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Майбутнє належить тим, хто вірить
у красу своєї мрії.
Елеонора Рузвельт

Щасливого польоту

Дорогі, шановні, рідні випускники
наукового ліцею «Політ»!
Мабуть, не хочеться вам переступати поріг дитинства, але
сьогодні ви вже випускники школи. Дорослі, самодостатні
й відповідальні молоді люди, які відчули на собі всі переживання підбиття підсумків власної навчальної діяльності під
час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
Відверті та цілеспрямовані юнаки й дівчата, котрі мають
мрію та бажання її досягти.
Я вам сьогодні бажаю цілеспрямовано рухатися вперед
і досягати своєї мрії, бути сильними та мужніми на цьому шляху, не боятися зазнати невдачі, адже кожна з них
відкриває нові можливості. А те, що мрії збуваються, я в
цьому переконаний на сто відсотків. Адже колись 21 рік
тому ми відкрили ліцей для обдарованих дітей із сільської
місцевості й набрали лише одну групу учнів, мріючи, що
з часом це буде потужний профільний навчальний заклад
загальної середньої освіти. Ось у 2019 році ми маємо 14
груп, близько 400 учнів, переможців усеукраїнського та
міжнародного етапів олімпіад та перших випускників саме наукового ліцею.
Пам’ятайте, ви найкращі учні, які мають за своїми плечима великий безцінний
досвід. Пишайтеся своїми знаннями, уміннями, прагніть дізнатися ще більше! Ніколи
не забувайте ліцей «Політ», де вас люблять і будуть раді вам у будь-який час! Нехай
маленькі невдачі стануть вашими великими перемогами, які допоможуть вам прочинити двері найкращих навчальних закладів. Нехай ваше доросле життя буде цікавим
і насиченим, сповненим незабутніх вражень і позитивних емоцій!
Директор Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка Іван Васильович Гальченко
Мрії про все, чого б ви могли досягти в житті, —
це важливий елемент позитивного життя. Дозвольте вашій уяві вільно блукати й створювати
світ, у якому ви б хотіли жити.
Альберт Ейнштейн

Коли чогось сильно захочеш, весь Усесвіт буде
сприяти тому, щоб бажання твоє збулося.
Пауло Коельйо
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Ваше майбутнє у ваших руках
У другій половині ХІХ століття з легкої
руки видатного Михайла Старицького
пішло у світ широкий нове, доладне, дивне слово. І те, що раніше люди називали бажанням, прагненням, сподіванням,
навіть молитвою, набуло романтичного
ймення - «мрія».
1988 року здійснив свій перший політ
найбільший та найпотужніший у світі
український транспортний літак. І розробники дали йому крилату назву - «Мрія».
1997 року стала реальністю ще одна
висока мрія — відкрити при знаному в
різних куточках країни Кременчуцькому
педагогічному коледжі школу – наш ліцей
«Політ». І став він осередком сотень і сотень мрійників-дорослих та дітей.
Випускниця ліцею 2015 року Шмигаль Тетяна, яка отримала 200 балів на
ЗНО з української мови та літератури й
здобула сертифікат рівня В2 володіння
англійською мовою, призерка кількох
мовних олімпіад, на церемонії «Гордість
коледжу» сказала так: «Для багатьох мій
результат може здаватися
надзвичайним, нездійсненною
мрією. Після 11 років
навчання я винесла
для себе такий урок:
ти можеш отримати
все, про що мрієш,
тільки
якщо
ти
справді хочеш цього.
Постав свою мрію на
один щабель зі своїми
цілями, тоді перед
тобою
відкриється
А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір’я,
А з правди, чесноти і довір’я.

безліч шляхів». Так просто й так мудро,
так ясно, доступно й зрозуміло! У стократ приємніше, що такі слова – сущий
афоризм — говорить по-справжньому
успішна
молода
людина – студентка
престижного
європейського
вишу, наша вчорашня
учениця. Така ж, як
і ви, дорогі мої
110 мрійників –
випускників! Та чи
робите ви все для
того, аби ваша мрія
стала реальністю?
Чи все, на що вас
вистачає, - це дотримуватися «перевірених» часом прикмет і забобон типу підкладання монетки
під п’яту перед іспитом чи зав’язування
червоної нитки на зап’ясті?
«Скільки ж чекати здійснення мрії?» спитаєте ви.
Знайте: якщо тільки чекати, то довго.
Тож
докладайте
зусилля,
дійте,
трудіться, наближайте її, як зможете,
таку бажану, високу, здається, недосяжну Мрію, і тоді життя ваше буде сповнене
щастям та радістю від отриманих малих
та великих перемог!
З найкращими побажаннями —
ще та мрійниця —
ваша Леся Валентинівна.
Червень, 2019 рік.
У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого – з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!
Ліна Костенко
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Л-11А
Мрії – це частинки нашого життя. Без них важко уявити будні.
Я мрію стати пташкою, Вони життя уяскравлюють. Завдяки їм ми робимо неможливе
для нас у цей період. У кожної людини мрії різні. Хтось мріє про
Кружляти в твоїм сні.
І розцвісти ромашкою, друзів, хтось – про хороше майбутнє, про щастя чи здоров’я,
нову річ. А я про те, що випускники - 2019 за рік зустрінуться
Яку зривав мені.
обов‘язково. Мрію про те, що наш ліцей буде ставати кращим…
Пливти б мені
І нехай пройдуть роки, а в «Польоті» так само буде панувати
лебідкою
родинна атмосфера, дружби та любові, у якій я купалася, коли
До берегів твоїх.
тут навчалася.
Розквітнуть дивоДаша Левченко
гілкою,
Заплющ
очі,
розчинись
у
власних
мріях.
Нехай
вони поглиНеначе перший сніг!
Я мрію стати сонечком, нуть тебе, нехай кожна клітина буде заповнена ними. Відчуваєш
біль? Мрій. Відчуваєш щастя? Мрій. Дозволь мріям оселитись
В обличчя зазирать.
у твоїй душі – лише вони зроблять тебе живим. Відчувай наІ хоч через віконечко
солоду, що приносять тобі мрії, – вони роблять тебе людиною.
У губи цілувать!
Упусти мрії у своє життя – вони зроблять його справжнім. ТриС.М. Яненко
майся за них міцно й не відпускай. Тримай мрії за руку, упусти
у свою душу – і ти обов’язково рушиш уперед.
Настя Пінкіна
Мріяти має кожен! Це те, що рятує нас від сірої реальності,
допомагає поринути в уявний світ і, можливо, згодом зробити
його справжнім. Мрії - то справжні крила, на яких злітаєш до
небес, забуваючи про неможливе. У такі моменти ти віриш, що
здатний підкорити будь-яку вершину, подолати геть усі перешкоди, аби тільки здійснити задумане.
Яся Трушевська
Чи відчуваєш ти в собі сили? А якби вони були? Устиг би зробити все й навіть більше? А якби я став взагалі надлюдиною?
Якщо відповідати на перші два питання, то ми маємо адекватну, реальну картину. Ти видихаєш, рівно проводиш поглядом по кімнаті, розуміючи, що все просто. Берешся за роботу й
працюєш, працюєш, працюєш… І через якийсь час ти отримуєш
Моя солодка ніжна
результати. Щодо третього питання, то це отруйні мрії, що вемрія
дуть до прокрастинації. Я маю на увазі те, що ти гризеш себе
З‘являється мені у сні,
за будь-яку помилку, ганебний учинок, тому що не відчуваєш
На краще у житті надія себе гідним звання «надлюдина». Тому часто нічого не робиш,
Зігріє серденько мені.
думаючи лише про складність завдання та самоневдоволення.
Я мрію, що війни не
Мрії можуть стати як поштовхом, так і гальмом для наступних
буде
кроків. Але ми варті
В країні жодній на
думок про щось
Землі,
надзвичайне, як і
щось
надзвичайЩо сонце миру всіх
не варте нас, бо ми
розбудить
можемо стати будьІ промінці пошле свої.
ким. Така
наша
І злагода всіх об‘єднає,
доля.
Засяє щастя у очах.
Ця мрія хай всіх
Аня Сідорова
окриляє
І оселяється в серцях.
Юля Негрей
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Л-11Б
Чотири, три, два – це роки навчання
в ліцеї, протягом яких ми пізнавали закони Всесвіту, один одного, Україну. Група Л-11Б - це ініціативні, талановиті й
яскраві особистості. Разом ми поєднали
в собі всі ті якості, які потрібні для
успіху та реалізації будь-якої мети. Чого
тільки варта постать нашого незмінного
старости Жильченка Микити
з його
відповідальністю,
наполегливістю
та
надійністю. Звичайно, ми не змогли б
обійтися й без його заступниці Левінзон
Люди, старанної та сумлінної, творчо обдарованих і завзятих Гончаренко Насті,
Печеної Марини, Піценко Наталі, Пучіної
Маші та Білецької Насті, винятково
скромних і по-своєму талановитих Семашко Олени, Легенької Альони, Німець
Ані, Лактіонової Лєри та Деркач Юлі,
цілеспрямованої та щирої Поліщук Свєти,
харизматичної
Хмелевської
Поліни,
розумниці, завжди усміхненої Даші Буць.
А чого варті наші хлопці Селич Влад і
Паращенко Юра – спортивні, енергійні,
завжди готові прийти на допомогу.
Спільні справи, навчання, цікаві заходи, практика та захопливі екскурсії перетворили нас на дружний, міцний колектив.
З будь-яким завданням ми завжди досить
легко справлялися завдяки впевненості
в своїх силах та наполегливості. За таке
мужнє виховання, за підтримку і допомогу в усьому ми вдячні, в першу чергу, нашому класному керівнику Олені Андріївні
та всім педагогам рідного ліцею. Вони
заохочували нас, давали поради й завж-

ди були поруч. Справжні майстри своєї
справи!
Нам дуже хотілося перемогти в конкурсі
на «Кращу випускну групу».
Щоб ця
мрія здійснилася, ми доклали чимало зусиль протягом усього року. І ось перше
випробування – візитівка групи. Як же
підготовка до цього конкурсу нас
об’єднала, здружила, не залишивши
нікого
байдужим
та відстороненим!
Кожний зробив свій
внесок у загальну
справу, виходячи
зі своїх здібностей
і талантів. На сцені
ми були єдиним
цілим, і це був наш
перший успіх, перша «перемога», яка
окрилила й уселила надію. І дійсно,
розумниці дівчата команди «Амазонки»
вибороли перше місце в інтелектуальному
конкурсі! А якими затятими були
спортивні змагання! Але наші учасники не залишили нікому шансів. Так наполегливо й рішуче вся група йшла до
перемоги. Саме тому сьогодні ми маємо
право називатися кращою випускною
групою 2019 року. Наш приклад ще раз
засвідчив, що мрії збуваються, а «дорогу
осилит идущий».
Уже зовсім скоро перед нами постане
відповідальний вибір, кожен обиратиме власну стежину, можливо, й нелегку,
буде реалізовувати свою
мрію. З упевненістю можна
сказати, що в нас усе вийде, адже ми мали талановитих наставників — наших
учителів!
Класний керівник групи
Л-11Б О.А. Караганова;
учениця групи Л-11Б
Наталія Піценко
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Л-11В

Дорогі мої діти!
Чим довше живу, тим більше впевнююся, що світом правлять прописні істини.
Такі банальні висловлювання, які, як не
дивно, працюють. І сьогодні, коли ви знаходитеся на порозі дорослого життя, хочу
поділитися ними.
Прокидаючися зранку – посміхайтеся,
тоді день складеться так, як хочеться.
Закохуйтеся!
Не
бійтеся зізнаватися у
своїх почуттях, тому
що невідомість руйнує
зсередини.
Довіряйте
друзям. Через п’ять років
ви вже точно будете знати, хто з них
справжній.
Бережіть
батьків!
Навіть коли вони, на
вашу думку, не праві.
Інших не буде — вони у вас одні й на все
життя. І запам’ятайте: батьки — це єдині
люди, які люблять вас безкорисливо! Усім
іншим усе життя треба щось доводити.
Не бійтеся розбивати стереотипи!
Завжди вірте в себе!
Мрійте! Ви мені не повірете, але мрії реально збуваються! Мрії — це частинки нашого життя. Без них важко уявити будні.
Вони роблять життя яскравим. Усі ми загадували бажання, задуваючи свічки на
дні народження, мріяли стати супергероями, уявляли собі майбутнє, надаючи
йому саме того вигляду, якого хотіли ми.
Але в дорослому житті мрії у людей зовсім
інші: гроші, квартира, автомобіль, дорогі
аксесуари, яхти… соромлюся називати «мрією» такі речі. Матеріальні
цінності, які навряд чи зроблять вас
по-справжньому щасливим, не можуть
бути мрією! Це лише результат вашої
кар’єри, вашої праці, який ви можете отримати, якщо будете віддавати
всього себе своїй роботі й професії.
Деякі з вас називають «мрією» бажання побувати в інших країнах, у
якомусь місті, переїхати кудись на
все життя, записати пісню, вийти на
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сцену з концертом, навчитися фотографувати, писати тощо… Це вже набагато
ближче до такого сакрального поняття,
як «мрія», але назва для всіх цих бажань
інша – плани. Адже плани – це все те, що
ви дуже хочете зробити й докладаєте зусиль для цього! Це реальні події, реальні
для людини, яка щось робить для наближення цих подій.
Але мрія – це щось вище, щось недосяжне, те, що неможливо передбачити й
розпланувати. Мрія — те, що залежить від
якихось вищих сил. Мрія — це наслідок
випадковостей, удачі, віри й справжнього бажання! Щоб мрія втілилась у життя
– нею потрібно дійсно жити!
Будь-яка мрія, що приносить радість,
завжди збувається. А для того щоб
реалізувати мрію, слід бути самим собою,
треба відчувати себе, своє серце і свою
душу.
Мрійте, бо мрія — це життя….
Знаходьте час для роботи — це умова
успіху.
Знаходьте час для роздумів — це джерело
сили.
Знаходьте час для читання — це основа
знань.
Знаходьте час для гри — це секрет
молодості.
Знаходьте час для веселощів — це музика
душі.
Знаходьте час для мрії — це шлях до зір.
Знаходьте час для дружби — це умова щастя.
Знаходьте час для любові — це справжня
радість життя.

Класний керівник О.А. Богомаз

Л-11Г
«Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії»

(Елеонора Рузвельт)

Дорогі, любі мої діти, неповторні та
неперевершені одинадцятикласники!
Невпинно плине час … Непомітно промайнули чотири яскравих, повних життя
роки. Скільки спогадів!.. Ніжні почуття
охоплюють душу...
Літо, серпень,
перша зустріч в
актовій залі…
2016 рік. Удивляючись у милі
обличчя, щирі
посмішки, запитувала себе:
які вони? Чи
зрозуміють?
Чи відкриють
душу? Чи зможуть довіряти?
29 особистостей! Кожен це
унікальна,
неповторна
квінтесенція. Бог подарував кожному
красу, розум, талант. Я вдячна долі, що
в моєму житті з’явилися ви — креативні,
непередбачувані,
неординарні,
талановиті, з гострим почуттям гідності
й
справедливості,
добрі,
люблячі,
найрозумніші діти Всесвіту. Кожен здатний відстояти свою думку й витримати
будь-які випробування для досягнення
успіху.
Елеонора Рузвельт говорила: «Майбутнє
належить тим, хто вірить у красу своєї

мрії». Бажаю з роками тільки міцнішати й
удосконалюватися, свою мрію втілювати
в реальність, слово перетворювати на дію,
а важливу мету — на досягнення!
Цінуйте те, що маєте: ніколи не знаєш,
який поцілунок стане останнім, який
докір більше не буде висловлений, яка
розмова ніколи не повториться, з ким
більше ніколи не посперечаєшся і куди
більше не повернешся. Ніколи не знаєш,
чим закінчиться чергова історія у твоєму
житті, але поки вона триває, цінуй кожен
момент, кожну секунду, кожну мить.
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима,
з-під долоні,
крізь пальці,
у кватирку,
з-за воріт.
Від того світ не зміниться нітрохи.

А все залежить від людських зіниць в широких відіб’ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць.
Бажаю вам завжди досягати
своєї мети! Стів Джобс говорив: «У
людини час обмежений, тому не
витрачайте його дарма, намагаючись жити чужим життям».
Я ВІРЮ у вас і дуже ЛЮБЛЮ!
Класний керівник
А.А.Мельник
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Військовий ліцей
Промайнули спалахом роки навчання в Кременчуцькому ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою. Пригадую, як два роки тому прийшли сьогоднішні
випускники до нас розгубленими підлітками. Та всіх об’єднувала одна мета — добре
вивчити предмети, а головне — підготуватися фізично до вступу у вищі військові
навчальні заклади .
Тоді все здавалося чужим, незрозумілим. Але кожен день, проведений зі своїми
однокурсниками, згуртовував і зробив дружбу майбутніх військових міцною, щирою,
справжньою. Ви стали мужніми, вольовими, цілеспрямованими, сильними духовно та
фізично. Група ЛВ-21, ЛВ-22 - велика військова родина.
Навчальні роки були сповнені незабутніх вражень та подій, серед яких
найяскравішими стали: День прийняття клятви ліцеїста, КВН,
польові виходи на 11 км в с. Соснівку, змагання в усеукраїнській
спартакіаді, участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі “Сокіл” (“Джура”), зустрічі з відомими людьми
військової справи, участь у всеукраїнській волонтерській акції
“Серце до серця”. Також залишилися теплі спогади про зустрічі з випускниками попередніх літ.
У ці святкові дні відбулося
прощання з рідним ліцеєм. Я
щиро бажаю своїм улюбленим
учням ніжного й зоряного
неба, теплого проміння сонця, яке буде осявати стрімкі
дороги життя. Нехай збуваються заповітні мрії
кожного мого вихованцям! Хай труднощі, незгоди, випробування підкорюються вашій волі
й наполегливості! Часточку свого серця дарую
кожному з вас, мої найкращі випускники!
Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів! Вас завжди будуть чекати рідні
стіни військового ліцею, ласкаві очі учителів та офіцерів-вихователів. Не забувайте
шкільні роки! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, оптимізму та
невичерпної енергії!
Шановні працівники коледжу, дорогі учні, батьки! Усіх вас вітаю із завершенням
навчального року. Маю надію, що ми й надалі разом будемо продовжувати створювати цікаву, сповнену незабутніх подій історію нашого ліцею. Зі святом вас!
Від імені всіх випускників та батьків хочу висловити слова вдячності всьому колективу Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка в особі директора
Гальченка І.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи в ліцеї Крупіній
Л.В., начальнику Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Марченку В.В. та побажати міцного здоров`я, добра, щастя та успіхів!
О.І. Левіна, класний керівник ЛВ-21, ЛВ-22
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