
Інформаційно-публіцистичний вісник 

педагогічного та учнівського колекти-

вів Кременчуцького колегіуму № 25 

 

Стор. 2,3 

Місячник право виховної роботи. 

Зустріч із майором міліції. 

День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС. 

Благодійний концерт. 

Видається з вересня 2003року №4(80) грудень 2013. 

 

 

Стор.6 

У гостях у малечі—

циркілюзіоністів. 

Вітання з Новим роком та Різд-

вом Христовим. 

 

 

Стор.4,5 

Євробачення в колегіумі. 

Молодіжна акція до Всесвітнього дня бо-

ротьби зі СНІДом. 

Вечір-реквієм у колегіумі. 

Перемога в конкурсі малюнків. 

Літературні читання в колегіумі 

 



Найкращий учитель для дитини той, хто духовно, спілкуючись із 

нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, од-

нодумця  

 В. Сухомлинський 

Місячник право виховної роботи. 

 У листопаді 2013 року в Кременчуцькому колегіумі №25 пройшов Місячник право виховної роботи, у рамках 

якого  були проведені такі заходи:    

1.Участь у засіданні міжвідомчої Координаційної ради з питань  профілактики правопорушень 21.11.2013 року.  

 2. Оформлено тематичну  експозицію в бібліотеці «Знай свої права».                

3. Проведено Декаду боротьби з ВІЛ/СНІДом: перегляд відеофільмів, конкурс малюнків, молодіжна акція за участі волон-

терів.                                                      

4. Проведено засідання МАН. Секція права.                                                               

 5. Психологічні тренінги «Знаємо і реалізуємо свої права».                                    

 6. Виховні години «Боротьба з торгівлею людьми», «Небезпека залишення неповнолітніми своїх домівок».                                                                                     

7. Зустріч із начальником КМСН Лазоренко Ю.К., оперуповноваженим КМСД Соколовим Р.А.                                                                                                                    

8. Відеолекція спеціаліста КМЦСССДМ Дятковською І.Ю. для учнів 9 -х класів та ІІ курсів.                                                                                                                            

9. Участь у Всеукраїнській акції  «16 листопада – Міжнародний день толерантності».».                                                                                                              

10. Анкетування  «Формування здорового способу життя» серед учнів 9-х класів, проведене практичним психологом.                                                                                                                        

 11. Виставка дитячих малюнків  «Світ права очима дітей».                         

12.Спільні з УС рейди «Паління», «Шкільна форма», «Паління».                        

 13. Проведено засідання комісії з попередження правопорушень.  

14.Відеоряд для старшокласників «Правда про тютюн».                                     

 15.  Зустр іч із  психологом  психдиспансеру Берлізовою І .Г.  для учнів 9 -х класів.                                                                                                              

16.Проведено години спілкування  «Ми різні, але ми рівні».           

17.Проведено  екскурсію до колонії для неповнолітніх. 

Зустріч із майором міліції. 

 У рамках Місячника правовиховної роботи, що проводився у листопаді, до колегіу-

му завітав оперуповноважений КМСД Автозавлдського РВ, майор міліції Соколов Роман 

Анатолійович. Він зустрівся з учнями, схильними до правопорушень, та навідався до 5-В 

класу, де склалася непроста психологічна обстановка. Учні мали змогу вільно поспілкувати-

ся з нашим постійним гостем, задати питання, які їх особисто цікавили. Зустріч пройшла в 

теплій, доброзичливій атмосфері.  

 Кожен задумався над своєю поведінкою, намітив шляхи виправлення власних поми-

лок. Подібні зустрічі в нашому закладі прохо-

дять часто, тому дають позитивні результати. 

Лобан Т.А.,  

заступник директора з ВР.  

 



«На любові до дітей тримається світ ". 

 

Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

12 грудня в країні відзначали День  вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на виконання 

листа Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 04.12.2013 року №2937/03-04-06. Тож 

у  у Кременчуцькому колегіумі №25 були  проведені такі заходи: 

1.Зустріч із помічником депутата міської ради Яцини О.О. Чурсіним Василем Петровичем з питання «Вирішення соціаль-

них питань у місті. Роль меценатства як складової цивілізованого суспільства». 

2.Надання благодійної допомоги дітям-чорнобильцям, які перебувають на обліку в колегіумі №25. 

3.Організація тематичної виставки літератури у бібліотеці закладу. 

4.Випуск радіогазети  «Чорнобильські дзвони». 

Сердечна вдячність тим людям, які, знаючи про страшну небезпеку, рятували Україну від радіоактивного забруднення. Віч-

на пам'ять тим, кого вже немає серед живих. 

    Симоненко Є.О., педагог-організатор. 

 

13 грудня в Кременчуцькому колегіумі №25 відбувся благодійний концерт. 

Учнівське співуправління ініціювало проведення в колегіумі 

№25 благодійного концерту, метою якого було зібрати кошти на 

придбання ноутбука для проведення культурно-освітніх  та роз-

важальних заходів. Це було давньою мрією дітей, оскільки вони 

користувалися застарілою технікою. І ось прийшов день концер-

ту. Залюбки відгукнулися на нього молодші школярі та старшок-

ласники. Окрім концерту, учнівське співуправління пропонувало 

для дітей ігри, розваги, лотереї, перегляд мультфільмів. Усі залишилися задоволеними, а 

молодіжний актив придбає давно омріяний комп’ютер. Спасибі за цікаву й корисну спра-

ву. 

  Донець А., представник УС.   

Учні колегіуму бачили планетарій. 

 Нещодавно в колегіум приїздив планетарій. 

Це було дивним для учнів закладу, бо подібного в 

стінах колегіуму вони ще не бачили. Для учнів 1-4 класів показали казку «Як Місяць 

ходив у гості до Сонця», а для старшокласників показали віртуальне шоу «Всесвіт». 

Схвальні відгуки ми почули не лише від учнів, а й 

від учителів, які споглядали це диво. Дякуємо за 

цікаве дозвілля.   

    

Середа О.В., учитель початкових класів. 



«Європейська перспектива» передбачає членство 

колегіуму в європейському просторі, створення єв-

ропейської свідомості, мотивів до співпраці. 

Євробачення в колегіумі №25 

19 грудня, саме в День святого Миколая, в 

Кременчуцькому колегіумі №25 відбувся 

«міжнародний» співочий конкурс Євробачен-

ня».  На сцену вийшли «представники» таких 

країн: Франції, Англії, Німеччини, Швеції, 

Польщі, Австрії, Сербії, Росії, Нідерландів, 

України.  Це були учні 1 – 11 класів, які виконували пісні мовою тих країн, які 

представляли.  Пісні супроводжувалися відеопрезентаціями, кожен учасник 

особисто вітав усіх присутніх із Новим роком та вішав на новорічну ялинку 

різнокольорові прикраси. Глядачі підтримували конкурсантів. До фіналу ввій-

шли талановиті співаки Сербії, Польщі, України. Перемогла наша улюблениця 

Ярина Анна, вона співала про Україну.  

Захід пройшов за сприяння депутата райради  Корфа Євгена Анатолійовича. 

Учні колегіуму №25 продемонстрували, що вони можуть не лише добре вчитися, а й бути полікуль-

турними європейцями. Спасибі ЦДД колегіуму та його керівнику Волосян Н.В. 

 Лобан Т.А., заступник директора з ВР колегіуму №25.  

Молодіжна акція до Всесвітнього 

дня боротьби з наркоманією та 

ВІЛ/СНІДом. 

2 грудня в колегіумі №25 відбулася молоді-

жна акція «Молодь проти СНІДу». Після 

вступного слова педагога-організатора Си-

моненко Є.О. розпочався мітинг. Учні говорили про страшні цифри людських 

втрат, причини захворювання, заходи профілактичної боротьби, про носіїв вірусу, досягнення науки та сподівання 

людства на можливість лікування цієї загрозливої хвороби. Молодь скандувала гасла, піднімаючи вгору плакати. 

Згодом продемонстрували відеоролики про СНІД. Байдужих не було. Спасибі організаторам цього просвітницького 

заходу. 

Мур О., учениця групи Е-21. 

Літературні читання в колегіумі. 

 29 листопада 2013 року до Всесвітньо-

го дня поезії в колегіумі №25 були проведені 

літературні читання. Обов’язковою умовою 

було – підготувати відео супровід. У конкурсі 

брали участь учні 8, 9 класів, І та ІІ курсів. Кра-

щими визнано виступи представників 8-В класу, 9-Б класу, груп Е-21 та Ю-22. Усім учасникам були вручені грамо-

ти, а кращим – особливі подарунки від журі. До складу журі входили: Лобан Т.А., Осадча Н.О., Крига Л.В., Глушко 

Т.І.  Усім дуже сподобалися виступи. Подібні конкурси повинні стати традицією. 

  



Виховна сила знань насамперед у їхній світоглядній 

стороні. 

 

Перемога в конкурсі малюнків. 

У рамках Місячника правової роботи в місті був 

проведений конкурс малюнків «Світ права очима 

дітей», організований  Управлінням у справах сімї, 

дітей та молоді виконкому Кременчуцької міської 

ради. У конкурсі взяли участь учениця 7-А класу 

Мамон Аліна та учениця групи Ю-22 Галімова Дані-

ела. Із 200 представлених робіт переможцями визнано цих двох дівчат. Їм буде вручено календарі правової тематики з їхніми 

малюнками. Один календар прийде до школи. Спасибі нашим юним обдаруванням за перемогу в конкурсі. Бажаємо їм нових 

здобутків. 

    Лобан Т.А., заступник директора з ВР.  

До Дня Голодомору в колегіумі відбувся вечір-реквієм. 

 До Дня Голодомору , який відзначали 23 листопада, в колегіумі відбулася зустріч 

із свідком Голодомору Прописвітом Сергієм Юхимовичем. Учні 9-Б класу підготували 

вечір-реквієм, документальні фільми про ті жахливі події в історії нашого народу, склали 

композицію із колосків та калини. Сергій Юхимович був малолітнім хлопцем у той час, 

тому в його дитячій голові закарбувалися страшні 

події 1932-1933 років, коли українці потерпали від 

голоду, спровокованого комуністичною системою. Гість склав багато віршів про той 

страшний час, він прочитав їх для присутніх. А ще попросив не забувати цю страшну 

історію та зробити все можливе для її попередження.  

Наприкінці зустрічі Оксана Білозір з екрану виконала щемку пісню «Свіча», у бага-

тьох на очах були сльози. 

Вічна пам'ять загиблим від голоду, не допустимо ніколи подібного. 

 Симоненко Є.О., педагог-організатор. 

У гостях у малечі побував цирк ілюзіоністів. 

29 листопада до учнів початкової школи приїхав цирк ілюзіоністів. Веселі клоуни запрошували дітей на сцену, про-

понували різні змагання, демонстували різні фокуси, а згодом показали виступ із мильними кульками, що особливо сподоба-

вся малечі. Діти мали змогу розважитися, весело провести час, відволіктися від виснажливих уроків. На прощання малюки 

попросили клоунів приїжджати ще. Ті пообіцяли. Тож до нових зустрічей. 

  Симоненко Є.О. 



Члени наукового товариства “Пошук” 

Засновник – наукове товариство “Пошук” колегіуму 

№25 

Головний редактор – Круглова Т.А. 

Заступник головного редактора –  Донець Анастасія 

Відповідальний редактор – Лобан Т.А. 

Редакційна колегія – Кійко Олексій, Намчук Лілія, 

Мур Олександра 

Новий рік уже крокує 

По Землі невпинним кроком, 

Нам удачу пророкує, 

З Новим роком, з Новим роком! . 

Хай же скрізь сміються діти 

І добро панує всюди! 

З Новим роком в цілім світі! 

    З Новим роком, з Новим роком! 

 

 ве — велике християнське свято, день Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя 

людей з полону гріха.  Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також більшість православних, 

включаючи Константинопольську, Антіохійську, Александрійську, Кіпрську,Болгарську, Румунську й Грецьку церкви, свят-

кують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня. 

 Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні церкви, усі Українські православні церкви, а та-

кож Українська греко-католицька церква святкують Різдво в ніч на на 7 січня (що відповідає 25 грудня за ста-

рим Юліанським календарем).
[1]

 

Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня, в один день 

із Хрещенням Господнім. 

З Різдвом Христовим і з Новим роком 

вас вітаєм 

Пшеницею посіваєм 

Здоровя міцного вам бажаєм 

Щоб у кожній порі року 

було радості нівроку 

Щоб все задумане збулося 

І всім вам весело жилося 

Многії-многії літа! 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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