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Скільки це – 15 
років? Для людини це 
означає, що ти навча-
єшся у 9 або 10 класі 
школи, що ти собі зда-
єшся надто дорослим, 
а батькам і вчителям 
– ще маленьким. 15 – 
це друзі, захоплення, 
перші почуття…

Для історії люд-
ства, Всесвіту пів-
тора десятка літ - це 
майже ніскільки, 
миттєвість… 81 рік 
виповнюється Кре-

менчуцькому педагогічному училищу 
імені А. С. Макаренка. Із них 15 яскра-
вих, доленосних, цікавих, гомінливих 
пов’язані з обласним ліцеєм для об-
дарованих дітей. Багато це чи мало, 
зрозуміло з того, що відбулося, яким 
є сьогодення і чи є майбутнє у нашої 
Альма-матері.

Якщо перерахувати здобутки й 
досягнення учнів та учителів лише за 
15-ий рік існування ліцею, то пере-
лік буде доволі солідним та красно-
мовним: вдала участь команди ліцею 
«Done» у Всесвітній олімпіаді з робо-
тотехніки, перемога у конкурсі FLEX 
(навчання у США) учениці Ряшенце-
вої Дар’ї, ІІІ місце команди «Дніпров-
ські козаки» у Всеукраїнських змаган-

нях «Сокіл (Джура)», успіх 
команди ліцею в конкурсі 
науково-технічної творчос-
ті, 18 призових місць в об-
ласних олімпіадах, 10 – у 
конкурсі МАН, перемоги у 
конкурсі «Учитель року», 
а ще – фестивалі творчості 
«Першоцвіт», «Розмай дитя-
чих мрій», спортивні досяг-
нення наших вихованців... 
День сьогоднішній для лі-
цею – це 11 навчальних груп, 
283 учні, 63 учителі, праців-
ники їдальні, гуртожитку, 

бібліотеки, бухгалтерії, студентського 

клубу, техпрацівники, лікар, а також 
усі наші друзі, колеги інших відділень 
та підрозділів училища. Плани на май-
бутнє – сміливі: побільше перемог на 
Всесвітніх змаганнях, навчання ви-
пускників в Оксфорді, Бостоні. Непо-
гано було б, щоб посаду Президента 
обіймали випускники нашого ліцею. 
І взагалі, щоб у різних сферах життя 
суспільства нашої країни було якомо-
га більше тих, хто є справжніми висо-
кокласними фахівцями своєї справи, 
прекрасними людьми, які говорять про 
себе з гордістю «Я - випускник Пол-
тавського обласного ліцею-інтернату 
для обдарованої молоді при Кремен-
чуцькому педагогічному училищі ім. 
А. С. Макаренка!»

Л.В.Крупіна, 
заступник директора 
з навчально-виховної  

роботи в ліцеї 
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2 КРОКУЄМО В НОГУ З ЧАСОМ

2006-2007 рр. 
- обмін делегаціями з Варшавської гімназії та ліцею 
Всеукраїнська олімпіада з інформатики.

2007-2008 рр. 
- участь випускників у ЗНО;
І олімпіада «Пролісок», І видання щоденника учня 

ліцею, 10 років ліцею.

2008-2009 рр.
- І стипендіат Президента Ігнатенко Д. (зустріч з 

Президентом);
Всеукраїнський етап «Учитель року» Кіндякова Н.Г. 

– учасниця;
- І місце у Всеукраїнській олімпіаді з інформаційних 

технологій, ІІ місце «дніпровських козаків» у Всеукра-
їнському «Сокіл» (Джура).

2010-2011 рр.
- І місце у Всеукраїнському Дебатному турнірі, брон-

зова медаль на міжнародній виставці, створено сайт  
ліцею, І м. у - Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки;

- Золота медаль на виставці в Києві за досвід з ро-
бототехніки;

- Усесвітня олімпіада з робототехніки в ОАЕ (9 місце);
- Відкриття НОК «Ерудит» за участю Президента;

2012-2013 р.
- Ліцей атестовано з відзнакою
- 2 бронзові медалі на Міжнародній олімпіаді з ін-

форматики (Італія)
- 3 місце серед європейських країн команди з робо-

тотехніки (Малайзія). 
- Мостовий А. – стипендіат Президента.

Л.В. Крупіна

Профіль за уПодобаннями
Що хвилює сучасних підлітків найбільше? Звичайно, 

вибір майбутньої професії. Наш ліцей створений для допо-
моги в здійсненні планів на майбутнє. Учням пропонується 
профіль на вибір за їх вподобаннями та здібностями. Одним 
із провідних профілів вважається профіль іноземної мови, 
метою якого є поглиблене вивчення іноземної мови. Про-
філь існує з 1998 року. Групи на базі 8 та 9 класів. Сьогодні 
за профілем навчається 77 учнів.

Переваги навчання за профілем
- інтерактивні ігрові форми навчання;
- застосування проектної методики;
- сучасний лінгафонний кабінет нового покоління — 

мультимедійна дидактична лабораторія;
- тестування як основна форма оцінювання;
- підготовка учнів до успішного складання ЗНО та 

участі в різноманітних олімпіадах та конкурсах.

Практичність
- англійська мова (основна);
- друга іноземна мова (німецька або французька);
- забезпечується інтенсивність навантаження профіль-

ними предметами: практичний курс, література країн, мова 
яких вивчається, країнознавство;

- практичні заняття з волонтерами Корпусу Миру.

Створені можливоСті  
для навчання в ліцеї

- 7 сучасних кабінетів іноземної мови;
- англомовний клуб “SEA”;
- розмовна практика з використанням проектної мето-

дики та спілкування з носіями мови;
- співпраця з корпусом Миру та Кременчуцьким уні-

верситетом економіки та новітніх технологій управління;
- участь ліцеїстів у міжнародних конкурсах за програ-

мою “Flex” та Всеукраїнському конкурсному тестуванні в 
рамках VI міжнародної олімпіади з основ наук;

- для учнів 6-11 класів  шкіл міста та області чотири 
рази на рік працює Stellar English School. Її було створено за 
ініціативи волонтера Корпусу Миру Андреа Цимерманн та 
викладача англійської мови Омельченко Ю.В.Заняття побу-
довані з метою отримання поглибленої інформації про реа-
лії англомовних країн, удосконалення навичок вживання ан-
глійської мови та, звичайно, отримання незабутніх вражень.

Наші результати:
- переможці Всеукраїнських конкурсів;
- призери ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  олімпі-

ади з іноземної мови;
- призери обласного конкурсу МАН;
- участь у програмі Flex (навчання в США); 
- навчання випускників у ВУЗах Києва, Харкова, Одеси 

 М.М.Навроцька,  
І.С.Турченко, викладачі

Спецвипуск

5 років ліцею в подіях
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Спецвипуск

Усесвітня олімпіада з робототехніки - 2012

З 9 по 11 листопада 2012 року ко-
манда «GIFT» Полтавського обласного 
ліцею-інтернату для обдарованих ді-
тей із сільської місцевості при 
Кременчуцькому педагогічному 
училищі імені А.С.Макаренка 
у складі: Легенький Артем (Л-
24), Майстренко Роман (Л-24), 
Кошева Діана (Л-24), тренера 
Гаврильчука І. Л. та керівника 
делегації Кирилюк М. В. - взя-
ла участь у Всесвітній олімпіа-
ді з робототехніки WRO-2012 
в м. Куала-Лумпур, Малайзія. 
World Robot Olympiad (WRO) 
проводиться щорічно з 2004 
року в країнах Азіатсько-Тихо-
океанського регіону та об’єднує 
на сьогодні учасників з-понад 35 кра-

їн світу. Загальна 
кількість команд-
учасниць націо-
нальних олімпіад 
сягає 13 тисяч, а 
кількість відвідува-
чів наближається 
до 70. 

Олімпіада роз-
рахована на дітей 
віком від 9 до 19 
років та заслужено 
вважається однією 
з кращих платформ 
для освіти XXI сто-
ліття. WRO – це 
унікальне поєднан-
ня освіти, науки та 
передових освітніх 
технологій.

Олімпіада проводиться у трьох 
категоріях:

•	 основна	 –	 будівництво	 робо-
та, який виконує завдання по заданих 
правилах;

•	 творча	 –	 довільні	 робототех-
нічні проекти на актуальні теми (пре-
зентація проектів проходить як ви-
ставка);

•	 робофутбол	 (WRO	 GEN	 II)–	
футбольні змагання між командами з 
двох роботів.

В основній та творчій категоріях 
беруть участь діти трьох вікових груп 
молодша (до 12 років), середня (12-15 
років) та старша (16-18 років).

Збірна України, для якої це була 
4 олімпіада, складалась з 5 команд: 4 
в основній категорії (по 1 команді в 
молодшій і середній вікових групах, 2 
команди старшої вікової групи) та ко-
манда з робофутболу.

Завдання для робота було наступ-
не: виїхати із зони старту і розмістити 

чотири різнокольорові куби (черво-
ний, синій, чорний і жовтий) на стовп-

чиках відповідного 
кольору. Позиції 
стовпчиків є фік-
сованими. Поло-
ження кубиків 
визначається же-
ребкуванням для 
всіх команд перед 
кожним заліковим 
заїздом. 

На початку 
змагань було ого-
лошене секретне 
правило: додаткові 
4 тенісних кульки 

повинні по завершенню спроби за-
лишитися на підставці. У фінал вихо-
дить 8 команд, які наберуть найбільшу 
кількість балів.

За результатами трьох залікових 
заїздів команда ліцею з результатом 
170 балів посіла 26 місце серед 76 ко-
манд. Участь в олімпіаді - величезний 
досвід побаченого та спілкування з 
представниками інших країн світу, які 
є лідерами в робототехніці, такими як 
Тайвань, Японія, Росія, Малайзія. Він 
обов’язково буде використаний для 
підготовки до наступної Всесвітньої 
олімпіади з робототехніки, що буде 
проходити в м. Джакарта (Індонезія) з 
15 по 17 листопада 2013 року.

Гаврильчук І. Л., 
тренер команди “GIFT”, 

викладач
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 Людина в XXI столітті, яка
 вмітиме користуватися ЕОМ, 

буде подібна людині ХХ століття,
 яка не вміла ні читати, ні писати.

В.М.Глушков, академік

Сьогодні ми живемо у світі, де інформація віді-
грає надзвичайно важливу роль. 

Будь-яка цілеспрямована діяльність людини 
невід’ємна від пошуку інформації, її вивчення та ана-
лізу, прийняття на цій основі виважених рішень. Не-
достатня ознайомленість з інформацією, невміння її 
вчасно опрацювати та правильно подати може обер-
нутися марними витратами часу та матеріальних ре-
сурсів.

За час іс-
нування пред-
метно-циклової 
комісії викла-
дачів інформа-
тики крок за 
кроком було 
чимало зробле-
но для вдоско-
налення форм і 
методів викла-

дання профільних предметів та підвищення рівня 
освіченості самих викладачів.

 
Для покращення умов навчання створено:

7 сучасних комп’ютерних класів;
усі комп’ютери з’єднані в єдину локальну мережу 

та мають доступ до мережі Інтернет;
доступ до мережі Інтернет з будь-якого ПК;
обладнані комп’ютерною технікою бібліотека та 

аудиторія в гуртожитку;
навчальне середовище на основі комплекту нет-

буків; 

набори Lego-конструкторів для конструювання та 
програмування роботів. 

Викладачами нашої комісії Лисенко Т.І. та Ша-
котьком В.В. у співавторстві з інформатиками інших 
навчальних закладів були написані підручники з ін-
форматики для учнів 9-11 класів. Ці книги затвер-
дженні Міністерством освіти і науки України.

Пишаємось ми досягненнями учнів та студентів. 
Ліцеїсти стали неодноразовими переможцями олімпі-
ад з інформатики, програмування та робототехніки.

Сьогодні профіль ліцею нараховує 7 навчальних 
груп, які мають такі навчальні курси:

програмування;
основи роботи з ЕОМ;
прикладні програми;
апаратне та програмне забезпечення ЕОМ;
математична логіка.
Ліцеїстами розроблено більше сотні комп’ютерних 

програм та навчальних електронних посібників. Їх 
розробки неодноразово отримували нагороди на кон-
курсах та постійно використовуються в навчальному 
процесі. 

Випускники груп ліцею профілю “інформаційні 
технології” з минулого року отримують спеціальність 
«оператор комп’ютерного набору».

З 2000 року працює школа олімпійського резерву 
з програмування для учнів ліцею та шкіл міста. 

Щорічно у складі обласної команди на IV етапі 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики беруть участь 
вихованці цієї школи.

Викладання інформатики є складною задачею. 
Жоден навчальний предмет не розвивається так стрім-
ко, не зазнає таких суттєвих змін, як інформатика.

 Саме тому підготовка майбутніх учителів інфор-
матики потребує постійної готовності викладачів 
предметно-циклової комісії до впровадження нових 
курсів, застосування нестандартних методик, без-
упинного творчого пошуку.

В.М. Козловський, Н.Г. Кіндякова, 
викладачі  інформатики

КРОКУЄМО В НОГУ З ЧАСОМ

Спецвипуск

Профіль інформаційних технологій
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Цього навчального року наша 
ліцейна родина поповнилася завдя-
ки переїзду Мельника Валентина 
Івановича та його команди. Команда 
ця, як не дивно, не волейбольна і на-
віть не футбольна, але тренувань та 
різноманітних змагань у них більше, 

ніж у багатьох спортсменів. Річ у тім, 
що Валентин Іванович уже багато 
років займається підготовкою учас-
ників та переможців усеукраїнських 
і міжнародних олімпіад та конкур-
сів. Завдяки наполегливій праці пе-
дагога та його вихованців, починаю-
чи з 2006-го року, скарбничка нашої 
збірної постійно поповнюється меда-
лями різного ґатунку, і нині в активі 
тренера десять медалей. За свій ваго-
мий внесок у розвиток української 
освіти та науки Валентин Іванович 
був нагороджений орденом «За за-
слуги ІІІ ступеня», а також присвоєно 
звання заслуженого вчителя Украї-
ни. Особистісні якості Валентина Іва-
новича - це запорука вагомих досяг-
нень. Кожен, хто хоч раз спілкувався 
з цією людиною, не міг не помітити 
почуття гумору та легкість розмови з 

ним. Навіть ті учні, що лише в цьому 
році вперше відвідали його заняття 
зазначають, що, незважаючи на ви-
сокий рівень дисципліни, уроки ви-
різняються жвавістю, яскравим гумо-
ром і високою продуктивністю. Про 
його особисті якості говорить і те, що 
чотирнадцять учнів без вагань зали-
шили домівку та батьків, переїхавши 
до нашого міста разом із Валенти-
ном Івановичем. Треба відмітити, що 
ряди його вихованців постійно попо-
внюються юними кременчучцями та 
навіть кременчучками, які помітно 
прогресують. Бажаємо Валентину 
Івановичу ще більших перемог та 
здобутків! 

З повагою, 
олександрійська сімка

НОВА ПЕРЕМОГА ЛІЦЕЇСТІВ

Спецвипуск

XІІІ відкрита Всеросійська олімпіада школярів із про-
грамування відбулася! Уперше у ній узяли участь українці - 
шестеро учнів  групи Л-22 нашого ліцею: Андрій Мостовий, 
Сергій  Оришич, Роман Рубаненко, Роман Фурко,  Іван Бойков 
та Роман Кушніренко, які об’єдналися в дві команди. Хлопці 
приїхали кілька годин тому, але вже встигли поділитися з нами 
своїми враженнями. «Наша подорож почалася в четвер. У цей 
день здійснилися наші мрії: ми спали понад тридцять годин. 
Ці цифри здаються недосяжними для пересічних мешканців 
нашого гуртожитку, але нам це практично вдалося, якщо не 
враховувати білоруських прикордонників.  Приїхавши вран-
ці, ми здивувалися, що о восьмій годині  було ще дуже темно.    
Витративши півтори-дві години на пошуки гуртожитку, де ми 
мали жити наступні два дні, і залишивши речі, ми відразу по-
бігли на відкриття, де нас з нетерпінням чекали. 

Кожен з нас отримав невеликі подарунки від спонсорів 
олімпіади. Після цього ми приєдналися до загалу на урочисто-
му відкритті. Приємно здивувала нас університетська їдальня, 
у якій ми пообідали.   Незважаючи на втому, ми із радістю по-
годилися на прогулянку містом та відвідування музею оптики 
та центру віртуальної реальності. Звичайно, ті дві години, які 
довелося витратити та те, щоб дістатися додому,  ми були під 

сильним враженням, але воно кудись поділося, коли  побачили 
м’якенькі ліжка… Уранці  прокинулися бадьорими та повни-
ми наснаги. Підкріпившись,  ми вирушили до місця проведен-
ня олімпіади. Звичайно, у метро дехто додивився свої сни. За 
кілька хвилин до початку Валентин Іванович дав нам останні 
настанови і ми зайняли свої робочі місця.  Було запропонова-
но одинадцять задач. Олімпіада почалася не дуже вдало для 
нас,  коли деякі команди мали вже по 5-6 розв’язаних  задач, 
наша друга команда чотири, а перша - лише дві.  Заважало не 
лише нервування, але і деякі технічні проблеми, які виникли. 
Потім на допомогу прийшли місцеві ласощі, які розносили під 
час олімпіади, адже вона триває аж п’ять(!) годин, що суттєво 
покращило стан гравців першої команди, і вона зуміла покра-
щити ситуацію.   Вийшовши з кабінету, ми зустріли Валентина 
Івановича, з погляду якого все стало ясно.  Наша перша коман-
да була нагороджена дипломом другого ступеня.  

Наступного дня нас чекала 4-годинна захоплююча екс-
курсія історичним центром міста. Зробивши багато фото-
графій, накупивши безліч магнітиків, ми вирушили на потяг 
сполученням Санкт-Петербург – Дніпропетровськ, де знову 
здійснилася мрія кожного студента. Ми поринули в сон...

Роман Рубаненко і компанія

    Знайомтеся: Мельник Валентин Іванович

наші у санкт-петербурзі
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Одним із результатів своєї роботи викладачі П(ц)К 
суспільних дисциплін, що працюють у ліцеї, вважають 
своїх випускників, що знайшли своє покликання, об-
равши навчання, а згодом і роботу, за напрямком наших 
предметів. Про них наша розповідь.

Максим Лихман на-
вчався в ліцеї у 1999 - 2001 
рр. на історико-економіч-
ному профілі. Здобував 
вищу освіту у Полтаві, 
отримавши спеціальність 
«учитель географії та істо-
рії». З 2008 року викладає 
в училищі географію: «Лі-
цей дав грунтовні знання 
з багатьох предметів, осо-
бливо з географії, історії, 
української мови та літе-

ратури, що уможливило вільне 
висловлення власних думок». 

Супрун Сергій навчався на 
профілі «інформаційні техноло-
гії». У 2005 році в 11 класі в об-
ласній олімпіаді з історії посів 
І місце й отримав право пред-
ставляти Полтавщину на Х Усе-
українській олімпіаді з історії в 
м.Донецьку. Після закінчення 
ліцею вступив на юридичний 
факультет Київського націо-
нального економічного університету ім. В. Гетьмана. 
Закінчивши ВНЗ, працює спеціалістом департаменту 
реєстрації та систематизації законодавства, правоосвіт-
ньої діяльності Міністерства юстиції України в м. Київ. 
Згадуючи шкільні роки, стверджує, що ліцей - успішний 
старт у житті, фундамент, що дозволив вдало навчатися 
в університеті. 

Феденко Аліна - випускни-
ця 2007 року. Успішно поєдну-
вала навчання та спорт, ставши 
бронзовим призером чемпіона-
ту України з тхеквандо у 2006 
році. Брала участь у роботі 
МАН, не підозрюючи на почат-
ку, що це захоплення переросте 
у майбутню професію. Перейма-
ючись долею воїнів-інтернаціо-
налістів (тема наукової роботи), 
стала студенткою Національної 
юридичної академії України ім. 
Я.Мудрого. Закінчивши у 2012 

році навчання, працює за спеціальністю у юридичній 
компанії . «Тут я отримала впевненість у своїх силах та 
міцні знання», - згадує свої роки навчання у ліцеї Аліна. 

Навчаючися на про-
філі «іноземна філоло-
гія», Драгомирецька 
Ольга зацікавилася іс-
торією української діа-
спори в Австралії. На-
писала наукову роботу, 
яку успішно захисти-
ла на обласному етапі, 
ставши призером. Вда-
ло склавши ЗНО, стала 
студенткою історичного 
факультету Київсько-

го національного університету ім.Т.Шевченка. Довго не 
вагалася з вибором місця педагогічної практики – наш 
ліцей. «Для мене ліцей - це другий дім, де я завжди зна-
йду підтримку, пораду, енергію», - говорить Оля. Навча-
ючись заочно в магістратурі, розпочала свій трудовий 
шлях у Дніпропетровському державному архіві. 

Одним із улюблених предметів у ліцеї у Гриценко 
Світлани була економіка. Закінчивши із золотою ме-
даллю наш 
навчальний 
заклад, об-
рала для по-
д а л ь ш о г о 
н а в ч а н н я 
К р е м е н -
ч у ц ь к и й 
держа вний 
університет 
ім. М. Ост-
роградського, факультет «управління», спеціалізацію 
«маркетинг та менеджмент», який теж закінчила з чер-
воним дипломом. З 2011 року працює в Кременчуцькій 
ОДПІ. Нині Світлана завідувач сектору аналізу доходів 
по секторах економіки. «Ліцей допоміг отримати ґрун-
товні знання та реалізуватися як особистості», - згадує 
випускниця. Теплим словом хочеться згадати Котляра 
Андрія – президента ліцею, студента Київського націо-
нального університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. 
Карпенка-Карого, Хорохордіна Андрія - студента Київ-
ського національного університету ім. Т. Шевченка фа-
культету «політологія», Москальову Марину – студентку 
Одеської юридичної академії, Голодняк Юлію - студентку 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка 
факультету «філологія» – учасників ліцейного дебатного 
клубу «Геліос», переможців обласних та всеукраїнських 
змагань. Список наших випускників можна продовжу-
вати не на одну сторінку. А це означає, що навчаються 
у ліцеї розумні, талановиті, творчі учні. Зичимо нашим 
випускникам та учням міцного здоров’я, творчих злетів, 
сміливості прямувати до обраної мети!

Голова П(ц)К   В.О. Пилипенко

ПРОДОВЖУВАЧІ СПРАВИ

Спецвипуск

пишаємося своїми випускниками!
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У нашого ліцею є рідний брат, гідний поваги і 
гордості, – Кременчуцький ліцей з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою Полтавської обласної 
ради. Його історія почалася зі створення у Кремен-
чуці в 1999 році на базі Центру допризовної підготов-
ки ліцейного класу з посиленою військово-фізичною 
підготовкою. Того року було здійснено перший набір 
вихованців - 30 юнаків-кременчужан, які мріяли стати 
офіцером Збройних Сил України.

За короткий час ліцейний клас виріс в авторитет-
ний і поважний заклад обласного рівня. Сьогодні це 
навчальний заклад нового типу, здатний виховувати 
майбутню еліту Українського війська, спроможний 
готувати юнаків та дівчат до вступу у вищі навчальні 
заклади не лише військового спрямування.

У 2003 році за значні досягнення у підготовці май-
бутніх офіцерів, вагому роботу з військово-патріотич-
ного виховання, активну участь у громадському житті 
особовому складу був урочисто вручено Прапор лі-
цею. Це найвизначніша подія в історії закладу - визна-
ння військового ліцею як первинної ланки в загальній 
системі військової освіти.

Багато випускників ліцею вже одержали офіцер-
ське звання, свідомо і високоякісно виконують свій 
військовий обов’язок в Україні.

Навчальний план ліцею передбачає поглибле-
не вивчення профільних предметів з військово-про-
фесійної та фізичної підготовки. Теоретичні знання, 
отримані під час уроків з предмету „Захист Вітчизни», 
закріплюються на практиці. Ліцеїсти несуть службу 
в наряді черговими рот, їдальні, помічниками черго-
вого ліцею, а в літніх польових таборах здобувають 
практичні уміння та навички в обсязі підготовки ко-
мандира відділення. За період навчання всі ліцеїсти 
оволодівають прийомами рукопашного бою, вивча-
ють історію українського війська, військову етику та 
психологію, займаються хореографією. Сама назва за-

кладу свідчить про те, що значна увага приділяється 
фізичному загартуванню ліцеїстів. Кожний вихова-
нець щоденно займається фізичною підготовкою біля 
трьох годин. Результатом цього є перемоги в спортив-
них змаганнях різного рівня – від міських до міжна-
родних.

Навчання ліцеїстів тісно пов’язане з військово-па-
тріотичним, морально-естетичним, громадянським і 
правовим вихованням. Традиційні й улюблені в ліцеї 
свята: прийняття клятви військового ліцеїста, День 
міста та День визволення Кременчука від фашист-
ських загарбників, День Збройних Сил України, День 
захисника Вітчизни, Свято Перемоги. Ці свята-най-
важливіші віхи у житті кожного ліцеїста і відповідаль-
ні кроки в діяльності офіцерсько-педагогічного скла-
ду ліцею.

Визначальна роль у становленні ліцеїста як май-
бутнього професіонала відводиться співробітникам 
ліцею та викладачам педагогічного училища. Вони 
наполегливою творчою працею, самовідданістю, не-
зважаючи на особливості навчання військових лі-
цеїстів, формують усебічно розвинену особистість 
майбутнього патріота Вітчизни, її гордість, доблесть і 
надію.

Військових доля нелегка – 
Тут розпорядок строгий!
Та виховать захисника – 
Ось головна вимога.

Для нас ліцей військовий – це
Відвага, воля, слава,
Щоб вийшов справжній офіцер
 І захисник держави.

Тим, хто обрав військовий шлях,
Ми хочем побажати
І щит, і меч в своїх руках
Із гідністю тримати!

І.О.Біла, 
класний керівник військового ліцею

ДВА ЛІЦЕЇ

Спецвипуск

військовий – майбУтнє держави
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З 1 по 4 листопада відбувся всеукраїнський конкурс 
театрального мистецтва «Театральний форум - 2012». 

Серед номінацій - інсценівки, циркова майстерність, 
дитяча художня самодіяльність, співочі таланти... Ми з 
Юлею Рижовою (Л-21) - учасники у номінації «читці-де-
кламатори» - читали з обласної сцени баладу Т.Шевченка 
«Хустина» та казку «Наречений» О.Пушкіна. У чеканні 
результатів усі насолоджувалися виступами та незабут-
нім спілкуванням із головою журі - заслуженою артист-
кою України Раїсою Недашківською. 

З Полтави ми привезли перемогу у своїй номінації 
та фарфорову, з емблемою тарілку нашому керівникові 
- Широкій Тетяні Іванівні, якій ми вдячні за якісну під-
готовку та дружню підтримку. 

Ця непересічна для нас подія запам’ятається надовго!
Настя Корнілова, Л-11

Група молодих журналістів ліцею 
та училища узяли участь у польсько-
українському конкурсі мультимій 
«Mammedia - Свобода».

Конкурс був організований Мі-
ністерством закордонних справ і мав 
на меті зібрати роздуми юнацтва на 
тему,що для них є свобода. Коман-

дою нашого ліцею, яка була ретель-
но підготовлена, була видана газета 
під назвою «ПОЛІТ». Способом дво-
тижневого голосування користувачі 
Інтернету змогли проголосувати за 
будь-яку із 53 газет за своїм уподо-
банням. У підсумку ми стали тре-
тіми, хоча впродовж голосування 
тримали першість. Організована 
робота редколегії, підтримка викла-
дачів, допомога студентів – допомо-
гла досягти такого успіху. 26 листо-
пада головний редактор та редактор 
мультимії у супроводі Дмитра Юрі-
йовича Прокопова приїздили для 
нагородження до Києва в Інститут 
міжнародних відносин. Команда 
журналістів:

1. Сиротко Михайло - Л-13- голо-
вний редактор

2. Черкашина Ольга - Л-24 -редак-
тор мультимії.

3. Безноско Катерина - Л-24 - жур-
наліст.

4. Гуртова Олена - Л-13 - корес-
пондент.

5. Берегова Валерія - У-52 - вер-
стач.

6. Сакун Дар’я - Л-24 - фотограф.
7. Пидюра Вікторія - Л-24 - жур-

наліст.
8. Голуб Інна - Л-22 - кореспон-

дент.
Особлива подяка всім тим, хто го-

лосував, а також Крупіній Лесі Вален-
тинівні, Савченко Тетяні Олексіївні 
та Прокопову Дмитрові Юрійовичу 
за допомогу у випуску мультими. 

Михайло Сиротко, Л-13

ЖИТТЯ  ЛІЦЕЙНЕ

Місце зустрічі – «Ерудит»!

Де зустрічається сучасна молодь Полтавщини, спілкується, 
гарно та з користю проводить час? Звісно, у таборах. Такому, як 
навчально-оздоровчий табір «Ерудит».  

Прибувши до табору, спочатку було невтямки, що зі мною 
відбувається. Привітні і ласкаві вожаті проводжають до кімна-
ти, коротко інструктують і поспішають зустрічати інших при-
булих. Розклала речі і… гайда обідати! Після обіду – пари. Учи-
телі змінюються: одні з почуттям гумору, у декого ставлення , 
як до студентів, а лекції про найцікавіше – появу перших ци-
вілізацій на українських землях, про вплив перших поселень 
на розвиток української культури. Різні конкурси, ігри та за-
вдання сприяли нашій єдності та відчуттю дружби в команді. 
Таким насиченим і цікавим був щодень. 

Раджу відвідати цей табір тим, хто прагне поглибити свої 
знання з певного предмету, адже тут гарні лектори, комфортні 
умови, чудові приятелі, що викликає море позитивних емоцій і 
бажання навчатися ще краще.

Діана Криворучко, Л-23

ЕлЕктронна газЕта - рЕальність

Наші юні читці – найкращі!


