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У декоративно-

прикладному мистецтві про-

явилися Пінчук Альона, Пи-

вонос Оксана, Іващенко Ва-

лерія, яка посіла І місце в 

міському конкурсі 

«Писанкове сяйво». Відомі всьому місту фотороботи 

Мур Олександри. Робота «Поживне яблуко» посіла І 

місце в міському конкурсі «Молодь обирає здоро-

в’я», а фото «Ветеран на Віденському балу» - ІІ міс-

це в міському конкурсі «Війна очима дітей». 

Впевнено заявив про себе юний скульптор Оле-

нич Олександр. Відомі в місті його роботи 

«Байкери» , скульптурні композиції до 65-річчя Пе-

ремоги, «Усі ми різні – усі ми рівні» до Дня толеран-

тності. 

В образотворчому 

мистецтві знайшли 

себе такі обдарова-

ні учні: 

 Жердєва А., Павло-

ва В., Норцов О., 

роботи яких посіли ІІ місце в міському конкурсі 

«Серцем доторкнутися до подвигу», робота Кали-

новської А. посіла ІІ місце в міському конкурсі 

«Моє рідне місто». 

 Неабияку активність наша молодь проявила  під 

час проведення молодіжних акцій: «Ми проти СНІ-

Ду», «Ветеран, який живе поруч», «Подаруй усміш-

ку», «Святий Миколай – дітям», «Зелена толока», 

«Від серця до серця». 

Молодь ініціює проведення різних акцій, вечо-

рів, конкурсів. Досить цікаво пройшли День міста, 

свята вулиць Генерала Родимцева та Гвардійської, 

Віденський бал ( на який прибули гості із Розсошен- 

Нехай серця не знають супокою, 

Хай обганяють мрії часу біг, 

І наша юність буде хай такою, 

Щоб їй ніхто не заздрити не міг. 

ської гімназії, мешканці мікрорайону, ветерани; телес-

тудія «Візит» зроби-

ла репортаж на місь-

кому телебаченні), 

учнівська конферен-

ція, посвята в учні 

колегіуму,  День 

учителя, фестиваль 

театральних мініатюр,  вечір-реквієм до річниці Голо-

домору 32-33 рр., новорічні святкування, відеопрезента-

ції старших класів, День колегіуму, День Святого Вале-

нтина, 8 Березня, екологічний марафон «Прикрасимо 

рідну землю своїми руками», трудові десанти, звітний 

концерт за підсумками року. Троє представників учнів-

ського співуправління: Середа А., Машрабаєва  Л., 

Скрибенко М. обрані до Ради колегіуму; підписано Ха-

ртію про співдружність між батьківською громадою, 

учительським колективом та УС. Проведені спільні 

рейди «Урок», «Паління», «Шкільна форма», 

«Спізнення», «Дозвілля». 

 Молодь радо відгукнулася на спільні з учителями 

творчі проекти «Квест», «Новорічна казка». 

Життєвим кредо молоді є слова, викарбувані на пан-

но колегіуму: 

 

 



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

У колегіумі №25 діє уч-

нівське співуправління, яке є 

активною складовою Армії 

Добра міста. Молодіжна ор-

ганізація має свій статут, 

триєдину структуру(«Зелена 

планета», «Краяни», «Молодь і прогрес»). Це ві-

дображено на полотнищі нашого прапора 

(зелений колір символізує об’єднання школярів 

початкової школи, рожевий – дитяче формування 

середньої ланки, фіолето-

вий – це символ юнацької 

організації І-ІІ курсів). У 

колегіумі є Куточок дер-

жавної символіки, прийн-

ято Кодекс честі учня колегіуму та Еталон випус-

кника.  

Традиційними стали передвиборні перегони з 

агітаційними плакатами, захистом кандидатами в 

Президенти УС своїх програм. 

Щопонеділка виходять радіовипуски 

«Інформаційного кошика». 

Центр дитячої дипломатії «Європейська перс-

пектива» під керівницт-

вом Гринько Н.В. добре 

зарекомендував себе на 

обласному рівні. Юних 

дипломатів приймав у 

себе губернатор Полтав-

ської області Валерій Асадчев, дівчата й хлопці 

зустрілися також з Головою облради Олександ-

ром Удовіченком. Учні брали участь у Європейсь-

кій асамблеї на базі ліцею №4, у міській асамблеї 

юних дипломатів, у проведенні Дня Європи. У 

конкурсі рефератів про Республіку Індонезію по-

сіли ІІ місце. 

Пошуківці  гуртка «Юний патріот» посіли І міс-

це в обласному конкурсі на кращий пошуковий за-

гін у рамках акції «Шляхами подвигу і слави»,  ви-

ступав у   військово – 

спортивній  грі 

«Патріот», «Нащадки 

козацької слави», у вій-

ськовому параді в с. 

Кохнівка, отримав копію знамена 469 окремого 

Кременчуцького мінометного полку в Парку Миру 

до 65-річчя Великої Перемоги. Активісти гуртка 

плідно співпрацюють із Радою ветеранів мікрорайо-

ну №8. Постійними гостями нашого закладу є вете-

рани війни, воїни-афганці, солдати строкової служ-

би , офіцери Армії.  

Вокальна студія «Калина» брала активну участь 

в огляді-конкурсі 

художньої самодія-

льності «Зірковий 

небосхил Кремен-

чука» , у творчому 

фестивалі в Палаці 

культури  до 65-річчя звільнення України та в місь-

кому фестивалі патріотичної пісні «Про подвиги, 

про доблесть, про відвагу», у святкових концертах, 

вечорах відпочинку. Особливо відзначилися такі 

талановиті виконавці, як: Іванов Артем, Гармаш 

Юлія, Косенко Яна, Семенова Юлія, Петрова Анас-

тасія, Павлова Валерія, Радченко Тетяна, Кравченко 

Анна, Білявська Анастасія, Кійко Олексій. 

Активісти гуртка «Сучасні ритми» брали участь 

у концертах, оглядах художньої самодіяльності, но-

ворічних святах, урочистих лінійках, а танцюваль-

ний номер «Діти джазу» був представлений на зона-

льному огляді художньої самодіяльності 

Із року в рік плідно працює  гурток еколого-

натуралістичного виховання «Глобус». Традицій-

ним стало проведення екологічних акцій, мітингів, 

налагоджено співпрацю із 

санітарними службами міс-

та. За участь у  міському 

етапі Всеукраїнського кон-

курсу «Мій рідний край, моя земля» гурток 

«Глобус» отримав грамоту обласного еколого-

натуралістичного центру за ІІ місце та грамоту за 

участь в обласному етапі Всеукраїнської трудової 

акції «Парад квітів біля школи». У рейтингу шкіл 

міста на кращу екологічну роботу колегіум посів ІІ 

місце. 

Юними туристами гуртка 

«Компас» у цьому навчаль-

ному році здійснено піші 

походи до  Великої Кохнів-

ки, до с. Соснівки.  

Значних спортивних успіхів  досягли: Мовчан 

Сергій у велоспорті, Павлюков Антон у настільно-

му тенісі, Дементьєв Сергій у важкій атлетиці. 

У міських змаганнях клубів КВН наша команда 

«Любите девушек» посіла І місце, взяла участь у 

відкритій лізі команд КВН в Кременчуці, двічі ста-

ла переможцем у лізі КВН КНУ та прийняла 

участь у міжнародному фестивалі команд КВН у 

м.Сочі “Кивин-2011” 

Щороку учні колегіуму беруть активну участь 

у конкурсі технічної творчості. Так у міському 

конкурсі з початкового моделювання Сілаєв Вале-

рій (5-В кл.) посів І місце, у конкурсі з радіоконст-

руювання Воробйов Антон (7-А кл.) посів ІІ місце, 

а Корячко Станіслав (7-Б кл.) за ІІ місце в чемпіо-

наті України з авіамоделювання нагороджений пу-

тівкою до табору «Артек» з 06.04 по 08.05.2010р. 


