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ШЛЯХ ДО ЗІРОК
Настає неповторна прекрасна пора, коли бузок стукає у віконце пахучою гілкою, коли весняний настрій
шмигає у повітрі, коли мрії набувають чітких обрисів і
коли ти, юний друже, стаєш на дорослу дорогу, великих
злетів у майбутньому. Ти маєш певний досвід успіху: у
навчанні (призове місце на олімпіаді виборов власними
знаннями і постійними заняттями з улюбленим учителем, а перемога в конкурсі МАН стала реальністю завдяки наполегливій співпраці з досвідченим керівником), у
творчості (той виступ на сцені перед поважним журі
не забудеться ніколи), у спорті (перемога твоєї команди
стала можливою тільки тому, що ви разом боролися за
неї під чітким керівництвом тренера). Це був твій шлях
до власних звершень, пройдений у ліцеї «ПОЛІТ», перший і,
сподіваюсь, дуже важливий крок до зірок.
Я бажаю тобі, дорогий випускнику, не зупинятися,
брати відповідальність, насамперед, за своє життя на
себе, діяти – у великому й малому.
Директор коледжу
І.В.Гальченко

Ліцей «ПОЛІТ»

Наші здобутки

Кременчуцький педагогічний коледж
імені А.С.Макаренка — сучасний навчальний заклад. Його імідж складають студенти, педагогічний колектив та
технічний персонал, учні ліцею. У місті,
області, Україні та за її межами він відомий творчими здобутками, досягненнями та перемогами учнівської та студентської молоді, викладачів. Щорічно
колектив примножує звичаї та традиції,
торує інноваційні стежини в майбутнє
української освіти.
2015 рік увійде в історію закладу своїми новими перемогами. Серед них —
участь у Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти -2015». Творча група у
складі Білої І.О., Гальченка І.В., Мокрої
Л.М., Лозинської Є.Ф., Остапко Л.О.,
Пилипенка В.О. та Прядка Є.М. узагальнила досвід роботи закладу в номінації «Сучасний навчальний заклад як
соціокультурний осередок громадян-

сько-патріотичного виховання дітей
та студентської молоді», у якому подана коротка характеристика нашої юні
як майбутнього нації, проаналізовано
шляхи та засоби формування громадянської позиції та соціальної активності молодої зміни; укладено алгоритм
формування патріотичних цінностей у
системі навчально-виховної роботи закладу. Особливу гордість викликають
випускники, які поєднують педагогічну
діяльність із соціальною активністю.
За таку дружну співпрацю молоді та
педагогічного колективу заклад нагороджений золотою медаллю. Це уже сьома
медаль такого рівня!
Так тримати й досягати нових вершин!
Є.Ф. Лозинська, методист

Я — європеєць

«Географічне положення будь-якої країни — це
як доля: її не зміниш. Але
що цікаво: люди, що живуть у цих країнах, не
скаржаться на долю, кожному своя батьківщина,
де б вона не знаходилась,
завжди найдорожча, найрідніша», — так влучно
висловився один із авторів підручника з географії
А.Й. Сиротенко. І я люблю
всім серцем країну, у якій
живу, і гордо проголошую:
«Я - УКРАЇНКА».
«Європа — наш спіль-
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ний дім» — чудове гасло
просвітницької кампанії
останніх років. Тільки далеко не кожен із нас почуває себе справжнім господарем у європейському
домі. Майдан започаткував нові українські традиції: стало модним говорити українською, співати
гімн держави, одягати вишиванки, поважати себе
і тих, хто поруч. Бажання
йти в Європу практично
втілилось у підписаних
угодах із Європейським
Союзом.

Певна річ, що нам, українцям, є над чим працювати. Необхідно подолати
політичну й економічну
кризу в країні, знищити
корупцію,
дотримувати
законів тощо. І найголовніше — пам’ятати, що
перетворити мрію на реальність можемо ми лише
самі. Головне — бути не
пасивним, а свідомим
громадянином.
Усе залежить від нас,
усе залежить від тебе!
Маргарита Подєнєжна,
Л-13

Успіхи ліцею
Це звичайне диво — навчання

Цими теплими травневими днями багато хто з
нас задається питанням:
чим же запам’ятається,
яким увійде в історію
2014—2015 навчальний
рік? Звичайно ж, цікавими винаходами, досягненнями, знахідками, до
речі, серед яких є навіть
сенсаційні!
Наприклад,
кращим
педагогам нашого ліцею
у надзвичайних умовах
мертвої тиші в беззвучній пустелі вдалося-таки
під час опитування на
уроках виростити справжній учнівський ЛІС РУК!
Погодьтеся: це справжнє
ноу-хау!
Ім’я автора нового математичного
відкриття
залишається поки що невідомим. Але Ви безнадійно відстали від життя,
якщо досі думаєте, що 8
навпіл — буде 4. Бо якщо
8 поділити вздовж, то буде
дві «трійки», а впоперек —
отримаємо два нулі.
І це ще не все!

Здавалося,
як могла видозмінитися у XXI
столітті українська абетка? Аж
ні! Завдяки нашим мовознавцям з’ясувалося,
що букв у алфавіті не 33, як відомо, а лише 7
(перевірте самі,
порахуйте: а-л-ф-а-в-і-т).
Ну чим це не наукове відкриття?
Його автор закономірно одержує звання «кращого» мовознавця. Взагалі, «кращими» визнано
багатьох талановитих вихованців у різних сферах
нашого ліцейного життя.
Серед спортсменів «кращі» — це ті, перші, хто
перемагають у виснажливих
багатокілометрових забігах до … їдальні,
демонструючи стабільно
високі результати під час
і сніданку, і обіду.
У категорію «найохайніших» потрапили ті, чий

зовнішній
вигляд є зразковим
завдяки тому, що
вони
постійно
тримають форму
ліцеїста — жилет
— у бездоганному вигляді (вони
його просто жодного разу не одягали!).
Педагогічній
підхід до таких учнів,
безперечно, знайшов би
переможець
конкурсу
«Учитель року» — це батьківський ремінь із залізною пряжкою. Але ми до
його послуг не звертаємося. Адже, якщо серйозно,
то в умовах взаєморозуміння, співпраці, творчості, які панують між
учителями й учнями в нашій рідній Альма-матер,
народжується справжнє
диво під назвою «цікаве,
змістовне,
професійно
зорієнтоване навчання».
Тож, усіх, хто навчає і
навчається з душею, віддано, результативно, від
усього серця вітаю з завершенням
навчального
року! Бажаю теплого мирного літа,
сповненого нових
вражень, перемог,
планів, які почнемо втілювати разом у наступному,
2015—2016,
навчальному році!
Заступник
директора
з навчальновиховної
роботи
Л.В.Крупіна
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Мельник та його команда
Колись обравши мету,
ми сміливо йдемо до неї.
Ніякі перешкоди не зупиняють нас, а у наших
прагненнях завжди підтримує не просто вчитель,
а рідна для нас людина
— Мельник Валентин Іванович Нас не засмучують
постійні контести та витрачений вільний час на
програмування, тому що
це дає свої плоди.
З 30 березня по 3 квітня
в Херсоні відбулася XXVIII
всеукраїнська олімпіада з
інформатики. У змаганнях узяли участь 127 учнів
9—11-х класів (деякі з них
виступали за 9-й клас, хоч
навчаються у молодших,
наприклад, представники
нашої команди Деньга Назарій навчається у 8 класі,
а отримав диплом ІІІ ступеня за 9 клас, Мельник
Софія — у 7 класі, виборола диплом ІІ ступеня серед
учнів 9 класу).
Олімпіада складалася з

двох турів тривалістю 5
годин кожен. Уже традиційно учасникам пропонували під час кожного з них розв’язати
по 4 задачі різної складності.
Максимальна
оцінка за кожну задачу складала 100 балів.
Завдання були для всіх
класів однаковими. Згідно
з практикою міжнародної
олімпіади, результати тестування свого розв’язку
учасник міг бачити відразу після надсилання в
систему перевірки. Перескладати розв’язок дозволялося кілька разів, але не
більше, ніж 60 у сумі для
всіх чотирьох задач туру.
Після важких випробувань наша команда отримала:
— два дипломи І ступеня: Міхно Марк та Чемерис Павло (група Л-24);
— три дипломи ІІ ступеня: Качур Роман (група
Л-24),
Очеретний

В’ячеслав (Л-14) та наймолодша учасниця — Мельник Софія;
— п’ять дипломів ІІІ ступеня: Головачов Євгеній,
Єрьоменко Денис, Усенко Артем (група Л-24),
Михайлов Кирило (група
Л-14) та зовсім юний —
Деньга Назарій.
Крім того, Міхно Марк,
Чемерис Павло та Качур
Роман потрапили на відбірково-тренувальні збори, де намагаються вибороти місця для участі в
міжнародній олімпіаді з
інформатики (Казахстан).
Перемога на олімпіаді
одного рівня завжди надихає на підсилену підготовку до олімпіад вищого рівня.
І тільки поєднання природних здібностей, напруженої праці щодня
в комп’ютерному
кабінеті та вдома,
уміння і талант Валентина Івановича
допомагає здійснити нашу мрію.
Команда
інформатиків

Пам’ятаю, як на олімпіаді я була засмучена після першого туру. Думала,
що вже виправити ситуацію неможливо. Увечері мій тато зустрів мене посмішкою та щиро обійняв. Чомусь мені
одразу полегшало. Здавалося, навкруги
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вже нічого не було й ми залишилися з
татусем один на один. Такої підтримки
я ще не відчувала ніколи! Якби не тато,
навряд чи я зібралася для другого туру.
Татусю, величезне дякую тобі за знання, турботу та любов!
Софія Мельник

Призери
Знайомтесь: гордість ліцею та коледжу, учні та їхні наставники, хто в
нелегких перегонах не схибив, зміг подолати хвилювання і здобути свої перші, але такі важливі перемоги.
Потужна, результативна команда:
54 – призери обласних, 13 — усеукраїнських етапів змагань, троє — учасники
відбірково-тренувальних зборів до міжнародної олімпіади з програмування,
8 призерів у МАН — така суха, але
цілком промовиста статистика цього
навчального року.
Математика
Л-9В
Л-14
Л-24
Л-24

Скирта Олександр
Очеретний В’ячеслав
Міхно Марк
Чемерис Павло

3 Бєднюкова Т.В.
2 Івасишина Л.М.
1 Тристан В.М.
3 Тристан В.М.

Хімія
Л-9В
Л-14

Яворський Дмитро
Деркач Роман

2 Максимчук Т.Б.
3 Максимчук Т.Б.

Біологія
Л-11
Л-24

Бондар Марина
Федіна Анастасія

3 Богомаз О.А.
3 Левіна О.І.

Українська мова та література
Л-12
Л-21

Дебелий Ігор
Бондар Владислава

3 Савченко Т.О.
3 Александрова Т.В.,
Сидоренкова О.П.

МАН
Л-12
Л-13
Л-13
Л-14
Л-21
Л-22
Л-23
Л-24

Дебелий Ігор
Подєнєжна Маргарита
Кучеров Артем
Гулак Олена
Бабич Владислав
Кобилка Олексій
Череп’яна Надія
Петруня Максим

3 Тристан В.М.
3 Пилипенко В.О.
3
2
3
3
2
3

Грисенко Л.П.
Івасишина Л.М.
Лихман М.С.
Лисенко Т.І.
Новодворчук О.В.
Лисенко Т.І.

Географія
Л-13
Л-13

Подєнєжна Маргарита
Литовченко Валерія

2

Іваненко Т.І.

1

Іваненко Т.І.

Економіка
Л-24

Дяківнич Віктор

3

Іваненко Т.І.

Російська мова
Л-9А
Л-21

Каракуца Олена
Бондар Владислава

1 Должикова Л.М.
1 Самусь Л.І.

Правознавство
Л-23

Череп’яна Надія

2 Каменський В.Г.

Л-9А
Л-11
Л-14
Л-21

Третьякова Катерина
Дорошенко Ірина
Галушко Наталія
Левенко Ірина

2
3
3
2

Верещака В.В.
Бойко І.М.
Борисенко Г.В.
Бойко І.М.

Л-21

Шмигаль Тетяна

2

Бойко І.М.

Л-9Б
Л-13
Л-23

Бабиченко Артур
Подєнєжна Маргарита
Самойленко Каріна

3
3
2

Пилипенко В.О.
Караганова О.А.
Пилипенко В.О.

Л-9В
Л-24
Л-24

Савенко Оксана
Міхно Марк
Чемерис Павло

3
3
3

Мельник А.А.
Мельник А.А.
Мельник А.А.

Л-9В
Л-9В
Л-9В
Л-14
Л-14
Л-14
Л-14
Л-14
Л-14

Савенко Оксана
Скирта Олександр
Зигар Антон
Гулак Олена
Очеретний В'ячеслав
Деркач Роман
Болюк Владислав
Михайлов Кирило
Дерієнко Гліб

2
2
3
3
1
1
2
3
2

Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.

Л-14
Л-14
Л-14
Л-14
Л-14
Л-24
Л-24
Л-24
Л-24
Л-24
Л-24
Л-24
Л-24

Глушко Гліб
Ворона Ілля
Дрига Сергій
Бабяк Андрій
Воробйов Олександр
Міхно Марк
Чемерис Павло
Качур Роман
Усенко Артем
Головачов Євген
Єрьоменко Денис
Незнарадько Ярослав
Рубан Олексій

2
2
3
3
3
1
2
1
2
2
2
3
3

Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.
Мельник В.І.

Англійська мова

Історія

Фізика

Інформатика

Інформаційні технології
Л-12
Л-12
Л-14

Дебелий Ігор
Мірошник Станіслав
Глушко Гліб

1
3
2

Кіндякова Н.Г.
Кіндякова Н.Г.
Кіндякова Н.Г.

Л-14
Л-22

Воробйов Олександр
Бегма Роман

1
3

Кіндякова Н.Г.
Шакотько В.В.
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Інформатики

Деркач Р.

Що таке інформаційно-комунікаційні технології та яка їх роль в сучасному суспільстві? Більшість людей думає, що «дружити з
комп’ютером» легко. Я сам так думав, доки не
занурився з головою в олімпіаду, бо завдання
на всеукраїнському етапі були дуже цікаві,
але й тяжкі. Своїми здобутками я вдячний
учителям інформатики — Кіндяковій Наталії
Геннадіївні та Мельнику Валентину Івановичу.
Дуже дякую своїм наставникам!
Олександр Воробйов, Л-14

Міхно М.

А чи відомо вам…

Качур Р.

Єрьоменко Д.

…що наші призери олімпіад є всебічно розвинутими особистостями. Наприклад, Чемерис Павло вміло поєднує заняття фізикою, математикою
та інформатикою з заняттям спортом; програміст
Петруня Максим добре грає у волейбол; інформатик Михайлов Кирило займається велоспортом; Очеретний В.
Рубан Олексій вдало поєднує програмування з
футболом, а Бабяк Андрій — із грою на гітарі;
Деркачу Роману гра в шахи, мабуть, сприяє значним успіхам не тільки з програмування, а й із
хімії; Зигар Антон захоплюється грою у великий
теніс, але це не заважає йому займатися поглибленим вивченням математики та програмування; багато часу проводить на тренуваннях із кікбоксингу Скирта Олександр, який здобув другий
Савенко О.
диплом на обласній олімпіаді з програмування та
третій — із математики; Савенко Оксана, яка має
вагомі результати з програмування та фізики, після
занять в ліцеї відвідує художню школу, де особливо цікавиться графікою, а Дебелому Ігорю вдалося
поєднати «фізичне і ліричне» — високі результати з
інформаційних технологій, української мови, математики і… тайського боксу!
Ось такі вони, наші розумники та розумниці!
Рубан О.

Усенко А.
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Головачов Є.

Незнарадько Я.

Бегма Р.

Болюк В.

Інформаційні технології

Дебелий І.

Воробйов О.

Глушко Г.

Чемерис П.

Місто майбутнього
Із 15 по 16 травня цього року ми були на
7-му всеукраїнському фестивалі робототехніки Robotica. Команда у складі Ворони Максима, Юрченко Юлії, Павелко Євгенії (Л-11),
Буги Марини, Болюка Дмитра (Л-9В) нагороджена дипломом за ІІІ місце в дитячому архітектурному конкурсі «Моє місто». Керівник
Гулак О.
команди — О.В.Котлярова. Ми презентували
своє місто майбутнього. У проекті ми хотіли показати багато проблем сучасного
міста України. Першою проблемою була
енергетика. Друга — раціональне використання місця біля будинку. Остання –
екологічна.
Старшу команду представляли Догадайло Ігор (Л-12) та Петруня Максим
(Л-24). Під керівництом І.Л.Гаврильчука
Дерієнко Г.
вони здобули ІІІ місце в лізі WRO.
Було багато людей, які з цікавістю роздивлялися міста, що побудували діти. Мені найбільше запам’ятався момент, коли до мене
підійшла жінка і сказала, що вона обійшла
всі експонати і визначилися, щоб сказати,
що він найкращий. Отже, це був захопливий
фестиваль, у якому варто взяти участь.

Ворона І.

Дрига С.

Марина Буга, Л-9В

Михайлов К.

Зигар А.

Буга М.

Бабяк А.

Мірошник С.

Скирта О.
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Суспільні дисципліни
Традиціймінаціях — ісДяківнича (гр.
но в групах
торії, географії
Л-24),
який,
історикота МАНі.
дарма що має
економічноУ
всеукраіншу спеціаліго профілю
їнській
олімзацію (інфорнавчаються
піаді
«Фінанмаційні
техталановиті й
совий геній»,
нології),
двічі
розумні учні.
яку проводить
став призером
Цьогоріч«ПриватБанк»,
обласного етаними призеузяли активну
пу олімпіади,
рами в групі
участь 14 учнів
уміло застосуСамойленко К.
Литовченко В.
Л-23
стали
ліцею «Політ». А
вавши знання
наш головний історик — найвищого результату до- не тільки з економіки, а й
Самойленко Каріна та сягла Криницина Дарія математики, хоча еконоправознавець-поетеса — (гр. Л-13), яка показала мічну теорію доводилося
Череп’яна Надія.
найкращий результат не вивчати в позаурочний
Також
відзначилися тільки серед ліцеїстів, а час. Маємо надію, що,
в інтелектуальних зма- й школярів нашого міста! ставши вчителем матеганнях Пінчук Катери- Також вона є призером матики,
на, Ольховик Вероніка та конкурсу «Сто ідей для В і к т о р
Атаманенко Єгор, які ста- міста Кременчука».
навчить
ли приНаймолодші
учасни- у ч н і в
з е р а м и ки обласних олімпіад — розуміконкур- дев’ятикласники. Баби- ти екосу май- ченко Артур (гр. Л-9Б) номічні
б у т н і х у цьому році посів по- закони,
б і з н е с - чесне третє місце з іс- а це дом е н і в торії. Активно готується поможе
« С т о до олімпіади з економіки нам поідей для Стрєльнікова Настя. А д о л а т и
Бабиченко А.
м і с т а Юлія Іванова з Л-9А на- всі неК р е - ступного року знову ма- гаразди.
м е н ч у - тиме шанс стати кращою
Серед майбутніх призеДяківнич В.
ка» та серед географів.
рів із економіки хочеться
«Бізнес-план майбутнього
Тричі призером облас- бачити Євтушенка Макпідприємства».
ного етапу олімпіади та сима (гр. Л-14), який поЇхня зміна — група конкурсу — захисту МАН чинав свій шлях в ліцеї з
Л-13, яка «виростила» та- з географії за час навчан- історико-економічного, а
ких призерів обласних ня в ліцеї став Бабич Вла- зараз навчається на маолімпіад,
дислав (гр. Л-21).
тематичному
як ЛитовВін хоч і має спепрофілі.
ченко Ваціалізацію
«іноТож, щиро
лерія (перземна філологія»,
вітаємо
наше
місце
але це не завадило
ших
перез
геограйому полюбити та
можців та їх
фії), та Повивчити геогракерівників
дєнєжна
фію.
—
учителів
МаргариСеред «головних
суспільно
та, яка має
економістів»
ліекономічних
здобутки в
цею хочеться віддисциплін!
Подєнєжна
М.
Т.І. Іваненко
трьох
нозначити Віктора
Череп’яна Н.
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Призери МАН
Ну ось і
все…
Т а к
ш в и д ко минуло останнє дитяче
літо, новорічні свята, весна
Гулак О.
полонила
у свої обійми природу, і зовсім
скоро в наших серцях
пролунає дзвінок, котрий
засвідчить, що
потяг,
котрий
н а з и вається ліцей
«Політ»,
відходить від
нас наКобилка О.
завжди.
Ми вдячні нашим викладачам за цікаві уроки,
терпіння, розуміння, щирість, мудрість і відданість своїй праці. Завжди
б у д е м о
пам’ятати
ваші афоризми, філософські
повчання і просто
жарти.
Тож,
бажаємо
всім доброДебелий І.
го здоров’я,
нехай здійсняться ваші творчі задуми і кожен ваш день буде
осяяний почуттям любові і взаєморозуміння! Ми
вас любимо!
З повагою, ліцеїсти

— Об’їхати
весь
світ
«автостопом» (Ірина
Дорошенко,
Л-11);
—
Мрію
вступити
в бажаний
ВНЗ,
щоб
Череп’яна Н.
Подєнєжна М.
використати свої знаЯ хочу жити
ння та вміння для розвив тихому будинку,
тку нашої країни (Віктор
Затертих книг
Дяківнич, Л-24);
гортати сторінки.
— Жити
Я хочу віднайти
в
ім’я
нову сторінку,
та слаІ перш за все —
ву своєї
у власному житті.
країни
Надія Черепяна, Л-23
(Каріна
СамоПро що мріють
йленко,
Л-23);
наші
—
За«зірки»?
с
н
у
в
аБабич В.
Моя мрія — займатити свою
ся улюбленою справою
власну компанію, як Марк
й мати від цього задово- Цукерберг (В’ячеслав Очелення (Маргарита Подє- ретний, Л-14);
нєжна, Л-13);
— Стати «світилом» у своїй
справі (Олександр Воробйов, Л-14);
—
Відвідати
УКРАЇНСЬКИЙ Крим
(Артур Бабиченко, (Л-9Б);
— Хочу стати
мільйонером
(Сергій Дрига, Л-14);
Кучеров А.
—
Прагну
Петруня М.
здійснити на— Хочу захистивколосвітню
ти від негативного впливу подорож (Олексій Кобилсоціуму близьких мені лю- ка, Л-22).
дей (Артем Кучеров, Л-13);
Тож, нехай збудуться
— Стати успішним спе- всі ваші найщиріші мрії
ціалістом в IT-галузі (Ігор та задуми!
Дебелий, Л-12);
Кореспонденти газети
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Природничо-математичні
«Якщо зірки запалюють, то
це, мабуть, комусь потрібно»

Антуан де Сент-Екзюпері

Що побажати нашим «зірочкам»? — із
цим запитанням ми
звернулися до виклаФедіна А.
Бондар М.
дачів ліцею, і ось що
почули у відповідь:
— Хочеться побажати, щоб погане ділилося, а хороше множилося і прагнуло до
безкінечності (В.П. Пиріг);
— Щоб ви завжди прагнули бути «і роОчеретний В.
зумними, і красивими», щоб у вашому
житті було побільше позитивних вражень
(Т.І. Іваненко);
— Цінуйте дружбу, не забувайте своїх
наставників (В.О.Пилипенко);
— Прислухайтесь до порад учителів та
Савенко О.
батьків, бо в дорослому житті вам ніхто
нічого «двічі повторювати» не буде (В.Г.Каменський);
— Подорожуйте! Час, проведений у поході, подарує незабутні емоції! Друзі пізнаються під час екскурсій
(О.А.Караганова);
— Участь в олімпіадах, конкурсах-захистах МАН — це безМіхно М.
цінний досвід, який обов’язково стане в нагоді у вашому
житті. Тож, не забувайте ваших наставників (О.І. Левіна);
— Будьте відданими своїй справі, цінуйте тих, хто працює з вами в одній
команді (І.Л. Гаврильчук);
— Не забувайте, що ви тепер частина історії ліцею «Політ». Тож, гідно несіть
і примножуйте славу навчального закладу, який дав вам путівку в життя!
(О.П. Сидоренкова);
— Бажаю не обпалити крила в леті до зірок! (Т.О. Савченко);
— Багато читайте, але ще більше — живіть (Л.І.Самусь);
— Будьте успішними, а головне — будьте людьми! (В.М. Тристан).

Скирта О.
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Яворський Д.

Деркач Р.

Чемерис П.

Філологічні дисципліни
горішок»
26 березня завер- «міцний
шилася
Всеукра- Ігор Дебелий (Л-12)
їнська олімпіада з — призери змагань.
Прогнозованими
російської мови, що
(бо профіль
проходила
іноземної
в
передфілології
місті Києва
потужний і
Пущі-Вокількісно і
диці.
Поякісно), але
передньо
не менш заподолавши
Шмигаль Т.
Каракуца О.
служеними
шкільний,
є перемоги
районний
дівчат — «англійок» — Тетяни
етапи, одержавши перемогу в
Шмигаль, Ірини Левенко (Л-21),
обласних змаганнях, її учасниІрини Дорошенко (Л-11), Катеками стали учениці нашого ліДебелий І.
рини Третьякової (Л-9А), Натацею Бондар Владислава (група
лії Галушко (Л-14). Остання виборола рік
Л-21) та Каракуца Альона (група Л-9А).
Учасниці
проде- навчання в США за програмою «FLEX».
монстрували справ- Вітаємо та бажаємо
жні бійцівські якос- успіхів!
Наші віншуванті і досить високий
рівень
обізнаності ня Тетяні Шмигаль,
що
склаз
російла ЗНО з
ської мови
української
та літерамови та літури
(які,
тератури
до речі, як
на максипредмет
мальні 200
ними
не
виТретьякова К.
балів. Вітавчаються).
Дорошенко І.
ємо із вдаНе менш карколомною була
лим стартом на ЗНО!
обласна олімпіада українських
філологів. Честь ліцею захисЛ.І.Самусь, В.В. Верещака,
тили «універсальна» ВладислаТ.О. Савченко
Галушко Н.
ва Бондар (Л-21) і до пари їй

Одне велике, щире серце...
Здається, наша
історія
добігає
кінця: ми випускаємося з рідного
ліцею.
Цього
ми,звичайно,аж
ніяк не хочемо. Але
що поробиш? «Се
ля ві»,- як кажуть
французи.
Але найголовніЛевенко І.
ша риса філологів довга пам’ять. Звичайно, це аж ніяк не
погроза тим, з ким у нас виникали не-

порозуміння! Це те,
що допоможе нам
назавжди залишатися в ліцеї, переноситися в ці прекрасні роки хоча б
подумки,
згадуючи про неймовірні миті, коли багато сердець билися
в такт, утворюючи
Бондар В.
одне велике, щире
серце під назвою «Ліцей «ПОЛІТ».

Владислава Бондар, Л-21

11

Наші наставники
Еталоном
інтелігентності, вихованості і зовнішньої вишуканості,
гуманності
завжди для нас була
завідувачка
ліцею,
Крупіна Леся Валентинівна. Ми вдячні
Вам за тепло ваших
слів, за підтримку, за
індивідуальний підхід до кожного, за
збагачення
нашого
духовного світу, за
такий чудовий ліцей. Нехай Ваш день
буде наповнений корисними справами
і теплом людських відносин, а мрії втілюються у життя та приносять бажану
радість і задоволення!
Справжнім скарбом для нас і взірцем
чуйності, доброти, щирості, справедливості та багатьох інших якостей є наша
класна мама — Верещака Валентина Володимирівна. Ми пишаємось, що саме
вона впродовж цих трьох років була поруч із нами. Це не тільки талановитий

і творчий учитель,
це людина з великою душею, яка
завжди відкрита
нашим радощам
і турботам. Вона
знала про нас більше, ніж ми самі
про себе, знала
кожний наш крок,
розуміла кожний
наш подих і погляд.
Уважна,
лагідна,
приязна, виважена — така вона залишиться
в наших серцях. Ви вміло вели нас по
стежках знань і учнівських надбань,
запалюючи в серцях вогник допитливості, віри в справедливість і в самого
себе! Ми дякуємо Вам за все і просимо
вибачення за непорозуміння. Бажаємо
Вам побільше щасливих миттєвостей,
невичерпної енергії, злагоди, приємних
перемог, міцного здоров’я, здійснення
всіх мрій та сподівань!
Євгенія Прокопенко, Л-21

Щиро дякуємо нашим наставникам —
керівникам шкіл олімпійського резерву
та конкурсу-захисту МАН. Ваші досвід
та знання є запорукою нашого успіху.
Учительська наполегливість і терпіння
викликали формуванню бажання йти
вперед, до нових вершин. Ваша самовідданість обраній професії вселяє віру в
майбутнє нашої нації.
Ми з упевненістю можемо ствердувати: наші викладачі НАЙКРАЩІ!
З повагою,
призери МАН та олімпіад
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Мужні ЛВ-21, ЛВ-22
Невпинно,
як швидкий
літак, летить
час у незвідану далину.
Позаду
два
роки начання в Кременчуцькому ліцеї
з посиленою
військово —
фізичною підготовкою.
Скільки щастя, життєвої енергії, активності,
бадьорості випромінюють
майбутні захисники нашої Вітчизни!
Скоро закінчиться цей
навчальний рік, більшість
із ліцеїстів сподівається
стати справжніми професіоналами у своїй справі
та знайти власний життєвий шлях, але ці два роки
навчання назавжди залишаться в пам’яті.
Про всіх хочеться сказати дуже гарне слово, бо кожен із учнів
запам’ятався чимось особливим,
притаманним
тільки йому.
Групи ЛВ-21, ЛВ-22
славляться талановитими, спортивними, креативними,
розумними
ліцеїстами.
Неможливо
уявити групи без спортсменів
Бажанюка Д.,
Лимана
О.,
Явтушенка
О., Данилейка
Ю., які
здобули звання кандидатів у майстри
спорту України з хортингу; Розки
Г.,
Кобелєва І., Гречки

В., Дакала В., які
отримали дорослий
розряд із хортингу на чемпіонаті
України; Куроптєва Д., Домашова
М., Панасенка Є.,
Баштовенка
В.,
Льотки А., які брали активну
участь
у
спортивних змаганнях;
Саленка О., Щеглова В., Бондаренка І., Медкова
В., Дрібного Н. —
активних і креативних. У групі є
гарні поєти, художники, співаки,
музиканти:
Саленко О., Гречка В.,
Поправка М., Первий О.,
Прядка А.
У всьому знаходять позитив, не розчаровуються
у житті, цілеспрямовано
крокують уперед, досягають успіхів у начанні Мацегут М., Кльоб А., Ханко
І., Головецький Д., Зінченко М., Куроптєв Д.
Останній
шкільний
дзвінок є символом завершення дитячої пори
і початком юності. У цих
стінах ви отримали безцінний капітал знань і

досвід, який обов’язково
допоможе вибрати правильну дорогу в житті.
Кожен із вас тепер здатний відстояти свою думку і витримати будь-які
випробування для досягнення успіху. Нехай
дружба, яка зародилася
в ці роки, стає
тільки міцнішою,
а поради шкільних наставників
не забуваються.
Попереду вас
чекає чарівний
випускний
вечір, який надає
можливість
на
короткий час забути про майбутні
труднощі
і просто веселитися від
душі. Він запам’ятається
вам на все життя, але і
ви залишитеся назавжди
в серцях ваших вчителів.
Адже ми були разом усі
ці роки, допомагали вам
впоратися з труднощами
і раділи вашим успіхам.
Ви наше майбутнє, тож
нехай ваш шлях у житті
буде світлим і радісним!
Нехай спогади про ліцей,
однокласників, учителів
завжди зігрівають серце!
О.І.Левіна та
Г.С.Лучинська
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Романтична Л-21
Подвір’я коледжу майорить
різнобарв’ям квітів, добрими і
щирими посмішками ліцеїстів –
дев’ятикласників ... Так розпочалася наша історія філологічної групи Л-21 із поглибленим
вивченням іноземних мов, а
саме 1 вересня 2012 року. Розгубленими та невпевненими
оченятами дивилися на мене
28 учнів. А сьогодні — це самостійні юнаки та дівчата.
Я вдячна долі, що зустріла таку чудову
і яскраву групу. Ви всі різні, але кожен
вражає своєю енергією, старанністю та
доброзичливістю. Одним словом, група, яка має свою власну історію і багата на таланти. Автором цієї історії стала
Прокопенко Євгенія — ідеал справжньої
старости, яку зустрінеш тільки в нашій
групі. А помічником у всьому є Бондар
Влада, яка відмінно володіє французькою мовою, майстер слова з української
мови і не менш улюбленого предмету —
англійської мови. Як не захоплюватись
Панасенко Юлією — однією з лідерів
групи Л-21, шанувальницею дотепного
слова, людиною безмежної енергії та
почуття гумору. Харченко Ольга та Тененика Тетяна вражають своїми акторськими здібностями, бурхливою творчою енергією та ентузіазмом, які завжди
в потоці шкільного життя та в будь-якій
ситуації зберігають оптимізм. Яка ж група без владної сили пісні, яка таїть в собі
романтичність, енергійність, щирість,
відвертість та любов? І саме ці почуття
вміло передає Коваленко Аліна не тільки
словами рідної мови, а й англійською та
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французькою. Вони, Халимон
Ольга та Крошка Влада, — взірці творчості та креативності, і
доказом цього є їх авторські полотна та оригінальні роботи. На
арені цирку бачимо Кришталь
Марію. Старанні та відповідальні, відмінники у навчанні
— Шмигаль Тетяна та Зєнкіна
Діана. Сучасні, модні, просто
мега-зірки — Чернишкова Вероніка та Степашко Анастасія!
Знавці іноземних мов, у майбутньому
перекладачі, науковці — Дубринська
Анастасія, Левенко Ірина та Мостовий
Ігор. Спортивні та неординарні Руденко Ярослав і Бабич Владислав. Яким би
було життя без ініціативних, винахідливих Білецької Ірини, Багмет Ірини,
Маракової Марини та Потоцької Дар’ї,
спокійних, порядних, але цілеспрямованих Войтенко Яни, Пирог Яни, Семенової Анастасії та Ляховенка Вадима? А
Лисюк Роман - веселий і безтурботний,
упевнений у собі. Мужньо витримує натиск учителів на уроках, але стоятиме
на своєму до кінця. Веремчук Поліна —
надзвичайно рухлива, обожнює компліменти. Любі мої! Я пишаюся вами!
Але ось і настав цей день – день прощання зі школою. А далі — у кожного
свій маршрут, свої життєві далі. Та в усіх
вас була спільна зупинка, і хоча немає
станції, де приймають у минуле потяги,
та станція під назвою «Ліцей» завжди
буде вас чекати. Живіть сьогоденням,
пам’ятайте минуле і думайте про майбутнє. У добру путь, дорогі діти!
Ваш класний керівник В.В. Верещака

Невгамовна Л-22
Л-22 — це мій перший ліцейний випуск. Перше і останнє в житті завжди
запам’ятовується
надовго. Яким буде
останній — не знаю.
А ось від першого
залишаться найкращі спогади.
Згадую, якими
ви були три роки тому. Наймолодші в
закладі, іноді невпевнені, ще лише приОсь і минули три роки,
а начебто це було тільки
вчора. Блукання величезними коридорами, вибір
профілю,
хвилювання,
вступні іспити, новий колектив і підготовка до
чергового конкурсу — усе
це залишилося спогадами.
Три роки пройшли як
один день. Веселі, кмітливі, часом дивакуваті,
ми,
ліцеїсти, пережили за роки
навчання
багато цікавого,
хвилюючого,
незвичного.
Іноді
навіть
дивуєшся, що
саме ми могли
вчинити
так.
Можливо, у нас
небагато талановитих акторів, танцівників чи просто
учнів зі сценічними здібностями розважати глядачів, але ми,
наша група, — найкращі.
Часом дивуєшся висловлюванням Дмитра, поведінці Ярослава, жартам
та усмішкам Анастасії,
прямолінійній Ірині та ін-

дивлялися до учителів, вивчали ліцейне
життя... Ішли роки. За цей час сталося
багато чого — і гарного, і не дуже. Але в
пам’яті залишиться лише хороше.
А зараз дивлюся — які ж вони стали! Дорослі, самостійні, розумні, ставні
та красиві, вони знаходяться на порозі
дорослого життя, я впевнений, готові до
всіх його випробувань.
Я ж бажаю вам, дорогі мої учні Л-22,
щоб усе у вас склалося, як ви собі спланували, аби ви згадували свої роки в ліцеї лише зі вдячністю й теплотою.
Класний керівник О.М.Кущ

ших. Та все ж таки взаємодопомога, виручка і
просто надійні одногрупники з нашим найкращим класним керівником
— це і є наш маленький
колектив у цьому великому закладі.
Тепер ми випускники і готові до дорослого, самостійного життя.
Але так хочеться ще хоч

річній дискотеці, посидіти на парі в улюбленому
кабінеті. А найголовніше,
усе це з найріднішою групою.
Звісно, ми хочемо подякувати за ці чудові три
роки навчання директорові ліцею Лесі Валентинівні та нашому класному керівникові Олегу
Миколайовичу, які зумі-

на хвилинку залишитися
тут, поруч із уже такими рідними людьми. Ще
раз узяти участь у благодійному ярмарку, піти в
похід до лісу, поласувати
смачненьким у їдальні,
потанцювати на ново-

ли об’єднати нас, таких
різних за характером,
в одну ліцейну родину.
Сподіваємось, що ви нас
ніколи не забудете, адже
ми будемо пам’ятати вас
усе життя.
Анна Терещенко
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Непередбачувана Л-23
Як швидко пролетів час!
Здається, ще зовсів нещодавно ми стояли на порозі ліцею
такі чужі, трішки налякані і
збентежені.
За ці три роки все змінилось.
Ми стали родиною не лише в
стінах ліцею, а й поза ними.
Було море емоцій, переживань
і сміху, і навіть сліз, але все це
ми переживали разом, цілою
групою. Розповісти про події,
які з нами відбувалися, декількома рядками просто неможливо, адже
треба згадувати цілими годинами...
Я дуже вдячна батькам, що привели мене в цей навчальний заклад. Тут
чудова матеріальна база, надзвичайно
розумні вчителі, пари з якими летять
як секунди. Але найголовніше, я дійсно

знайшла тут справжніх друзів, з якими дуже важко буде
розлучатися.
Окрема розмова — це наш
класний керівник. Сказати,
що нам з ним поталанило, —
це не сказати нічого. У роки
навчання він був для нас і
другом, і навіть батьком. Як
би важко йому з нами не було,
він завжди ставився до нас
із теплом і добротою. Не вистачить жодних слів, щоб висловити всю подяку Вам, Володимире
Олексійовичу, за терпіння і любов!
Ліцей дав нам нові знання, нових друзів і справжню підготовку до дорослого
життя. За це ми безмежно йому вдячні.

Ось і минуло три роки..
Вони промайнули як один
день. Мабуть, ми ще не
збагнули, що ось-ось покинемо наш рідний ліцей.
За ці три роки у нас було
багато приємних моментів. Звісно, не обійшлося

лося з грудей, очі розбігалися. Важко згадати мій
стан! Аж я побачила свою
нову сім’ю, мій улюбленний тоді Л-9Б. Усі були
налякані: нові люди, нові
кабінети, але все це дуже
швидко минуло, ми здру-

без поганих оцінок, переживань і панік на контрольних, недоспаних ночей перед атестацією.
Згадую, як я тільки зайшла до ліцею: коліна
тремтіли, серце вирива-

жилися, полюбили своїх
учителів, дехто знайшов
своє кохання.
Роки в ліцеї я можу сміливо назвати своїми найкращими. Але, на жаль,
вони дуже швидко про-
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Вероніка Ольховик,
Л-23

майнули. І вже ми не зайдемо до 37 кабінету, щоб
розпочати урок історії з
найкращим класним керівником — Володимиром
Олексійовичем. І вже не
будемо бігти наввипередки до їдальні. Скільки ж
чудових моментів можна
згадати з вами усіма, моя
23-тя група! Хотілося б
залишитися ще хоча б на
рік, а якби це було можливо, то й на два! Та дуже
шкода, що ми розлетимося по всіх усюдах, доля
нас закине в різні куточки
країни. Володимире Олексійовичу! Дякуємо Вам за
все! За Вашу доброту, щирість і ту батьківську любов, що Ви нам дали.
Одногрупники! Дякую
вам за всі ті веселі моменти. Але всі вони разом
— найкращі, бо в цих моментах є ви. Дякую за те,
що ви стали моєю другою
сім’єю! Ніколи вас не забуду. Ви назавжди в моєму
серці.
Анастасія Бондаренко

Інформаційна Л-24
Нова школа як нова планета.
Переступив поріг — і не знаєш,
які племена тут живуть та які
звичаї панують. Із таким приблизно настроєм переступили
поріг Полтавського обласного
ліцею ми, новачки групи Л-24.
Тим більше, що паралель наша
вже була сформована і цілий
рік протрималася разом.
Не будемо казати, що два
роки з того моменту пролетіли дуже
швидко — вони промайнули блискавично, а невідома ліцейська планета стала
другою домівкою.
Шкода, що найкращі почуття людини
можна висловити тільки у такий банальний спосіб — усім звичними словами.
За два роки ми відчули і зрозуміли багато: і що таке дев`ять годин математики
на тиждень (і як тільки витримали, низький уклін їм за це, наші
любі і шановні Валентино Антонівно і Вікторе Миколайовичу), і як
беруть у полон, не залишаючи вільної хвилини,
інформаційні проекти
під керівництвом Тетяни Іванівни та Ігоря
Леонідовича, як «до сьомого поту» цілодобово
працюють наші програмісти під керівництвом
Валентина
Івановича
— і їх роботу оцінює вся
Україна.
Зараз я добре пам’ятаю
своє хвилювання перед
вступними іспитами до
ліцею, як я боялась усього нового і незвичного для
мене, як задавалась питанням, а чи правильно я
роблю, що покидаю свою
стару школу. Але тепер,
згадуючи ці чудові три
роки навчання в ліцеї, моя

Зрозумійте, ми, як-то кажуть
технарі, і фізика (та ще й приправлена материнським піклуванням Антоніни Анатоліївни),
нам ближча, але ми відкрили
свої серця і для «лірики» — цілої
армії гуманітарних предметів
та їх викладачів (наш класний
керівник Лариса Іванівна, філолог, опинившись на чужій для
неї «території», стала для групи
інформатиків та програмістів справжнім другом).
І головний урок, який ми отримали
в цьому чудовому закладі, де унікальну
атмосферу людяності і взаєморозуміння
створила Леся Валентинівна Крупіна, —
це урок доброзичливості, толерантності
та вміння порозумітися один з одним.
Даша Мамонько, Ірина Дорошенко,
Сергій Коровніченко

відповідь буде однозначною. Я жодного разу не
пожалкувала про свій вибір. Ліцей «Політ» став для
мене другою домівкою, а
вчителі моїми наставниками, які завжди зрозуміють, допоможуть та підтримають.
Ліцей відіграв важливу
роль у формуванні мене

як особистості, дав старт
до подальшої реалізації в
житті, навчив багатьом
речам, які, на мою думку,
обов’язково
знадобляться мені в майбутньому. І
нарешті, ліцей подарував
мені незабутні враження,
які я пронесу у своєму серці упродовж усього життя.
Марина Бордюг, Л-23
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ЖИТТЯ ЛІЦЕЮ
Дебатний клуб “Геліос”

У 2014-2015 навчальному році дебатний клуб «Геліос» оновився юними
і перспективними дев’ятикласниками
— Оленою Каракуцою, Костянтином
Морозом, Богданом Романюком. Свої
інтелектуальні здібності молоді дебатери проявили в обласній інтелектуальній грі «Полтавські дебати — 2015», що
проходили на базі Полтавського юридичного інституту Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Команда показала кращі спікерські
здібності у відбіркових, напівфінальних і фінальних раундах та виборола
почесне друге місце, проявила себе в
досить складних темах: «Демократія
– це утопія», «Україна має приєднатися до Північноатлантичного договору

Весь навчальний рік ми
намагалися розгадати таємницю цього профілю та
мали змогу відчути і поринути в життя ліцею. Учителі, які заохочували нас
відкривати цікавий світ
знань, однокласники, які
були опорою, — усі вони
стали рідними для кожного з нас. Було багато невдач та нелегких часів,
але ми міцно трималися
один одного і маленькими

(НАТО)». Маємо надію, що молоді дебатери не зупиняться на досягнутому і
здобудуть ще не одну перемогу!

Історики...

кроками йшли до своєї
мети.
Конкурс, який визначав, чий профіль найкращий, змусив старанно готуватися та згуртував нас
у дружне родинне коло.
Кожний етап підготовки
захоплював та дивував.
Ми відкрили в собі нові
здібності та таланти, дізнавалися багато нового
про своїх однокласників.
І ось заключним етапом

М.С. Лихман, викладач,
тренер команди

був виступ перед усією
«ліцейною родиною». Хвилювання брало своє, але
завдяки підтримці залу
ми гідно представили
свій профіль та отримали
перемогу в почесній номінації «Надія ліцею». Але
найголовніше це те, що
ми отримали насолоду від
спільної праці та тісного
спілкування.
Наталія Кобилко,
Л-9Б

Ві дз н а ки з а к р е ат ив ніс т ь

13 травня в Кременчуцькому
національному
університеті
імені
М.Остроградського
відбулося нагородження кращих
учасників усеукраїнського
відкритого конкурсу «Малий
бізнес та джерела його фінансування», конкурсів есе
«100 ідей розвитку Кременчука» та «Україна об’єднає
нас». Наші ліцеїсти знову
виявилися у списку найкращих!
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Наші випускники
Андрій
Котляр
— випускник 2011
року
історико-економічного профілю.
Проявив себе як активний, допитливий,
цілеспрямований
учень.
Постійний
учасник усіх культурно-масових
заходів, обирався головою ради ліцею. Був неодноразовим
призером конкурсу-захисту МАН у секції
«історія». Постійно займався фотографією, мріяв стати кінооператором, тому

останні наукові роботи були присвячені
проблемі розвитку кіномистецтва.
Андрій за характером прямолінійний,
але приязний та справедливий. Багато
подорожував, готував фото- та відеозвіти.
Під час Революції Гідності був активним учасником Євромайдану: постійно
фотографував та фільмував учасників
подій.
Зараз Андрій підтримує зв’язок із ліцеєм, спілкується зі своїми однокласниками. Збирає кіно- і фотоматеріали з
зони АТО.
Т.І. Іваненко, класний керівник

Людина, яка є моїм каталізатором, змушує рухатися вперед
Усі ліцейні роки ми сміялися з Андрія і його захоплення
фотографією
та відеозйомкою. І ніхто
навіть гадки не мав, що
через кілька років після випуску Андрій буде
учасником одного з найпотужніших мистецьких
об’єднань — Babylon’13.
На початку Революції
Гідності молоді оператори
та режисери університету
кіно, театру та телебачення імені Карпенка-Карого зібралися і вирішили
об’єктивно
висвітлювати всі події, що відбуватимуться. Серед них був
і Андрій. Тієї ж зими, у
розпал революції, юнака та кількох його друзів
арештували та звинуватили в тероризмі, екстремізмі та всіх можливих
— ізмах, які міг придумати той режим.
Досі пам’ятаю, як разом із друзями та знайомими стояли під будівлею
суду, де мали визначити
міру покарання хлопцям.
Вікно кімнати, де про-

ходило слухання справи
Андрія, виходило якраз
на той бік, де ми стояли.
Він так тримався на суді,
як, мабуть, не зміг би ніхто. Хвилювався, але жартував. Дивився у вікно,
махав нам рукою. Коли
дізналися, що хлопців
відпустили під домашній
арешт, усі, що стояли під
судом,
полегшено видихнули. Це
перемога.
Особиста перемога
Андрія.
За час навчання
в
університеті
І. КарпенкаКарого, Андрій відзняв
значну кількість
власних операторських робіт,
відвідав із ними міжнародні конкурси, а також
разом зі знімальною групою Babylon’13 отримав
спеціальний приз кінофестивалю «Молодість» за

внесок у розвиток українського кіно.
Зрозуміти, яка людина, можна по тому, як до
неї ставляться друзі. Андрія люблять і цінують. І
є за що, бо таких людей
справді мало. Він талановитий, глибокий, готовий
прийти на допомогу. Завжди із вдячністю і те-

плотою згадує вчителів із
ліцею. За його словами,
це ті люди, які зробили
значний внесок у те, щоб
Андрій став тим, ким він
є зараз.
Юлія Голодняк
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Кілька слів на прощання...
Любі ліцеїсти! Ми вже не будемо однією великою компанією відмінників і бешкетників,
скромників і веселунів, розумників і «бельбасів». Дуже швидко забудуться всі образи й непорозуміння, залишаться лише
гарні спогади.
Так хочеться ще не раз сходити в турпохід, улаштовувати маленькі свята на день народження, поїхати разом на
екскурсії до Львова, Києва чи
Одеси; насміятися до болю в животі,

Ще зовсім недавно для
нас пролунав перший
дзвоник у стінах педагогічного коледжу, а зараз
ми вже випускники. Кожен із нас ставив перед
собою певну мету: стати хорошим військовим,
спортсменом, людиною.
За період навчання ми

Вдячні

приходити щоразу в ліцей і почувати, що тут тебе приймають такою, якою ти є. Я сумуватиму за
кожним з вас! Я дякую, що Ви є
в моєму житті! Звичайно, ми будемо бачитися, але це вже не те.
Це буде зустріч особистостей, що
відбулися, дорослих людей зі своїми дорослими проблемами. Я бажаю кожному успішно подолати
найважчі вершини, але при цьому залишитися гарними людьми,
такими, яких я знаю і люблю!
Євгенія Прокопенко, Л-21

серця

дуже здружилися, разом
не тільки під час навчання, а й у вільний час, стали однією родиною на чолі
з класними керівниками
Левіною О. І. й Лучинською Г. С.
Дякуємо за яскраві два
роки нашого життя вчителям, які з розумінням
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ставилися до наших проблем. Ваша допомога була
корисною,
необхідною.
Ми стали мудрішими, розумнішими, наполегливішими, стараннішими.
Упевнені, в ліцеї працюють найкращі учителі,
які стали для нас прикладом у всьому.
З повагою ЛВ-21, ЛВ-22
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