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Моя ліцейно родино, незважаючи, що з 24-того лютого ми в іншому вимірі, ми 

до та після, але ми залишилися нами, зі звичними  цінностями, життєвими переконан-
нями й напрямками  роботи, а ще  традиціями,  які дають  відчуття стабільності, особ-
ливо тоді, коли з-під ніг вибита земля. Традиціями турботи, 
підтримки, руху вперед, об’єднання, спільнодії.  Ми з вами, 
діти, учителі, батьки, випускники, з 2-го дня війни зустрілися 
на «Марафоні єдності», пункті волонтерства, центрі віднов-
лення для дітей-переселенців та їхніх батьків,  брали участь у 
конкурсах, творчих змаганнях, різноманітних тренінгах та ін-
ших заходах. Ми стали якісним та надійним тилом на своєму 
фронті. Ми заснували стільки ініціатив! Разом! Я пишаюся 
тим, що працюю в колективі з сильною і дієвою громадянсь-
кою позицією, на який, як ніколи, рівняються наші учні та 
учениці.  Хочу, щоб кожен усвідомлював, що власним прикла-
дом ви виховуєте небайдуже, ініціативне, активне українське 
майбутнє. Хочу, щоб розуміли, скільки ми всі разом зробили,  
наскільки це важливо і скільки можемо ще!  Тож не втрачай-
мо свого запалу та життєдайної енергії! Не опускати крил – 
важливо!  Дивитися  в одну сторону – важливо! Не зраджува-
ти себе  – важливо!  Бути разом – важливо! 

Ольга Григорівна Шаповал,  
заступник директора з навчально-виховної роботи в ліцеї 

 
«Художники дитячих мрій» – саме так підписана група в 
одному з месенджерів, де об’єдналися учні й учениці, а 
також випускники, щоби створити ілюстрації за аудіощо-
денником дітей-переселенців, які 
займаються в центрі відновлення. 
Це ще одна ініціатива останнього 
часу нашого закладу, яка об’єднує й 
надихає. А в цьому і є сенс спільної 
діяльності – зібрати разом якомога 
більше людей. Користуючись наго-
дою, дякую всім, хто долучився до 

корисного починання. Завдяки такій великій кількості відгуків 
із бажанням допомогти відчуваєш себе в команді. І хочеться не 
зупинятися!.. 

Максим Миколайович Моклоков, випускник ліцею 2012 року,  
адміністратор ЦВ «Повертаємо в життя»,  

керівник хореографічного колективу ліцею 

Разом у майбутнє 
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Чесно кажучи, я не уявляв, яке значення для мене матиме за-
прошення до центру відновлення. Співпраця  в ньому виявилася 
цінним досвідом, хоча спочатку не розумів свого місця й потре-
би тут. Сьогодні дуже вдячний своїй команді та тим дітлахам, 
які приходили щодня, надихали нас прокидатися щоранку зно-
ву й знову, іти далі! 

 

Михайло Юренко, Л10-В 

 
Центр для мене – тепле й затишне місце для адаптації ді-

тей-переселенців у цей непростий час. Саме тут працює неймові-
рна команда волонтерів, яка дарує дітям свою любов та повертає 

їх у безтурботне дитинство. Мені 
дуже пощастило стати частиною 
цього колективу. За два місяці ми 
не тільки зазнайомилися як із ко-
мандою, так і з дітьми, але й стали 
справжньою родиною. У нашій сі-
мейці є назва, девіз, танець, тради-
ції, які придумали самі діти. Наш 
щодень наповнений позитивними емоціями, теплом та друж-
ньою атмосферою… Найголовніше, що всі відчувають себе, як 
удома! Я безмежно щаслива бути корисною! Саме це мені до-

дає неймовірних сил та мотивації. 
P.S. А ще Ольга Григорівна каже, що я була б гарною вчителькою)) 

Ярина Чуб, Л10-А 
 

Усім привіт! Мене звати Ліза. Я закінчую навчання  в ліцеї 
«Політ». Майже два місяці тому я дізналася від знайомого 
про роботу центру для внутрішньо переміщених дітей. Ма-
ючи мрію попрацювати в таборі, саме тут спробувала свої 
сили в роботі з дітьми.  
Перший день був дуже насиченим. Не можу сказати, що 
швидко звикла до дітей, але надалі вони дарували мені не-
забутні емоції. Хочу вирізнити стосунки всередині команди 
центру. Я отримала корисні навички комунікації з людьми, 
навчилася працювати з колегами в тандемі та знаходити 

спільну мову як із дорослими, так і з дітьми. Я впевнена, що цей досвід стане в нагоді в май-
бутньому, незважаючи на вік моїх вихованців. 

Місія, яку виконує центр, благородна. Я вдячна за надану можливість допомогти малечі 
абстрагуватися від реалій сучасного світу та згадати, що вони все ще діти, які мають гратися 
та забувати про жорстокість. Психологи, які працюють пліч-о-пліч із нами, наші колеги, за-
побігають появі психологічних травм унаслідок пережитих потрясінь.  

Дякую золотим людям, які зробили можливим забути дітям про війну й жити щасливо. 
Ліза Пащенко  

Разом у майбутнє 
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 Ви дорослі, красиві, натхненні, Кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте си-
ницю у жмені, Хай вас кличуть удаль журавлі… 
 Ось і настав радісний і водночас сумний день - прощання з ліцеєм. Ви залишає-
те затишні класи та гомінкі коридори, щирих друзів і своїх муд-
рих наставників. Попереду – незвідана дорога. Не забувайте, 
що ви вчилися для того, аби розум і серце віддавати людям, 
країні, що зростила вас. Не заплямуйте доброго імені свого!   
 Ви – майбутнє нашої країни, від вас залежить, якою стане 
Україна. У нас з вами попереду довга й важка  путь випробу-
вань і викликів часу, у якому живемо, але, здолавши все, ми 
станемо найсильнішою нацією, найпрогресивнішою країною, 
наймогутнішим народом. І це майбутнє у ваших руках, серцях і 
головах! Ваш потенціал урятує наше прийдешнє!  
 Вірю в кожного з вас! Бажаю вам знайти себе, досягнути 

всіх цілей та втілити всі мрії, а головне – завжди залишатися 

людиною, бути вдячними й пам’ятати про свій щасливий старт 

з ліцею «Політ»! 

Малюк Юлія Валентинівна 

Вітальне слово 
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Дорогі мої, група 
Л11-А, майбутнє нашої 
мальовничої України!  

 
Якщо уявити на 

мить, що думки справді ма-
теріалізуються, а бажане 
колись здійсниться, то пом-
ріймо про майбутнє Украї-
ни. Наша країна не звичай-
на. Такою її роблять люди. 

Напевно, усі знають 
вислів «Діти – наше майбу-
тнє». Саме молоде поколін-
ня робить нові відкриття, 
досліджує невідоме та ство-
рює цей світ. Оскільки діти 
стають дорослими, тож во-
ни майбутнє нашої держа-
ви. Це ви, мої дорогі дівча-
та та хлопці – Марійка, Ва-
лерія, Софія, Ксенія, Ліза, 
Аня, Настя, Інна, Ерік, Са-
ша, Оксана, Богдан, Толя, 
Даша, Катя, Таня – гордість 
та майбутнє нашої України!   

Кожен із нас намага-
ється якнайкраще викону-
вати свої завдання та роби-
ти внесок у добробут нашої 
держави, адже всі ми непо-
вторні й маємо свої, особ-

ливі, таланти. У Л11-А учні 
з різнобічними інтересами, 
які прагнуть будувати нове 
життя. Майбутні судді та 
юристи, які пильно захища-
тимуть права громадян; ви-
кладачі, котрі допомагати-
муть вихованцям здобувати 
ґрунтовну освіту; підприєм-
ці, що використовуватимуть 
тільки якісну сировину для 
приготування продовольчих 
продуктів, а також економі-
сти, лікарі, архітектори, ди-
зайнери, філологи, перекла-
дачі, біоінженери... Саме 
вам, молодим, завтра керу-
вати країною, примножува-
ти її багатства, забезпечува-
ти мир і спокій своїх рід-
них. 

 

Протягом навчаль-
них років ви сумлінно здо-
бували освіту, отримуючи 
поради й знання від найкра-
щих викладачів ліцею. 

У майбутній вільній 
та незалежній Україні будь-
те щасливими, бо  саме тут 
матимете величезні можли-
вості для самореалізації. 
Ви, група профілю інозем-
ної філології, не матимете 
світових кордонів.  

Я впевнена в тому, 
що ваше майбутнє вже зо-
всім поруч! Я бажаю, мої 
любі діти, успішно долати 
найважчі вершини, не пасу-
вати перед складними ви-
пробуваннями, знайти себе 
в цьому житті. Я вірю в ко-
жного! Люблю вас!                                                    

Валентина Вере-
щака,  

класний керівник 
Л11-А 

Л-11А 
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Зробимо все, щоб Україна 
пишалася нами, а ми – 

Україною! 
Сьогодні наша країна 

бореться за своє незалежне 
існування, якого нас хотіли 
позбавити одного холодного 
лютневого ранку, і роблять це 
й сьогодні, прямо зараз, цієї 
миті. Виявляється, те, що зда-
валося уже здобутим, омрія-
ним багатьма поколіннями 
українців, можуть ось так 
прийти й одібрати. Можуть, 
але не відберуть, бо не відби-
рають у тих, хто бореться, а 
нам до цього не звикати. 
Адже наше минуле – це бага-
товікова боротьба героїчних 
пращурів за право жити на 
своїй землі й гордо називати 
себе українцем. Ці люди без 
жодного сумніву мали за 
честь віддати життя за Украї-
ну. 

Український народ пе-
режив багато періодів поне-
волення, пройшовши через 
важкі страждання та нелюд-
ські муки на шляху до держа-
вної незалежності. А сучасне 
покоління переконує нас у 
тому, що «козацькому роду 
нема переводу». Українці бо-
рються й зараз, доводячи, що 
вони смілива й героїчна на-
ція. Сьогодні важко, боляче й 
нестерпно прикро, що нашу 

свободу знову намагаються 
відібрати нащадки тих, хто 
робив це й у минулому. Спі-
льний ворог і небезпека втра-
тите все те, що стражданнями 
та боротьбою колись здобува-
ли лицарі волі, об’єднало на-
род і владу, Україну й світ.  

Ми розуміємо, що на 
нас, випускників Наукового 
ліцею «Політ» воєнного 2022 
року, покладається важлива 
місія – бути відповідальними 
за  майбутнє рідної країни. 
Доля України в наших руках, 
тож ми не маємо права втра-
тити те, що для нас вибороли 
та виборюють наші герої на 
всіх фронтах. Ліцей дав поту-
жний старт, і тепер кожний із 
нас сьогодні обирає свій жит-
тєвий шлях.  

Ми станемо успішними 
юристами й покараємо злочи-
нців, що жорстоко вбивали 
наших людей, руйнували 
життя та оселі, змушували 
страждати.  

Ми станемо відомими 
журналістами й будемо роз-
казувати про неймовірні здо-
бутки наших громадян, які 
відбудовують уже мирну 
Україну.   

Ми станемо найкращи-
ми лікарями й повернемо здо-
ров’я кожному, хто цього по-
требує.  

Ми станемо видатними 
спортсменами й установлю-
ватимемо світові рекорди, 
прославляючи нашу Батьків-
щину на міжнародній арені.  

Ми станемо митцями й 
покажемо світу, що таке 

українська творчість, аж гля-
дач буде так зачарований кра-
сою Карпат на полотні, що 
захоче доторкнутися до гірсь-
ких струмочків рукою.  

Ми станемо досвідче-
ними філологами, і весь світ 
почує солов’їну, кожен куто-
чок України буде шепотіти 
нашою рідненькою.  

Ми станемо провідни-
ми архітекторами та інжене-
рами й відбудуємо все, що 
зруйнували дикі ординці.  

Ми станемо неперевер-
шеними істориками, і весь 
світ буде із захопленням діз-
наватися, як загартовувалася 
найміцніша нація світу.  

Ми просто будемо хо-
рошими людьми, порядними 
та відповідальними громадя-
нами своєї держави. І цього 
вже буде достатньо, аби мати 
шанс на світле майбутнє. Ми 
обіцяємо бути справжніми 
українцями не лише за паспо-
ртом, зробимо все, щоб Укра-
їна пишалася нами, а ми – 
Україною! 

Олена Караганова, класний 
керівник Л11-Б;  

Владислава Кушко, учениця 
групи 

Л-11Б 
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Майбутнє України 
У житті є певна законо-

мірність, що в приємні моме-
нти час летить непомітно. Так 
швидко пролетів час із моїм 
11-В. Цілою сім’єю ми пере-
жили багато приємних, весе-
лих, радісних та іноді дещо 
хвилюючих митей, які точно 
залишаться в нашій пам’яті 
надовго. 

Час, проведений разом, 
усе міцніше та сильніше зв’я-
зував нас між собою, але че-
рез це стає важко та болісно 
відпускати один одного.  

Я постійно звертала 
увагу на те, як ви змінюєтеся. 
Працюючи разом та втілюю-
чи якусь ідею в реальність, я 
помічала, що кожен із вас 
знаходить в собі щось нове, 
ніби потихеньку збирають 
частинки свого особистого 
пазла. Ліцейні фестивалі, кон-
курси, змагання все більше і 
дуже згуртовували нас та спо-
нукали до нових фантастич-
них звершень, яких на кінець 
навчання в ліцеї виявилося 
дуже багато. І я, як класний 
керівник, училася разом із ва-
ми та відкривала в собі нові 
грані, адже разом із такими 
енергійними, креативними й 
талановитими дітьми це є не-
минучим! 

Ось і закінчився цей 
довгоочікуваний  рік!.. Серед 
такої метушні зупиніться й 
згадайте, як одинадцять ро-
ків тому   ви,   прийшовши   з 
батьками за руку, у новенькій 
красивій формі, почули пер-
ший дзвінок! Як пер-
ша  вчителька, така добра, 
чуйна й уважна, запросила 
вас до класу. А там  перше 
знайомство з однокласника-
ми, потім перші книжки, пер-
ші оцінки, перша перерва, пе-
рша симпатія… 

Під час ліцейного жит-
тя ви всі, такі різні, разом ра-
діли, сумували, спільно при-
думували, як не піти на конт-
рольну, вислуховували від 
учителів зауваження, готува-
лися до шкільних свят, підка-
зували тим, хто стояв біля до-
шки, та й самі часто потребу-
вали допомоги, списували й 
давали списати...  

Одинадцятий клас… 
Ви повсякчас запитували ме-
не, як ми будемо один без од-
ного… Стільки спогадів! Ні-
жні почуття охоплюють ду-
шу! Наче зовсім недавно я 
зустріла збентежених 9-
класників. Але закрутило, за-
вертіло, день за днем, справа 
за справою… Ви завжди впе-
внено та наполеглитво кроку-
вали вперед, долаючи всі пе-
репони. Тому я з упевненістю 
можу сказати, що з такими 
дітьми не тільки вас, а й нашу 
країну чекає щасливе, міцне, 
спокійне майбутнє. 

Ось і настав такий очі-
куваний, радісний, веселий і 

водночас сумний день. Ви 
прощаєтесь із рідним ліцеєм 
із затишними класними кім-
натами, гомінкими шкільни-
ми коридорами, щирими дру-
зями, зі своїми мудрими на-
ставниками, люблячими бать-
ками, рідною домівкою. По-
переду – незвідана даль. По-
заду – батьківський поріг та 
протоптана стежка в шкільно-
му дворі. Бажаю кожному з 
вас знайти себе, досягнути 
всіх цілей та втілити мрії, а 
головне – завжди залишатися 
людиною! 

Я бачу у ваших очах 
упевненість у своїх силах та 
майбутньому. Ви розумієте, 
чого дійсно хочете досягти у 
своєму житті, бачите напря-
мок, куди крокувати далі. Са-
ме ви – майбутнє нашої краї-
ни, люди, від яких залежить, 
якою стане Україна. Бажаю 
вам, мої випускники, побіль-
ше оптимізму, натхнення й 
наполегливості! 

Падалка Наталя  
Леонідівна,  

класний керівник  
Л-11В 

Л-11В 
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З надією на майбутнє 

Шанс стати кращим, 
ніж є. Він був у кожного в 
ліцеї. Тут тебе наставляли. 

Тут кожного вели за руку 
по лабіринтах непізнаного. 
Тут тебе вчили, переважно 
на власному прикладі, як 
має бути. Тут застерігали на 
життєвих і мистецьких зра-
зках, як уберегти себе. Тут 
тебе підтримували й заохо-
чували, надихали й підпи-
хали. Тут посвячували в та-
ємниці непростого буття. 

Тут тобі підставляли плече. 
Тут тебе виборювали (у ко-
жному твоєму вчинку, кож-
ною вищою-нижчою, ніж 
попередня, оцінкою, навіть 
наміром) у самого себе, да-
леко ще не досконалого.  

Тут тебе гартували, щоби 
ти став сильним, щоби не 
зник у небезпечному вирі, у 
який кожний нині втрапив. 
Сподіваюся, ти це відчув. 

Тут для тебе світило 
сонце (пригадай, воно бага-
толике): усмішки одногруп-
ників, улюблений урок, 
дружня підтримка, цікава 
тема, вдалий жарт, довгож-
дана зустріч, вітання в день 
твоїх уродин… Тож, насо-
таний його енергією, зав-
жди пам’ятай: ти – сонце. 
Будь сонячною людиною. 

Хай біля тебе сонячно, теп-
ло, затишно буде і рідним, і 
друзям, і коханим, і чужим 
людям. Тут ти залишив до-
бру енергію свого розуму, 
свого голосу, свого серця. 
Спасибі тобі за це. 

Шанс стати кращим. 
Він є й буде в кожного. Ще 
прийдуть до тебе і житейсь-
ка мудрість, і досвід, і лю-
бов та повага людей. Ще 
будуть і болючі гулі, і синці 
поразок, і розпач відчаю. 
Ще безліч разів ти склада-
тимеш власний іспит на зрі-
лість. Його єдине завдання 
– зробити вибір. Вірю, ти 
складеш його якнайкраще  

 
Тетяна Савченко,  
класний керівник  

Л-11Г 

Л-11Г 
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Два роки трансформації в 
молодого бійця, або Курс 

дорослішання 
Два роки… Багато це 

чи мало?.. Для того, щоб 
зовсім юний хлопчина пе-
ретворився на справжнього 
красеня – захисника Украї-
ни.  

1 вересня 2020 року 
Кременчуцький ліцей з по-
силеною військово-
фізичною підготовкою радо 
прийняв у свої обійми 46 
новобранців. Звідтоді для 
них почалося нове життя, 
сповнене випробувань, за-
служених перемог та повча-
льних поразок. Як класний 
керівник, я з любов’ю й ві-
рою дивилася на трохи роз-
гублених у новому середо-
вищі хлопців: військова фо-
рма ще висить на фізично н 
етренованому тілі, планше-
тка цнотливо чиста, без роз-
мальовок, а взуття начище-
не до блиску. Для  мене це 
означало тоді лише одне: 
вони розпочали курс дорос-
лішання. У кожного (!) по-
чалася трансформація в мо-
лодого бійця.  

Відповідальність, ор-
ганізованість та  дисциплі-

на вироблялися в юнаків із 
перших днів офіцерським 
складом військового ліцею. 
Це справжня школа моло-
дого бійця, яку має пройти 
здоровий хлопець.  

Силу, витривалість та 
гнучкість тренували ліцеїс-
ти щодня на заняттях із фі-
зичної підготовки, випробо-
вуючи себе в змаганнях та 
демонструючи набутки на 
професійних святах своїм 
рідним та друзям.  

У будні дні о 8:00 во-
ни прямували до Кременчу-
цького педагогічного коле-
джу імені А.С. Макаренка, 
щоб учитися, інтелектуаль-
но розвиватися, набувати 
досвіду спілкування з одно-
літками, викладачами та ча-
рівними дівчатами.  

Фізика й дух загарто-
вувалися та міцніли. Справ-
жнім випробуванням для 
кожного з нас були за ці ро-
ки карантинні обмеження 
та теперішній військовий 
стан в Україні. Останній 
став справжнім випускним 
іспитом для юнаків. Вони 
показали, чого навчились і 
що вміють. Складно було 
уявити, що в неспокійні для 

всіх українців часи мої 16-
17-річні хлопці поповнять 
лави територіальної оборо-
ни й волонтерів.  

На жаль, до випуск-
ного дійшли не всі 46, а ли-
ше 34 ліцеїсти. Для мене це 
означає, що фінішували 
найвитриваліші, найдисци-
плінованіші, найрозумніші. 
Сміливі та відкриті, хай із 
вами завжди буде поруч Ян-
гол-Охоронець. 

Сумую, що цього ро-
ку не можу обійняти кожно-
го, потанцювати на випуск-
ному балу. Статні та мужні, 
справжні чоловіки: уже фо-
рма зовсім по-іншому си-
дить на тренованому тілі, 
виважені вчинки, а взуття 
начищене, як учили.   

- Бажаю здоров’я! – 
почую при зустрічі. 

- Та прибуде з тобою 
сила! – скажу я, посміхнусь 
і обійму.  

Я люблю вас за людя-
ність та щирість. Вірю, що 
у вас все вийде! 

Інна Ришкова,  
класний керівник  

ЛВ-21, 22   

ЛВ-21 


