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Цього року минає 207 річниця з Дня народження геніального поета 
Тараса Григоровича Шевченка. Світлий образ Великого Кобзаря − 
безсмертний, як і сам народ, що породив його. Вічно нетлінна твор-
чість геніального сина України жива подихом життя, биттям гарячо-
го людського серця.
             Безсмертна могутня сила його таланту, проникливість і гли-
бина його думки, мужність і ніжність його лірики, гострота й при-
страсність його слова, пісенність його віршів відзначена самовідда-
ною любов’ю до своєї Батьківщини, до свого народу.
          Кобзаря вважають українським Пророком, чиє поетичне слово 
було актуальним у ХІХ столітті й не менш значуще сьогодні. 
        Викладачі, студенти нашого коледжу й учні ліцею теж не стоять 
осторонь вшанування таланту Тараса Шевченка. До знаменної дати 
було проведено низку виховних годин, диктантів, переказів на тему 
життя й творчості письменника.
          6 березня у фінальному етапі ХІ Міжнародного мовно-літе-
ратурного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка взяли участь учениці ліцею Дар’я Верба (9 клас), Ксенія Дзюба (10 клас), Єлизавета Мики-
тенко (11 клас) і здобувачка вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» Лаккі Реуцька. Підготували 
учасниць викладачі Малюк Ю.В., Яненко С.М., Крупіна Л.В. та Кулікова Т.В. Із нетерпінням очікуємо 
на результати конкурсу!
        9-10 березня Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 
разом з ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ» провела літературний 
онлайн-марафон «Єднаймо душі словом Кобзаря!», присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Близько 
600 студентів та понад 50 викладачів, співробітників із 160 закладів фахової передвищої освіти з міста 
Києва та 24 областей України взяли в ньому участь. У виступах було представлено декламування поезій 
Тараса Шевченка та про Тараса Шевченка, виконання його творів різними мовами, авторську поезію, 
читання та інсценізації (мініатюри) уривків із творів українського поета, номери, тематичні виставки. 
Охочих приєднатися до марафону виявилося так багато, що захід, запланований на один день, був про-
ведений протягом двох днів і тривав 16 годин! Від нашого закладу участь у марафоні взяли  здобувачі 
вищої освіти ОКР «Молодший спеціаліст». Заклично й актуально прозвучав уривок із поеми Т. Шев-
ченка «Іван Підкова» у виконанні Дмитра Лященка, студента групи У-32. Валерія Катречко, студент-
ка групи У-21, своїм натхненним читанням довела, що «Заповіт» Кобзаря неперевершено звучить не 
лише українською, а й італійською мовою. А студентка групи У-21 Анастасія Клімова поклала на му-
зику слова поезії «Г.З.» та виконала пісню в ефірі марафону. Ведучою нашого виступу стала студентка 
групи У-22 Владислава Лемещенко. Підготувала учасників викладач Бірюкова С.О.
           Початок весни для шанувальників літературної спадщини Великого Кобзаря – це можливість що-
разу по-новому осмислити його поетичні та прозові твори, краще осягнути минуле, зрозуміти сучасне 
й себе в ньому.
        
        Сьогодні вашій увазі пропонуємо твори призерок ІІІ (обласного) етапу XІ Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
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Тарас Шевченко очима сучасних українців
   Єдиний, хто не втомлюється, час.

 А ми живі, нам треба поспішати.
        Прометеївський вогонь. Як важливо мати його в серці! Як важливо 
вміти його запалювати! Ще важливіше мати того, хто зміг би його запали-
ти в тобі, коли ти вже втомився.
        Той, хто промовляє крізь століття, хто вміє оживляти рядки, хто знає 
наперед про час. Той, хто давно не з нами, але завжди поруч… 
        Тарас Григорович Шевченко – центральна та чи ненайголовніша по-
стать української літератури, історії, української революційної ідеології.      
       Образ не лише генія-художника, генія-поета, а й образ творця неза-
лежної мрії. Великий Кобзар – це потужний поштовх до створення вільної, 
великої нації сучасності. Нації свободи. Нації єдності. Нації життя.

Свою Україну любіть.
любіть її…врем’я люте,

В останнюю, тяжкую минуту
                                           За неї Господа моліть.  
         Фактична канонізація та сакралізація Т. Шевченка, незважаючи на 
теперішній примітивізм бачення цього, у тодішньому суспільстві ознаме-
нувала початок нової за змістом ери – боротьби. Ери незалежності, ери 
любові.
            Особистість поета досить суперечлива, адже войовничі сутички з інформаційною війною трива-
ють досі. Тому новий дослідник, спираючись на нові факти, аналізує також по-новому. Але дозвольте 
зазначити, що жодний не наважиться знехтувати особливим значення Кобзаря-пророка для народу. І 
ніхто не заперечить той факт, що саме він стояв не лише уособленням вічної боротьби (іноді ефемер-
ної), а й самою Україною. Ба, більше, його життєвий шлях неймовірно схожий на історію України. Пе-
реплітаючись в єдину путь, несуть ці два борці один «терновий вінець» дорогою на Голгофу. Це дорога 
арештів, страждань, заборон і створювала безумовно духовне лідерство поета. Себто це і є відповіддю 
на запитання: «У чому секрет тогочасного й сучасного ідеологічного лідерства Шевченка?» Тарас під-
твердив мої здогадки у своєму вірші «Доля», коли повертався із заслання в Нижньому Новгороді: «Ми 
не лукавили з тобою,/ Ми просто йшли: у нас нема/ Зерна неправди за собою».
        Можу спробувати суб’єктивно охарактеризувати зв’язок Тараса Григоровича з Україною. Між 
ними двосторонній симбіоз, що підтримує життя один одному. Україна дає життя поету, його ідеям 
демократичної революції, його творчості, а він дає життя Україні. Доречно згадати, що один дослідник 
визначав діяльність письменника як «філософію трагедії». Не лише осмислення проблем українського 
народу, а повна персоніфікація їх. 
 Є ще одна цікава особливість Шевченка як Батька сучасності. Він точно вказував на момент 
вітчизняного мазохізму. Можливо, це здається жорстким, але це так. Українці, на жаль, мають неаби-
яку властивість, своєрідну традицію розчаровуватися в самих собі, ще цікавіше – ми щоразу знаходи-
мо більше причин для цього. Тарас Григорович намагався пояснити, що маємо значно більше під-
став, щоб любити країну, пишатися нею та ідентифікувати себе як українців. Народу необхідне своє 
«Вірую», чим і став Великий поет:

Уже потроху і минають
Дні беззаконія і зла.

             У сучасності праці Кобзаря формують вагому частину етноідентифікації для нас, розвіюючи 
канони рабської психології, надихаючи рядками волі та свободи (перш за все в себе в голові).
 Поясню, чому обрала саме той епіграф про час. Тут варто нагадати деякі факти. Без минулого 
немає майбутнього. Та історія циклічна. Це й доводить Тарас у своїй містерії «Великий льох». Зобра-
зивши минуле Батьківщини як хатку привидів, що от-от виборять майбутнє. Саме тут поет викриває 
феномен нашого ярма, створюючи призму розуміння нашої свободи, яка складається із власних меж.
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              Автор розбиває окови, закликаючи підійнятися з колін, та промовляє це крізь образи лірників 
містерії:
  Встане Україна
  і розвіє тьму неволі, 
  Світ правди засвітить,
  І помоляться на волі
  Невольничі діти!
 Феномен ярма в самих нас. У нас минулих, нас теперішніх, але з думками про Кобзаря впевне-
но скажемо, що не в нас майбутніх!
  Тож знай ти, Батько сивовусий,
  Ми зло загинути примусим.
  Не кидай нас, і вірю я, 
  що зійде зіронька моя,
  ще зійде зіронька моя,
  ще зійде наша Батьківщина
  страждана наша…Україна!
 Тарас Григорович Шевченко – книга народу, книга ПРО незалежність та ЗА незалежність. Він 
– вічний вогонь, що випалює зраду, яничарство та рабство. Кобзар – Великий, адже саме він підкорив 
час!

 Гаркуша Яна, 
    студентка групи У-32 

    І місце 
   (викладачі Бірюкова С.О., Терещенко О.В.)

Український Месія
        Двісті сім років минуло з дня, коли в Україні засяяло найяс-
кравішою зорею на небосхилі нашого мистецтва ім’я духовного 
батька й наставника нації — Тараса Григоровича Шевченка. Циф-
ра сім у житті поета багато з чим пов’язана: він прожив сорок сім 
років, написав  двісті тридцять сім творів, його монументи розта-
шовуються в сорока семи країнах. Це може свідчити навіть про 
зв’язок Кобзаря з Богом, бо сімка в Біблії означає повноту чи до-
вершеність: світ було створено за сім днів, існує сім дарів Святого 
Духа та сім смертних гріхів. Можливо, Усевишній послав нам на-
шого Спасителя, який на меті мав мотивувати свій народ боротися 
за знедолену неньку Україну й проповідувати моральні цінності у 
творах.
       У поемі «Наймичка» Тарас Григорович Шевченко розкриває очі суспільству, яке демонізує не-
щасних жінок-покриток. Також поет у протиставлення гріховності громади возвеличує дівчину, яка 
заради щастя своєї дитини відмовилася від звання матері. Ці танталові муки катують Ганну: «Так воно 
(Марк) не знає, чого наймичками сльозами його умиває». Отже, Великий Кобзар прославляє моральну 
чистоту, самопожертву заради блага ближнього й навчає нас бути більш людяними щодо знедолених, 
не засуджувати їх, якщо вони свідомо беруть на себе відповідальність за свої вчинки.

Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте,

І чужому научайтесь, —
Свого не цурайтесь…

      Думаю, немає людини, яка б не чула цих класичних рядків. Та чи кожен розуміє їх суть? Чи всі 
усвідомлюють їх глибину й пророцтво? 
        Із 237 творів генія я не можу не зупинитися на вічному посланні «І мертвим, і живим…». Духов-
на міць нації. Небайдужість, віра у світле майбутнє… І поруч — засторога, неспокій, навіть емоційне 
приниження («Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…»). 
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           Чи не в цьому велич Тараса Григоровича Шевченка? Не хочеться бути банальною, говорити про 
геніальність поета, адже близькість духу його творів я відчуваю  донині, а іноді навіть мрію про те, 
якби доля подарувала можливість зустрічі й спілкування з нашим (та ні, моїм) Кобзарем. І не важливо, 
207 чи й більше років може минути зі славетної дати, але вічне залишиться таким назавжди, бо Тарас 
Григорович Шевченко — це безсмертя.

Дзюба Ксенія, 
10 клас ліцею «Політ» 

І місце 
(учителі Малюк Ю.В., Яненко С.М.);

У чому полягає велич великого Кобзаря?
              Чи не в тому, як писав Остап Вишня, щоб «урятувати цілу на-
цію»? Переконана, що тільки той митець віднайде світову велич, який 
прославить свій народ, який із гаслом «Борітеся — поборете» підій-
матиме тисячі з колін, який з таким теплом оспівуватиме материнську 
любов, що творить рай на нашій землі.
           По-перше, за творами Т.Г.Шевченка можна писати історію 
України, яка славна на весь світ походами козаків, подвигами Гамалії, 
Залізняка та Гонти, боротьбою за волю й незалежність нашої держави.
               Український народ нескорений. У поемі Т.Г.Шевченко возве-
личує боротьбу народу за свободу, що є так актуально і в наш час, коли 
вся світова спільнота прикипіла до подій на Сході України, затамував-
ши подих, уболіває за наш народ. Та ще й згадаємо вірменина Сер-
гія Нігояна, який першим поліг на Майдані зі словами Т.Г.Шевченка 
«Борітеся — поборете».
             Тож Прометеєві потомки будуть постійно раз раз відроджувати-
ся, бо українці славні у віках, вони стоятимуть за волю і незалежність, 
як колись це зробив кавказький народ, оспіваний Т.Г.Шевченком.
           По-друге, Т.Г.Шевченко привертає увагу світової спільноти до таких морально-етичних кате-
горій, як любов до жінки, матері, до сили дружби, взаємодопомоги.
           Мабуть, усім відомий той факт, коли Т.Г. Шевченка викупили з кріпацтва 22 квітня 1838 року 
його друзі. Завдяки К. Брюллову, В. Жуковському, І. Сошенку, Є. Гребінці, О. Венеціанову митець от-
римав великі можливості прославляти нашу Україну на весь світ. І читаючи «Щоденник» Шевченка, я 
приємно спостерігаю, як він звертається до товаришів «мій друже єдиний».
             Таким чином, митець прагнув, щоб був мир, дружба, братство на землі:

І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати, 
І будуть люди на землі!

              Сподіваюся, що Шевченкова мрія про щасливе суспільство є заповітною не тільки для україн-
ців, але й для всіх людей на землі.

Верба Дар’я, 
9 клас ліцею «Політ»

ІІ місце 
(учитель Яненко С.М.)
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Тарас Шевченко очима сучасних українців
           Час – то велика сила, яка ніби поступово виплітає дивовижний 
візерунок різних міфів чи вигаданих історій навколо якогось образу. Зго-
дом кожен обирає найбільш близьку йому за власними переконаннями 
інтерпретацію. Так, з глибини віків і до сьогодення постає все більше но-
вих уявлень про митців, науковців чи інших видатних людей. Наприклад, 
уявімо собі образ основоположника нової української літератури. Скіль-
ки різних варіацій про Тараса Шевченка ми зможемо зараз отримати! Я 
переконана, що така кількість думок та інтерпретацій трансформує образ 
звичайної людини в геніального митця.
           Різні історичні факти та події в Україні сформували уявлення про 
Тараса Григоровича не тільки як про видатного поета чи борця за народну 
волю, а також як про націоналіста чи демократа. Кожний період у розвит-
ку України виділив у його образі певні особливі риси. То який же він, 
Тарас Шевченко, очима сучасних українців? Унікальний і безмежно тала-
новитий, справжній патріот та альтруїст, він озивається до нас зі сторінок 
своїх безсмертних творів: гордо та чесно висміює імперську політику в 
«Розритій могилі», тонко передає почуття закоханої дівчини в поемі «То-
поля» чи закликає до єдності, братерства. 
        У наш час питання, які підіймав митець ще в далекому ХІХ столітті, є особливо актуальними. 
Україна знову опинилася на межі між національним самоусвідомленням та розпадом нації, дарма що 
Тарас Шевченко усією величчю своїх патріотичних почуттів закликав:

Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю,

Не шукайте, не питайте,
Того, що немає.

           У своєму посланні «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» пророк нашого народу через ніби 
й не помітні з першого погляду символи розкриває ідею пробудження національної гідності, що є ак-
туальними сьогодні. Наприклад, степ відображає красу тієї України, яка не потопала в сльозах та горі, 
а дим, що «хмарою заступить Сонце», уособлює тяжкий гніт, поневолення нації.
           Напевно, слова мають набагато більшу силу, ніж ми часто собі уявляємо. Тарас Шевченко зміг 
відкрито порушити ті питання, що нині турбують кожного українця. Митець показував справжній, 
ніким не вигаданий, біль усього народу. На щастя, митець залишився світлим променем надії для май-
бутніх поколінь, так що кожен може знайти в його творах не тільки сум за пригноблений люд, а й віру 
в краще, у нову Україну. Дійсно пророчими для сучасного українця є слова у вірші «Холодний Яр»: 

«Бо в день радості над вами 
   Розпадеться кара, 
   І повіє огонь новий 
   З Холодного Яру».

        Безперечно, Т.Г. Шевченко зміг створити такий сильний ліричний монолог лише після того, як 
відвідав урочище Холодний Яр та відчув усю його страшну атмосферу.
        Зараз ми можемо по-різному ставитись до творів Шевченка, знаходити в них якусь власну ідею, 
образи чи непомітні, приховані символи, але нікому не вдасться заперечити непохитної сили волі пись-
менника та питань патріотизму, національної ідентичності, гідності, які потужним струменем ллються 
з його творів і проникають у саме серце кожного свідомого сучасного українця.

Микитенко Єлизавета, 
11 клас ліцею «Політ»

ІІ місце 
(учителі Крупіна Л.В., Яненко С.М.)
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«Єднаймо душі словом Кобзаря!»«Єднаймо душі словом Кобзаря!»
А у нас ще є сили!

 Напевно, немає жодного українця, який не знає імені Тараса Шевченка. А для 
іноземців Шевченко – це перша асоціація з Україною.
 Але чи міг здогадатися молодий Кобзар, що стане для багатьох поколінь духов-
ним батьком і прикладом справжнього патріота? Його метою було здобуття  неза-
лежності для українського народу та мови. І звісно ж, він хотів, щоби його зусилля 
не виявилися марними. У вірші «Хіба самому написать…» (1849) Тарас Шевченко 
замислюється над цим питанням: 

«Мій Боже милий! як хотілось!
 Щоб хто-небудь мені сказав 
Хоч слово мудре; щоб я знав,
Для кого я пишу? для чого?»

           Я особисто знаю людей, які не розуміють, чому Шевченка так «прославля-
ють». Мовляв, «він що, єдиний поет в Україні?» Звісно, у кожного з нас є право на 
особисту думку. Але задумайтесь хоч на хвилинку, якою була б доля України без 
славетного Кобзаря? Спробуйте уявити, як важко йому було йти всупереч могутньої 
сили – влади? А він міг бути простим кріпаком усе життя – покірним, слабкодухим 
і думати лише про те, як вижити самому. (У жодному разі це не характеристика 
кріпаків. Але під сильним натиском такий варіант є можливим).
 Навіть Григорій Іванович, батько ще малого Тараса, сказав: «З його вийде або 
щось добре, або велике ледащо». Але ще змалечку ця людина не шукала легкого 
шляху. Тому спробуймо відповісти на запитання нашого славнозвісного Кобзаря. 

Хоч і жив Шевченко два сторіччя тому, проблеми, які він підіймав, актуальні й сьогодні.
 Найперше – це боротьба за Україну. Як говорила моя вчителька з історії: «Якщо вас попросять охаракте-
ризувати будь-який період історії України, почніть з того, що це були важкі часи…»
 Я думаю, що багато людей погодяться з цим виразом, адже наша ненька Батьківщина завжди змушена 
боротися за свої права. Але чому ж ми ніяк не здамося? Мабуть, уся сила захована в слові «боротися». Кобзар 
закликав нас: «Борітеся – поборете, Вам бог помагає! За вас правда, за вас сила/ І воля святая!» («Кавказ»).
 Ми завжди пам’ятаємо про це! Навіть сьогодні український народ активно діє. І ми маємо гарні резуль-
тати. У першу чергу, це стосується мови, якої, на щастя, щодня стає все більше у нашому житті. Шевченко: «Не 
одцуравсь того слова, Що мати співала, як малого повивала». («Все йде все  минає»).
            Але ж і ми не соромимося мови! Ні, ми пишаємося нею! І найголовніше, що відбувається це на зако-
нодавчому рівні. Наприклад, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на рідну мову. Чи це не 
перемога? Ще один крок до україномовного суспільства.
 Тобто, за два сторіччя Україна не втратила ні голосу, ні мови.
 Ще одне питання, яке залишається відкритим, це – права жінок. Шкода, що цю стать вважають слабкою. 
Часто жінка вимушена залишатися зі своїми проблемами наодинці. Яскравим прикладом є образ дівчини Ка-
терини із однойменної поеми. Від неї відвернулись усі. І вона обрала смерть. Якщо говорити про жінок усього 
світу, то навіть у наш час жінки продовжують помирати як через фізичне насилля, так і через відсутність до-
ступу до медицини. У нерозвинених країнах на 100 000 породіль помирають більше, ніж 400 жінок, а у країн з 
високим рівнем розвитку – 11. Погодьтеся, різниця суттєва.
Можна довго говорити про якість медицини в Україні, але у кожного з нас є доступ до неї. До того ж, давно 
одинокі матері і їх діти перестали бути об’єктами для глузувань і принижень. Ми боремося за рівні права  для 
жінок і чоловіків у всіх сферах: на роботі, у сімейному житті, у суспільстві.
 Тобто, жінки здобули права.
 Ми усі різні: маємо свої погляди, переконання, а також мету. Леся Українка писала: «Комусь – що хліба 
скибка, Комусь – щоб тільки лаври. Одна душа – як скрипка, А друга – як літавра».
 Ви можете зауважити, що у кожного різне матеріальне становище, можливість тощо. Але чому Тарас 
Шевченко, будучи кріпаком, зробив усе, що було в його силах, і навіть більше, чому він використовував усі 
можливості, які дарувало йому життя? Можна міркувати над цим, але краще подумайте, що можете зробити ви? 
Як говорив Шевченко, «лягло костьми людей муштрованих чимало». Насправді, люди віддавали своє життя. За 
Україну, мову, права. Це була найвища ціна.
        Але ми можемо зробити свій внесок по-іншому. Вивчати історію та мову, шанувати традиції, дотримуватися 
законів, читати Шевченка (і не тільки). Це може зробити кожен з нас.
 Тому трішки нерозсудливо сидіти й чекати змін на краще. Ніхто нічого не зробить замість нас. Це пе-
ревірено роками. І мені здається, що Тарас Шевченко може пишатися своїми нащадками. Адже Україна справді 
розвивається, рухається вперед. У творі «Заповіт» Кобзар прохав «І мене в сім’ї великій, сім’ї вольній, новій/ Не 
забудьте пом’янути незлим, тихим словом». Ми пам’ятаємо, цінуємо те, що Ви зробили для усіх нас, Великий 
Кобзарю. І це було недаремно: писали для кожного, хто гордо може сказати, що він – українець. Який вільно 
говорить, думає, співає, закликає українською. Танцює гопак. Одягає вишиванку. Виконує гімн. Вільно передає 
свій досвід і традиції дітям. Писали для того, щоб ми могли знову і знову відчути все те, що переживав народ. І 
цінувати те, що є у нас сьогодні.
 Урешті-решт, для того, щоб ми не здавалися! А у нас ще є сили!  

Реуцька Лаккі, 
студентка групи У-61Б

ІІІ місце
(викладач Діброва О.В.)
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Поетичне слово - джерело Поетичне слово - джерело 
духовностідуховності

    «Є лише Краса. А в неї тільки одне досконале вираження — Поезія. Усе інше — брехня», — так 
казав французький поет Стефан Малларме. 
     Тож з нагоди Всесвітнього дня поезії презентуємо правдиву  красу  поетичної творчості з-під пера 
студентів, викладачів та учнів нашого навчального закладу.

Дощ
Дощ б’є  у шибку, тихо шелестить,
Важкі краплини падають додолу.
А серце мовчки плаче і болить
Так довго-довго й тяжко, як ніколи.
Стікають краплі, мокрі і німі,
Чекають вітру і тремтять від згуби.
Їх пестять руки і вуста мої,
Вони цілують дощ в холодні губи.
До шибки стиха тулиться щока;
Краплини й сльози котяться додолу,
Моя щока , як дощ, когось шука,
Моя щока, як дощ, сумує знову.
Дощ б’є у шибку, тихо шелестить,
Важкі краплини падають додолу.
Сльозина тепла сіється й бринить 
За тим, що не вертається ніколи!

С.М. Яненко, 
учитель української мови 

та літератури

***
Не можу звикнуть, 

що більше  ти не поряд, 
Тримаєш руку, та вже не мою. 

Я ще чекаю, 
щоб відчути твій погляд, 

Побачить щиру посмішку твою. 

Хоч раз останній я тебе благаю:
Посидь зі мною, та й іди собі. 
Без тебе не живу я - виживаю. 

Я знов програла в нашій боротьбі. 

Хочу забути, назавжди забути 
Усе те, що ти приніс в моє життя. 
Тому, що було, більше вже не бути, 
Є тільки я й мої безмовні почуття.

Єрошко Дарія, 
учениця групи Л 9-А

Чернявський Максим, 
студент групи  У-11

Мрія
У всіх у душі мешкає Мрія. 
У когось мала, у когось велика.
Хтось мріє один. А хтось із 
сім’єю.
Ти з думкою згоден, напевно, 
моєю,
Дай-но вгадаю для тебе важливо,
Бути з сім’єю вона особлива,
Якщо мрія  живе у серці  така. 
Чекай від неї щастя й добра.
Щасливо живи та пам’ятай 
Що в кожного з нас є 
Власна маленька країна 
Мрій та див.
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Поетичне слово - джерело Поетичне слово - джерело 
духовностідуховності

Дерева є у кожної родини
На Буковині і на Полтавщині, 
В краях незнаних або в Україні. 
Дерева є у кожної країни. 
Але найкращі з них на Батьківщині, 
А саме на нашій рідній Україні: 
Калина, дуб,  сосна, осика, 
Верба і липа разом з ними.

Високосний рік минає, 
Новий ми всі зустрічаєм.

Гарний бик до нас прийде, 
Щура швидко прожене.  

Сівши всі хучіш до столу, 
Промовляєм тости знову. 
Та лиш варто нам згадати

Гріх, простим цей рік назвати. 
Щур  проблеми нам приніс,

Пандемію всім заніс.
Всі, забувши за війну, 

Перейшла до вірусу.
Але тут війна країн.

Ніхто нам не дає вакцин. 
Всі кричать і метушаться, 

Пробують хучіш сховаться,
Але вірус всіх знайте

Й в Антарктиду він прийде 
Ще такий є…

Ярова Анастасія
студентка групи У-12

***
мені хочеться пливти кораблем 

перетинаючи всі можливі й неможливі  горизонти 
мені хочеться проходити крізь водяні крижані хмари

одночасно обливаючись місячним сяйвом
мені хочеться мінливо летіти на невидимому привиді 

розправляючи його крила щоб злетіти у височінь
 

мені хочеться губитися у потаємних тінях  
всеможливого світла 

дихаючи на повні груди 
мені хочеться дарувати свої полум’яні обійми небес-

ним світилам,
хапаючи ротом найсвіжіше повітря 
ковтаючи його та зцілюючи душу 

 
мені хочеться мимоволі стихати 

тихо потопати у наповненій життям чаші 
у наповненій любовью чаші життя

***
барвисто зелені лани попіднімали свої животи 

до гори до гори до гори залилися в реготі білі пташки 
задрімали сизі-сизі гори карпати і сизі-сизі тумани над 

ними стали тихо нависати
 

вощані мокрі дороги і мляві мокрі дощі 
і сіно мокре ніж море застигло в печалі мольби

я так і хочу пройти через нього але чи варто проходить 
наскрізь

якщо я зайду і впаду один раз то застигну в красивій 
подобі білої павички

Молошна Богдана, 
студенка групи У-23
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Міжнародний день театруМіжнародний день театру

Театр «Арлекін» - справжнє свято 
для душі!

       Дивовижна і загадкова країна-театр. Це справжнє мистецтво! 
Таке живе, таке жваве, приваблююче святом і таємницею, людяне, 
близьке кожному.
        Міжнародний день театру відзначається щорічно 27 березня 
з 1962 року. Він був заснований у Відні на IX конгресі Міжнарод-
ного інституту театру (MIT) при ЮНЕСКО. 
       З нагоди свята, трішечки фото-історії театру «Арлекін». 
     Тетяна Іванівна Широка, керівник народного театру «Арлекін» 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, 
лауреат обласної премії імені І. Котляревського

У жовтні 1993 року «народився» 
театр «Арлекін» У 2006 році колективу театру було 

присвоєно звання «зразковий»

У 2010 році колектив отримав  звання 
«самодіяльний народний театр»
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Міжнародний день театруМіжнародний день театру

Перша вистава «Лісова пісня» Лесі 
Українки. У 2008 році в м. Ворзель 

театр «Арлекін» посів ІІІ місце у ІV Все-
українському конкурсі аматорських теа-
трів за постановку п’єси «Лісова пісня» 

(За Л. Українкою)

У квітні 2010 року Анна Рожкова (актри-
са театру «Арлекін») стала лауреатом в 
номінації «Художнє читання» ІV Всеу-
країнського фестивалю художньої твор-

чості «Тарасова криниця» в 
м. Білгород-Дністровський

У 2010 році театр брав участь у Х Все-
українському конкурсі аматорських теа-
трів в м. Ірпінь, де посів І місце за по-
становку п’єси «Полум’яна квіточка» 

(автори: Л. Браусевич, І. Карнаухова)

Призові місця на Міжнародних фестива-
лях і конкурсах займають чимале місце 
в альбомі «Грамоти. Дипломи» та на по-
личці-виставці кубків театру «Арлекін»

«Арлекін» - постійний призер найрізноманітніших 
фестивалів і конкурсів, учасник телешоу і телепере-

дач, концертів і феєрій міського і обласного 
масштабу.
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Тетяна Лисенко: за покликом серця

         Прекрасної весняної  пори, коли природа тільки починає пробуджуватися від зимового сну, свій 
ювілей відзначає Людина з великої літери, викладач-методист Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А. С. Макаренка - Тетяна Лисенко. 
         Високе служіння обраній справі, невтомна турбота про сьогодення та майбутнє стали “візитною 
карткою” діяльності ювілярки.  
       Бути вчителем, вихователем, наставником – це справжнє мистецтво, обране за покликом серця, 
наполеглива, чесна, натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям, людяністю. 
       Дитинство. Народилася ювілярка 28 березня в м. Серафімович Волгоградської області в родині 
педагогів. Старша сестра Оля дуже любила сестричку та завжди опікувалася нею. Дівчатка цікаво й 
весело проводила час разом. Саме Олі завдячує Тетяна, що та наблизила до світу художньої літератури, 
читаючи вголос казки; а по дорозі до школи вправлялася на малечі у вирішенні не за віком складних 
завдань, які молодша сестра з легкістю розв’язувала. Цікаво, що під час сімейного дозвілля, коли роди-
на разом грала в карти чи інші настільні розваги, бали рахувала завжди наймолодша в родині. Відтак 
проявлявся інтерес до математики.
       Дитячі інтереси. Завдяки кар’єрі батька – Івана Павловича, який викладав у Полтавському вищо-
му військовому командному училищі зв’язку, доля родину Дружиніних занесла до м. Полтава. Тут діти 
ходили до школи, тут знаходили нових друзів та нові захоплення.
Маленька, тендітна дівчинка Таня з дитинства вирізнялася цілеспрямованістю. От взяти навіть її спор-
тивні захоплення. Гімнастика, легка атлетика, баскетбол. А хокей на траві! Тетяна була в першому 
складі обласної команди «Олімпія». 
       Здібності і цікавість Тетянки до математики помітила вчитель Філіпенко Тамара Гнатівна й почала 
їх поволі розвивати. Тож участь і перемога в олімпіадах з математики стала для дитини звичною спра-
вою.  В старших класах Таню обрали членом шкільного комітету комсомолу, а це стало підґрунтям до  
цікавих заходів, туристичних походів, конкурсів, фестивалів, пов’язаних з роботою в комітеті. 
       Захоплива юність. Атестат про закінчення школи на руках. Тож впевненою ходою до Полтавського 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка покрокувала старанна учениця за сестричкою, яка вже 
навчалася там. Активне студентське життя вирувало: робота в будівельному загоні (була нагороджена 
безкоштовною путівкою поїздом «Дружби» до Німеччини), діяльність в профкомі факультету (підго-
товка та проведення студентських заходів у кафе «Ворсклянка»).
      Робота в будівельному загоні виявилася доленосною. Саме тут зустріла майбутнього чоловіка – Во-
лодимира Лисенка, студента медінституту.
      Шлях до мрії. В 70-х роках до юної дівчини прийшло те, що сильно зацікавило та стало справою 
всього життя. В одному із спеціальних журналів «Квант» Тетяна вперше прочитала про комп’ютер. І 
крок за кроком розпочала свій шлях до мрії.
 За розподілом чоловіка, молода сім’я переїхала до м. Кременчука, де завирувала учительська кар’єра 
Тетяни Іванівни. Спочатку в школі 18, потім у Автозаводському районі комсомолу (працювала комсор-
гом по групі шкіл району, пізніше – секретарем райкому). За час роботи секретарем райкому зроблено 
чимало, та найцінніше для захопленого педагога  - комп’ютерний клас у вечірній школі, де і мріяла 
продовжити працювати Тетяна Іванівна. Та життя продиктувало інше – трудовий шлях продовжила в 
школі №1 вчителем математики.

«Т. І. Лисенко. Впевненими кроками до поставленої мети»
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        Під час робочої поїздки до Болгарії знову відбулася зустріч з мрією. Під час екскурсії до комп’ю-
терного клубу молоду жінку неможливо було відірвати від цікавих технічних засобів.  Таку цікавість 
помітила колега – директор Будинку піонерів Олена Бичкова і запросила по сумісництву керувати 
комп’ютерним гуртком. Отут і відбулося детальне знайомство з комп’ютером, який опановувала разом 
із гуртківцями.
        Тетяна Іванівна, практично самостійно оволодіваючи комп’ютером, стала одним з перших вчителів 
інформатики в Кременчуці. Потім з власної ініціативи їздила вдосконалюватися до Москви. Усю себе 
віддавала учням, керуючи комп’ютерним гуртком в Будинку піонерів протягом 6 років. Підготовка ді-
тей до олімпіад та написання МАНівських робіт з інформатики - ось що по- справжньому захоплювало 
юного педагога, і недаремно. Адже стежина життя впевнено вела Тетяну Іванівну до Кременчуцького 
педагогічного училища, де розпочала викладацьку роботу вчитель у 2000 році й трудиться донині.
        Визнання. Тетяна Іванівна багато уваги приділяє науково-дослідницьким роботам учнів у системі 
МАН як науковий керівник у секціях, пов’язаних з інформаційними технологіями.
     Веде школу олімпійського резерву з інформатики, де навчаються учні ліцею та студенти учили-
ща. Для цієї школи з трирічним терміном навчання Тетяна Іванівна розробила програму, яку схвалило 
Міністерство освіти і науки України і рекомендувало для широкого практичного використання.
       Після перемоги на Всеукраїнському конкурсі “Учитель року – 2002” викладачу присвоєно звання 
“Заслужений учитель України”.
      Тетяна Іванівна також є призером Всеукраїнського конкурсу «Учитель-новатор» 2006 року, що про-
водиться компанією Microsoft.
       Після цього були роботи, з якими першою почала працювати в ліцеї. І перемога команди ліцею у 
Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки та участь в Міжнародній олімпіаді в 2011 році в Абу-Дабі 
(ОАЕ).
         Т. І. Лисенко – автор навчальних програм, посібника з математичної логіки, входить як співавтор 
до творчого колективу зі створення низки підручників, автор численних публікацій у фахових журна-
лах. Зокрема в 2009 році світ побачив підручник чотирьох авторів, двоє з яких – Т. І. Лисенко та В. В. 
Шакотько - викладачі коледжу, - підручник інформатики для 9 класу, перекладений для шкіл з навчан-
ням мовами національних меншин України. Останній підручник – підручник 8 класу 2021 року. Голова 
предметної циклової комісії викладачів інформатики в педагогічному коледжі. Нагороджена значком 
“Відмінник освіти України”, знаком «Василь Сухомлинський».
        Всеосяжна родинна підтримка. Уже після перемоги в конкурсі «Вчитель року» чоловік Тетяни 
Іванівни -  Володимир, розуміючи, наскільки діяльність важлива для дружини, бачачи, як вона розчи-
няється в улюбленій справі, яке задоволення їй приносить сам процес і, звісно, його результати (коли 
випускники ліцею вступають до престижних навчальних закладів, реалізуються як професіонали в 
своїй сфері), запропонував дружині взяти на себе левину долю домашніх обов’язків. Удома на викла-
дача  після насиченого робочого дня  завжди чекає смачна вечеря та вдячний слухач. Без підтримки й 
розуміння чоловіка не відбулися б численні перемоги, не написалися б підручники, не було б вдячних 
учнів.   Найбільшим щастям у житті Тетяна Іванівна вважає свою міцну родину: надійного чоловіка, 
красуню й розумничку доньку, креативного та прогресивного зятя і, безумовно, двох найулюбленіших 
онуків, у яких вбачає величезний потенціал.
 28 березня на життєву стежину Тетяни Іванівни ступив приємний ювілей. Тож нехай у Вашому житті, 
дорога ювілярко, завжди бринять чисті та світлі джерела, сповнені любов’ю до рідних та близьких лю-
дей,  а подальші роки колосяться міцним здоров’ям, натхненням, радістю, добром та благополуччям!

          Тетяна Литвиненко,
           редактор газети

«Т. І. Лисенко. Впевненими кроками до поставленої мети»
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Медіаграмотність у часи пандемії

Пандемія COVID-19 дає світові багато уроків. Зокрема демонструє, якою у буквальному сенсі небез-
печною для життя може бути дезінформація і як швидко вона поширюється. Важлива особиста інфор-
маційна гігієна, а саме вміння самостійно аналізувати отриману інформацію: відрізняти фейки від фак-
тів, вирізняти слова в новинному повідомленні, які мають насторожити, та старатися не потрапляти 
на гачок маніпуляторів. Тож, про медіаграмотність у часи пандемії, і не тільки, поговоримо з нашими 
гостями.

Фейкова інформація зазви-
чай має певні особливості, 
які привертають увагу чи-
тачів та глядачів. По-пер-
ше, це новизна: люди 
не думають про “прав-
дивість-брехливість” нови-
ни, коли діляться. Головна 
задача - бути «першим», а 
отже, «більш обізнаним».  
Ми рідко перевіряємо дані, 
перед тим як поділитися 
ними, особливо коли вони 

сенсаційні. По-друге, фейкова інформація наповнена 
емоційною лексикою та контентом, що, на думку пе-
ресічної людини, додає їй правдивості й вірогідності. 
Це найкраще відображає академічне визначення по-
няття “постправда” - ситуація, у якій об’єктивні фак-
ти мають менше значення, ніж емоційне сприйняття.

Ольга Котлярова 
вчитель   інформатики 
вищої категорії 

Терещенко Данііл. Тому що 
майже ніхто не може перевіри-
ти інформацію з відкритих дже-
рел або не хоче цього робити. 
Простіше повірити та «крутити 
на язику», ніж погуглити офіцій-
ні новини або державні сайти та 
дізнатися, що правда, а що брех-
ня.

Терещенко Данііл 
Олександрович

учень групи Л-11Г

Бордюг Єгор.  Найбільш поши-
реною причиною нашої віри у 
фейки може бути така: ми віри-
мо в те, що збігається з нашими 
поглядами, підтверджує нашу 
думку, підтримує нашу іден-
тичність та відповідає нашим 
уявленням та упередженням, а 
також брак часу, для того щоб 
розібратися у суті питання.

Бордюг Єгор Дмитрович 
учень групи Л-11Г

1) Чому, на Вашу думку, ми потрапляємо у пастку медіабрехні?

2)Який вплив має візуальний контент на людину,  як Ви вважаєте?
Однозначно візуальний контент підсилює емоції  і 
привертає увагу. Сучасна людина не витрачає час на 
неспішне читання, а швидко гортає новинну стрічку 
на інформаційному сайті. І якщо стаття не забезпе-
чена яскравою, «що чіпляє» фотографією, шансів, 
що її помітять в потоці нескінченних повідомлень, 
набагато менше. До того ж, дослідження показують, 
що текст в супроводі зображення запам’ятовується на 
65% краще, ніж без картинки.

Терещенко Данііл. Найперше, що людина бачить, - 
це є основа маркетингу, тому кожна контекстна ре-
клама або постер потрібно робити таким, як це хотів 
би побачити кінцевий споживач. Тому варто мати 
більше трьох спеціалістів: дизайнер, маркетолог та 
звичайний споживач, щоб зробити продукт якісним. 
Бордюг Єгор.  З надзвичайно стрімким розвитком со-
ціальних мереж, інформаційного потоку в стрічках 
новин, обмеженістю часу люди перестали реагувати 
на просто текст чи стандартні заголовки. Тепер необ-
хідно робити більше для того, щоб виникло бажання 
прочитати інформацію.  Людина спершу реагує на 
картинку, а вже після того читає,  аналізує та приймає 
рішення.

3)Чи варто довіряти блогерам? Ви особисто берете до уваги їхні поради? Чи,  можливо, взагалі не 
слухаєте їх (блогерів)?

Терещенко Данііл. Я слухаю виключно блогерів 
західних країн, які більш розвинені в моїй сфері  
діяльності. Не рекомендую прислухатися до думки, 
а також погоджуватися з їх точкою зору (яка в 80% 
випадків є неточною або навіяною). 

До перегляду медіаконтенту блогерів потрібно ста-
витися теж з обережністю й свідомо обирати канали, 
на які підписуватися. Багато хто вважає, що підро-
бити відеодані дуже складно. Але насправді існують 
спеціалізовані програмні засоби, які мають широкі 
можливості в обробці відеоінформації.
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Зараз можна навіть підставити обличчя людини у 
відеоролик так, що це буде виглядати як справжня 
зйомка. Що вже й казати про підробку якихось до-
слідів чи фантастичних сюжетів. Хоча в мережі є 
багато блогерів, які розповідають цікаво й правдиво 
про серйозні речі і можуть допомогти в навчанні чи 
освоєнні певних навичок і знань. Деяких блогерів я 
дивлюся із задоволенням і підписана на їх канали. 
Іноді навіть користуюсь їхніми порадами, особливо 
це актуально в побуті.

Бордюг Єгор. Соцмережі дозволяють глядачам спіл-
куватися з популярними особистостями, реагувати 
на їхній контент і ділитися з ними своїми думками. 
Саме такі стосунки допомагають блогерам заробляти 
гроші. Блогери викликають ілюзію участі в їхньому 
житті. Найчастіше такий зв’язок розмиває межі на-
стільки, що глядач вважає блогера своїм справжнім 
другом. Іноді аудиторія підтримує блогера і відгу-
кується на заклики до позитивних дій. Але так само 
частина аудиторії може реагувати на негативні дії або 
сама знущатися з блогера за дії або поведінку, які їм 
не подобаються.

4)Чи Ви мали справу з поняттям  «псевдоексперт»? Що це означає, на Вашу думку?
У соцмережах фактично будь-хто може стати блоге-
ром, зібрати тисячі підписників і писати про політи-
ку, економіку або суспільні проблеми. Та це зовсім 
не означає, що автор компетентний та глибоко роз-
бирається у темі. Некомптентна людина заради уваги 
викликає сильні емоції у великої аудиторії читачів, 
маніпулює ними і починає  грати роль експерта.  То-
бто людина, яка не розбирається глибоко у темі, а ро-
бить вигляд, що знає в даній області все і дає поради 
чи відверто критикує інших, на мою думку, і є «псев-
доекспертом».

Терещенко Данііл. Я мав справу з цим терміном щод-
ня. Яскравим прикладом є коментатори h.kremenchuk 
, які є «диванними» експертами економіки, політи-
ки, правил дорожнього руху та «майстрами» спорту. 
«Псевдоексперт» має одне-єдине значення – людина, 
яка нічого не досягла та й не досягне.  
 Бордюг Єгор.  Але блогери – не просто не наші 
друзі. Вони ще й не експерти. Найчастіше блогери 
розповідають про свої особисті переживання, почут-
тя, ситуації, проблеми і свій власний спосіб їх вирі-
шення. Чи варто нагадувати, що це не може спрацю-
вати для всіх?
Блогери частіше за все  не є експертами в галузі, про 
яку говорять. Вони можуть давати поради з психоло-
гії, стосунків, косметики або рекомендувати ліки, які 
допомогли їм.
Такі поради можуть не просто спустошити гаманець, 
але й заподіяти певної шкоди. Тож не варто забувати, 
що блоги – це лише особистий досвід, а не експертна 
думка.

5)Чи потрапляли Ви під вплив фейкової інформації, сприймаючи її за «чисту монету»?
Іноді, звичайно, піддаєшся емоційним настроям су-
спільства й починаєш перевіряти деякі факти, хоча 
підсвідомо й розумієш, що ці дані неправдиві. Та 
здоровий глузд зазвичай бере гору і після досконалої 
перевірки, завжди можна визначити достовірність ін-
формації.

Терещенко Данііл. Було декілька разів. Коли були 
оновлені карантинні заходи, декілька інформаційних 
пабліків викладали недійсну інформацію, але потім 
просили вибачення за це.
Бордюг Єгор. Ні, бо я завжди звертаю увагу на дже-
рела інформації,     аналізую, чи не намагаються у 
мене викликати дуже позитивні або, навпаки, украй 
негативні емоції. Також важливо проаналізувати, 
чи дотримано у матеріалі баланс думок, чи наявний  
фактаж та чи немає оціночних суджень.

6)Ви особисто перевіряєте інформацію,  отриману з медіаресурсів?
Терещенко Данііл. Так. Я завжди перевіряю інформа-
цію, особливо яка стосується політики та економіки. 
Раджу теж перевіряти та мати пруфи на всю інформа-
цію, яка через вас проходить.
Бордюг Єгор.  Так, завжди. 

Якщо піддаю сумніву, то так. Також не зупиняюсь на 
одному джерелі, намагаюсь отримувати новини та 
читати контент різних ресурсів.

7)Чи вважаєте доцільним вдосконалюватися у сфері медійної грамотності?  Чому?
Терещенко Данііл. Моя думка, що треба вдосконали-
ти людські якості користувачів Інтернету, щоб уник-
нути близько 99% сучасних проблем. 
Бордюг Єгор.  Критично сприймати інформацію нині 
має вміти кожен. І потрібно, перш за все, визнати той 
факт, що інформація у медіа може і часто буває не-
правдивою та маніпулятивною. Тож для цього необ-
хідно підвищувати свій рівень медіаграмотності.

По суті, в основі медіаграмотності — модель, яка 
заохочує людей замислюватися над тим, що вони 
дивляться, бачать, читають. Критичне ставлення до 
інформації допомагає краще усвідомити потенційну 
маніпуляцію, а також зрозуміти роль мас-медіа і ЗМІ 
у формуванні громадської думки. Медіаконтент може 
нести небезпеку, і окрім того, що можна володіти не-
правдими даними, маніпуляції з інформацією  спро-
можні привести і до матеріальних втрат, і навіть до 
світових конфліктів. Тому, звичайно, удосконалюва-
тися у сфері медійної грамотності потрібно, більш 
того, варто це прищеплювати дітям ще зі шкільних 
років.
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 «Знаємо, шануємо, пам`ятаємо...» «Знаємо, шануємо, пам`ятаємо...»

Мужній, відважний і скромний…
       Тарас В’юн – випускник Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка 2005 року. 
Навчався на відділенні початкової освіти, отримав додаткову спеціалізацію «Вчитель інформатики».
Веселий (з дуже тонким почуттям гумору), добрий, відкритий, щирий, уважний, надзвичайно активний 
і відповідальний, надійний друг і просто прекрасна людина. Саме так характеризують Тараса викладачі 
закладу. 
     Хлопець відвідував колектив народного танцю, тому найперше привернув увагу до себе як клас-
ний танцівник. Згодом помітили веселу  вдачу студента, тож став учасником команди КВК «Нульовий 
варіант» педагогічного закладу. З радістю захищав честь улюбленого коледжу на численних фестива-
лях та конкурсах. 
      Педагогічну освіту вирішив отримати, крокуючи стопами мами та бажаючи отримати якісну освіту 
в сфері програмування. Допомогли йому в цьому наші викладачі. Вдячний всьому колективу за це. З 
особливою теплотою згадує Лисенко Тетяну Іванівну  (викладача інформатики) та Назарову Ольгу 
Дмитрівну (викладача педагогіки). Щиро дякує класному керівнику Деньзі Олександру Анатолійовичу 
за «батьківські» настанови та влучні напутні слова. Ірині Миколаївні Баздирєвій дяка за суперактивне 
та веселе студентське життя. 
     Одразу після закінчення коледжу був призваний на строкову військову службу (2005-2006 р.р.). 
Після  служби в армії працював дизайнером та адміністратором в одному з комп’ютерних клубів Кре-
менчука. Та події на Майдані не затримали довго хлопця на мирній території. Тарас був мобілізований 
у 2014 році на захист кордонів рідної землі. Отож Широкине, бої на Світлодарській дузі, Троїцьке, 
Дебальцівська операція, Попасна, Золоте – це лише невеликий перелік місць та операцій, де воював і 
відстоював території наш земляк. 
     Служить Тарас В’юн у 17-й  окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестуш-
ка. Наразі вже в статусі офіцера, керує окремим підрозділом взводу снайперів.  У 2018 році закінчив 
Львівську національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Має численні 
нагороди та заслуги за час військових подій на Сході держави, в тому числі орден «За мужність» ІІІ 
ступеня, який отримав особисто з рук Президента України Володимира Зеленського в 2019 році  за 
особисту мужність і самовідданість під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконан-
ня службових обов’язків. «Це не моя нагорода, це нагорода моєї мами і сестри... Близьких, які мене 
чекають, це складніше... Кожного, хто хвилюється за мене. Нагорода кожного з мого взводу, спасибі, 
що вони повернулися живі й цілі. Це нагорода мого тата за те, що він виховав мене таким,» - зазначив 
Тарас в одному із інтерв’ю.
        Пишаємося мужнім випускником і зичимо йому міцного здоров’я, удачі й мирного сонячного неба 
над головою!!! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає нашого земляка!!!
          Тетяна Литвиненко,
          редактор газети

Нагородження орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня, 2019 рік

На фото Тарас В`юн. На захисті рідної країни
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Дівчинка в червоному, або як за один день моє життя змінилося кардинально...
  Усім привіт! Мене звати Тетяна Огарь і я учениця наукового ліцею «Політ» (група Л-10Г).
             Навчатися в ліцеї «Політ» - моя дитяча мрія. Вже з 5-го класу я 
точно знала,  що хочу навчатися саме тут. Отож, старанно готувалася до 
вступу, дослухаючись до порад друзів, які вже тут навчалися, та мами, яка 
сильно хвилювалася за мене.
            Як зараз згадую закінчення 7-го класу. Літо. Однокласники насолод-
жуються канікулами та відпочинком, а я в цей час вчу математику та пишу 
диктанти. Часом хотілося все кинути і повернутися до безтурботного літа, 
та мрія рухала мене вперед! Вступні іспити не забарилися, було страшно, 
як ніколи. Та мої старання дали чудовий результат! Я – ліцеїстка! 
           Незнайома обстановка, нові вчителі та однокласники – все це викли-
кало певну стресовість, та я швидко адаптувалася. 8-й клас, як на мене, 
промайнув дуже швидко, але продуктивно.  Я взяла участь в олімпіаді з 
фізики, написала наукову роботу та захистила її.  
       Далі 9-й клас, знову нові однокласники, декілька нових предметів, 
мене обирають старостою, чесно кажучи я не здивувалася, адже вважаю себе  дружелюбною і контакт-
ною людиною,  намагаюсь прислухатися до думки кожного. 
          У лютому 2020 року, щойно я  приїхала з обласного конкурсу захисту наукових робіт, де отримала 
почесне ІІІ місце (науковий керівник Мельник А. А.), мене направили на збори активістів ліцею про-
голосувати за нового голову учнівської ради. Коли нас запитали «Хто хоче бути головою?», виявилося 
кілька бажаючих серед нас. Я, трохи вагаючись, також підняла руку.  Та коли прийшов час озвучити 
передвиборчу програму, я помітила, що в решти претендентів підготовлена промова на аркушах. Коли 
настала моя черга, я експромтом, нічого не вигадуючи і нічого не обіцяючи (бо не знаю чи дійсно я змо-
жу втілити ті чи інші речі), презентувала своє бачення подальшого розвитку закладу на рівні учнівсь-
кої молоді. «Якщо ми будемо дослухатися один до одного та працювати всі дружно, в нас все вийде» 
– говорила я. І, чесно кажучи, абсолютно не сподіваючись на перемогу, чекала результатів таємного 
голосування. 
           До речі, чому ж «дівчинка в червоному»? Того дня я була в яскраво червоній кофтині і для того, 
щоб якось себе позначити (бо нове обличчя), я написала на дошці «Огарь Тетяна», а поруч «дівчинка 
в червоному». Отже оголошення результатів.....і перемагає «дівчинка в червоному» для мене це було 
настільки неочікувано, що я навіть і повірити не могла. Тільки вчора я мріяла навчатися в стінах лі-
цею, а тепер мене обирають головою. Спочатку я не знала, що саме потрібно робити, потім в березні 
розпочався карантин, і я не змогла сповна «спробувати на смак» свою нову посаду. А зараз вже бере-
зень 2021 року, я учениця 10 класу, активна учасниця всіх проектів, які мені пропонують; беру участь в 
звичайних та онлайнових заходах ліцею. І, найголовніше, мені це дуже подобається, я майже кожного 
дня знаходжу нових друзів. 
          На останок я хочу побажати всім сміливо ставити собі цілі та досягати їх, не боятися перешкод 
та експериментів та пробувати себе в чомусь новому! Живіть активним життям, аби потім було, що 
згадати!
                                                                                                                                                    Тетяна Огарь,  
        учениця групи Л-10Г 

ліцею «Політ»




