


З прийдешніми святамиЗ прийдешніми святами

До  міжнародного дня танцю

У гармонії мелодії, душі та тіла

        День танцю – день усіх тих, хто не може залишатися 
на місці, коли чує музику. День тих, для кого  танець - це 
набагато більше, ніж просто вид мистецтва. Тих, хто всі свої 
почуття та емоції може виразити без слів. Адже танець – це 
не лише гарні рухи. Для танцюристів – це пульс, биття серця, 
це ціле життя. Мова танцю - єдина мова, якою можна спілку-
ватися з усіма. Це мова кохання, мова гармонії…
       Особисто для мене, танець – це інший світ. Щоразу, вихо-
дячи на сцену, я забуваю про всі негаразди. Охоплює почут-
тя свободи, задоволення від можливості самовираження… Я 
люблю танцювати тому, що танець для мене -  крила. Поки я 
танцюю – я вмію літати!
     У цей день особливу вдячність хочеться виразити тим людям, котрі надихають, пробуджують любов 
до танцю. Це керівники-хореографи. Адже шлях кожного танцюриста починався з учителя. Це люди, 
які мають силу… Силу відшукати потенціал та розкрити талант.
       Складно дібрати слова вітань для тих, чиє існування цілком складається з нескінченного яскравого 
свята… Для тих, кому випало на долю щастя перебувати в гармонії мелодії, душі та тіла. 
Прийміть найніжніші вітання з Днем танцю!
       Юлія Вакуленко,
       культорганізатор ліцею «Політ»
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Майбутнє книги – у наших руках
       Щоденно з нашого життя зникають речі, без яких, здавалося, ще зовсім нещодавно ми не уявляли 
комфортного існування. Згадаймо хоча б дискети, на які зазвичай поміщалося два-три короткі рефера-
ти. Години пошуку потрібної інформації в інтернет-центрі, завантаження на маленьку пластикову дис-
кету – і до уроку готовий! Декому пощастило мати вдома комп’ютер і принтер, а комусь ще потрібно 
було знайти місце, де надрукувати інформацію.
         Для сучасних учнів це звучить неначе казка, адже де ви зараз бачили 
носії інформації, на які поміщається два реферати? Та й друкувати щось не-
має потреби: усі завдання можна надіслати на електронну скриньку вчителя. 
Зникла необхідність в інтернет-центрах, адже інтернет завжди з нами в ки-
шені. На смартфоні можна знайти потрібну інформацію за лічені секунди, 
вийти на зв’язок із людиною з будь-якого кінця світу, відвідати урок, послу-
хати аудіолекцію чи аудіокнигу. Ми живемо в той час, коли немає потреби в 
дискетах, дисках, флешках, а іноді й у друкованих книгах…
       Та чи може трапитися так, що одного разу з нашого життя назавжди 
зникне такий культурний феномен, як книга? Чи вона завжди буде з нами? 
Відповідь далеко не очевидна.
        Книга за свою багатовікову історію пережила різні етапи розвитку й 
низку  революційних стрибків. Вони зазвичай були пов’язані з винаходом 
нового способу передачі книжкової мудрості. Спочатку це був папірус, пер-
гамент, згодом папір.
     На сьогодні традиційна книга активно витісняється електронною. Практично в кожного є гаджет, 
завдяки якому можна будь-де й будь-коли почитати або, частіше, послухати цікаву літературу на будь-
яку тему. Спілкуючись із молодим поколінням, можна частіше почути відгук про переглянутий фільм, 
серіал, аніж про прочитану книгу. Книга поступається в конкуренції з новими розвагами, які пропонує 
нам XXI століття. То ж у сучасному світі гостро постає питання: як потрібно популяризувати книгу? 
Чи, можливо, повністю перейти на мультимедійні ресурси, таким чином, рухаючись «у ногу з часом»?
       Новий стиль життя, де в кожного щохвилини дзвонить мобільний телефон, приходять повідомлен-
ня в соціальних мережах, сповіщення від різних додатків, неминуче породжує поверхневість у сприй-
нятті явищ, поспіх, невміння слухати, аналізувати, бачити головне. Чого не скажеш про читання книг. 
Читаючи, ми зупиняємо час, концентруємося, подумки проникаємо в інший світ, де для осягнення 
суті важливо не пропустити жодного слова. Тільки книга здатна змусити нашу увагу максимально 
концентруватися, пам’ять – розвиватися, а розум – аналізувати. Уява, що загострюється під час читан-
ня, сприяє виникненню у нашій свідомості нових ідей і відповідей; допомагає надавати нового змісту 
спостереженням, фактам, ідеям і переживанням; розширює кругозір і світобачення. І це ті самі якості, 
яких часто не вистачає сучасній людині. 
       Читання – незмінна пожива для нашого розуму. Але, виявляється, це ще й свого роду ліки. Британ-
ські нейрофізіологи дійшли висновку, що жодне заняття не розслабляє людину так, як читання книг. 
Душевний стан учасників експерименту за 6 хв прослуховування музики покращився на 61%, після 
чашечки кави – на 54%, прогулянка на природі допомогла на 42%, а відеогра чи фільм – всього на 21%. 
Найкращий результат показало читання: за ті ж 6 хвилин душевний тонус експериментальної групи 
зріс на 68%. Учений Девід Льюїс відзначив: «головне, що, захопившись змістом книги, людина розсла-
бляється й забуває про всі неприємні думки». 
      Сучасність пропонує так багато нових можливостей, що люди почали сприймати їх як даність. 
Те, що здавалося неможливим 10 років тому, зараз абсолютно буденно. Інколи навіть набридає, і ми 
вимикаємо інтернет з бажанням відпочити від нескінченного потоку інформації. Усе більше людей по-
вертається до незмінно прекрасного аромату нової палітурки, шелестіння сторінок і головне – повної 
зосередженості, яка так потрібна при спілкуванні з книгою.
        Дослідження фіксують помітне зростання соціального масиву, який не потребує книг, за їх даними 
70% дорослого населення задовольняється телебаченням. І все через те, що завдяки телебаченню люди 
значно економлять час. За 15 хв перегляду відео можна охопити інформацію, яку не прочитаєш за пів 
години! Таку тенденцію помітно і в бібліотеках. Частіше читачі приходять напередодні вихідних, пояс-
нюючи це тим, що серед тижня зазвичай не вистачає часу читати.
Що в такій ситуації може зробити бібліотека? Разом із популяризацією книги традиційними способа-
ми (книжкові виставки, виховні заходи, літературні полички й т.д.) варто впроваджувати нові методи 
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роботи з використанням соціальних мереж, виходити на інший рівень спілкування зі своїм читачем, 
працювати не лише стаціонарно, але й бути на зв’язку онлайн.
         Цього року наша бібліотека запустила в роботу власну Facebook-сторін-
ку, завдяки якій інформування та спілкування з користувачами стало ще 
швидшим і доступнішим. Щодня сторінка наповнюється корисною ін-
формацією: публікуються електронні книжкові виставки, рекомендаційні 
списки літератури, відеоролики про цікаві факти й події, анонси творчих 
конкурсів, інформація про відомих українських педагогів, науковців та 
митців, фотовиставки репродукцій картин, короткі огляди цікавих книг. 
Саме на сторінці соцмережі Facebook ведеться активне онлайн-спілку-
вання з користувачами бібліотеки, обговорюються події та заходи. Такий 
метод роботи помітно підвищив зацікавленість користувачів у читанні. 
      Читач XXI століття зовсім інший - з новим підходом до читання та новими потребами. Тож наша 
бібліотека не лише зацікавлює читанням сучасними методами, але й ділиться зі своїми користувачами 
секретами читання в сучасному світі. Наші бібліотекарі узагальнили декілька практичних рекоменда-
цій стосовно цієї теми:
1. Ведіть облік прочитаних книг. Так ви зможете відстежити прогрес і динаміку читання. Як тіль-
ки ви почнете записувати прочитані книги, у вас з’явиться азарт читати більше. У цьому допоможуть 
прості й дієві трекери читання.
2. Визначте свою мету на рік. При цьому враховуйте час на навчання, роботу, хобі, відпочинок; ра-
ціонально розподіліть час і свої можливості.  Для когось 20 книг на рік багато, а для когось і 100 - мало. 
Головне, поставити собі мету. Сама по собі наявність мети збільшує ймовірність того, що ви будете 
читати більше.

3. Установіть собі щоденний мінімальний обсяг читання. Наприклад, 20 
сторінок на день. Час, що раніше витрачався на перегляд соціальних мереж 
перед сном, можна витратити на читання.  Періодично підвищуйте планку, 
так день у день ви будете більше читати й менше витрачати часу на інколи 
взагалі не потрібний інтернет-контент.
4. Збирайте, зберігайте й купуйте книги, навіть якщо не плануєте прочитати 
їх відразу. Книги терплячі. Книги будуть дивитися на вас із полиць і німими 
голосами просити їх прочитати. І згодом ви їх прочитаєте.
5. Читайте в задоволення. Знайдіть книгу про те, що вам дійсно подобається. 
Не змушуйте читати себе популярну літературу, яку «повинен знати кожен». 
Читайте в задоволення, читайте для розваги! Обладнайте вдома затишне й 
комфортне місце для читання, приготуйте чай, обгорніть книгу в красиву об-
кладинку та своїми руками створіть закладку. Нехай читання стане приємним 
ритуалом кожного дня. 
6. Призначте дедлайн для завершення читання книги. Це своєрідна міні-обі-

цянка самому собі. А ще краще – дайте цю обіцянку публічно. Зробіть публікацію у фейсбуці чи інста-
грамі про те, що ви плануєте прочитати 5 книг за місяць. І самі не помітите, як це станеться.
7. Якщо у вас не вистачає часу на прочитання більш ніж 20 сторінок на день, паралельно слухайте 
аудіолітературу. Це можна робити дорогою на навчання чи роботу замість телефонної розмови. Якщо 
приділяти цьому заняттю годину на день, за два тижні можна прослухати книгу тривалістю 14 годин. 
За рік — плюс 20-25 книг.
       Якщо ви хочете читати більше, розвивати свій розум, пам’ять, увагу, уяву, перегляньте свої пріори-
тети й користуйтеся рекомендаціями вище.
Чи витіснять  медіаматеріали відомі форми друкованого кодексу – книгу, журнал, газету? Можливо.      
        Головна задача сьогодення – усвідомлювати й розповсюджувати інформацію про користь читання, 
популяризувати книги новими способами та не витрачати час на спокуси, які пропонує нам сучасний 
інтернет-простір. Навіщо читати, кожен вирішує для себе сам. Час для читання є в кожного, просто ми 
витрачаємо його на щось інше, часто не зовсім корисне й потрібне. Майбутнє книг – за нами. Адже 
тільки усвідомлення важливості книги самою людиною здатне зробити читання пріоритетним занят-
тям у сучасному світі.
         Бібліотекар ІІ категорії
         Людмила Гонтар
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10 фактів про Чорнобиль
        26 квітня вже 35 років минає з моменту Чорнобильської трагедії. 
600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчи-
щенні, отримали високі дози радіації. Серед учасників-ліквідаторів 
були й працівники коледжу: Дорошенко Валерій Петрович, Кова-
ленко Юрій Володимирович та Пухальський Павло Федорович. Ве-
лика шана та вдячність цим людям – відважним і відповідальним,  
сміливим і рішучим. Зичимо їм здоров’я на довгі роки!
     Учені постійно досліджують зону відчуження: історію, теперіш-

нє, майбутнє. Наслідки та зміни, які відбулися в навколишньому середовищі, вражають. Тож до вашої 
уваги кілька цікавих фактів про Чорнобиль.

1.Чорнобильська катастрофа настільки глобальна, що їй присвої-
ли 7-й рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій 
(INES). 
2. Місто Чорнобиль у другій половині XVIII століття було одним із 
головних центрів хасидизму, не поступаючись Умані за своєю зна-
чущістю. У кінці ХІХ століття населення міста становило понад 10 
тисяч осіб, із яких дві третини були євреями. У місті було близько 
10 синагог.
3. Потужний витік радіації «пофарбував» ліс поблизу Чорнобиль-
ської АЕС у яскраво-рудий колір. З того часу він називається «Рудий ліс».
4. 50 мільйонів кюрі – такий загальний викид радіоактивних матеріалів. Ця сума дорівнює наслідкам 

вибухів 500 атомних бомб, які в 1945 році скинули американці на 
Хіросіму.
5.Популяція й різноманітність видів у Зоні відчуження може конку-
рувати з найвідомішими заповідниками та національними парками 
світу. Коли люди поїхали з уражених радіацією територій, приро-
да швидко відвоювала назад свої володіння. Зараз у місцевих лісах 
можна зустріти ведмедів, видр, борсуків, ондатр, рисей, оленів, ко-
ней Пржевальського, вовків і інших рідкісних тварин, яких тут не 
бачили з початку 20-х років минулого століття.
6. А ще тут можна познайомитися з найбільшим прісноводним хи-
жаком цих місць - сомом. Зазвичай ці величезні рибини ховаються 

на дні річок. А в каналі охолодження ЧАЕС їх можна не тільки побачити, а й погодувати. Це ще один 
туристичний must-do в Зоні відчуження.
7. Про Чорнобиль уже зняли чимало фільмів. У 2019 році також вийшов міні-серіал «Чорнобиль» від 
творців «Гри престолів».
8. Культова група Pink Floyd презентувала у 2014 році кліп на композицію «Marooned», знятий у 
місті-привиді Прип’яті. 
9. Повний розпад останнього радіоактивного елемента на забруднених територіях (плутонію-239) до 
стану природного матеріалу відбудеться в 26486 році (через 24500 років після аварії).
10. Чорнобильська Зона відчуження стала образом у сюжетах книг та комп’ютерних ігор: «Counter-
Strike: Global Offensive (de_cache)», «S.T.A.L.K.E.R.», «Call of Duty 4: Modern Warfare».

      Декого сильно обурює, що зона відчуження 
стала для людей своєрідним атракціоном. Але 
те, якими люди приїздять сюди і якими їдуть 
назад, вражає. Мотивація, яка їх сюди привела, 
абсолютно неважлива. Важливо те, що вони ви-
везуть звідси: не кишені із сувенірами, а багаж 
знань і досвіду.
      Багато хто після поїздки говорить: «Те, що ми 
побачили, просто перевернуло наш світ». 
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Безпека та здоров’я на роботі
        Цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вище за цінність здоров’я та життя 
працівника.
     І їх захист потребує чималих зусиль, адже інколи людська діяльність пов’язана з небезпечними 
ситуаціями, особливо при виконанні службових обов’язків. Охорона праці є невід’ємною складовою 
забезпечення гармонійного розвитку суспільства, а збереження здоров’я та життя працівників зале-
жить від кожного, хто бере участь у трудовій діяльності. Тому важливо пам’ятати, що дотримання 
законодавства у сфері охорони праці, розвиток культури охорони праці в суспільстві стане запорукою 
збереження здоров’я працівників та найціннішого – людського 
життя.
     Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвіт-
нім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світо-
вої громадськості до масштабів проблеми, а також до того, 
яким чином створення та просування культури охорони праці 
може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому міс-
ці. Уперше він відзначався у 2003 році. 
      У 2021 році за рекомендацією Міжнародної організації пра-
ці девіз Дня охорони праці: «Передбачати, готуватися та ре-
агувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР». 
БЗР – це безпека та здоров’я на роботі. 
       Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих праців-
ників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про 
працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.
      У цей день більш ніж у ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги 
громадськості до невирішених проблем охорони праці.
    Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого су-
спільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. На підприємствах України 
впродовж 2020 року було зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П 
(пов’язані з виробництвом), що на 51,3% більше, ніж у 2019 році. Із них 3 054 – випадки гострого 
професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Гострі профхвороби 
склали за підсумками минулого року 46%  від загальної кількості нещасних випадків.
     Водночас, без урахування гострих професійних захворювань на COVID-19, кількість нещасних 

випадків зменшилася на 18,3% – з 4 394 у 2019 році до 3 592 у 2020-му. Кіль-
кість смертельно травмованих осіб зменшилася з 410 до 327 потерпілих, що 
дорівнює 20,2%.
     Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на ви-
робництві відбуваються саме тоді, коли знижується увага працівника. Це, як 
правило, відбувається наприкінці робочого дня, у кінці робочого тижня, рід-
ше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, 
правила техніки безпеки часто пишуться ціною здоров’я та життя праців-
ників.
      Формувати ставлення до безпеки та здоров’я потрібно з дитинства. З цією 
метою щорічно проводиться конкурс дитячого малюнка  «Охорона праці очи-
ма дітей»  для формування в підростаючого покоління серйозного ставлення 

до безпеки та особистої відповідальності на робочих місцях. 
        У цьому році Полтавщина представила понад 700 дитячих робіт на конкурсі дитячого малюнка, се-
ред яких 115 робіт від юних художників м. Кременчука та Кременчуцького району.  Серед переможців 
конкурсу – кременчужанка, восьмирічна Лідія Шевцова, яка посіла ІІ місце в першій віковій категорії.
        Одним із індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення, зокрема працюючого. За ста-
ном здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг 
валового внутрішнього продукту.

Кременчуцьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Полтавській області
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28 квітня 2021 року- Всесвітній день охорони праці.  
Всесвітній день, присвячений безпеці та здоров’ю на роботі. 

               Через пандемію COVID-19 уряди країн, роботодавці, працівники та населення в цілому зіткну-
лися з безпрецедентними викликами, пов’язаними з вірусом SARS-CoV-2 та численними наслідками, 
які він спричинив у сфері праці. Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений стра-
тегіям зміцнення національних систем безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), спрямованим на посилення 
життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням отриманих уроків і набутого 

досвіду в сфері праці.
          З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19 перетво-
рилася на кризу світового масштабу, вона спричинила глибокий вплив 
на всі сфери життя. Пандемія торкнулася майже кожного аспекту в га-
лузі праці – від ризику передачі вірусу на робочих місцях до ризиків 
щодо безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), що виникли внаслідок ужи-
вання заходів з ослаблення поширення вірусу. Зміщення в бік нових 
форм організації праці, зокрема масштабний перехід на дистанційну 
роботу, наприклад, створило багато можливостей для працівників, але 
викликало потенційні ризики щодо БЗР, зокрема психосоціальні ризи-
ки та ризики насильства.
      У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі при-
свячений залученню потенціалу елементів системи БЗР, визначених у 
Конвенції 2006 року про основи, що сприяють безпеці та здоров’ю на 
роботі (№ 187). У доповіді до Всесвітнього дня висвітлено питання 

про те, як нинішня криза демонструє важливість зміцнення систем БЗР, діяльності  служб безпеки та 
охорони здоров’я на роботі як на національному, так і на рівні роботодавців.
    Важливим та пріоритетним на сьогодні є створення стійких систем БЗР та інвестування коштів у 
них, для чого розробляються та реалізуються заходи щодо зменшення й попередження поширення 
COVID-19 на робочому місці. 
     У коледжі також розроблені ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ, спря-
мовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок ви-
явлення хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в навчальному 
закладі, ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ, про-
філактики та пом’якшення наслідків поширення СOVID-19 у навчаль-
ному закладі під час карантину. Постійно виділяються кошти на їх ви-
конання та проводиться контроль щодо їх дотримання (на запобігання 
СOVID-19 за 2020 рік виділено 207728 грн). 
    У роботі коледжу завжди є пріоритетним життя та здоров’я учнів, 
студентів та працівників.                                                                                       
   Шановні викладачі, учні, студенти та працівники коледжу, дотримуй-
тесь усіх протиепідемічних заходів і не хворійте, бережіть себе, своїх 
колег та друзів - це наша друга родина!

Наталія Зайцева,
інженер з охорони праці
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Мистецькі «теревені»: вплив мистецтва на психіку людини
     Про вплив мистецтва на життя й здоров’я людини, і не лише душевне, а й фізичне, відомо давно. 
Звичайно ж, найбільше зустріч із прекрасним діє на наш психологічний стан. Споглядання мистецьких 
творів допомагає зняти напругу, стрес, вивільнитися від тривоги, позбутися депресії. Справжнє мис-
тецтво гармонізує наш внутрішній світ, допомагає відновити душевну рівновагу. Недаремно психоте-
рапевти в усьому світі все більше застосовують у своїй практиці арт- і музикотерапію.
     Свою точку зору з цього приводу з радістю висловлять учасники нашої бесіди.

1.Що таке мистецтво?
    Мистецтво - це витвір 
талановитої фантазії, ін-
телекту й мудрості. Навіть 
якщо митцем є дитина.  
Можливо, у душі кожно-
го дорослого генія зали-
шається щось дитяче.

Мистецтво - це вид діяльності, 
що полягає у відображенні 
навколишньої дійсності через 
її суб’єктивне сприйняття з 
певним рівнем і виглядом май-
стерності. 

2.Як Ви вважаєте, чи впливає мистецтво на психіку людини? Якщо впливає, то як саме?
   На психіку впливає все. Те, що примусило за-
мислитися, вберегло від негативу, і є мистецтвом. 
А от якщо навпаки - зробило агресивним, забло-
кувало мислення й самокритику - це сурогат, під 
якими б привабливими та правильними ідеями він 
не маскувався.
    Але мистецтво залежить не тільки від творця, 
а й від другої сторони: глядача, слухача, читача. 
Вони також повинні мати неабиякий рівень, щоб 
сприйняти шедевр і відрізнити від підробки. Але 
боюся, слова поета «Пусть другой гениально игра-
ет на скрипке, но ещё гениальнее слушали вы» уже 
не про нас, не наша це історія...

    Звісно. А саме це пов’язано зі сприйманням 
і сприйняттям. Будь-яке мистецтво сприймається 
органами чуттів, але сприймається саме мозком 
по- різному, і це вже пов’язано з його фізіологією. 
Якщо говорити про осмислення, маю сказати, що 
є великий зв’язок із вихованням людини, її жит-
тєвим досвідом, і від якісного складу  життєвого 
досвіду залежить те, як буде той або інший твір 
мистецтва сприйнятий, усвідомлений. Говорячи 
про виховання, сприйняття й осмислення твору 
мистецтва стосується відношення до того чи ін-
шого об’єкту, його сюжету. Кожна свідомість різ-
на, відповідно різні елементи твору підлаштовує 
під різні категорії й інтерпретує по-різному. Хоча, 
є певні закономірності тлумачень, які суспільно 
склалися. 
      На нас усе впливає різним чином, усе, що є 
в об’єктивній дійсності: і квіти, і трави, і сонце, 
красиві будинки й гарні люди, незвичайні твари-
ни тощо, але вплив цей поточно випадковий. А 
художник, чи будь-який митець, вибирає конкрет-
ні предмети впливу, аби у глядача створити пев-
ний  спектр почуттів.

3.Чи відоме Вам поняття «синдром Стендаля»? Чи доводилося в житті з цим поняттям 
стикатися? Розкажіть про це, будь ласка.

     Звичайно, мені відомий «синдром Стендаля». 
До того, як почали «оптимізувати» зарубіжну лі-
тературу, скорочуючи години й «викидаючи» цілі 
епохи, напрями, не кажучи про окремих пись-
менників, цей француз був одним із центральних 
авторів. . Його знаменитий синдром - це надвра-
ження, що межує з фізичним розладом, від спогля-
дання шедевру. Стендаль знепритомнів, побачив-

      З цим поняттям стикався в літературі. Але 
такого явища не бачив ніколи. Психіатри вважа-
ють це певним психічним розладом. Хоча я при-
пускаю, що це стається у дуже чутливих людей, 
у яких є схильності до психічних уражень і які  
мають низький поріг певних відчуттів. 
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ши прекрасну картину.
     Не можу бути впевненою в інших людях, тому 
говоритиму тільки про себе. Я не непритомніла 
від краси та чарівності мистецтва. Але я з тих 
людей, у яких від досконалості та чужої добро-
ти підступають сльози. Погодьтеся, доброта - це 
також мистецтво, причому все більш рідкісне. Не 
соромтеся сліз , коли вони від хорошого, а не від 
злості та безнадії.

4.Розкажіть, будь ласка, про методи арт-терапії. Порекомендуйте нашим читачам 
оптимальні варіанти.

   Про арт-терапію маю досить умовне уявлен-
ня. Але є власний досвід лікування мистецтвом. 
Якщо імена Моцарта, Бетховена, Баха та інших 
подібних  не стали для вас стовідсотковим «він-
тажем», слухайте їх твори у сучасній: рок -, техно 
-  та  іншій обробці.
     Якщо цих «мастодонтів» у якості «співавторів» 
сприймають музиканти двадцять першого століт-
тя, ці пани «вічні».

Арт-терапія - це не тільки сприймання мистецтва, 
але і його створення. Існує дуже багато методів 
арт-терапії. Загалом, це просто чуттєвий процес, 
який дає найбільше задоволення. Це може бути й 
перегляд фільму, і спонтанне інтуїтивне створення 
якогось неймовірного живопису, і  похід до театру, 
будь-що, що може бути у Вашому культурному до-
звіллі... Головне, щоб це було Вам до смаку, і Ви 
собі не відмовляли в цьому. Ніщо не оздоровлює 
душу і тіло так,  як улюблена справа.

5. Яку роль мистецтво відіграє в розвитку дітей?
      На жаль, для наших дітей створений такий світ, 
що вихованню мистецтвом (справжнім) навряд чи 
є місце. Немає місця духовному (не матеріально-
му, його також не можна виміряти у кіло - , мега 
- та інших байтах) там, де жорстка конкуренція та 
постійний поділ на «потрібне» і «непотрібне». А 
мистецтво, крім краси й духовності, не дає нічого 
(слова не мої, але з ними погоджуюся). Ні в яко-
му разі не звинувачую дітей. Умови їм створюємо 
ми, дорослі.
    А учням і студентам хотілося б сказати: чи-
тайте наукову фантастику. Це й арт-терапія, бо 
художня література, це й повна картина світу, - на 
жаль, наша освіта такої не дає, - і погляд у май-
бутнє... Хочу вразити фактом: дистанційну освіту, 
тотальне тестування й «сортування» людей Айзек 
Азімов описав у повісті «Фах»(«Профессия»). 
Ви спитаєте: « І що з того?». Відповідаю. У 1953 
році. Не знаю, як ви, але я була вражена.

Образотворче мистецтво дає дитині можливість 
пізнавати кольори, різні будови й форми, допом-
агає розвивати творчі здібності, різні види уяви, 
пам’ять, спостережливість і зосередженість уваги, 
формує почуття естетики. 
Музика сприяє розвитку мови й емоцій. Танець ро-
звиває супідряднення  рухів тіла, а спів покращує 
всі аспекти мовлення, виправляє недоліки вимови. 
Недаремно дітям співають колискові. Література 
розвиває емоційний інтелект, сприяє соціалізації 
й формує систему цінностей, слугує утворенню 
пізнавальних навичок, пізнання світу. Хороші каз-
ки створюють позитивне світобачення та прибор-
кують дитячі страхи.

                                                         Лариса Самусь  
викладач зарубіжної літератури, 

російської мови та педагогічної риторики

                                        Антон Богачов,
    студент групи У-31
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 Особистість Особистість

Мереживо життєвої  долі ювіляра
        2 квітня 2021 року відсвяткував свій прекрасний 65-річний ювілей шанований всіма педагог, відда-
ний своїй справі викладач суспільних дисциплін нашого закладу, викладач-методист, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії – Володимир Григорович Каменський.
       Доля Володимира Григоровича мережана нитками любові до своєї професії, добра й щоденної пра-
ці задля процвітання улюбленого навчального закладу, мудрості й справедливості в ставленні до своїх 
колег та учнів, невичерпної сили й енергії, які він вкладає в розвиток юних особистостей.
Непомітно минуло 44 нелегких, але таких творчих, незабутніх, наповнених любов’ю до дітей, до улю-
бленої справи, літ учительської праці. Великий життєвий і педагогічний досвід у надзвичайно скром-
ного й відданого рідному коледжу викладача, який уже 32 роки живе проблемами й досягненнями 
навчального закладу.
     Дитинство. Народився ювіляр 2 квітня 1956 року на Київщині в селі Тарасівка Переяслав-Хмель-
ницького  району. Тут закінчив 8-річну школу, потім Переяслав-Хмельницьке педагогічне учили-
ще (нині Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а  
педагогічне училище перевели наразі до м. Біла Церква). Переяслав – це місто-музей. Недарма у 2020 
році тут зареєстрували національний рекорд – найбільша кількість музеїв на душу населення. Усі вони 
об’єднані в Національний історико-етнографічний заповідник. Тож таке історичне місто мало певний 
вплив на формування особистості Володимира та викликало неабиякий інтерес з дитинства до історії. 
     Дитячі захоплення. Який же справжній хлопчисько без любові до футболу? 12 років присвятив Во-
лодимир цій грі й отримав чудову фізичну підготовку. Команда, за яку він грав, достойно представляла 
себе на обласному рівні. Заняття  легкою атлетикою - біг на середні та довгі дистанції в шкільні роки – 
й гра в шахи теж формували чудові риси характеру: наполегливість при досягненні мети, витривалість 
і силу. З часом усі ці вміння знадобляться майбутньому педагогу під час служби в армії. Навчання в 
школі Володимиру давалося легко. За всі 8 років навчання старанний учень отримував похвальні листи. 
Вважає перевагою те, що навчався в комбінованому класі, де, наприклад, урок математики одночасно 
проходив для учнів двох вікових груп, тож матеріал, який доводилося сприймати разом із старшими 
учнями, мимоволі вкладався в голови допитливих молодших учнів. Улюбленими предметами в шкіль-
ні роки були математика, історія, алгебра, геометрія, фізкультура. Володимир Григорович упевнений, 
що сільські школи та сільські вчителі дають чудові знання. Дякує своїм педагогам за наставництво та 
науку. Цікаво, що зі спортом по життю крокував хлопець з дитинства.  Оскільки, починаючи з 5 класу, 
довелося ходити до школи в сусіднє село за 7 км, пересування велосипедом та пішки на таку відстань 
стало звичною справою. Транспорт для підвезення учнів з’явився лише у 8 класі.  Уже навіть після 
закінчення  школи юнака запрошували брати участь у змаганнях з бігу.
   Кар’єра. Одразу після закінчення педагогічного училища працював в Дуліцькій середній школі 
Сквирського району Київської області вчителем початкових класів, вихователем групи продовженого 
дня, учителем фізичного виховання. Потім 2 роки служив в армії. Після армії навчався в Київському 
державному педагогічному інституті імені О. М. Горького. 
   Після закінчення інституту отримав запрошення очолити Денисівську 8-річну школу Переяслав-Х-
мельницького району, де успішно пропрацював директором протягом 4 років. У цій школі необхідно 
було відновити  опалення. І завдяки мудрості й справедливості в ставленні до своїх колег та вихован-
ців, невичерпній силі й енергії в зміцненні матеріально-технічної бази школи та завдячуючи великій 

Каменський 
Володимир Григорович

Каменський В. Г. 
З однією із улюблених груп
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 Особистість Особистість

Під час онлайн-зустрічі 
випускників -2021 Під час проведення ІІ етапу 

Усеукраїнської олімпіади з 
правознавства

великій підтримці колег зробили ремонт, опалення. Денисівська школа посіла почесне ІІІ місце в рай-
оні, а згодом – і перше. З часом зазвучала на обласному рівні.
      Одружившись, Володимир Григорович переїздить до Кременчука і, починаючи з 1989 року й до-
нині, самовіддано працює в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка викладачем 
суспільних дисциплін.  Завдячує Гальченку Івану Васильовичу за таку надану можливість. 
     Отож, цікаве та насичене життя склалося у Каменського Володимира Григоровича. Він подолав 
педагогічний шлях довжиною в 44 роки, з яких 10 років пропрацював вчителем, 4 роки директором 
школи й цілих 32 роки – викладачем суспільних дисциплін. Працюючи викладачем, два роки очолював 
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Ерудит» (2010-2011 р.р.).
       За весь період роботи в коледжі довелося бути класним керівником дев’яти груп: п’яти  ліцейних і 
чотирьох коледжних.   «Діти надзвичайно талановиті, з ними приємно працювати, відчуваєш, що й сам 
ростеш разом з ними», - зазначає викладач. На те, що робота Володимиру Григоровичу в задоволення, 
вказують і численні відзнаки педагога: грамоти Міністерства освіти і науки, обласні відзнаки, більше 
20 його вихованців стали призерами й переможцями численних олімпіад і конкурсів МАН. 
     Наставники. Володимир Григорович Каменський упевнений, що життєву мудрість і знання необ-
хідно черпати у своїх наставників. Їх у педагога було декілька. У спорті - шкільні вчителі фізкультури, 
які вміли вмотивувати та зарядити життєдайною енергією. І досі спорт важливий у житті виклада-
ча: обов’язкова ранкова дихальна гімнастика - ось, що створює щоденний гарний настрій. Спільнота 
друзів-однодумців також підтримує педагога та не дає схибити на шляху до здорового способу життя. 
     Завдячує Володимир Григорович і шкільному вчителю історії Бідюку Василю Федосійовичу, який 
одночасно був і класним керівником, і прекрасним істориком, що давав чудові знання. Навчав аналізу-
вати інформацію, висловлювати власну думку, наводити аргументи, розуміти причинно-наслідкові 
зв’язки та виховував у дітях справжніх патріотів своєї держави. Його уроки були цікаві, насичені, не-
стандартні .
      У педагогічному училищі був викладачем історії колишній військовий моряк, який у роки війни слу-
жив на флоті – Олексій Кирилович. Чудово не тільки викладав історію, а й іще формував у студентів 
високі людські якості.
    Ці люди допомогли в становленні Володимира Григоровича як учителя історії. Багато друзів у той 
час закінчували відділення фізичної культури Черкаського педагогічного інституту. Були такі думки й 
у Володимира Григоровича, та переважила історія. Велику роль у цьому відіграли улюблені вчителі.
    Колеги люблять, поважають і шанують Володимира Григоровича. Адже він - талановитий, розумний, 
толерантний, життєрадісний і людяний педагог.

Вітаємо Вас іще раз із ювілеєм, шановний Володимире Григоровичу!
    Здоров’я вам міцного на многії літа, родинного тепла й затишку! Бажаємо зберігати творчий ритм, 
отримувати задоволення від життя. Хай доля й надалі буде щедрою й прихильною до Вас, шановний 
ювіляре!

11



 Знаємо, шануємо, пам`ятаємо... Знаємо, шануємо, пам`ятаємо...

 Володимир Дядченко: «Нам нема чого боятися, ми на своїй землі!»
       Продовжуємо гортати сторінки історії коледжу, які, як виявляється, міцно пов’язані з війною на 
Донбасі. Чимало наших зовсім юних випускників, які мають люблячі родини, на яких із нетерпінням 
удома чекають дружини з дітьми, пішли добровольцями на війну, аби ми з вами могли спокійно спати. 
Вдивляючись у їхні обличчя, вслухаючись у розмову (не з усіма вдалося поспілкуватися віч-на-віч, 
адже вони зараз «там»), розумієш, що перед тобою справжні герої – сміливі, відважні, сини-патріоти 
своєї землі… 
      Один із них - Володимир Дядченко – випускник педагогічного коледжу шкільного відділення 2006 
року, нині захисник України. Володимира чудово пам’ятають викладачі (Болотіна Марія Петрівна – 
класний керівник, Баздирєва Ірина Миколаївна), із посмішкою на обличчі говорять про хлопця одно-
групники (Оксана Олександрівна Морозова). Адже Володя дуже товариський, веселий, відповідаль-
ний, вихований та уважний. Був активним у позакласній роботі коледжу: співав у хорі, грав у ансамблі, 
відстоював честь закладу в складі першої хлоп’ячої  команди КВК. Так само, із вдячністю, Володимир 
Дядченко згадує педагогічний колектив закладу й дякує абсолютно кожному з викладачів за те, що 
сіяли в душах студентів зерна доброти та любові, відкривали перед ними світ нових цікавих знань. 
Закінчивши педагогічний коледж та отримавши спеціалізацію «Вчитель інформатики»,  навчався в 
Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на природни-
чому факультеті. Одночасно працював учителем початкових класів і біологом у рідній Лобачівській 
школі Решетилівського району.
      На церемонії святкування Дня коледжу 2015 року Володимир Дядченко, разом із іншими трьома 
випускниками-атовцями, був нагороджений премією «Гордість коледжу».
       Потім була строкова служба. Після служби продовжив крокувати педагогічною нивою та працював 
у професійному технічному училищі викладачем інформатики та керівником виробничого навчання.
      У 2010 році підписав контракт зі Збройними силами України й до цього часу  захищає кордони рід-
ної землі. Служить у морській піхоті військово-морських сил. Воював на різних фронтах. Нещодавно, 
6 березня, повернувся з Горлівки. Перебуваючи під Горлівкою, дізнався, що за 30 км від нього служить 
одногрупник із педагогічного коледжу - Ярошенко Сергій (командир роти). Коли Сергій дізнався, що 
Володимир зовсім поряд із ним, сказав, що готовий будь-якої миті прийти на допомогу. Володимир 
дякує долі за цю зустріч, саме в таких умовах відкриваються справжні людські якості.
      Чимало населених пунктів Східної України відстоював із побратимами Володимир. Серед них: Гор-
лівка, Красногорівка, Мар’янівка, Новоселівка, Новоселівка Друга, Курахове, Гранітне, Новгородське 
(Нью-Йорк), Станиця Луганська та ін.
    Під час розмови з цим сміливим та патріотичним чоловіком відчувається його сильний дух. Воло-
димир запевняє: «Усе буде добре, на своїй землі сама земля допомагає. ДАП доказав, що нам немає 
чого боятися! Наша козацька незламність і любов до Батьківщини дуже допомагають у бою й ведуть 
до перемоги!»
     А нашим студентам та учням Володимир бажає вірити у свою Батьківщину, захищати її і ні в якому 
разі не цуратися!!! 
     Тож побажаймо Володимиру якомога швидше повернутися з перемогою додому цілим і неушкодже-
ним. Адже вдома на нього чекають дружина й синочок, ну і, звісно, любляча коледжна родина!
      Тетяна Литвиненко,
          редактор газети

Студентські роки 
чудові

Участь у команді КВК Під час вручення  премії 
«Гордість коледжу»

12



13

Пам’ять героїв стукає в наші серцяПам’ять героїв стукає в наші серця

Герої завжди поміж нас
До слова слово, наче вишиванку, 

В народну пам’ять золоті стьожки 
І кожне покоління на світанку 

По них життя рівнятиме стежки.
      Тисячі історій, тисячі людських життів, тисячі нових зірочок на українському небосхилі, тисячі 
героїв! Сьогодні ми поговоримо про героя, іменням якого названа одна з вулиць у Кременчуці – це 
відважний, сміливий, відчайдушний та справедливий кременчуківець Ігор Сердюк. 
       Кожен із героїв, як і ми з вами, мав свою сім’ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії та не-
відкладні справи. Але поклик їхньої душі повів їх на боротьбу за вільну, демократичну, чесну Україну.
18 лютого 2014 року під час протистояння в Кріпосному провулку в урядовому кварталі в центрі 
Києва вбито трьох учасників революції Гідності. Серед полеглих Героїв був 44-річний Ігор Сердюк 
із міста Кременчук. Яскрава, непересічна особистість. Вільний духом бунтар-революціонер у мазе-
пинці з тризубом і татуюванням Че Гевари на грудях… Ігор виріс у патріотичній українській родині. 
Батько, Микола Петрович – завзятий, емоційний український націоналіст. Син був більш розсудливий 
та поміркований. Батьки пригадують, що коли Ігор із родиною приходив до них у гості, то завжди 
із самого порога голосно вітався: «Слава Україні!»За спогадами близьких, мав загострене відчуття 
справедливості. Був співчутливим, щирим і відкритим, готовим завжди прийти на допомогу. З початку 
90-х років Ігор був учасником патріотичних мітингів у Кременчуці, активно включився в боротьбу за 
відродження українського прапора.  Працював свого часу звукорежисером на «Відкритому радіо». Се-
ред головних захоплень Ігоря – музика. Вона мала велике значення та вплив у його житті. Природно, 
що, будучи бунтарем за натурою, Ігор і музичні смаки мав відповідні. З молодості це був радянський і 
пострадянський музичний андеграунд, звичайно, рок як музика свободи й символ спротиву системі. До 
Києва Ігор Сердюк поїхав одразу після розгону студентів 30 листопада. Його рішення бути на Майдані 
підтримувала донька Олександра, яка сама на той час була студенткою. На Майдані Ігор Сердюк буду-
вав і охороняв барикади, переважно чергуючи по ночах. Іноді разом із побратимами по сотні охороняв 
майданівців під час виходів на різні акції. Виконував функції прапороносця, тож його часто можна 
було побачити з прапором самооборони в руках.Останнім днем життя Героя стало 18 лютого 2014 року. 
Того дня зранку тисячі людей рушили мирним маршем до Верховної Ради, але дорогу їм перекрили 
кордони беркутівців. Ігор ішов із прапором.
Ігор Сердюк загинув близько 13-ї години 18 лютого на розі Кріпосного провулку та вулиці Інститутсь-
кої. За офіційними даними ГПУ, Ігор Сердюк був убитий свинцевою картеччю з рушниці «Форт-500». 
У Героя залишилися донька Олександра, дружина Ірина, батьки. Дружина Ігоря померла в 2019 році 
від раку, так і не дочекавшись жодного покарання для вбивць свого чоловіка. Вони були однокласника-
ми, понад 20 років прожили в шлюбі. Іра приїжджала до чоловіка на Майдан, разом вони зустріли там 
новий 2014 рік…
     З 2016 року вулиця Жовтнева в Кременчуці носить ім’я Героя України Ігоря Сердюка. З метою увіч-
нення подій Революції Гідності, вшанування подвигу Героя Небесної Сотні – Героя України – Ігоря 
Сердюка, стимулювання учнівської, студентської молоді, молодих учених до громадської, національ-
но-патріотичної, волонтерської, самоврядної діяльності, тощо, рішенням Полтавської обласної ради 
від 12 липня 2018 року №764 засновано стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря 
Сердюка.20 лютого 2020 року на розі вулиці Небесної Сотні та вулиці Ігоря Сердюка на будинку № 
21/35 під час меморіальних заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, було відкрито 
меморіальний барельєф Ігорю Сердюку. 

      Ми закликаємо вас знати й 
пам’ятати наших  героїв. Хай 
пам’ять про них згуртує нас, дасть 
нам силу та волю, мудрість і нас-
нагу для зміцнення нашої держа-
ви на рідній землі. Вони згасли, як 
зорі…

Ігор Сердюк на Майдані. На чергуванні наМайдані.
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Олег Навер:«…плисти за течією - неоптимальна стратегія в грі під назвою Життя!»
      Усім привіт! Я Навер Олег, учень групи Л-10В наукового ліцею «Політ». 
Про вступ до ліцею «Політ» я почав думати у 8 класі, коли не на жарт захо-
пився олімпіадним програмуванням. Основною причиною стало найбільше 
в Україні ком’юніті інформатиків, яке було сформоване в цьому навчальному 
закладі ще досить давно. Також, що приховувати, неймовірне враження на 
мене справило ще й те, що на Міжнародну олімпіаду з інформатики (далі  
IOI) 2019, у відборах до якої я брав участь неофіційно, пройшли аж 4 кремен-
чуківці. Та перехід до ліцею «Політ» - не така вже й проста справа, особливо 
в моєму випадку, адже родом я з Ужгорода, що за 1000 кілометрів від Кремен-
чука. Тож наважитися на цей рішучий крок я так і не зміг, почавши навчання 
в 9 класі УЗСШІ. Але з початком нового навчального року я зрозумів, що, не 
спробувавши зараз, буду ще довго жалкувати, тому 11 листопада 2019 року я 
став учнем нашого ліцею. Вступити посеред року мені вдалося завдяки реко-
мендації Мельника В.І., своїм неабияким досягненням на олімпіадах з мате-
матики (2 диплом IV етапу) та інформатики (1 диплом IV етапу) та складанню 
екзаменів з математики та української мови на максимальний бал. Я довго 
хвилювався, як на це відреагують мої майбутні однокласники, та, на щастя, 

переживання були марними.
         Минуло півтора року... і я жодного разу не пожалкував про своє рішення! Весь цей час у мене були 
прекрасні умови для підготовки до олімпіад з інформатики, завдяки чому я здійснив свою, здавалося, 
недосяжну мрію: став учасником (у подальшому й призером) IOI 2020, яка повинна була проходити в 
Сингапурі, та через пандемію була проведена онлайн.
         Що ж з приводу 2021 року? Тут усе значно цікавіше. Багато хто вважав, що потрапити на IOI 2021, на 
яку відбирають за результатами відбірково-тренувальних зборів, не складатиме для мене значних труд-
нощів. Та я не був одним із них, адже не відзначаюся особливою впевненістю в собі. Я став абсолютним 
переможцем Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2021. Ви, певне, скажете: «Що?? Хіба не мало це 
додати впевненості в собі?». Та все не так просто. У програмістів є досить дивна прикмета: переможець 
Всеукраїнської олімпіади не проходить на IOI. Так, звучить абсурд-
но, але ця закономірність простежувалася більше 3 років. Забігаю-
чи наперед скажу, що пройти на IOI 2021 мені вдалося без абияких 
труднощів, та всьому, що пов’язане з цим, як мені вдалося довести, 
міфом, я б без сумніву віддав 1 місце у списку найяскравіших вра-
жень цього року.
     Наостанок хотів би сказати одне: ніколи не бійтеся виходити і з 
зони комфорту, адже завжди плисти за течією - неоптимальна стра-
тегія в грі під назвою Життя!

     P. S. На момент, коли квітневий номер готувався до 
друку, нам стало відомо, що завершилась Балтійська 
олімпіада з інформатики (Baltic Olympiad in Informatics 
2021).

    Офіційні результати: 
Олег Навер – золото; 
Максим Тур, Артем Фомюк – срібло; 
Тихон Гришечкін, Юлія Татарінова, 
Ілля Колісник – бронза. 
   Вітаємо наших ліцеїстів та їхнього тренера – Вален-
тина Івановича Мельника!




