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З днем народження, коледже!
З 20-річчям, ліцею!

Шановна громадо Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С.Макаренка! Щиро вітаю вас з
нагоди 86-річчя від дня заснування
нашого закладу та 20-річчя діяльності ліцею «Політ»!
Прийміть слова вдячності за
успіхи на освітянській ниві, за
високий професіоналізм і компетентність, цілеспрямованість і
копітку працю! Ви не втомлюєтеся відкривати неповторний світ
своїм учням та студентам, уміло
ведете їх стежками любові й доброти, запалюєте
в їх трепетних серцях вогник допитливості, віри в
справедливість, у себе.
Нехай і далі примножуються досягнення педагогічного коледжу та ліцею «Політ» у найважливішій
справі українського суспільства — формуванні високоосвіченої, творчої, духовно багатої людини.
Ліцею-ювіляру бажаю процвітання, учителям та
учням — успіхів, натхнення та міцного здоров’я!
Нехай усі творчі задуми будуть успішними, плани
— здійсненними, а високий професіоналізм і організаторський хист — реалізованими.
Директор коледжу
І.В.Гальченко

Політ триває...
20 років. «Політ»… святковий!

Кажуть, ідеї витають у повітрі. Мабуть, так воно і є, однак
більшість із нас, заклопотана
власними
проблемами, їх не
помічає. І тільки
той, хто постійно
налаштований на
пошук у визначеному напрямі,
здатний не тільки
розпізнати
потрібне, а й надати
конкретних обрисів, забезпечуючи не лише його
життєдіяльність,
а й життєспроможність. Відчутною користю для громади гарна ідея обертається тоді, коли
ентузіасти для її матеріалізації
створюють «штурмову групу»
з кількох новаторів, у якій поєднувалися б і здатність вихопити ідею, і переконати в її
потрібності, і, зрештою, вдихнути в неї живий дух і довести
до втілення в реальні справи,
отримавши результат.
Створення ліцею «Політ»
при
Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені
А.С.Макаренка 1997 року —
яскравий приклад на підтвердження сказаного. Ідея його
відкриття належить заступникові директора з навчальної
роботи Вікторові Васильовичу Шакотьку, людині творчій
і спрямованій у майбутнє.
Утілився в життя цей добрий
задум завдяки директорові
коледжу Іванові Васильовичу
Гальченку, здатному зробити
дійсністю кожне хороше починання. Потужна матеріальна
база закладу, висококваліфіковані педагогічні кадри були
поставлені на службу майбут-
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ньому нації — дітям, щоб відкрити їм доступ до ґрунтовних
знань, дати можливість реалізувати себе.
У 2017 році
ми відзначаємо
20-річчя ліцею.
Промовистішими
за будь-які слова є результати
творчої співпраці
педагогів та вихованців,
успіхи й досягнення всіх поколінь
учнів, учителів,
випускників ліцею. Так, «Політ»
є одним із найкращих закладів області за
підсумками проведення предметних олімпіад — заходу, що
виявляє й розвиває інтелектуальну еліту країни. Лише
у 2017 році таких призерів
обласного етапу 71 і 10 усеукраїнського рівня. Усі вони
вшановані, відзначені преміями обласної ради, цінними подарунками на щорічній
церемонії «Гордість коледжу»,
серед них є стипендіати Президента та Кабінету Міністрів
держави. Успіхи вихованців
забезпечила професійна праця педагогів. Серед них є й досвідчені, визнані в країні заслужені вчителі України, самі
переможці конкурсу «Учитель
року» Малюк Ю.В., Мельник
В.І., Лисенко Т.І. та багато інших. Ліцей за 20 років існування вже виховав і молоді
перспективні педагогічні кадри, здатні й самі перемагати,
і привести до перемог своїх
учнів. Це вчитель географії
Лихман М.С. — у недалекому
минулому сам ліцеїст-олімпіадник, випускник ПНПУ імені

В.Г. Короленка, а тепер — тренер дебатного клубу «Геліос»,
лауреат обласного конкурсу
«Учитель року», один із тих
учителів, які щороку готують
призерів інтелектуальних конкурсів та змагань.
Разом із радісними, приємними почуттями ще й солідне
сучасне технічне оснащення
отримав колектив ліцею, перемігши у 2015 та 2016 роках у національному етапі
конкурсу «Самсунг» назустріч
знанням». Нагорода — смартклас та телевізор нового покоління майже на мільйон
гривень. Закономірно, що перемогу закладу забезпечила
випускниця ліцею та коледжу,
нині — учитель української
мови та літератури Шаповал
О.Г.. Щасливо склалася професійна доля багатьох випускників, які обрали після ліцею,
крім педагогічних, інші спеціальності: Олександр Войтович, Євген Гушер, Максим та
Дмитро Ігнатенки працюють
розробниками-програмістами в авторитетних міжнародних компаніях. Галина Іщенко
— кандидат технічних наук,
викладає в Кременчуцькому
національному
університеті
імені Михайла Остроградського. Роман Рубаненко, випускник 2013 року, — керівник
відділу з ІТ-представництва
американської компанії в
м.Одесі, у 2015 році занесений до Книги пошани коледжу. Серед колишніх ліцеїстів
— фахівці ІТ, радіофізики, лікарі, фармацевти, перекладачі, юристи, журналісти, а ще
вони активні громадські діячі,
представники місцевих громад, небайдужа до суспільних
справ молодь.

Політ триває...
Участь вихованців та педагогів ліцею
«Політ» у різноманітних конкурсах — важливий критерій ефективної діяльності навчального закладу, але не самоціль у роботі
колективу. Обрати професію до душі й за
здібностями, підготувати випускника до
успішного вступу до вищого навчального
закладу, урешті-решт, знайти своє місце
в житті — ось основні задачі, які вирішує
трудовий колектив. Про це свідчать результати ЗНО та вступу випускників закладу до
ВНЗ країни та зарубіжжя. За підсумками
ЗНО 2017 року ліцей увійшов до 200 кращих освітніх закладів України.
Шкільні роки незабутні, запам’ятовуються
не тільки й не стільки уроки, навчання.
Тому й виникли та закріпилися в молодому,
веселому, життєрадісному колективі закладу власні традиції, з’явилися власні «родинні» свята. Ліцейне життя тепер неможливо
уявити без спільних мандрівок, походів у
ліс, конкурсів на кращу випускну групу, таких заходів, як «Ліцеїст року», інтелектуальних поєдинків «Що? Де? Коли?», спортивних
змагань, вечорів відпочинку, дискотек… І,
звичайно, без урочистостей до Дня знань,
Свята останнього дзвоника, випускних вечорів, Дня зустрічі випускників тощо. Події
в країні не могли не позначитися на житті ліцею. Серед виховних заходів з’явилися
зустрічі з випускниками-бійцями АТО Мартиненком Миколою, Боровицьким Назаром.
«Чужої біди не буває» — саме під цим гаслом
роблять добрі справи учні ліцею «Політ».
Найбільше досягнення, яким із повним
правом може гордитися заклад, -— це створення для дітей широких можливостей в
оволодінні знаннями — матеріально-технічних, організаційних, побутових та інших.
Висококваліфіковані вчителі оперують сучасними передовими методиками викладання в середовищі учнів, які відрізняються
особливою допитливістю, жвавим розумом,
критичним сприйняттям. Панує дружелюбна атмосфера взаємного спілкування дітей
між собою й учнів із педагогами. Це надихає
останніх постійно вдосконалюватися, бути
в курсі останніх надбань сучасної освіти.
Ліцей усім дає можливість для самореалізації. Ліцеїст із перших днів потрапляє
в обстановку, коли до нього ставляться як
до творчої особистості, націленої на успіх.

Тут сприятлива атмосфера для розвитку
здібностей, а для тих, кого, можливо, раніше супроводжували невдачі, перехід до ліцею — щаслива нагода, щоб почати все «з
чистого аркуша», підтягнутися до вищого
рівня визнання серед нових товаришів. А
перед дітьми із сільських шкіл (а саме для
них, власне, усе й задумане) відкривається
можливість долучитися до багатих бібліотечних фондів, сучасної комп’ютерної техніки з виходом в Інтернет, новітніх надбань
у навчальному процесі. Особливо цікавими
для учнів ліцею є заняття з робототехніки
й LEGO-конструювання, уроки англійської,
що проводить волонтер із США Джонатан
Браун, який працює в ліцеї.
Колектив закладу переконаний у тому,
що всі діти обдаровані, ось тільки дорослі
не завжди здатні розвинути дитячі таланти.
У ліцеї «Політ» ставляться до кожної дитини
як до обдарованої й надалі постійно підтримують у ній цю віру в себе. Випускники ліцею — це виховані, оптимістичні, упевнені
в собі молоді люди, патріоти України, котрі
шанують європейські цінності, на рівних
спілкуються з представниками інших народів і країн.
1997-го, у рік відкриття закладу, у двох
ліцейних класах навчалися 32 учні за двома
профілями — інформаційних технологій та
гуманітарно-педагогічним.
Сьогодні ліцей — це 14 класів (груп), 368
учнів, чотири профілі навчання: історикоекономічний, математичний, профіль іноземної філології, інформаційних технологій.
Профілі обрано не випадково, вони відповідають сучасним запитам молодого покоління. У планах колективу — відкриття хімікобіологічного, мистецького, а може, й інших
профілів навчання як один із шляхів реалізації Концепції «Нова українська школа»,
у якій зазначено, що випускники сучасної
нової школи — це освічені українці, усебічно розвинені, відповідальні громадяни
й патріоти, здатні до інновацій. Саме такі,
яких 20 років поспіль навчає і виховує обласний ліцей при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. Політ триває!..
Крупіна Л.В., заступник
директора коледжу,
випускниця училища 1990 р.
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Мудрі наставники
Істинно: навчання — взаємопроцес. Йому не підвладні ні час доби, ні
пора року, ні відстань. А післядія виявляється більш важливою і значно
приємнішою. Вона — у спілкуванні з уже дорослими дітьми, у спогадах,
які теплим щемом огортають кожного класного керівника.

Работая в лицее с момента его основания, я
выпустила 6 групп: 2001,

2003, 2006, 2008,
2011, 2016 годов.
Всего 144 ученика.
Все группы — профиль
иностранной
филологии. Многие
из моих выпускников
стали
учителями,
журналистами,
экономистами, юристами, переводчиками, врачами и даже
политиками. Большинство
из них нашли себя здесь, в

Украине, работая в Киеве,
Одессе, Харькове, Полтаве,
Кременчуге. А некоторые
решили попробовать свои
силы и знания за пределами нашей Родины: в
Китае, Польше, Чехии,
Словакии, США. Умные,
образованные,
молодые,
активные,
креативные,
они востребованы везде. А
я горжусь ими и радуюсь за
них.
Л.А.Кирилина,
викладач ПцК іноземної філології

Випускникам ліцею «ПОЛІТ» присвячується

Для вас, мої найкращі друзі,
Сьогодні слово промовляю:
Живіть красиво, у напрузі,
У цьому сенс, я добре знаю.
Не скнійте, не сумуйте, не ридайте,
Дивіться впевнено на обрані шляхи.
Здолать вас негараздам не давайте.
Вам до майбутнього щасливого іти.
Звання людини гордо пронесіть.
Не заплямуйте цього ймення.
До найяскравіших зірок летіть.
У цьому вам бажаю я натхнення!

О.П.Сидоренкова,
заслужений учитель України, відмінник освіти України
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Учительська доля
Для вчителя справжнє свято — бачити успіхи своїх учнів
і усвідомлювати, що його старання й зусилля допоможуть їм
у майбутньому. Саме такий підхід до роботи був головним для
Кулініч Ганни Гордіївни, яку
сміливо можна назвати Учителем од Бога.
З величезним задоволенням
займалася вона справою всього свого життя – навчанням та
вихованням юного покоління.
Усі 54 роки сповнені творчої, самовідданої
та плідної праці. За час роботи в ліцеї «Політ» Ганна Гордіївна підготувала багатьох

призерів олімпіад з англійської
мови, була керівником МАН,
брала участь у нових проектах.
Завдяки величезному бажанню,
енергійності та ентузіазму Ганни Гордіївни у 2004 році було
створено англомовний клуб
«S.E.A.». Ганна Гордіївна — мудрий наставник, який завжди
допоможе і зрозуміє, утішить і
підбадьорить. Як нагорода за це
— успіхи та вдячність її колишніх учнів, телефонні дзвінки, вітальні листівки та листи в поштовій скриньці, завжди бажані «неочікувані» гості.

Нам здається, що почувати себе щасливим — це означає бути зрозумілим. Дійсно,
якщо немає людей, які поділяють твою позицію, які з тобою знаходяться на одній хвилі, які просто можуть розуміюче мовчати,
то важко знайти радість у спілкуванні. Викладачі математичних дисциплін нашого
закладу вважають себе щасливими, тому
що ми не тільки однодумці, а маємо можливість спілкуватися зі справжньою людиною,
щасливою людиною, людиною, яка не тільки підтримає будь-які творчі починання, а
й порадить, підкаже, спрямує, надасть кваліфіковану допомогу, людиною, яка для нас
є другом по життю, людиною, з якою можна
обговорити проблеми і просто пожалітися
чи похвалитися успіхами, — Бельчич Лідією
Іванівною.
Її життєвий шлях був сповнений великим
коханням, радістю материнства, спілкуванням та вихованням молодого покоління. Лю-

дей, які відкрилися
цій мудрій жінці,
прислухалися до її
думки чи поради,
пройшли з нею плічо-пліч
тернистим
шляхом педагогічного зростання, насправді дуже багато.
Багато років віддано дітям, колегам, а всього три
навчальні заклади
були в її житті: міські школи №11, №8 і педагогічний коледж.
Тисячі вдячних учнів з усіх куточків нашої країни надсилають Лідії Іванівні свої
позитивні вітання і найщиріші побажання
міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги в усіх добрих справах.
ПцК фізико-математичних дисциплін

«Учительська доля
— перерви й уроки,
що так непомітно
складаються в роки».
Саме так у роки й
десятиліття склалася
вчительська доля Віктора Опанасовича
Пирога. Як неперевершений і талановитий викладач математики, він легко
розклав би цифру 40
(а саме стільки пропрацював він у рідному

навчальному закладі) на всілякі складові. А
насправді за цією цифрою — безсонні ночі
і виснажливі трудові будні, сотні уроків, кожен із яких був неповторним!
Уроки математики ставали для учнів і
студентів уроками життя. Адже Віктор Опанасович уміє оберігати й берегти, умів відчувати поряд із собою людину, її душу, уміє
бачити в її очах радість, горе, біду. Енергія
тепла й доброти, неперевершене почуття
гумору — це все Віктор Опанасович! А ще
неймовірна залюбленість у свій предмет, вірність Її Величності Математиці.

ПцК іноземної філології

ПцК фізико-математичних дисциплін
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Кращі з кращих
Учні — то гордість «Польоту»!
Що й казати, талано- призових місць здобули в та математики, призер
витих учнів у нашому лі- обласному етапі конкур- обласного етапу олімцеї «Політ» багато. Хтось с у - з а х и с т у
піади з фізималює, наче Леонардо да науково-доки, стипендіВінчі, інший виводить слідницьких
ат Президента
довершені па, а дехто не робіт
МаУкраїни. Цей
уявляє себе без науки. У лої академії
хлопець
станас готують майбутніх наук Україранний, дислауреатів
Нобелівської ни.
циплінований,
премії: учнів щороку відТо хто ж
відповідальзначають на обласних, вони — горний, у нього
усеукраїнських та між- дість «Польовелике
майнародних
олімпіадах, ту» та Украбутнє в царині
конкурсі-захисті
МАН, їни? Деньга
програмуванінших
інтелектуальних Н а з а р і й ,
ня.
змаганнях.
Мельник СоМельник СоВихованці нашого лі- фія, Ожерефія — учениця
Ожерельєва Карина
цею систематично беруть льєва Каридев’ятого клаучасть в олімпіадах з ін- на, Іванова
су, призер усеформатики, біології, пра- Юлія, Гришечкін Марко, українського етапу олімвознавства, хімії, фізики, Нікітенко Максим, Маза- піади з інформатики,
української мови та літе- єв Сергій, Орап Андрій, переможець
обласного
ратури, історії, географії, Гордя Микита, Смель- етапу олімпіад з інформатематики, російської ський Даниіл — ось імена матики та математики,
мови та літетих, хто здо- призер обласного етапу
ратури,
інбув для Пол- олімпіади з фізики. Варформаційних
тавської об- то зазначити, що ця талатехнологій,
ласті та всієї новита дівчина отримує
англійської
країни
не стипендію
Президента
мови, еконоодне призо- України, а такої честі
міки, де пове місце. По- удостоюються далеко не
казують гідні
знайомимося всі.
результати.
з деякими з
Ожерельєва Карина —
За
підсумних ближче.
учениця дев’ятого класу,
ками
того
Деньга На- призер усеукраїнського
року ліцей у
зарій — учень та переможець обласного
ІІІ (обласнодесятого кла- етапів олімпіади з украму) етапі всесу,
учасник їнської мови та літераукраїнських
міжнародної тури, призер обласного
Іванова Юлія
учнівських
олімпіади
з етапу олімпіади з історії,
олімпіад здоінформатики переможець
обласного
був 71 призове місце, у в Тегерані (Іран), пере- етапу Міжнародного конІV (всеукраїнському) ета- можець усеукраїнського курсу з української мови
пі — 10, мали ми й учас- етапу олімпіади з інфор- імені Петра Яцика, баганика міжнародної олім- матики, обласного етапу тогранна, життєрадісна,
піади з інформатики, 6 олімпіад з інформатики наполеглива.

6

Учнівська еліта
«Вітаємо, ліцею, Тебе з ювілеєм!» —
Лунають, летять звідусіль привітання...
Від щирого серця ці побажання!
У майбутнє зроблено ще кілька кроків:
Лише двадцять років,
чи вже двадцять років?
Ще зовсім юний красень-молодець,
А розумом — досвідчений мудрець.
Розправив зміцнілі, могутнії крила,
Щоб перший свій політ здійснила
Талановита молодь, яку ти об’єднав
Жагою до знань. Потужний поштовх дав.
Іванова Юлія — випускниця ліцею «Політ»,
а зараз навчається в Київському національному
університеті імені Тараса
Шевченка. Переможець
обласного та призер усеукраїнського етапів олімпіади з інформаційних технологій, призер обласного
етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт МАН України у відділенні
мовознавства,
секція «Українська мова».
Вона ще в ліцеї почала займатися наукою й зараз
не полишає цієї справи.
Наразі ж наукові досягнення нашого закладу
пов’язані з юними даруваннями, які підростають
у стінах ліцею. Зараз учні
активно готуються до обласних олімпіад. Одна-дві
дитини з кожного предмета є переможцями районного етапу й незабаром братимуть участь в
обласних змаганнях.
Не можу, кажучи про
всі ці досягнення, не згадати викладачів, адже
саме завдяки їх невтомній праці ми маємо такі
результати. А для того,
аби досягти їх, потріб-

Життя насичене й цікаве тут вирує,
Серце ліцею, мов зірка, пульсує.
Шляхи відкриті до будь-якої мрії,
А успіхам учнів усі щиро радіють.
Викладачі ліцею — то його душа —
Найкращих в одній меті з’єднав:
Віддані справі (їх сила нездоланна),
Низький уклін вам, любі, та пошана!
Ми ліцеїсти горді, що звання це маємо!
І в день народження всі урочисто обіцяємо,
Що залунає на всю країну, на весь світ
Твоє ім’я — ліцей «Політ»!

но невтомно працювати,
адже багато учнів ще у
восьмому класі перестають займатися наукою, а
втримати їх дуже важко.
І тільки майстерність учителя, індивідуальний підхід
може дитину
та привести її
до результату.
Слід
відзначити високий
рівень наукової підготовки
учнів, з якими працюють
Мельник В.І.,
Яненко С.М.,
Пилипенко
В.О., Іваненко
Т.І., Верещака
В.В., Жуікова О.М., Мельник А.А., Кіндякова Н.Г.,
Грисенко Л.П., Лисенко
Т.І., Максимчук Т.Б.
Олімпіади однозначно
потрібні як шлях до самовираження та розвитку
особистості. Для цього
наші ліцеїсти відвідують
Школу олімпійського резерву з 15 предметів. З
обдарованими
дітьми
вчителі працюють упродовж усього року, бо олім-

піада — це не захід на 3-4
години, це змагання, яке
об’єднує всіх небайдужих
учнів, це момент, коли
збираються плоди нелегкої взаємної праці
викладачів
та їх вихованців.
Наші ліцеїсти, які мають бажання вчитися,
є гарантією
збереження наукових
досягнень
рідного народу.
Шановні
переможці!
Попереду на
вас чекають нові сходинки в оволодінні науковими здобутками. Віримо,
що ваші плани, мрії та
задуми будуть такими ж
успішними та перспективними, як і ваші перемоги на всіх етапах
інтелектуальних випробувань.
Ю.В.Малюк,
заступник директора
з навчально-методичної
роботи
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Випускники — викладачі!
Протягом свого життя кожна людина
має багато різних свят. Це — дні народження, ювілеї, сімейні, традиційні й державні свята.
Кожне з них має свою історію
і формат святкування. Бувають свята улюблені й не дуже.
Але в кожного з нас є одне неповторне й не схоже на інші
свято — це день народження
улюбленої Alma-mater. Тому
саме сьогодні хочеться сказати: з днем народження, дорогий коледже, з ювілеєм, мій
любий ліцею!
Сьогоднішнє свято особливе для мене,
адже ніби ще зовсім нещодавно я переступила вперше поріг нашого закладу як
учениця. Я люблю свій ліцей, адже він
подарував мені два неповторних роки
навчання, допоміг обрати свою дорогу в
житті, так що зараз я навчаю й навчаюся, розвиваюся й росту.

Швидко сплинув час — і ліцей з маленького паростка перетворився на різнобарвну квітку, що міцніє
щодня.
Для мене, колишньої ліцеїстки й нинішнього викладача, це частина мого життя і
частина мене самої. Викладачі, які тут працюють і створюють неповторну атмосферу.
Випускники, які прославляють наш ліцей і при нагоді
ніколи не втрачають можливість хоч на кілька хвилин повернутися в рідні стіни. Учні,
що навчаються зараз і пишуть нову сторінку історії нашої Alma-mater.
Добра і щастя, творчих здобутків,
світлого і яскравого майбутнього тобі,
моя ліцейно родино! Зі святом вас, дорогі колеги, учні і студенти, випускники!

Своє 1 вересня 2001 року я не забуду
ніколи. Я згадую той час, коли стояв на лінійці у військовій формі, тому що був зарахований до лав Полтавського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою. Роки навчання в
ліцеї незабутні. За ті два роки я
навчився самостійності, пунктуальності, відкрив нове в собі.
Завдяки Олійник І.О., яка була
моїм класним керівником, я
почав співати, тому що її слова
змусили повірити у власні сили.
Назавжди залишаться у пам’яті
слова Сидоренкової Ольги Панасівни, яка на одному з уроків
української мови сказала, що в
мене неабиякі здібності, що їх
потрібно розвивати. Дивовижно, але вже
наступного року я виборов ІІ місце в обласному конкурсі МАН з української мови в
секції «Мистецтвознавство».
Роки навчання в ліцеї дуже швидко
промайнули. Я розумів, що треба вступати
далі, але все більше вірив у диво педагогіч-

ної професії. Не міг я залишити рідне училище, тому вступив на відділення початкової освіти. Усе більше викладачів додавали
мені впевненості в тому, що я обрав правильне майбутнє. За два роки навчання в
училищі я здобув ті знання, які
стали основою оволодіння педагогічною майстерністю. Мої
викладачі української мови та
літератури Крупіна Л. В. та Сидоренкова О. П. викликали в
мене повагу до рідного слова та
почуття гордості за те, що маємо одну з наймилозвучніших
мов у світі.
Навчання в ліцеї та училищі
назавжди залишиться в моїй
пам’яті. Я переконався, що тільки рідний заклад може бути домівкою для
тих, хто його цінує та обожнює. Саме тому
я повернувся працювати до Кременчуцького педагогічного коледжу, який мене виховав, зростив та навчив бути людиною.
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Випускниця 2001року,
Олена Івашина (Мовчан)

Д.Ю.Прокопов,
викладач філології

Випускники — викладачі!
1999 рік. Я, випускник
9-го класу Піщанської загальноосвітньої школи, і
гадки не мав, що стану
навчатися в Полтавському обласному ліцеї для
обдарованих дітей із сільської
місцевості
при Кременчуцькому педагогічному училищі імені
А.С. Макаренка.
Активний, непосидючий, інколи
недисциплінований, кардинально
змінив своє ставлення як до навчання, так і до
оточення.
1 вересня 1999 року,
група Л-13, класний керівник — учитель фізики Мальований В.О., кабінет 207
— спогади, що закарбувалися на все життя, емоції
від великої кількості учнів
і студентів, що стояли на
урочистій лінійці. Ліцеїст

Максим Лихман починає
адаптуватися до нового навчального ліцейного
життя. Професійні вчителі, уроки яких неможливо
забути. Урок української
мови та літератури проводить
заслужений учитель
України Сидоренкова
О.П.,
завжди усміхнена, ввічлива,
добра, емоційність пронизує
кожну клітинку душі. Усесвітню
історію
викладав
молодий і амбітний Ступак М.І.. Історію
України — Ступак Ю.І.,
а потім Пилипенко В.О.,
які сформували не тільки
критичне мислення, але й
дали можливість зрозуміти страшний плин трагічних сторінок української
історії. Каменський В.Г.

Дорогий і рідний ліцею! Я надзвичайно
щаслива
людина,
що для мене ти
у свій ювілей не
згадка про чудові шкільні дитячі
роки, а моя сім’я,
моє
натхнення,
мій попутний вітер. Ніколи не зітреться з памяті
твоє піклування! Як перший президент
англомовного клубу «Співдружність» я
згадую наші зустрічі, нашого першого
волонтера, веселі свята — невичерпне джерело емоцій. Я щаслива, що мої
вчителі стали моїми колегами. Чудо-

— незабутні уроки правознавства, географії, етики
та естетики. Менеджмент і
маркетинг — Гергель І.В..
Саме ця плеяда досвідчених учителів сформувала
у мене майбутні професійні
суспільно-гуманітарні
компетенції.
Життя в ліцеї вирує!
Активна участь у театрі,
художній
самодіяльності, святкових дискотеках,
спортивних змаганнях —
інший його бік, мій улюблений. Окремо хочеться
подякувати студентському
клубу й педагогу-організатору Баздирєвій І.М., що
допомогли реалізуватися
як вокалісту і ведучому
свят.
Пройшло майже 17 років, як я закінчив ліцей,
але безмежно щасливий
і радий, що повернувся
працювати до рідних стін.
М.С.Лихман, викладач
ПцК суспільних дисциплін

ві миті, коли ми від’їжджали на олімпіади, а я побувала в багатьох містах
України, і поверталися з перемогами,
щасливі та горді, сповнені звершень та
майбутніх перемог. Наш ліцей — це і
є смак перемоги! Перемоги над собою,
перемоги на високому рівні. Від імені
моїх однокласників та друзів хочу присвятити пару слів рідним викладачам
та класним керівникам.
Рідні викладачі ліцею,
Ми всі сьогодні дякуємо щиро,
Доземний вам уклін, бажаєм миру,
Домівкам вашим щастя та достатку,
У сім’ях ваших щоб усе було як слід,
Нехай міцніє, розквітає Україна
І хай щаслива буде кожна в ній дитина!

Віолетта Яцина
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Дозвілля ліцею
Пройшло вже немало часу
після випускного вечора, але до
сьогодні з теплотою в серці згадуємо ліцейні дні, завдяки яким
здобули надійне підґрунтя для
свого майбутнього.
Окрім змістовного навчання,
підготовки до важливих предметних та життєвих іспитів, ми
завжди знаходили час для власних захоплень. І в усіх цих уподобаннях завжди нас підтримував рідний навчальний заклад, який міг
запропонувати дозвілля на будь-який
смак. Спортсмени з радістю ганяли
м’яча на новенькому футбольному полі,
музиканти відточували свої вміння на
сучасних та класичних інструментах,
любителі співу та театральної майстерності — акторські навички під керівництвом справжніх професіоналів.
Попри всю різноманітність, неповтор-

ність, індивідуальність кожного з нас та наших захоплень,
ми завжди залишались однією родиною й підтримували
один одного в усіх змаганнях та виступах, адже дружба та єдність — це невід’ємна
складова, яку в нас з такою
любов’ю та повагою виховували наставники-вчителі!
За час навчання в ліцеї ми
встигли відвідати найбільш
мальовничі куточки нашої країни, серед
яких такі чудові міста, як Умань, Одеса,
Львів.
Загалом, ліцей подарував багато незабутніх спогадів та емоцій, відкрив для
нас світ можливостей, де кожен може
себе реалізувати, виховав у нас почуття
впевненості, рішучості та прагнення досягати найвищих цілей.

Ліцей сьогодні — великі можливості,
широке поле діяльності, чудові умови
презентувати, проявити, випробувати
себе, досягти високих результатів за обраним напрямком. Та успіх учнів багато в чому залежить
від того, як вони
проводять своє дозвілля.
Упродовж десятиріч гордістю нашого навчального
закладу є колективи художньої самодіяльності: ВІА
«Барви»,
танцювальний ансамбль
естрадно-спортивного танцю «Арабеск», вокальна студія «Апрель», ансамбль
спортивно-бального танцю «Сузір’я», вокальний ансамбль «Мальви»., англомовний клуб «Friendship», що формують в
учнівської громади відповідальних та
свідомих громадян.
Справжню славу закладу приносить

народний дівочий духовий оркестр «Роксолана» під керівництвом В.Ф.Квітки,
заслуженого працівника культури України. Майстерність і професіоналізм колективу відзначений багатьма престижними нагородами різного рівня — від
міського до міжнародного.
Вистави Народного самодіяльного театру «Арлекін» (керівник Широка Т.І.) —
завжди святкове феєричне дійство, яке
дивишся, затамувавши подих, захоплений неймовірною аматорською грою акторів.
Постійно в закладі проходять благодійні акції, аукціони, концерти, вистави, ігрові програми, тематичні зустрічі.
Не менш пам’ятними є: конференції, дебатні турніри, фестивалі, громадські читання, спортивні свята, брейн-ринги.
У нашому ліцеї панує атмосфера творчості, доброзичливості, поваги до кожної людини, дух її величності Науки.
Процвітай же, рідний ліцею, залишайся
школою радості для багатьох поколінь
вихованців!
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Тетяна Крупіна, випускниця 2009 р.

Катерина Бондарчук, Л-10А

Дорогою добра
У сучасному світі надзвичайно важливим є збереження та примноження
добра. Наш коледж завжди був активним у добрих справах. Колектив,
студенти та учні не залишаються
байдужими
та готові допомогти тим,
хто потребує. Добро — це
справа кожного, ніхто не
залишається осторонь. Ми
можемо впевнено стверджувати, що осередком
добра став волонтерський
центр нашого навчального закладу, ініціатором та
ідейним
натхненником

якого є І.М.Баздирєва.
Важко перелічити та згадати всі добрі справи, але
деякі неможливо не згадати. Однією із перших
була акція «Надія для Надійки» для допомоги важ-

кохворій дитині. За
ініціативи педагога-організатора Ірини Миколаївни у вересні 2014
р. в коледжі було створено
волонтерський
штаб допомоги бійцям
АТО та переселенцям
із окупованих територій. За кошти, зібрані під час проведення
благодійних акцій, ярмарку, концертів, придбали й передали допомогу переселенцям
у м. Ізюм Харківської
області та м. Красногорівку, будинку дитини
«Антошка» в м. Краматорську, центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м.Слов’янську,
школярам-переселенцям
у
м.Святогорську. Волонтерський штаб
коледжу
постійно
надає допомогу бійцям, які боронять
Україну в зоні АТО.
Цього року розпочато
квест «Дорогою добра» для
учнів ліцею, метою якого
є допомога хворим дітям.
Завдання квесту полягають у проведенні уроку

доброти, привітанні учасників АТО зі святом Дня
захисника України, а також у допомозі хворим дітям. З цією метою учням
запропоновано створити
банк цікавих добрих ідей,
підготувати казки, оповідання, вірші та малюнки
для створення збірки «Казкотерапія».
Кожен
має
можливість зробити свій внесок
у перемогу єдиної вільної України. Кожен із нас
може стати частинкою великої доброї справи. Тож
побажаємо успіхів ліцеїстам у подорожі «Дорогою
добра»!
Прес-центр коледжу
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Подяка працівникам!
Ліцей став для нас другою домівкою,
бо тут створені всі умови для якісного та
успішного навчання.
Від імені учнів і студентів хочу висловити подяку усім працівникам коледжу,
адже добра атмосфера нашого закладу
залежить не лише від учителів. Заради
нашого комфорту щодня тут працюють та
створюють зручні умови техпрацівники,
забезпечують нас цікавою та корисною
літературою бібліотекарі, підтримують домашній затишок працівники гуртожитку,
годують смачні обіди працівники їдальні,
надають допомогу та організовують огляди медичні працівники, чатують нашу
безпеку охоронці.
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Любі наші! На жаль, ви не часто чуєте
слова подяки на свою адресу. Ваші серця
завжди наповнені теплом та милою приємністю. Ми щиро вдячні за терпіння і
вашу працю, затишок та комфорт, які ми
відчуваємо кожного дня. Тож, користуючись цією нагодою, хочу висловити подяку на вашу адресу. Адже на цих, здавалося б, незначних обов’язках грунтується
усе життя коледжу та ліцею. Тож, від щирого серцями безмежно дякуємо всім працівникам, бажаємо наснаги, посмішок та
залишаємо нашу вдячність назавжди у
ваших серцях.
Діана Самійленко, Л-10Б,
прес-центр коледжу
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