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Шановні друзі!
Різдвяні вечори, свято Нового року – це час здійснення найзаповітніших 
мрій, і кожен із вас сам може стати чарівником для своїх рідних та близьких, 
а також для усіх тих, хто потребує турботи та підтримки. Зустрічайте 
свята у гарному настрої, зі світлими думками та добрими намірами. А Різ-
двяна зоря нехай дарує благодать та впевненість у щасливому майбутньому!
Рік, що минає, ознаменувався складними моментами в житті лю-
дей всієї планети. Та все ж, бажаю вам впевненим кроком ступити в 
новий 2021 рік, який буде для кожного з вас по своєму прекрасним і для 
кожного сповненим своїм неповторним чудом. Хочу зауважити та по-
передити, Білий Металевий Бик, що стає до керма 2021 року, не лю-
бить дуже балакучих і ледачих людей. Але поважає трудоголіків, які 
домагаються своїх цілей. Бик із задоволенням стане допомагати всім 
тим, хто буде планомірно й поетапно йти до своєї мрії, тим більше, 
якщо ця мрія не короткочасна, а довготривала. Металевий господар 
поважає людей ручної праці та неймовірно цінує працю педагога. Тому 
2021 рік крокує під знаменами високих заробітних плат та 100-відсот-
кових премій. Зауважте, Бик дуже сентиментальна натура й може 
пробачити Вам деякі слабкості. Однак не варто цим зловживати. 
Завдяки сильному характеру господаря року люди, народжені 
в 2021 році, будуть дуже сильними й міцними протягом усьо-
го життя. Їх будуть супроводжувати удача та вірні друзі.
Що ж, нарешті прийшов час попрощатися зі старими переконаннями, 
страхами, стереотипами – з усім тим, що стримувало й заважало. Викину-
ти непотрібні речі зі своєї квартири та деструктивні думки зі своєї голови! 
Тож, бажаю всім у новому 2021 році – нових ідей, нового до-
свіду, нових перемог! Миру, віри, любові, розвитку, добробуту!

З прийдешніми Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою та любов’ю до вас усіх, 
ваш земляк – чародій і провісник чуда, 

Полтавський Санта Клаус

Новоріччя зустрічай!
Новоріччя зустрічай!
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 Основні досягнення за рік
 Основні досягнення за рік

Зміни в Зміни в 
навчальному навчальному 

процесіпроцесі
•Розроблено 8 нових положень •Розроблено 8 нових положень 

та внесено зміни до 6 уже та внесено зміни до 6 уже 
існуючих.існуючих.

•Вперше здійснено набір за освітнім •Вперше здійснено набір за освітнім 
рівнем фаховий молодший рівнем фаховий молодший 

бакалавр.бакалавр.
•Успішно реалізовано застосування •Успішно реалізовано застосування 

елементів дистанційного елементів дистанційного 
навчання та впроваджено навчання та впроваджено 

систему дистанційного систему дистанційного 
навчаннянавчання
Moodle.Moodle.

Організація Організація 
науково-дослідної науково-дослідної 

діяльностідіяльності
(Наукові публікації (Наукові публікації 

працівників коледжу)працівників коледжу)

••Тези доповідей Міжнародних Тези доповідей Міжнародних 
конференцій – 45конференцій – 45

•Статті у міжнародних •Статті у міжнародних 
виданнях – 4виданнях – 4

•Статті у фахових виданнях •Статті у фахових виданнях 
України – 10України – 10

•Статті у Scopus – 1•Статті у Scopus – 1

Міжнародне Міжнародне 
співробітництвоспівробітництво

13.03.2020 року відбулася 13.03.2020 року відбулася 
Міжнародна науково-практич-Міжнародна науково-практич-
на конференція «Актуальні на конференція «Актуальні 
питання сучасної педагогіки: питання сучасної педагогіки: 
творчість, майстерність, про-творчість, майстерність, про-
фесіоналізм», у якій прийняли фесіоналізм», у якій прийняли 
участь такі країни: Україна, участь такі країни: Україна, 

Польща, Австрія, Грузія.Польща, Австрія, Грузія.

  Науково-методична Науково-методична 
робота робота 

в ліцеї у 2019-2020 в ліцеї у 2019-2020 
•Усього отримано дипломів ІІІ •Усього отримано дипломів ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських (обласного) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад: учнівських олімпіад: 

І ступеня – 17, І ступеня – 17, 
ІІ ступеня – 39, ІІ ступеня – 39, 
ІІІ ступеня – 45.ІІІ ступеня – 45.

У Всеукраїнському конкурсі-захисті У Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук України, Малої академії наук України, 

науковими керівниками науковими керівниками 
робіт учнів працювали робіт учнів працювали 

13 викладачів13 викладачів

  Науково-методична Науково-методична 
робота робота 

в ліцеї у 2019-2020 в ліцеї у 2019-2020 
  • У ІІ (обласному) етапі • У ІІ (обласному) етапі 
конкурсу-захисту МАН конкурсу-захисту МАН 

15 призових місць з 17 представлених 15 призових місць з 17 представлених 
робіт. З них:  робіт. З них:  

І місце – 4,  ІІ місце – 3, І місце – 4,  ІІ місце – 3, 
ІІІ місце – 8.ІІІ місце – 8.

• За результатами оцінки • За результатами оцінки 
науково-дослідницьких робіт, науково-дослідницьких робіт, 
двоє учнів стали призерами двоє учнів стали призерами 

ІІІ (усеукраїнського ) ІІІ (усеукраїнського ) 
етапу конкурсу-захисту етапу конкурсу-захисту 

МАНМАН

Спортивні результати за Спортивні результати за 
2020 рік2020 рік

Участь у обласних спартакіадах з Участь у обласних спартакіадах з 
футболу, волейболу, баскетболу та футболу, волейболу, баскетболу та 

настільного тенісу ( 6 змагань ) настільного тенісу ( 6 змагань ) 
завершилася зайнятими  І  місцями завершилася зайнятими  І  місцями 

у всіх 6 змаганняху всіх 6 змаганнях

  Підсумовуємо рік прожитийПідсумовуємо рік прожитий



4

Мистецькі перлини
Мистецькі перлини

Ми не завжди цінуємо те, що маємо….
Сьогодні ми вже почали переоцінювати те, що в нас є, і те, що ми 
мали до пандемії. І для нас, українців, характерним є «бідкання». 
Однак утративши, кожен із нас починає цінувати навіть прості речі 
-  можливість планувати своє життя, ходити в гості, гуляти з дітьми, 
їздити в інші країни, обирати професію тощо. Усе наше повсяк-
дення - це справжня розкіш і результат тривалої роботи й бороть-
би. Сподіваюся, ми навчимося розуміти й почнемо цінувати те, що 
маємо.
У будь-якому разі  після цієї пандемії ми вийдемо іншими, можли-
во, кращими  людьми. На нас чекає переоцінка стандартів життя й 

можливості живого спілкування. За час карантину ми усвідомимо те, скільки непотрібних нам речей 
купуємо й скільки негативних емоцій передаємо в бажанні довести один одному свою правду й думку. 
Перш за все відбудеться переоцінка ролі справжніх, але непомітних у нашому житті простих речей. 
Навіть зараз уже відчувається  різниця між пустими словами й фаховою дією в будь-якій сфері, й наразі 
дедалі все це ставатиме виразнішим і значущим. 
На таку думку мене надихнула робота нашого колективу народного дівочого духового оркестру «Рок-
солана» і джаз-ансамблю «Roksi band». Більше 20 років ми працюємо в Кременчуцькому педагогіч-
ному коледжі імені А.С. Макаренка. Успіх, підтримка колег і безліч 
гастрольних виступів по всій Україні й за кордоном повністю розхо-
лодили нашу увагу. Щодня ми працювали на перспективу зростання 
професійного виконання музичних творів, на можливість  щотижня 
мати змогу виїхати в будь-яке  місто, село чи країну, дарувати насо-
лоду людям. Але одного дня все змінилось… І це викликало в наших 
серцях і душах пустку, страх та тривогу. Більшість дівчат після тиж-
ня карантину почали сумувати за тим часом, коли щодня приходили 
зранку на перше заняття. І хоча до карантину вони приходили сон-
ні й утомлені, іноді запізнювались на репетицію, але коли втратили 
таку можливість, стало зрозумілим, що наше життя змінилось, а ми нічого не можемо вчинити, бо це 
від нас уже не залежить. Тому перші зустрічі після жорсткого карантину були такими теплими й зво-
рушливими, а підготовка до першого виїзного концерту в місто Дніпро на Всеукраїнський фестиваль 

духових оркестрів «Яскрава країна» була дуже наполегливою й склад-
ною. Та радість наших дівчат не мала меж. Тривалі репетиції по декілька 
годин поспіль і навіть у вихідні дні. Підготовка костюмів,  підбір зачісок, 
макіяжу й чистка інструментів не викликала жодних нарікань чи втоми. І 
це дійсно захоплювало. Я спостерігала, якими вони стали після ізоляції, 
і серце наповнювалось радістю. Вони підтримували один одного, допо-
магали вчити ноти, разом розучували рухи до дефіле, робили макіяж і 
зачіски. Таке взаєморозуміння й підтримка дуже дорого коштує. І хоча 
наш колектив ми, як керівники, вважаємо своєю родиною з перших днів 
створення, іноді траплялися негаразди або сварки. Це доля кожної сім`ї, 

і навіть нашої, під назвою «Роксолана». Та тривалий карантин допоміг нам і нашим дівчатам оцінити 
те, що ми мали і втратили.
Отже, день виїзду був призначений. Хвилювання та емоції переповнювали всіх нас від очікуваних зу-
стрічей й можливості показати себе та почути такі бажані аплодисменти глядачів. 
Розповісти, що відчували дівчата під час наших виступів, неможливо, тому що словами цього не пе-
редати. Це як перший подих новонародженої дитини, перший подарунок від Святого Миколая чи пер-
ший успіх або нагорода за тяжку працю.  Сльози на очах, обійми й привітання, відчуття абсолютного 
щастя та бажання розкрити крила й летіти. Такими їх бачили ми, батьки, і люди, які прийшли на наші 
концерти.  
Воістину правдиві слова: «Ми не завжди цінуємо те, що в нас є, надмірно концентруємо увагу на нега-
тиві. А втративши, бідкаємось і сумуємо». Можливо, тепер ми переоцінимо наше місце у світі. А для 
цього не потрібно багато, лише трішки уваги, терпіння й надії на краще майбутнє. 
З прийдешнім Новим роком і Різдвом! Бережіть себе й своїх близьких. Будьте здорові і щасливі! 

З повагою народний дівочий духовий оркестр «Роксолана» і джаз-ансамбль «Roksi band».
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«Сузір’я»
У лютому 2020 року «Сузір’я» відсвяткував свій ювілей - 50 років 
з дня заснування колективу. У це дуже важко повірити, але це так! 
Я пішла на спортивно-бальні танці у віці шести років, але до цього 
часу пам’ятаю, як я хвилювалася на першому тренуванні. З часом 
усе більше закохувалася в цю справу. На сьогодні я вже можу похизу-
ватися, що займаюсь танцями протягом дванадцяти років. За цей час 
були як злети, так і падіння. Головне - не зупинятися на досягнутому 
та прагнути кращого! Колектив «Сузір’я» став моєю другою сім’єю, 
де мені прийдуть на допомогу та підтрима-

ють у складний період життя. Кожне тренування надихає рухатися вперед, 
воно пронизане теплою, працьовитою та дружньою атмосферою. Завдя-
ки танцям я знайшла багато друзів, з якими до цих пір підтримую зв’язок. 
Декілька років тому ми брали участь у міжнародному фестивалі в Празі, де 
з гідністю представили нашу країну та Кременчуцький педагогічний коледж 
імені Антона Семеновича Макаренка. 
20 листопада 2020 року у місті Запоріжжі відбувся Відкритий Кубок Украї-
ни зі спортивних бальних танців «Осіння мозаїка». У рамках цього конкурсу 

відбувся Чемпіонат Світу серед професіоналів, у якому взяло участь шість 
країн. Серед вихованців танцювального клубу «Сузір’я» успіх випав на 
долю дуету Янкової Дарини та Волошина Назарія, які здобули бронзові на-
городи. Селич Олександр та Вольська Анастасія стали фіналістами з ла-
тиноамериканської програми. Опря Мирослав та Кузьменко Уляна взяли 
участь у півфінальному турі змагань. 
Також однією з важливих подій у колективі «Сузір’я» стало те, що нашим 
вихованцям присвоїли спортивні розряди! Завдяки керівникам нашого ко-
лективу, Куліш Людмилі Іванівні та Олександру Тимофійовичу, наш танц-

клуб не зупиняється на досягнутому, а все більше процвітає та розвивається.                  Даша Янкова,
      учасниця колективу «Сузір`я»

Впевненим поступом до півфіналу «Червоної Рути» 
Я, Дар’я Кисєльова, учениця наукового ліцею “Політ” групи Л-11А, ще змал-
ку вирішила пов’язати своє життя із великою сценою. Щороку разом із моїм 
викладачем здобували все більше й більше нагород, і мені це дуже подобало-
ся. Коли почала навчатися в ліцеї, стала солісткою вокальної групи “Апрель” 
під керівництвом Іванова Олександра Анатолійовича. Ми здобували перемоги 
в багатьох конкурсах. І коли нам запропонували взяти участь у відбірковому 
турі конкурсу XVІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної 
музики «Червона рута», одразу ж дали згоду. Я була дуже щасливою, бо завжди 
мріяла брати участь у такому масштабному конкурсі. Першим етапом став об-
ласний відбірковий етап у місті Полтаві 10.03.2020 р. Сильних конкурентів було 

достатньо. Я виконала три сучасні українські пісні. Коли повернулася додому, мене повідомили, що 
стала резервістом цього конкурсу. Резервісти відбіркових конкурсів - перспективна генерація творчо 
обдарованих молодих виконавців, які отримують можливість безкоштовно проходити період музичних 
тестових завдань при Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». 
Протягом шести місяців я вдало виконувала тестові завдання, і через такий великий та складний період 
мені нарешті відправили таке повідомлення: «У зв’язку із завершенням тестових завдань та враховую-
чи вищезазначені висновки, ви допущені до участі в півфіналі 19-22 листопада 2020 р. у місті  Києві».
На жаль, у зв’язку з карантином, запровадженим по всій території України, півфінал, що мав відбутися 
19-22 листопада 2020 р. у м. Києві, перенесено орієнтовно на лютий 2021 року.  Я до нього готуюся 
щодня й  сподіваюся, що зовсім скоро зможу показати  рівень майстерності в місті Києві та отримати 
участь у фіналі Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».
      Дар’я Кисєльова, 

учениця ліцею “Політ” групи Л-11А
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Соціальні мережі: «За» і «Проти»
      Три мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються соціальними мере-

жами в Інтернеті. Ми витрачаємо на них в середньому дві години щод-
ня: публікуємо дописи, обмінюємося фото, реагуємо на пости друзів. 

    Щохвилини користувачі соцмереж поширюють майже півмільйона 
постів. Найпопулярнішим хештегом у 2020 році став COVID-19. 

     Якщо соціальні медіа відіграють у нашому житті таку велику роль, то 
дуже важливо усвідомлювати, як вони впливають на нас.

        Чи не жертвуємо ми заради онлайн-спілкування нашим психічним 
здоров’ям та гарним самопочуттям і чи не марнуємо ми свій дорого-

цінний час? Що кажуть про це наші респонденти?

Скільки часу протягом дня Ви приділяєте перебуванню в соціальних мережах?
 Важко відповісти на це за-
питання. Тут залежить від 

мети: якщо задля спілкування з 
друзями – 30-40 хвилин, якщо 
для вирішення робочих питань 
– то від 10-20 хвилин до 1 годи-
ни (залежить від того, у якому 
режимі здійснюється освітній 
процес – дистанційному, змі-
шаному чи очному).

 Я намагаюся проводити як-
найменше часу в соціальних 

мережах, але близько двох годин 
усе ж таки витрачаю на спілку-
вання з друзями, публікації фото 
та перегляд 
відеороликів.

Якій соціальній мережі надаєте перевагу? З якою метою користуєтеся соціальними мережами? 
Чи корисно це для роботи (навчання)? Якщо ТАК, то як саме?

Найчастіше для спілкування з колегами та сту-
дентами використовую Viber, час від часу, коли 

потрібно передати або отримати велику за обсягом 
інформацію, наприклад відеофайл, – Telegram. Для 
спілкування з друзями використовую Facebook та 
Messenger. Хоча у Facebook також спілкуюся з 
колегами у різних освітянських спільнотах: «Гу-
манна педагогіка України», «Гуманна педагогіка 
Полтавщини», «Діяльнісний підхід у ЗВО», «Гра 
по-новому, навчання по-іншому», «Союз освітян 
України»,  «Все для початкових класів» тощо. 
Instagram використовую переважно для інтер-
нет-магазинів, сфери послуг, ще для перегляду 
фотографій друзів. Названі соціальні мережі мені 
стають у пригоді як для особистого спілкування, 
так і для навчання.

Якщо я хочу листуватися з друзями, то май-
же завжди це роблю в Telegram, який гарантує 

надійний захист інформації. Якщо хочу знайти 
цікаві ідеї, то використовую Pinterest. Для пере-
гляду світлин друзів – Instagram.
   Я використовую соціальні мережі для листуван-
ня, для обміну фото, відпочинку за переглядом ві-
део. Існує багато платформ для навчання в Інтер-
неті, але й соціальні мережі починають набувати 
популярності, особливо через акаунти вчителів і 
репетиторів, які безкоштовно надають консульта-
ції з певних предметів, проводять марафони під-
готовки до іспитів. Тож соціальні мережі можуть 
бути корисними в навчанні.

Якому спілкуванню надаєте перевагу - «живому» чи в соціальній мережі?

Я надаю перевагу «живому» спілкуванню, але 
карантинні обмеження, на жаль, обмежують 

нас.Останнім часом усе менше «живого» спілку-
вання, а більше спілкування в соціальних мере-
жах. Проте, думаю, скоро пандемія мине - і ми по-
вернемося до «живого» спілкування як основного 
способу комунікації.

Я, як людина-екстраверт, надаю перевагу «жи-
вому» спілкуванню. Мені важливо бачити 

емоції людини, її настрій. У листуванні ж є вели-
кий недолік – ти не знаєш, як і з якою інтонацією 
людина тобі писала; і не знаєш, як на це реагувати.
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На жаль, залежність від соціальних мереж 
наразі є дуже великою проблемою. Серед 

моїх знайомих є люди, які демонструють цю за-
лежність. Найбільш свідомі з них обмежують час 
власного перебування в  соціальних мережах. За-
лежність – це серйозна проблема, яка завдає шко-
ди як психічному, так і фізичному здоров’ю люди-
ни. Це потрібно пам’ятати!

Світлана Барда,
Асистент кафедри педагогіки та психології 

початкової освіти вищої категорії

Я зі свого досвіду знаю, що соціальні мережі 
викрадають дуже багато вільного часу.  Раніше 

я могла проводити близько шести годин лише за 
переглядом стрічки в Instagram та відео в YouTube. 
Аби позбутися такої шкідливої звички, мені дове-
лося розібратися в собі й зрозуміти, що мені дій-
сно цікаво робити. Так і відкрила своє хобі, знай-
шла нових друзів і почала займатися спортом.  То 
щоб позбутися залежності від соціальних мереж, 
потрібно просто звернути увагу на те, скільки 
цікавого є в реальному світі.

Олена Черненко,
студентка групи У-33 

На мій погляд, цифровий слід педагога – дуже 
важлива річ. Усе, що ми залишаємо після себе 

в соціальних мережах, здійснює певний вплив 
на наших вихованців, студентів; опосередковано 
формує в них ставлення до нас, педагогів, і, як на-
слідок, до вивчення наших дисциплін, до освіти 
в цілому. Тому потрібно приділяти належну ува-
гу тій інформації, яку ми транслюємо на своїх 
сторінках у соціальних мережах.

Я дуже ретельно ставлюся до виставлення лай-
ків, адже на основі публікацій, які сподобали-

ся, потім пропонуються інші. Аби не «засмітити» 
стрічку, виставляю вподобайки під тими постами, 
які дійсно цікаві. Контент для мене має велике
значення, і я вважаю, що він має бути лише якіс-
ним. Якщо я поширюю фото чи певні новини, то 
впевнена на 100% у їхній корисності.

Як вважаєте, чи можливе життя в сучасному світі без використання соціальної мережі? 
Обгрунтуйте, будь ласка.

 Сучасний світ ставить перед нами нові викли-
ки, подолати які допомагають в тому числі й 

соціальні мережі. Якщо говорити про виклики в 
освіті, то це перш за все дистанційне навчання, 
яке належним чином організувати якраз і допо-
магають соціальні мережі. Крім того, персональні 
сторінки у соціальних мережах несуть певну ін-
формацію про її власників. Таким чином, це допо-
магає нам більше дізнатися про наших вихован-
ців, їхні інтереси, хобі, особливості проведення 
дозвілля тощо. Крім того, соціальні мережі значно 
«скорочують» відстань між людьми, полегшують 
процес отримання та передачі різної інформації.

Я вважаю, що зараз уже відмовитися від со-
ціальних мереж буде складно, тому що дуже 
багато магазинів, компаній, кав’ярень тощо 

мають акаунти в соціальних мережах, за допомо-
гою яких можна дізнаватися корисну інформацію, 
купувати товар, тобто ці платформи набули дещо 
більшого значення, аніж просто листування.

Чи бачите Ви в майбутньому перспективи розвитку соціальних мереж, ураховуючи світову 
епідеміологічну ситуацію? Якщо ТАК, то які саме?

Так, звісно. Думаю, що соціальні мережі бу-
дуть удосконалюватись, розширювати спектр 

своїх можливостей для спілкування. Активно ро-
зроблятимуться сторінки в соціальних мережах з 
доставки товарів, послуг (вони є і зараз, але ду-
маю, їхня кількість збільшиться), зросте кількість 
персональних YouTube-каналів освітян, закладів 
освіти тощо.

Як на мене, вони зараз набудуть піку своєї по-
пулярності, тому що багато людей не мають 

змоги бачитися один з одним, ходити на навчан-
ня, а навіть піти в магазин чи в інші розважальні 
заклади. Соціальні мережі можуть допомогти лю-
дям спілкуватися на відстані, навчатися, перегля-
дати кіно вдома, замовляти доставку їжі додому 
та іншими способами полегшувати життя в епі-
демічний час.

Як вважаєте, чи має місце залежність від соціальних мереж? Чи може Інтернет-користувач 
керувати цією залежністю ?

Наскільки серйозно підходите до виставлення вподобайок? Чи ретельно продумуєте поширюва-
ний чи створюваний для поширення контент?
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Людмила Гонтар – людина з особливим ароматом душі
Не кожен вміє віднайти красу живу 
І вирізати диво з деревини.
І змалювати так погоду дощову,
Та почуття донести до людини…
           (Надія Красоткіна)

    Містечко Решетилівка, що на Полтавщині, — справжня скарбниця українського народного мис-
тецтва. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця XIX ст. 
Тож, здається, недарма наша героїня народилася саме в цьому містечку. Адже її талант, художній хист 
та бажання творити справді є характерним для жителів цього краю. Насправді Решетилівка відома на 
увесь світ і своєю унікальною вишивкою – «білим і по білому» (саме решетилівські майстри у 1969 
році виготовили сукню «білим по білому» для всесвітньо відомої італійської акторки Софі Лорен для 
зйомок фільму «Соняшники»), і своїми гобеленами і, головне, своїми невгамовними обдарованими, 
такими, що «…мають душу живу і навіть іскру Божу» (Л. Українка), людьми.          
     Про цю молоду, енергійну, оптимістичну дівчину можна говорити безкінечно. Хоч років має досить 
мало, та життєвих здобутків і талантів не на один людський вік вистачить. Отож, мова піде про Люд-
милу Гонтар – бібліотекаря ІІ кваліфікаційної категорії Кременчуцького педагогічного коледжу імені 
А. С. Макаренка.   
    Дитинство. Народилася у м. Решетилівка Полтавської області в прекрасній сім’ї. Тато, мама й стар-
ша сестра виховували в мені любов до природи, чуйність, милосердя, спостережливість, за що я їм 
дуже вдячна. Батьки завжди уміли помічати прекрасне у всьому «непомітному». Для нас було звичною 
справою піти всім разом подивитися на захід сонця чи грозу, устати зранку, аби походити по росі, чи 
приготувати вечерю на вогнищі просто неба. Я росла дуже скромною, вихованою й творчою дитиною. 
Завжди багато малювала. У батьків досі зберігаються альбоми 20-річної давності й багато листівок, 
які власноруч виготовляла на дні народження. Завжди мріяла навчатися в художній школі. Але дитяча 
мрія не здійснилася. Батьки багато працювали й не мали змоги возити мене на заняття (жили далеко від 
художньої школи). У 3 класі написала свій перший вірш (учителька задала додому завдання – скласти 
казку, я склала її у віршованій формі).
    З 5 класу, перейшовши в Решетилівську ЗОШ І-ІІ ступенів, стала активною учасницею різноманіт-
них художніх конкурсів. Готувалася самостійно, керуючись відеоуроками з Інтернету та індивідуально 
займаючись із учителькою образотворчого мистецтва. У навчанні завжди була відмінницею. Брала 
участь у всіх предметних олімпіадах. Але найбільшого успіху досягала в олімпіадах з української мови, 
конкурсах ім. Т. Г. Шевченка (написання творів) та поетичних конкурсах. У 6 класі почала активно пи-
сати вірші. У 8 класі, узявши участь у конкурсі «Пролісок» у Кременчуцькому педагогічному училищі, 
твердо вирішила, що хочу стати вчителем і буду вступати туди після 9 класу.

Випускний в училищі та 
нагородження золотою 

медаллю, 2015 р.

З друзями на закритті зимової 
комп’ютерної школи «Олімп», 

2017 рік Конкурс «Поетична весна-2018» 
(керівник гуртка Пролісок)
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     Навчання в училищі. У 15 років вступила до Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. 
Макаренка. Батьки відпускали на навчання зі сльозами на очах. Згодом я і сама зрозуміла, що надто 
рано поїхала з дому. Навчатися було складно. До того ж, бути відмінницею. Часто мені,  15-річній 
дівчинці, не вистачало підтримки й допомоги. Але доводилось дорослішати й навчатися долати всі 
труднощі самостійно. Попри все, я ніколи  не шкодувала, що навчалася саме тут. Чотири роки навчан-
ня промайнули з конкурсами, олімпіадами, старостатами, практикою. На ІІ курсі перемогла у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу імені Т. Г. Шевченка, тому рік отримувала президентську стипендію. Для 
16-річної дівчинки це була величезна гордість. Уже в грудні на ІV курсі мене запросили на роботу в 
школу. Отож у 19 років стала вчителем інформатики в 1-4 та 10-11 класах. Цікаво, коли в школі мені, 
19-річній учительці, доводилось вітати із 17-річчям своїх учнів. Незважаючи на мій досить юний вік, 
учні завжди поважали мене. У перервах між навчанням, роботою, практикою та поезією відвідувала 
різноманітні рок-концерти та фестивалі в різних містах України. Там я  познайомилася з багатьма 
цікавими людьми, які вплинули на моє світобачення та становлення моєї особистості. Усі вони – над-
звичайно творчі та неординарні. У 2015 році складала державні іспити. У цей час мені запропонували 
роботу в коледжі. Жодної хвилини не вагалася, так як завжди хотіла стати частиною рідного закладу. 
Працюю тут уже 5 років. 
       Захоплення. Творчість завжди була в моєму житті. У студентські роки активно друкувалася в різ-
них виданнях, брала участь у літературних конкурсах, читаннях. Конкурси, журнали та газети шукала 
в соціальних мережах, а потім подавала заявки. Часто за друкування у відомих українських журналах 
отримувала невеличкі гонорари. 
      Навчаючись у коледжі, не встигала ходити в художню школу, тому дитячі мрії стати художником, 
здається, так і залишилися мріями. У 2018 році, закінчуючи навчання на магістратурі, зрозуміла, що 
зовсім скоро навчання добіжить кінця, тому я матиму більше вільного часу. Думка про втілення дитячої 
мрії не полишала мене. Хотілося не просто малювати, а поєднати це з якимось цікавим ремеслом. За-
хопилася різьбою й малюванням по дереву. Спочатку це були примітивні малюнки олівцем на фанері, 
а потім довгі години випилювання лобзиком. Малювала маленькі дерев’яні брошки, беджики, дитячі 
іграшки. Завдяки друзям і рідним, які підтримали моє хобі репостами в соціальних мережах, замов-
леннями й просто добрими  словами, почала більше розвиватися у своєму хобі. Спочатку випилювала 
лобзиком, потім придбала напівпрофесійний станок. Після року плідної роботи створила свою малень-
ку майстерню, де працюю вже на професійно. Зараз маю багато замовників, зокрема декілька фірм, 
з якими постійно співпрацюю (корпоративні замовлення беджів, значків). І працюю, можна сказати, 
цілодобово. 
     Останній раз написала свій вірш у 2018 році. Сподіваюся, що колись обов’язково повернуся до по-
езії. Кожен вірш для мене – це не просто порив натхнення, це довгі години (а інколи дні) роботи. Зараз 
не вистачає часу на це. Сподіваюся, це всього лише творча пауза.

Фестиваль народної 
творчості 

«Решетилівська весна 2019»

Фото з учасниками 
гурту «Антитіла»

2017 рік.

Виставка виробів ручної 
роботи Kremen Handmade 

Fest, 2019 р.
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Артамонова Анна, учениця групи Л 10-В, учасниця конкурсу МАН 

(секція «Літературна творчість» 2021 р.)
         Мені 15 років. Але за своє життя так багато чую про війну й відчуваю 
її жахи. Хочу всім миру. Саме про це моя мінідрама.

МУКОМЕЛА-МОЙСЕЙ, або СТЕЖКАМИ ДОЛІ
Модерна мінідрама-фентезі в 6 діях

(Скорочено)
Дійові особи:

Платон Мукомела – багатий землевласник-фермер.
Марта Левенець – студентка, жінка із «Щоденника».
Модест – друг Мукомели, власник борделю.
Поштар. Народ.

ДІЯ ПЕРША
Країна Аніма – держава, яка розташована в центрі Європи і про яку так багато говорили й писали, 
бо «вона так гарна, сяє так / Святою, чистою красою,  / І на лиці яріє знак  / Любові, щирості, 
спокою… (І.Я. Франко «Моя любов»)  
Ішов 2039 рік.  Кінець травня. Будинок Платона Мукомели.
Платон Мукомела. Ох, ну і продуктивний видався тиждень! Залишилося тільки б розслабитися!
До кімнати входить Модест.
Модест. Вечір добрий, Платоне! То що, усе завтра в силі?
Платон. Авжеж, погуляю, як Еней, вип’ю, як Еней. Навіть якщо весь світ загине, ми з тобою, Модесте, 
нап’ємося!
Модест (сам до себе). Ех, шкода чоловіка! Платону вже скоро тридцять літ, а він не розуміє «Енеїди», 
усе міркує, як малеча: гулянки, пияцтво та гроші, хоч би про сім’ю замислився...  «Це ж Енеєві потом-
ки! / Та що стало нині з них?» (Із «Прологу» І. Франка) От я у свої роки маю вже жінку, двох дітей та 
бізнес, хоч і специфічний… Та бордель он які гроші приносить… 
Раптом до кімнати вбігає поштар.

ДІЯ ДРУГА
Поштар. Війна… Війна… Спіткала нашу Аніму страшна доля. Загарбники з країни Елієнс уже скоро 
будуть тут. Військо в них, кажуть, таке величезне та могутнє, що здатне за декілька днів захопити Ані-
му, тому віддаю вам призивних листів, панове. Усіх чоловіків, які досягли 16 років, будь-якого фінан-
сового стану, король Аніми чекає за два дні в столиці. 
Хвилина мовчання. Чоловіки перезирнулися, після чого Модест без зайвих слів побіг додому збиратися 
до столиці та прощатися з сім’єю. 
Платон (сам до себе). Оце так новину приніс поштар. Це ж що виходить? Мене можуть убити? Невже 
задарма стільки років працював я, гроші збирав, щоб потім полягти із кулею в грудях? Та ні! Не варта 
ця країна таких жертв. Та й не моя це доля: піти, не залишивши після себе нічого, окрім згадки людей 
про моє пияцтво. Я маю йти куди подалі звідси, перечекаю трохи й повернусь назад, відновлю бізнес 
та створю родину. Усе! Збираю речі та йду до Модеста, я певен, він так само вдіє.
Платон збирає величезну валізу, збирає всі зароблені ним кошти за останні кілька десятків років та 
біжить до будинку Модеста, де він проживає разом із родиною. Немає ніде нікого. Навіть на дверях 
борделю вивіска  «Усі на війні». Платон тікає з країни.
Нехай тут матір шарпа ворон чорний, / Нехай борців шматує й ріже кат, – / Він рад, що врятував 
свої пенати, / Тікає іншої шукати хати! (Із «Прологу» І. Франка)

ДІЯ ТРЕТЯ
Платон вирішує переночувати в готелі, а зранку піти далі, світ за очі. Піднявшись старими дерев’я-
ними сходами, чоловік зайшов до першої ліпшої кімнати, роззувся та вирішив покласти свою валізу в 
шафу. Проте, відчинивши її, він помітив якийсь дивний старий шкіряний записник і з цікавості вирі-
шив його почитати.
Марта Левенець (із «Щоденника»). Мене звати Марта Левенець, мені 21 рік, і я звичайна студентка 
медичного університету. Починаю вести цей щоденник, тому що маю право щось сказати лише на па-
пері. Я відчуваю, що у світі відбувається щось дивне, відчуваю, що це затишшя перед бурею.
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Намагаюся сказати про це своєму хлопцю Тарасу, маючи надію, що хоча б ця людина зможе мені 
повірити, проте зараз розумію, що він накритий зимовою ковдрою стереотипів і, пишучи мені листа зі 
словами «Чого являєшся мені у сні?», лише прагне підкорити ще одну «вершину» – досягти мене. А 
взагалі йому не цікаві мої погляди на життя, для нього я просто жінка. І тепер саме я «свій біль, свій 
жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні» (І.Я. Франко «Чого являєшся мені у сні?») Уявляю, як би міг 
Іван Якович мене підбадьорити: «І не блідній, і не дрожи, /А спокійнісінько скажи: / «Ні, я його не 
знала!» (І.Я Франко «І ти прощай»)

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Платон їхав усе далі на схід. Дорогою він не зустрічає нікого, окрім таких самих, як і він, утікачів. 
Чоловік час від часу зупинявся в готелях і вечорами просто ковтав «Щоденник» Марти. … Як на диво, 
дати в «Щоденник» збігалися з життєвими подіями Платона…
Марта Левенець (із «Щоденника»). Сьогодні 3 вересня 1939 року. Декілька днів тому почалася війна. 
Тарас утік з країни разом з багатьма чоловіками. Країну охопив хаос. А я не можу сидіти вдома, як інші 
жінки, та боятися кожного шереху. І.Франко вчив бути сильною, бабуся читала мені його щовечора, я 
вірю в те, що втеча – не вихід. Боротьба – це те єдине, що потрібне зараз, «бо пора ця великая єсть: 
/ У завзятій, важкій боротьбі / Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь, / Рідний краю, здобути 
тобі! (І.Я. Франко «Не пора») Лише той здобуде щастя, хто повернеться додому. А той, «хто обминає 
труднощі, той показує тільки свою слабість…» (І. Франко «Із записок недужого»)
Останні сторінки «Щоденника» були заплямованими засохлою, аж чорною від часу кров’ю, а решта 
-  спаленими.
Платон (подумки). Невже Марта загинула? Невже? (З жахом береться за голову). Вона ж була звичай-
ною студенткою, такою ще молодою… А може, це знак? Я бігаю по світу, мов той вітер, уже декілька 
місяців, витратив майже всі гроші, і всюди, де я був, бачив чоловіків таких, як я, утікачів, нещасних і 
нікому не потрібних. Невже я слабак??? То, може, я скоїв найбільшу помилку у своєму житті? Очевид-
но! Не буде мені щастя на чужині, коли я буду знати, що втратив рідну Аніму, не допоміг товаришам, 
своєму народу. 

ДІЯ П’ЯТА 
Платон чимдуж вирушає до Аніми. Дорогою він зустрічає чоловіків-утікачів і переконує їх повернути-
ся та воювати за свою Батьківщину, за благополуччя та за народ. Почав закликати, неначе Єгошуа, 
іти на боротьбу. «І зірвався той крик, мов орел, / Над німою юрбою, / Покотився луною до гір: 
Платон (голосно). «До походу! До бою!»  (І.Я. Франко «Мойсей»)
Приєднався один, другий, третій…І згодом уже за декілька тижнів Платон командував загоном. 

ДІЯ ШОСТА
Кінець вересня. Платон та його невеликий загін прибули до Аніми.
Платон (зі сльозами на очах). Невже це край мій рідний? Ні, я не вірю, це ж зовсім інший світ. Усюди 
ходять чужі люди, не чую звуків пісень, вороги зруйнували церкву, а замість тополь тепер тут кактуси  
ростуть! Тут гарно, чисто, та не на наш лад. 
Поштар (до Платона). Наш рятівнику! Зібрали ми багато тут загонів, проте в нас немає ватажка. Ти 
– наш останній шанс! Недарма ж  ти Мукомела, бо всі муки й біди перемелеш на щастя. Ми віримо в 
тебе! 
Народ. Стань для нас Мойсеєм, Мукомело! Мойсею-Мукомело, урятуймо Аніму й виженімо чужинців!
Платон. «До походу! До бою!»  (І.Я. Франко «Мойсей»)
На ранок наступного дня чужинці з країни Елієнс відступили. Анімійцям удалося відвоювати свою 
землю, порубати кактуси (хоча деякі так сильно схопилися за ґрунт і ще довго будуть нагадувати про 
загарбників) і засадити її вербами, тополями, дубами та кущами калини. Удалося відвоювати свою 
землю, «котра от-от воскресне, встане знов» (І.Я. Франко «В 23-ті роковини смерті Тараса Шевчен-
ка»).
Поштар. «Гримить! Благодатна пора наступає…» (І.Я. Франко)
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Мої діти – мої крила за спиною
       Говорять, що дитина обирає родину, у якій має народитися. Дякую долі, що мене обрали два хлоп-
чики. Сьогодні – це дорослі й мужні чоловіки.
      Старший син – Савченко Руслан, випускник 2006 року нашого коледжу (тоді училища) відділення 
фізичного виховання (класний керівник – Шаляпіна І.В.). Будучи студентом, брав активну участь у 
спортивних змаганнях з баскетболу, легкої атлетики (штовхання ядра), дзюдо, вносячи свій вклад в 
загальну перемогу училища в студентських спартакіадах. З легкої руки завідуючого відділенням Бон-
даренка В.В. почав займатися дзюдо – і вже у 2007 році став майстром спорту України з дзюдо. Після 
закінчення училища отримав дипломи бакалавра та спеціаліста Глухівського державного педагогіч-
ного університету імені Олександра Довженка (2009, спеціальність «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Трудове навчання»).  
     Трудову діяльність розпочав у Кременчуцькій гімназії №5 ім. Т.Г. Шевченка на посаді вчителя фі-
зичного виховання. Працював заступником директора дитячого табору «Чайка». Відгуки колег і любов 
дітей говорять про сродність педагогічної праці його особистості.
     У серпні 2014 року у віці 28 років Руслан добровольцем пішов до військкомату, звідки був направ-
лений на військову службу до 92 механізованої бригади. Під чуйним керівництвом Баздирєвої І.М. 
військова частина, де служив син, неодноразово отримувала речі та продукти, плакати, листи подяки 
й підтримки. 
     Страшна трагедія сучасної війни. Ми розмовляли з сином по телефону. Вибухи, стрілянина… Зв’я-
зок обірвався. Два тижні невідомості… 
Про війну син не розповідає, говорить лише: «А що розповідати? Про страх, біль, безсилля перед ку-
лею? Чи про те, як лежачи справляли нужду? Чи як збирали шматки тіл своїх побратимів? Чи як при-
возили в село до матері єдиного загиблого сина?»
     З 01.07.2015 син укладає контракт і продовжує бойовий шлях  розвідником  групи спеціального 
призначення 3 полку ССО. Елітна частина, яка виконувала найскладніші завдання. Руслан завжди був 
попереду, виконував складну роботу в ще складніших умовах. Зв’язку з сином не було по кілька тиж-
нів. Він попереджав, що йде на завдання. 
     Педагогічна освіта, хороша фізична форма, принциповість і вимогливість, патріотизм і відданість, 
хоробрість і відповідальність, бойовий досвід допомогли Руслану отримати нове призначення та 
успішно виконувати обов’язки заступника командира роти.
    Щастя, Авдіївка, Зайцеве, Світлодарська дуга, Піски… Три роки війни. Для когось, війни немає. 
Хтось не розуміє, і навіть засуджує тих, хто захищає рідну землю. Для тих, хто був там – це найстраш-
ніше. 
     Говорять, що нічого випадкового в житті не буває. Руслан народився 14 жовтня, це Свято Покрови 
Божої Матері, це День українського козацтва, це День захисника України. Це все про Руслана, це все 
про мого сина.
    У нашій родині три учасники бойових дій: мій брат Володимир та мої сини. Моє друге крило, 
мій молодшенький Данило, сьогодні боронить кордони рідної країни на Маріупольському напрямку 
в складі Першого окремого батальйону морської піхоти. Йому всього 21 рік, і він кращий кулеметник 
батальйону. 
     Мої сини – то моя гордість. Бажаю нашій країні перемоги та миру, а захисникам – Божого захисту, 
кожній матері – душевного спокою за своїх дітей. 

Мама захисників. Просто мама.

Савченко Руслан (справа)
 Савченко Данило(зліва) з 

подарунками і листівками від дітей Савченко Руслан (справа)
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«Не бійтеся вивчати своє минуле, щоб не допустити певних помилок у своєму 
майбутньому»

        Учетверте відлунав обласний історичний конкурс «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи 
твої», організований КЗ Полтавської обласної ради «Полтавська обласна мала академія наук учнівської 
молоді» та Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Героїчна тема-
тика «Звитяги українського козацтва – славних воїнів і захисників рідної землі» знайшла своє відлуння 
й серед учнів ліцею «Політ». Лисівець Владислава – учениця групи  Л-10Б взяла участь у номінації 
«Відеоролик» та посіла почесне ІІ місце. Ось що з цього приводу говорить сама переможниця.
• Чи багато ви знаєте про свій рідний край?
        Якщо бути відвертою, то зовсім мало. Саме ця думка дуже бентежила мою душу, що й стало 
поштовхом розпочати дослідження. Головна мета, яку я поставила перед собою, -  зацікавити людей 
вивчати історію рідного краю. 
• Про що ж саме дослідження?
            Об’єктом мого дослідження стала Шар-гора – визначна пам’ятка Козельщинського району, адже 
вона має досить цікаве історичне минуле, що свідчить про поселення тут не тільки первісних людей, 
але й козаків. Сьогодні ж у кожного з нас є змога доторкнутися до історії й побувати особисто в епо-
хальному місці! Уже 25 років (починаючи з 1995 року) предковічна Шар-гора збирає навколо себе чи-
мало людей на обласне свято «Козацької слави цілюще джерело», присвячене 900-річчю з часу перших 
спогадів про Говтву - одне з найдавніших поселень в Україні. 
           Тож завдяки чималій підтримці та допомозі моїх батьків, яким я безмежно вдячна за це (упевнена, 
якби не вони, я б не виконали й четвертої частини роботи), розпочався насичений творчо-пошуковий 
процес.
        Спочатку разом із місцевими дослідниками та краєзнавцями ми збирали інформацію.  Під час зу-
стрічей з ними час минав непомітно, адже слухати про своє рідне неймовірно цікаво! 
        Разом із Дашівцем Іваном Федоровичем (місцевим краєзнавцем, учителем географії) та Кравчен-
ком Іваном Миколайовичем (місцевим краєзнавцем, дослідником) я побувала на Шар-горі, де дослід-
ники-краєзнавці розповіли багато цікавої інформації про місце козацької звитяги.
        Заворницька Леся Володимирівна (місцева краєзнавиця, учителька історії) люб’язно надала для 
дослідження цінну літературу. Я щиро дякую краянам за надану допомогу!
         Величезне спасибі науковому керівнику – вчителю історії ліцею «Політ» - Карагановій Олені Ан-
дріївні за всебічну підтримку і допомогу в реалізації проекту.
        Результатом роботи я дуже задоволена! І приємно вражена тим, який відгук отримала. Чи не ко-
жен, хто переглянув мій відеоролик, позитивно відгукнувся про нього! Але найприємніше те, що мені 
вдалося зацікавити велику кількість людей! 
       І наостанок хотіла б сказати: не бійтеся дізнаватися щось нове, не бійтеся вивчати минуле, щоб 
не допустити певних помилок у своєму майбутньому! Хай поряд з вами завжди буде підтримка, яка 
надихатиме вас на нові ідеї.

Владислава Лисівець,
 учениця групи  Л-10Б ліцею «Політ»



Щоб свято було в кожної дитини
    19 грудня – одна з найочікуваніших дат у році, день, перед 
яким усі дітлахи намагаються бути якомога чемнішими, – свя-
то Миколая.
      Батьки в ніч напередодні урочистостей кладуть презенти 
в дитячі шкарпеточки або взуття. Але, на превеликий жаль, є 
діти, які позбавлені батьківського піклування.
     І щоб свято було в кожної дитини, за роботу беруться Мико-
лайчики. Учні наукового ліцею «Політ» та студенти Кременчу-
цького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка передали 
подарунки малюкам у Кременчуцький обласний спеціалізова-
ний будинок дитини Полтавської обласної ради.    
    Традиційно до акції доброти долучилися студенти шкіль-
ного відділення коледжу та відділення фізичного виховання, 
передавши солодкі подарунки вихованцям центру соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей виконавчого комітету Кре-
менчуцької міської ради. На жаль, в зв’язку з карантином, не 
вдалося, як раніше, подарувати розважально-ігрову програму 
діткам. Та, попри все, віримо, наступного року обов’язково зу-
стрінемося з вихованцями і, як і попередні роки, подаруємо 
дітлахам незабутні емоції спілкування та атмосферу свята!
    Також омріяні подарунки, які ми придбали, підтримуючи 
акцію «Святий Миколай дітям» молодіжного парламенту Кре-
менчука, отримають Вікторія, Рінат, Давид, Анастасія та Бог-
дан.

Нехай свято буде в кожної дитини!
     Ірина Баздирєва,
      педагог-організатор ліцею «Політ»

Долучилися до акції «Святий Миколай – дітям»
      Наближається чудове зимове свято, яке з нетерпінням чекають усі діти -свято 
Святого Миколая. Він вважається покровителем моряків, торговців, дітей та сту-
дентів. До цього свята всі діти сподіваються отримати подарунки. 
     У цей нелегкий для України час ми повинні як ніколи бути згуртованими й 
підтримувати один одного.  Насамперед, наших дітей -  майбутнє України. До-
шкільне відділення Кременчуцького педагогічного коледжу має багаторічні тра-
диції участі в благодійній акції, метою якої є підтримка дітей, що її потребують. 
Акція ґрунтується на давніх українських традиціях гуманізму й милосердя. 
     Цього року студенти та викладачі дошкільного відділення Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А. С. Мака-
ренка підготували подарунки для базового 
закладу дошкільної освіти №2 «Ластівка» 
Кременчуцької міської ради, вихованцями якого є діти з пору-
шеннями зору. Це спеціальне обладнання для офтальмологічно-
го кабінету закладу. Особливістю цих подарунків є те, що вони 
багато років будуть допомагати дітям міста відновлювати зір. 
Бажаємо всім учасникам акції «Святий Миколай – дітям!» міц-
ного здоров’я, а студентам -  успішного закінчення навчального 

семестру! 
Людмила Остапко,

голова предметної комісії викладачів дошкільної педагогіки та психології
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