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Скінчився ще один навчальний рік
— і «Політ» перегорнув чергову сторінку свого освітянського літопису. Для
103 одинадцятикласників 2017-го ліцейний дзвоник пролунав востаннє.
Його малиновий передзвін відправив
вас, шановні випускники, у самостійну життєву дорогу.
Ми твердо віримо, що вам не забракне сміливості та наполегливості, що
ви зможете взяти на себе відповідальність за власну долю та країни, а ваші
успіхи стануть найвищою винагородою вчителям і рідним людям, які дарували вам любов, доброту, щедрість
своїх гарячих сердець.
Упродовж цього навчального року 365
учнів ліцею «Політ» припадали до цілющих джерел культури й духовності, старанно засвоювали закони живої та неживої природи, історію краю, скарби рідної
мови та гуманістичні цінності.
Для випускників 11-х класів 27 червня 2017 року відбудеться приємна й, мабуть, головна подія ліцейного життя — на
випускному вечорі вони отримають атестати про повну загальну середню освіту.
Від усього серця бажаю випускникам вдалого старту в самостійне життя, успіхів у здійсненні задумів і мрій. Нехай
щастить у всіх ваших починаннях. Бажаю юні невгамовності й пошуку, ініціативи та здоров’я, добра й удачі, натхнення та Божого благословення!
Директор коледжу
І.В.Гальченко

НАЙКРАЩИЙ «ПОЛІТ»

Дорогі учні, шановні педагоги та батьки!

Щиро вітаю вас із святом Останнього дзвоника, що символізує завершення
навчальної пори! Упродовж
року на цю мить із нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного пролунав
по-різному. Для тих, кому
належить ще продовжити
шкільне навчання, він радісно сповістив про початок
літнього
довгоочікуваного
відпочинку. Отож, дорогі
восьми- та десятикласники,
гайда на канікули, щоб із новими силами й позитивними
враженнями знову взятися
за підручники у вересні!
А для 140 наших випускників цьогорічний дзвоник пролунав
по-особливому, нагадуючи про те, що
дитинство закінчилося і вони стали дорослими людьми. Нехай його відлуння
залишиться для вас теплим спогадом
про безтурботну, радісну пору. Вас чекає
самостійне доросле життя. Бажаю, щоб
воно було щасливим, сповненим гарними подіями й здобутками. Вірю, що ви
реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете справжніми творцями свого життя. Адже кожен
із вас — це унікальна, неповторна осо-
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бистість. Кожен здатний відстояти свою
думку й витримати будь-які випробування для досягнення успіху (недарма ж ми в ліцеї вас
гартували!). Будьте гідними
поваги людей і радуйте нас
і батьків своїми досягненнями! Адже ви — надія нашої
країни, люди, від котрих залежить, якою в майбутньому стане Україна.
Окремі слова побажань
успіхів під час державної підсумкової атестації
та в отриманні путівки на
наступний етап навчання адресовані 109 нашим
дев’ятикласникам!
Висловлюю безмежну подяку педагогам за їхню щоденну натхненну, самовіддану, невтомну творчу працю, за терпіння, віру в здібності
й таланти своїх учнів, за знання, тепло
душі, які так щедро вони віддавали своїм вихованцям. Завдяки цьому в численних конкурсах, оглядах, олімпіадах,
змаганнях 2016-2017 навчального року
наш ліцей є одним із кращих освітніх
закладів на теренах Полтавщини.
А всім батькам зичу, щоб діти
обов’язково виправдали їхні батьківські
надії та стали гідними продовжувачами
свого роду.
Тож вітаю всіх
із успішним закінченням ще одного шкільного року,
який кожному подарував нові знання,
нові враження, нові
звершення й сміливі
плани на майбутнє!
Хай усім нам щастить!
Л.В. Крупіна,
заступник
директора коледжу

Військовий ліцей

Наші рідні та мужні ЛВ-21 та ЛВ-22!

Ну от і все. Скінчилися уроки,
Шкільні дзвінки пішли у небуття.
Ви робите свої найперші кроки
У самостійне і складне життя.
Воно складне, та тим не менш цікаве,
Бо мрія кличе і надія є.
Когось у нім ждуть успіхи і слава,
Когось лиш будні — кожному своє.
Буває, що й спіткнутись доведеться,
Побути на коні і під конем.
Та сильний знов на ноги підведеться
Й не житиме всього одним лиш днем.

Ми вдячні долі, що працювали з вами. І сьогодні,
звертаючись до вас, як
до випускників, хочемо
побажати, щоб ви були
щасливими, вірили в добро і щасливе майбутнє.
Хочемо, щоб
ви
завжди
пам’ятали, що
минуле не відходить беззастережно
й
назавжди,
а
лишає глибокий слід у дні
сьогоднішньому і багато в
чому
визначає прийдешній. Бажаємо,
щоб спогади
про ліцей для
вас були, як
про рідний теплий дім, у
якому панує затишок, атмосфера справедливості,
добра, любові.
Ваш шлях ніколи не був
посипаний
трояндами,
тому що для них там не залишалося місця. Це місце
було зайняте шуканнями
Печоріна й стражданнями Тетяни, синтаксисом
і
пунктуацією,
біквадратними рівняннями й

А буде йти, карабкатись, творити,
Щоб відчувати всі вітри в лице.
То ж тільки так і треба в світі жити
І нагороду матимеш за це.
У цій борні здобудеш світлу долю.
Для тебе будуть оди і пісні.
Життя — ріка, а не стежина в полі.
Потрібно втриматись на бистрині.
Тому живіть активно, в повну силу,
І хай як важко, але треба йти.
Й виходити із ситуації уміло,
При цьому честь і совість зберегти.

трикутниками Піфагора,
таблицею Менделєєва й
тим щасливим яблуком,
що впало на голову мислячому Ньютону, а також
материками й океанами,

битвами й боями, кросами й забігами. Ви стали
дорослішими, і тепер добре розумієте, що у світі
існує добро і зло, хороше
і погане, прекрасне і шляхетне. У ліцеї ви навчилися справедливості та чесності.
І ось завершуються
ваші шкільні роки. Досягнення, які ви здобули,
є важливою сходинкою

до нових відкриттів і перемог, на шляху світлих
мрій. Тож, нехай спогади про ліцей, друзів, учителів завжди зігрівають
серце, адже шкільні роки
— найкращі в
житті!
Творіть
свою
щасливу
долю, шануйте
батьків,
рідну
землю, відкривайте юні серця
добру, красі, людяності. Будьте
гідними молодими громадянами
незалежної
України.
Щасливої вам
дороги,
успіхів, здійснення
всіх мрій! Нехай
щаслива
доля
вишитим рушником простелиться перед вами! А дружба, яка
зав’язалася в ці роки, стає
тільки міцнішою, і поради
шкільних наставників не
забуваються. Будьте гідними поваги людьми, радуйте нас і батьків своїми
досягненнями! У добру
путь!
З повагою —
ваші класні керівники
О. І. Левіна та
Г.С. Лучинська

3

Л-11А

Мій Л-11А

Ось і спливають останні
дні вашого перебування в
статусі школярів, мої дорогі випускники.
Тепер уже лічені дні відділяють вас від того такого
жаданого і водчас незвіданого дорослого життя. А що
позаду? А там лишається
дзвінкий лемент у шкільних
коридорах, недописані домашні завдання, недочитані книги, недорозв’язувані
приклади, незбагненні хімічні реакції та
смачнющі обіди в шкільній ідальні.
Дебатний клуб «Геліос» буде шукати тих,
хто зможе гідно замінити своїх яскравих
учасниць Олену Каракуцу та Дар’ю Щербину. Щорічна обласна олімпіада з англійської мови тепер буде відбуватися без
Катерини Трет’якової. А як же конкурс малюнків чи фотоальбому без нашої творчої
та супервідповідальної Саші
Ковальової? Хто
зможе перетворити однакові
вироби нашого
місцевого свічкового
заводу
так
креативно, як Руслана
Шамрай,
щоб
кожен іменинник запідозрив,
що вони були
виготовлені за індивідуальним замовленням? А як же День добра чи сонця без
усмішок Яремки Олі та Бичкової Насті?
Театр «Арлекін» назавжди запам’ятає
колоритних акторок Олю Савченко та
Лєру Малик. Танцюристам із 10-А бракуватиме життєрадісної та енергійної Настюші Фесюри. А як же екскурсії та привітання наших дівчат зі святом 8 Березня,
приправлені жартами та піснею під гітару, без Олега Лисака? Обласна олімпіада з
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біології без Васі Шеремета?
Похід на День здоров’я без
Юри Мельника? Одним словом, як без чоловічого складу Л-11А?! Хто краще проведе всіх до місця зустрічі з
відомим письменником (за
дорученням Ольги Григорівни), як не Юля Борідченко? Хто якнайшвидше збере
інформацію про успішність
групи та присутність кожного на пункті тестування,
як не Саша Івахно? А як же наші, народжені у спільних творчих муках, дружніх
перепалках та веселих сварках сценарії
без гомінкої Олени Пінчук та відповідальної Анюти Литвиненко, ділової Віки Лиходій, делікатних Яни Сабардіної та Анютки
Черевань? А хто ще з такою майстерністю
зможе збагнути завдання з математики
та біології, як не наш знавець точних наук
Саша Лопатіна? Законодавиця моди Аня
Гайкова
вже
дефілюватиме
в іншому навчальному закладі. «Совість»
класу Іра Бедрик підготує
зі знаком якості домашнє завдання з будьякого предмету
десь у величезному мегаполісі... І вже для
когось іншого Поля Ткаченко наплете прикрас-браслетів на всю групу за одну ніч...
Так, нам бракуватиме кожного з вас
окремо і всіх разом... Однак ми відпускаємо вас із легким серцем, бо щиро віримо,
що попереду обов’язково чекає ваша професія, ваша друга половинка, ваша щаслива доля. Нехай вона буде прихильною
до вас. Щасливої дороги!
З любов’ю та повагою
ваша І.М. Бойко

Л-11Б

Історія — скарбниця наших діянь, свідок минулого,
приклад і навчання для сьогодення, застереження для майбутнього.
М.Сервантес

Хто, як не ми, група історичного профілю, оберігає історію, аналізуючи
кожну подію, та сміливо
творить майбутнє?
Батько наш, учитель історії Пилипенко Володимир Олексійович, зустрів
нас ще не зовсім освічених, часто нетямущих дітей та, взявши сміливо за
руку, повів у безмежний
світ пригод, осяявши наші
голови вічним скарбом історії.
Непосидючі, іноді вередливі історики зростали та
розумнішали. Кожен із нас
має особисту мрію, але ми
не перестаємо бути одним
цілим. Саме цю єдність,
згуртованість
підтримувала наша ліцейна ненька
Мороз Ольга Миколаївна.
У серці кожного вона плекала зернятка чуйності та
любові. Щодня в ліцеї ми
навчалися, перемагали та
міцніли на помилках. Навіть не усвідомлювали, наскільки близькими станемо один одному!

Група Л-11Б
—
своєрідна
фортеця,
де
міцною
стіною,
силою
є
Шаховцев
Станіслав,
Чванов Ярослав і Ткаченко
Віталій, а красу створюють
тендітні квіточки Манжола Богдана й
Неїченко Юля.
Звичайно, без
свят не обійшлося, тому
завжди поруч креативні ведучі й організатори
Шафрай Ілля і Парена Наташа. Танцюємо скрізь,
коли гарний і не дуже настрій, але ні в кого це не
вийде краще, ніж у Ломоносова Микити та Щіпець
Даші. Любимо й поспівати, і тут допомагають наші
співачки Комісар Марина
і Богодист Жанна. А щоб
фортеця
виблискувала
усіма барвами палітри,
у нас працює особистий

художник Кобилко Наташа
та професійний фотограф
Супрун
Аня.
За
формою
групи, здоровим способом
життя
слідкують
наші
спортсмени
Череп Аня, Челуснов Андрій,
Неліпа Міша,
Пироженко
Саша та Сіліванов Дмитро. Мовне багатство оберігають наші
філологи Дука Лілія й Корчик Юля. За географією
та стабільністю економіки
спостерігає Стрельнікова
Анастасія, а всі останні
новини світу ми дізнаємося в ерудованого Бабиченка Артура. Чорнявська
Діана — надія сучасної
медицини й ліцейних учителів біології.
А всі разом ми — частинка великої ліцейної родини на чолі з духовним
наставником
Лесею Валентинівною.
Буде важко покидати стіни любого «Польоту», який став
нам другою домівкою, і за це ми безмежно вдячні всім
учителям, які навчили нас не лише
наук, а й простих
життєвих істин.
Наташа Кобилко,
Л-11 Б
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Л-11 В

Три роки були насичені цікавими подіями і спілкуванням.
Не забувайте рідний затишний ліцей, викладачів і своїх друзів!
ш к і л ь - ційний
інтелектуальний
ний дім, відпочинок на великій педе мож- рерві в нашому 107 кабіна в колі неті... Десятки сценаріїв
о д н о - та репетицій «Лісапетного
к л а с н и - батальйону» в 9-му класі,
ків
по- команди КВК і шоу пароринути в дій у 10-му, «Візитки» в
приємні 11-му... Суперечки й приспогади, мирення... Перші серйозні
в і д п о - перемоги на олімпіадах та
чиваючи конкурсах...
Зовсім недавно ви певід
«дорослих»
проблем.
ЗгаЗа роки навчання я
реступили поріг ліцею. І
мені не віриться, що сьо- дати веселі змагання, смач- дуже звикла до кожного
годні ви залишаєте наза- ну їжу, пісні під гітару в з вас. Сподіваюся, ви будете приходити в
вжди його стіни.
гості. А зараз хочу
У нашій групобажати
вам
пі
«айтішників»
світлої
дороги,
Л-11В є традиція:
яка чекає попена початку та в
реду. Викладайкінці навчальноте свій життєвий
го року загадувашлях по зернятку,
ти бажання, коли
щоб стежка була
думки
кожного
міцною й довгою.
ніби
підкріплюНехай усі ваші
ють мрії, надаюідеї, мрії втілючи їм сили, розвіються. А ліцей наюють сумніви й
завжди залишитьтривоги.
ся в пам’яті, як
А я розумію,
прекрасний, нащо вся палітра
емоцій, що висвітлюється Соснівці... Навчання, дис- повнений цікавими подіна обличчях 8 дівчат і 22 котеки, вогнище і шаш- ями час.
Т.В. Бєднюкова,
хлопців: надія й невпев- лики, купання й безсонні
класний керівник Л-11В
неність, смуток і радість ночі в «Ерудиті»... Тради— буде пережита ще не
раз у дорослому житті,
і тому загадую своє бажання. Хай обминають
ваші долі горе й біль.
Хай завжди зустрічаються вам добрі і світлі люди, підтримують
щирі друзі.
Пам’ятайте, що є на
планеті Дитинство ваш
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Дуже вдячна групі Л-11Г за співпрацю, наполегливість і старанність дівчат
і хлопців у різних справах та подіях бурхливого шкільного життя. Буду лаконічною
і ви гідні поваги, а інколи — і захоплення.

З любовью — ваша Лариса Іванівна

Ну, ось і фініш! Ми — група, Л-11Г. А починалася наша, на жаль, скорочена у цьому прекрасному ліцеї дистанція (хотілось
би довшу) у
тому році зі
старту групи Л-14.
Бурхливо
й
стрімко
пройшли ці
два
роки.
І ось він
— травень
2017 року.
Як
ніколи
насичений
і
відповідальний! Контрольні, заліки, важливі заходи і навіть ЗНО... Як ми добре і затишно
почувалися, долаючи ці перешкоди, знаходилися під опікою улюбленого «Польоту»,
відчували підтримку наших шанованих
педагогів та вірних однокласників.
Чим запам’яталися роки навчання в ліцеї?
У душі кожного залишаються відчуття дружньої, інтелігентної атмосфери закладу, пам’ять про учителів та
одногрупників.
Нам є що згадати: уроки й конкурси, походи, спортивні змагання, екскурсії до різних міст України й чудову
літню практику в нашому улюбленому
таборі «Ерудиті».
Ми всі створювали дружню атмос-

феру в нашому 11-Г. Банальними
були б слова про рідну групу, що стала
справжньою родиною, але, на щастя,
коли можна і справді говорити про теплі взаємини в нашому класі, то нехай
собі буде й банальність. Наші добрі
стосунки від того гіршими не стануть,
та й слова не передадуть тієї вдячності, що ми відчуваємо від вірних друзів-однокласників, що ще раз допомагали, підтримували, «припливали»,
підставляючи плече.
Ще важче дібрати слова захоплення
і вдячності на адресу вчителів. Шануємо й будемо
пам’ятати всіх
без
винятку
педагогів, що
працювали в
11-Г, а найбільше — нашого класного
керівника Ларису Іванівну
Самусь.
В е л ь м и
вдячні
завідувачці ліцею
чарівній Лесі Валентинівні Крупіній, яка
створила прекрасну атмосферу товариськості, взаєморозуміння та дружньої підтримки між дорослими й дітьми, що є
справжньою ознакою доброти й інтелектуальності.
Учні Л-11Г,
крутий та креативний колектив
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