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Дорога біла
стелеться,
І краю їй нема.
Сніжок мете. Метелиця.
Прийшла до нас зима.
Льодком тоненьким скована,
Спинилася ріка.
Повита тихим сном вона,
Весняних днів чека.
І ліс дріма. Безлистою
Верхівкою поник.
Над ним пісні висвистує
Лиш вітер-сніговик.

Патріотичне виховання
Герої Крут : ніхто не забутий

Як відомо, Хто не знає
свого минулого, не вартий
майбутнього. Саме тому
ми маємо знати історію. А
вона омита кров’ю і сльозами. Однією з найтрагічніших її сторінок є бій під
Крутами.
29 січня 1918 року назва невеликої станції, що
розташована на Чернігівщині уздовж лінії БахмачКиїв, ознаменувала відлік
нового духовного злету
нації, який уже протягом
майже століття є національним символом для поколінь борців за свободу
та незалежність. Уже 25
січня 1918 року на засіданні Центральної Ради
було прийнято IV Універсал, який проголошував
незалежність Української
Народної Республіки. Проте після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували на Київ
своє п’ятитисячне військо
під орудою М. Муравйова.
Відбити напад близько
6 тис. більшовиків полковника Михайла Муравйова
тоді вирушили з Києва добровольчий Студентський
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На Аскольдовій могилі український цвіт –
По кривавій по дорозі Нам іти у світ…
П.Тичина
курінь і вихо- селянам поховати останки
ванці Україн- безстрашних захисників.
ської військоПісля підписання Брествої школи. Не ського миру, який замінив
більше шести більшовицьку владу на авсотень бійців. стрійську та німецьку, 19
Коли скінчили- березня 1918 року в Києві
ся набої, лише відбулися урочисті похо35 потрапили в рони на Аскольдовій горі
полон. Як свід- у бою під Крутами 28 почили селяни — очевидці леглих бійців.
страти, учень сьомого кла„Стримайте
ж
ваші
су гімназії Григорій Пип- сльози, які котяться: ці
ський заспівав гімн ”Ще юнаки поклали свої голови
не вмерла Україна”, який за визволення Вітчизни, і
підхопили й інші полонені. Вітчизна збереже про них
Бій розпочався о 12 го- вдячну пам’ять на віки відині і, фактично, безпе- чні”, — сказав Президент
рервно тривав до пізньо- УНР Михайло Грушевго вечора. Юнаки мужньо ський під час поховання
відбивали атаки ворога, героїв.
не залишаючи своїх поЦя героїчна і водночас
зицій. Протягом п’яти го- трагічна подія ознаменудин українські підрозділи вала початок нової епохи
стримували ворожі напа- національного пробудженди. Проте незабаром, ско- ня українців, усвідомленриставшися величезною ня нашого права жити на
перевагою в чисельності, власній землі та святого
більшовики зламали обо- обов’язку — боронити її.
рону й оточили українські „Понад все вони любили
частини. Розуміючи без- свій коханий край”, — пивихідність свого станови- сав Павло Тичина. Визнаща, бійці Студентського чально, що ця жертовна
куреня пішли в атаку й любов зародилася в сербули майже всі знищені. цях молодих людей, най27 студентів і гімназистів кращих
представників
(серед них – М.Лизогуб, українського студентства.
О.Попович,
В.Шульгин,
Україна пишається моП.Кольченко, М.Ганкевич лодими героями. Пам’ять
та ін.) були захоплені в по- про них, як і та велична
лон. Усіх їх було нелюдськи справа, за яку вони борозакатувано і по-звірячому лися, невмируща. Вічна їм
замордовано. Безжальні слава.
З Інтернету
кати навіть заборонили

Добрі справи

Сучaснa ситуaція в
Укрaїні хaрaктеризується
економічними
проблемами та соціaльнопсихологічною
напругою, що позначилося нa
душевному стані та матеріальному
становищі
різних верств нaселення.
Ще більш помітною стала
кaтегорія людей, які потребують
допомоги. Одним
із нaпрямків
соціaльної
допомоги
є
учaсть
добровольців
у
цілій
низці
соціaльних послуг для тих,
хто їх потребує. Волонтери вaжливі для кожного суспільствa, тому що
вони прaцюють без користі для себе, покaзуючи
цим суспільству, що є

ще в житті речі більш
цінні,
ніж
мaтеріaльна
нaгорода.
Педагоги, студенти,
учні й батьки
коледжу
та ліцею беруть участь у
волонтерській
діяльності нашого навчального закладу.
У грудні в коледжі
пройшла акція «Подаруй
свято захиснику». Студенти та учні ліцею «Політ» підготували майже
200 індивідуальних подарунків для
наших бійців,
що знаходяться зараз на передовій.
Крім традиційних
солодощів, зібрали
велику
кількість засобів
особистої гігієни, шкарпеток,
рукавичок, футболок,
а також термоси, ковдри, рушники.
До кожного подарунка
вклали вітальні листівки,

новорічні
прикраси, плакати,
листи, шоколадні медалі.
Подарунки
від нас отримали бійці першого
артдивізіону 93- й ОМБр,
11
батальйону
«Київська Русь»,
батальйону імені Кульчинського, 56 та
40 батальйону та полку
АЗОВ.

Підготували та передали велику кількість канцтоварів та подарунків
до дитячого будинку на
Сході та діткам - кременчучцям, у яких батьки
перебувають у зоні АТО.
І.М. Баздирєва,
педагог-організатор

3

Let’s speak English
2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні

2016 рік оголошено роком англійської
мови в Україні Володіння мовою міжнародного спілкування вкрай необхідне українцям, адже це розширює доступ
громадян до світових можливостей освіти, культури та економіки. Без володіння
українцями англійської мови на належному рівні неможлива інтеграція України до
наукового, економічного та політичного
простору. До того ж програма глобалізації
Goglobal, принципи якої зараз поширюються в Україні, визначає вивчення англійської мови як один із основних пріоритетів розвитку.
Рік англійської мови передбачатиме
комплекс заходів для активного вивчення громадянами англійської мови. Англійська є мовою міжнародного спілкування,
володіння якою відкриває перед людиною
необмежені можливості.
За таких умов вважаю за потрібне нагадати про можливості з вивчення англійської мови, що надаються в нашому
навчальному закладі поза навчальними
заняттями. Покращити свій рівень володіння англійською мовою ви можете, відвідуючи англомовний клуб «Friendship»
щовівторка о 15.00 в к.204 (керівники Кулініч Г.Г., Мороз О.М.), англомовну школу
Stellar English School (керівник Омельченко Ю.В.), а також школу олімпійського резерву (керівник Мороз О.М.) та консультації викладачів.
Пропоную вашій увазі перелік безкоштовних масових онлайн-курсів провідних університетів світу та України,
онлайн-ресурсів, що допоможуть вивчити
англійську:
- Understanding IELTS: Techniques for
English Language Tests від British Council
- Conversational English Skills: вивчайте
базову розмовну англійську на цьому курсі початкового рівня від одного з провідних китайських ВНЗ - університету Цинхуа.
- Transform Your Writing Skills – чудовий
цикл курсів, що дозволить вам пройти
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шлях від основ англійської граматики до
якісного написання наукових текстів англійською мовою від Каліфорнійського
університету в Ірвайні. Зверніть увагу!
Курси Coursera безкоштовні, сплачуєте
ви, за бажанням, лише за сертифікат.
- English Composition I: навчіться писати
якісні тексти університетського рівня англійською мовою.
- English Grammar and Essay Writing – чудовий курс, присвячений граматиці та
написанню есе англійською мовою від легендарного університету Каліфорнії (Берклі).
- Free IELTS learning materials on Cerego
(www.cambridgeenglish.org): матеріали для
покращення лексичних та граматичних
навичок БЕЗКОШТОВНО.
- http://www.analyzemywriting.com/ дуже корисний сайт, де можна вставити
будь-який текст та підібрати найбільш
вдалі вислови та звороти.
- English Language Resources from Macmillan
Dictionary (www.macmillandictionary.com)
– різноманітні лексичні тести та завдання
- Music Video, Song Lyrics and Karaoke
(lyricstraining.com) – аудіювання пісень у
формі караоке.
- Language Games – Macmillan Dictionary
(www.macmillandictionary.com) - супергра
для практики вживання неправильних дієслів.
- Language Games – Macmillan Dictionary
(www.macmillandictionary.com):
чудова
нагода повторити синоніми для перефразування.
- Exploring English - British Council (www.
futurelearn.com).
- http://etc.usf.edu/lit2go/ - англійська
класика з чудовими ілюстраціями, яку
зручно читати онлайн, можна завантажити аудіокнигу абo роздрукувати pdfверсію.
http://visual.merriam-webster.com/
index.php - справді корисний візуальний
словник.
М.М.Навроцька, викладач

Let’s speak English
Мої враження про SES

Мій січень 2016 року
почався з того, що я вирішила піти до англомовної
школи (SES) в нашому
рідному коледжі. Ці два
дні були найкращими. З
першого дня я знайшла
друзів. Ми грали в ігри
та відвідували уроки, на

яких було дуже цікаво
та весело. Щохвилини
ми проводили з користю.
Також у SES був
присутній особливий
гість із Америки, спілкуючись
із
яким можна
покращити
свій
рівень
англійської.
Завдяки
хорошій
роботі
викладачів
та
атмосфері супергероїв
сумувати не довелося.
Цікаві сюжети,

ігри, подарунки, сміх, командна робота - усе це
створило позитивне враження та викликало щирі
емоції. Із задоволенням
прийду ще!
Юлія Мартинчук, В-21

Англійська із задоволенням

Якщо ви шукаєте місце, де можна розважатися, розвивати здібності та вчити нове щодня, то табір «Ерудит»- саме
для вас. За 10 днів перебування там я
встигла знайти чудових друзів, дізнатися багато цікавого матеріалу, розкрити
таланти та покращити навички в різних
сферах діяльності.
День, звичайно, починався з пар англійської мови, на яких учителі викладали корисну інформацію, дозволяли
дивитися мультфільми
та спонукали нас стати більш дружними та
комунікативними. Після кількох годин уроків
нас очікував жаданий
відпочинок. Це могла
бути тиха година, гуртки або просто ігри в
холі. Але найцікавіше
було ще попереду: усі
команди отримували завдання та час на
підготовку до вечірнього концерту. Такі
хвилини робили нас усіх товариськими,
креативними та впевненими в собі. Піс-

ля виступів, які були в «Ерудиті», розумієш, що ідеї та натхнення самі приходять
до тебе під час творчих завдань. Що ми
тільки не готували: танці, пісні, сценки,
фотосесії, квести, ігри. Такі події допомагали нам гарно завершити день.
Звичайно, ми встигали займатися
своїми справами, наприклад, сидіти в
холі та співати пісні під гітару, читати
книги, готуватися до олімпіад чи уроків,
спілкуватися з друзями. Мені здається,
що кожен знайшов
собі справу до душі,
бо ніхто не хотів залишати такий рідний
та улюблений табір,
чудових вихователів,
веселі дискотеки та
нових знайомих під
час від`їзду.
«Ерудит»
допоміг
нам стати більш активними, вигадливими та дружними,
тому ця зміна назавжди залишить свій
слід у серці кожного учня.
Аліна Таран, Л-9А
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Спорт та здоров’я
Досягнення наших спортсменів

Спорт. Усього одне слово, а як багато
воно означає! Це життя, це культура, це
сила, це здоров’я… І продовжувати так
можна до безкінечності, настільки це
широке поняття. А для студентів відділення фізичного виховання - це великий
шлях щоденної наполегливої праці, досягнень і відкриттів. Не виключенням є
і цей навчальний рік. Скарбничка спортивних здобутків наших студентів поповнилася новими результатами. Студент
групи Ф-31 Агєєв Андрій на змаганнях
Чемпіонату України-2015 з боксу серед
спортсменів молодіжної вікової категорії
(U-18), що проходили у м.Харкові з 23 по
27 грудня, виборов срібло і виконав норматив майстра спорту України.
Студент групи Ф-11 Ян Данільченко
вдало виступив в естафетній гонці на
чемпіонаті України з велокросу, що відбувся в м. Кіровограді, де став бронзовим призером змагань і виконав норматив кандидата в майстри спорту.
Вдалими були старти і для наших
легкоатлетів. Так, на всеукраїнських
змаганнях з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1998 р.н. і молодших, присвячених пам’яті заслуженого тренера України С.Операйла, що відбулися
26-28 листопада 2015 року в м. Києві,
студентка групи Ф-11 Скляр Юлія стала чемпіонкою зі стрибків у довжину з
результатом 5 м 55 см, а Ворона Олег
(Ф-31) був першим у забігові на 60 м,
шостим у фіналі. У командному Чем-
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піонаті України серед юнаків 2000 р. і
молодших, що проходив у м.Кіровограді,
Куцій Ілля (Ф-11) став бронзовим призером у бігові на 1500 м (4:22.15) та четвертим на 800 м.
У чемпіонаті Полтавської області, що
відбувся в жовтні, Гаврилець Владислав
(група Ф-11) виборов 1 місце зі стрибків
у довжину.
У Відкритому легкоатлетичному турнірі серед дорослих та юніорів, юнаків та
дівчат на призи учасника Олімпійських
ігор МСМК В.Очканя та чемпіона світу серед ветеранів О.Федорка (27-28.11.2015,
м.Полтава) Данищенко Альона (Ф-31)
стала чемпіонкою зі стрибків у висоту
(1м 60см), а Гаврилець Владислав (Ф-11)
- бронзовим призером зі стрибків у довжину.
12 грудня у Гребінці закінчився чемпіонат Полтавської області серед юніорів
та дорослих. Кращі спортсмени з різних
районів області змагалися у вправності,
швидкості і спритності. У змаганнях узяли участь і наші студенти. Чемпіонами
області стали: з бігу на 60 м - Катерина
Шайдова (Ф-41) і Олег Ворона (Ф-31); зі
стрибків у висоту - Олена Данищенко (Ф31); у штовханні ядра - Вікторія Голівець
(Ф-21). А 25 грудня на чемпіонаті серед
юнаків та дівчат 1998-1999, 2000-2001
р.н, що відбувся в м. Гребінці, Гаврилець
Владислав (Ф-11) став срібним призером
зі стрибків у довжину, а Шумейко Дар`я
(Ф-21) чемпіонкою з бігу на 400 м.
Ю.С.Прокопенко, голова ПЦК

Спорт та здоров’я
Протягом двох днів,
16-17 січня 2016 року, у
Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики,
де виступали студенти групи Ф-41 Шайдова Катерина та Столяр
Едуард. Катя стала першою зі стрибків у висоту (1 м 55см), четвертою
— у довжину з особистим результатом (5 м
31см) та з бігу на 60м з
бар’єрами. Не дуже пощастило Едуарду: його
результат – 7 місце зі
стрибків у довжину (6 м
13 см).
Нині тривають ігри

чемпіонату міста з волейболу, баскетболу, фут-

болу, попереду обласні
змагання з ігрових видів
спорту. Тож, бажаємо
нашим командам та їх
наставникам результативних ігор і жаданої
перемоги!
Вітаємо усіх переможців та призерів!
Попереду у вас ще багато змагань, тож, бажаємо гармонії духу
й тіла, фізичного вдосконалення, спортивної
удачі, нових яскравих
перемог, здобутків і рекордів!
Ю.С.Прокопенко,
голова ПЦК викладачів
фізичного виховання

Результати змагань по баскетболу
У нашому коледжі відбулися змагання з баскетболу. Вони проходили в обох
спортивних залах. Участь брали треті
курси дошкільного та шкільного відділів.
Головним суддею був викладач фізичного виховання Смородський Віталій Іванович. У дружній та позитивній
атмосфері з шаленою підтримкою вболівальників пройшли ці ігри.
У цьому турнірі Шаляпіна Ірина Вікторівна готувала команди до змагань.
Дві з них посіли призові місця: У-34 і
В-31.
Ігри проходили в напруженій боротьбі від першої до останньої хвилини. Ситуації змінювалися практично щохвилини – після влучного кидка то одна,
то інша команда виходила вперед. Усе
ж таки фортуна посміхнулася команді
У-34.
А от за друге місце, довелося поборотися групам В-31 і В-52. Зрештою,
перемогла група В-52, за шаленої підтримки викладача Шевченка Олега Васильовича. І з невеликим відривом на

третьому місці опинилася група В-31,
за яку вболівала група підтримки і викладач.
Кращими гравцями групи У-34 стали: Брачун Наталя, Бондар Марина,
Герасименко Карина, Верменеч Владислава.
Результативним учасником групи
В-52 була: Бажан Діана
Кращим гравцем із гарними результатами була Зачепа Яна, яка навчається в групі В-31 і відвідує секцію баскетболу.
Команди вдячні за підтримку своїм
викладачам і вболівальникам. Сподіваємося, що юні спортсмени продовжать
славні традиції нашого коледжу з цього видовищного виду спорту. Популяризація баскетболу робить його надзвичайно ефективним інструментом
поширення здорового способу життя,
навчання правилам спортивної поведінки, виховання самоповаги та відповідальності серед молоді.
Бажаємо успіхів і нових звершень!
Анастасія Ясько, В-31
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Подорожуємо – пізнаємо світ
Поїздка до Закарпаття

Протягом 7 днів (з 25 по 31 грудня)
учні ліцею «Політ» на чолі з Савченко Т.О.
та Карагановою О.А. відкривали для себе
цікавинки Закарпаття.
Першим пунктом призначення стало
місто Мукачево. Найбільше вразив замок, який у ньому розташований, Паланок. Уявляєте, стіни цієї споруди завтовшки 8 метрів! Мукачево має дуже
затишний центр, викладений бруківкою,
який вабить своєю таємничістю, особливо вночі. Відомі лижі «Fisher» теж виробляють у Мукачеві.
Ще одним містом, де побувала наша
група, став Ужгород. Візиткою столиці
Закарпаття стали невеличкі пам’ятники,
які можна зустріти, гуляючи центром.
Вони присвячені казковим героям, ви-
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датним особистостям та всесвітньо відомим спорудам. Було досить цікаво
шукати їх у найнепримітніших місцях
набережної.
Попри вище описані місця, найбільше
вразили гори, куди ми мали змогу піднятися. Гірське повітря та морозна свіжість, притаманні Закарпаттю, надовго
закарбувалися в нашій пам’яті. А який
же краєвид розгортається на висоті 1700
метрів! Це просто не передати словами!..
Отже, наша група цікаво та весело
провела початок зимових канікул та зарядилася позитивом перед Новим роком.
Порада від себе: обов’язково відвідайте Західну Україну, адже кожен має побачити цю чудову місцину.
Ігор Дебелий, Л-22
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