаразди, конкурс-захист обласного етапу 

МАН пройшов на вищому рівні. З 22 наукових робіт – 11 

результативних. Ліцеїсти вкотре довели, що якщо не мож-

на змінити напрям вітру, завжди можна підняти вітрила, 

аби досягти бажаного результату. 

Тетяна Єфімова, ФФ-11 

Вітаємо ліцейський хореографічний гурток "Гармонія", 

який 07.03 на Міжнародному фестивалі "Підкори сце-

ну" ( м. Київ) посів ІІ місце. Керівник: Лукомський Р.Б. 

Стор.1 



Стор.2 

Мені сімнадцять. І я розумію, що моє поколін-
ня вже зовсім скоро буде тво-
рити історію нашої країни. Я 
вже побачила й відчула її зле-
ти та падіння. А що буде да-
лі? Це зале-
жить все від 
нас, і байдуже 
скільки років 
ти маєш. А 
найголовніше, 

щоб нас об'єднувала одна дум-
ка у всьому. Якби  всі акценту-
вали увагу на своїй Батьківщи-
ні, а не на певних персоналіях, 

наше життя, життя українців, 
було б інакшим. Ми не просто 
долучились до фоточеленджу, 
присвяченого Дню Соборнос-
ті України! Нам варто довес-
ти, що 

"...Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине. 
От де, люди, наша слава, 

Слава України!"                                                                                            
Тетяна Єфімова, ФФ-11 

 

Сучасний мобільний телефон - це унікаль-
ний девайс техніч-
ного прогресу ХХІ 

століття. Погодь-
ся, що особливо в 
період карантин-

них обмежень та 
дистанційного нав-

чання він став помічником у спілкуванні та 
отриманні інформації.  4 лютого учні гуртожи-
тку з вихователем Хмуренко Л.І. провели екс-

курсію в історію телефону від першого до най-
сучаснішого. На жаль, в ході бесіди учнями та 

медичним працівником ліцею були вказані 
аргументи щодо шкідливого надмірного вико-
ристання мобільника. Турбуйся за власне здо-

ров'я та розумно використовуй свій телефон.                                
Ірина Одінцова, ІФ-10 

Леся Українка - неповторна, багатогранна і талановита постать 

національної культури. 25 лютого виповнилося 150 років з Дня її 
народження. Ювілейний 2021 рік - це рік Лесі. Деякі епізоди з жит-
тя та творчості поетеси ліцеїсти пригадали з онлайн-вікторини 
"Що ти знаєш про Лесю Українку?". 

 

Для українців 9 березня – символічна дата. В цей день 1814 
року народився Тарас Шевченко - геній багатьох поколінь і 
віків, легендарна постать з феноменальними талантами та 
здібностями. Він, як істинний українець, відомий не лише в 
Україні, а й в усьому світі. Поет і прозаїк, художник, фольк-
лорист, драматург, перекладач,  політичний і громадський 

діяч, філософ, «Заповіт» якого є й донині актуальним. З нагоди 207-ї річниці  з 
Дня народження Т. Шевченка молодь ліцею долучилась до колективного онлайн-читання поезії. 

 
Через карантинні обмеження загаль-
ноліцейські заходи проводились в 
онлайн-форматі. І найромантич-
ніший конкурс  до Дня закоханих 

«Містер і Міс ліцею» наші винахідливі учні  
провели на офіційній сторінці КОЛІ в соц. 
мережі Instagram. Всього було 12 пар (по дві 

пари від профілю). В першому 
турі учасники  конкурсу 
робили сюжетні фото, які 
відповідали тематиці 
«Ромео та Джульєтта в 
XXI cтолітті». А 
«глядачі» голосували за 
фото, яке сподобалось 
найбільше на сторінці 
Instagram. 
 За результатами голосувань 
пройшли 6 пар: БХ-10, ІФ-10, 
ХЕФ-10, БХ-11,  ІФ-11 та ІПФ
-11. На жаль, пара ІПФ-11 
далі не брала участі в кон-
курсі. А в другому турі учас-
никам конкурсу треба було 
зняти відео на цю ж тему. У 

всіх  були дуже круті відео, 
але все вирішували лайки 
«глядачів». Я також брала 
участь в цьому конкурсі разом 
зі своїм однокласником Євге-
ном Боровських і ми пройшли 
в другий тур. Ох і довго ж я 
вмовляла Женю до участі в 
цьому конкурсі, і, як бачите, 

не даремно. Весь час роботи над фотографіями та відео ми ніяк 
не могли зосередитися: ми веселились та намагалися передати 
всі ці ємоції, і в нас вийшло. Нас з Євгеном підтримували од-
нокласники та класний керівник. Це нереально круті емоції. 
Навіть карантинні обмеження не завадили романтичному 
настрою в КОЛІ. Вже 9 лютого нам повідомили результати 
другого туру: 1 місце – ХЕФ-10- 384;  2 місце – ІФ-10- 347; 3 
місце – БХ -11-  318; 4 місце – ІФ-11- 232;  5 місце -– БХ-10 – 
231 !  Я і всі учасники просто в захваті від цього конкурсу, він 
подарував нам неймовірні емоції та залишив приємні спогади.  

                                              Олександра Невідома, ІФ-10 



Вправи для ніг та колін: 
Обійміть коліно, підтягуючи його до грудей. 
Затримайтеся у такій позі на 10-30 се-

кунд. 
Чергуйте ноги.                                                                                    
Сидячи, витягніть одну ногу назовні. 
Спробуйте дотягнутися до пальців. 
Затримайтеся на 10-30 секунд. 
Повторіть з іншого боку. 

Вправи для голови та плечей: 
Піднімайте відразу обидва плеча вгору до вух. 
Опустіть їх і повторіть 10 разів у кожному напрямку. 
Акуратно нахиліть голову до плеча, обійнявши рукою 

 з протилежної сторони, поки не відчуєте легке 
розтягнення. 
Затримайтеся в позі від 10 до 15 секунд. 
Повторіть по одному разу з кожного боку. 

Як розминатися тим, хто довго працює за робочим сто-
лом . Вправи для рук: 

Витягніть руку над головою. 
Постарайтеся дістати до протилеж-
ної сторони. 
Затримайтеся у положенні 10-30 се-
кунд.  
Повторіть з іншою рукою.                                                  
Складіть руки над головою долонями назовні. 

Підніміть руки, витягнувши їх в гору.  
Затримайтеся у положенні 10-30 секунд                                                                                                  

Вправи для тулубу: 
Складіть руки за спиною. 

Висуньте грудну клітку назовні та 
підніміть підборіддя. 
Затримайтеся у положенні на 10-30 
секунд.                               
Міцно зафіксуйтеся ногами на землі, 

обличчям вперед. 
Поверніть верхню частину тіла в напрямку руки,  

З 01 по 04.03 пройшли міські змагання з баскетболу,  присвячені пам’яті В.Гурова. 
Збірна команда Покровського району виборола  ІІІ місце у півфіналі змагань з бас-
кетболу. До складу команди ввійшли й наші ліцеїстки  Ступаренко Дарія та Сер-
дюкова Катерина. Вітаємо!  

Київ – місто, що за-
чаровує. З перших 
секунд закохуєшся в 
цю столичну атмосфе-
ру, швидкий ритм 
життя, неймовірну 
архітектуру, 
привітних 

та талановитих людей. Саме 
тут 07.03 проходив міжнарод-
ний фестиваль-конкурс мис-
тецтв "Підкори сцену". І саме 

тут ми вибороли друге місце! Ура! На-
шим емоціям не було меж, ми навіть не 
очікували на такий перебіг подій. Гур-
ток" Гармонія" зміг довести, що плідна 
праця хореографа Лукомського Ростислава та ліце-
їстів може видати крутий результат.  Але без пере-
більшень скажу, що це титанічна праця майстра і 
його учнів! І ми, танцюристи-аматори, справді під-
корили сцену! Усміхнені та щасливі ми гуляли по 
Києву та потрохи усвідомлювали свою перемогу. 
Так! Ми це зробили!        Єлизавета Марета, ФФ-10                                                                                       

 

Будь-яка справа  починається з мотивації та правильного емоційного настрою, й спершу вар-
то зрозуміти для чого вам це потрібно. 
Експерти кажуть, що спорт – це, перш за все,  - здоров'я, а потім - краса.  
«Гарний зовнішній вигляд – це бонус, який отримують від тренувань і здорового харчування, коли з ор-
ганізму виходить все зайве. 
Спорт дає енергію, силу, легкість тіла, а ще гарну фігуру».  
Ефективно можна займатися спортом і в домашніх умовах: можна використовувати відеоматеріали в моєму блозі  
https://olihnovschnv.blogspot.com/2020/06/blog-post.html ; 

або ж переглядати прямі ефіри чи онлайн-заняття від тренерів. 
Лікарями доведено, що заняття спортом сприяє не лише кращій роботі усіх органів, а й розвитку уваги, ви-

тривалості, швидкості реакції і укріпленню імунної системи, яка особливо на теперішній  час дуже необхідна. В 
період дистанційного  навчання та підготовки до ЗНО ви довго знаходитесь у сидячому положенні. Тому важли-
во відволікатися на невеликі перерви для розминки. 

Отримати стипендію Президе-
нта України - реально, якщо працюва-
ти над собою. У цьому нас переконала 
учениця ХЕФ-11 Юлія Іванова. Дівчи-
на пройшла відбір серед багатьох кан-
дидатур та потрапила у топ-25 осіб, які 
протягом цього року отримуватимуть 
грошову стипендію за заслуги у різних 
сферах мистецтва, наприклад, за досягнення у хореографії, му-
зичному мистецтві, кіномистецтві та, як і у випадку Юлі, обра-
зотворчому мистецтві.  

Творчий шлях Юлії Іванової починається у 8 років, коли 
через проблеми зі здоров'ям хореографію необхідно було замі-
нити іншим видом творчості. Батьки дівчинки спостерігали за 
потенціалом доньки, коли вона малювала. Згодом було виріше-
но віддати дівчинку до художньої школи і це рішення не було 
марним. Юля творила без упину і сумлінно вчилася цьому. До 
речі, у інтерв'ю, яке Юлія давала Першому Міському телеканалу 
з М.Малковичем, вона зазначила, що до вступу в КОЛІ вона 
готувалася протягом 2-х років. І не дарма: учениця мала найкра-
щий результат серед інших вступників свого року. Згодом Юлія 
подавала заявки на різні художні конкурси та займала призові 
місця, які стали їй у нагоді для отримання стипендії. 

Анна Золотаревська, ФФ-10 

Стор.3 

Від Наталії Оліхнович, керівниці  
спортивного клубу «Олімп» 

 

https://olihnovschnv.blogspot.com/2020/06/blog-post.html
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