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Освіта... Це слово має велике значення в житті кожного із нас, адже саме з неї починається формування особистості. У школі ми
обираємо дорогу, якою будемо йти протягом усього життя. Тому правильність цього шляху залежить від нас. Саме молодь своїми
вчинками та навчанням вирішує, чи зустрінеться їй на дорозі щастя та радість, чи доведеться бути нещасним і безпомічним.

Отож, ще будучи учнем, людина повинна намагатися зробити якомога більше для того, аби отримати гарну освіту. Школа всього
лише перша сходинка в житті, але, щоб переступити на наступну, потрібно впевнено закріпитися на першій, адже ми не зможемо
вступити до ВНЗ, а потім – гарна робота, повага, авторитет. Якщо знехтуємо можливістю почати само реалізовуватися ще тут, у шко-
лі, не буде в нас і світлого майбутнього.

Не потрібно також розгублюватися перед вибором майбутньої професії, адже зараз для нас, молоді, це є дуже актуальним. Ми
стоїмо на порозі самостійного життя. Кілька місяців – і розчиняться двері у світ. Багато випускників не можуть визначитися з таким
вибором, а це залежить знову ж таки від рівня освіченості людини, серйозності й відповідальності в підході до поставленого перед
нею завдання. Тому ніколи не завадить самоосвіта та самовиховання.

Метою освіти є всебічний розвиток, а, знехтувавши, отримаємо шанс залишитися непоміченими. А чи потрібні такі люди нашій
країні? Відповідь однозначна – ні!

Хочеться згадати відому поетесу Лесю Українку, яка є взірцем. Письменниця через хворобу жодного дня не відвідувала школи,
але завдяки самоосвіті, допитливості, підтримці рідних досягла висот в освітньому та культурному рівнях. Лариса Косач (Леся Украї-
нка) знала 11 мов, цікавилась історією, музикою, була чудовим співрозмовником.

Отже, отримати ґрунтовні знання – це реально в житті кожної молодої людини. Аби були бажання та мета. А в сучасних умовах, в
умовах розвитку науки, техніки це просто необхідно. Молодь нашого міста має набагато більше можливостей для самореалізації та
самовдосконалення. Це прекрасні бібліотеки, комп’ютерні зали, Інтернет... Мабуть, молоде покоління XIX ст. позаздрило б нам, су-
часникам.

Людина з’являється на світ, аби виконати певну місію – залишити слід після себе. На жаль, це не всі розуміють, а тому часто не
розвивають у собі талант. Г. Сковорода, філософ, письменник, писав: «Пізнай себе!» Пізнати себе необхідно, щоб не бути
«пішачком» у світі, а бути гармонійно розвиненою особистістю. І в цьому першочергова роль належить освіті.

Отже, освіта відіграє величезну роль у житті кожного з нас і є фундаментом майбутнього, адже саме від її рівня залежить, яким
воно буде.

Брох І.

***
Мабуть, доля моя така,
Що мав дід мій, і батько, і мати
Кожен день від дзвінка до дзвінка
Юні душі чомусь навчати.

Я терпляче несу свій хрест,
Хоч для когось не хімія, може,
Важливіше, а слово чи жест, –
Хай вони їм в житті допоможуть.

Стільки вкладено часу і сил,
І спокою немає ніколи.
Та, забувши про втому і гнів,
Знов щоранку іду до школи.

Микитенко І.В.,
вчитель ліцею

Линкевич  О.Б.,
заступник  міського голови,
завідуючий відділом освіти

Кубрак Т.,
учениця 41 групи ліцею

Що, на  Вашу думку,
означає бути освіченою
людиною?

О. Б.: Освічений – від
освіта. Тобто, людина, яка
має високий рівень освіти.

Т.: Мати власні пріорите-
ти, але все ж таки бути ком-
петентною у будь-якій галу-
зі.

ЗНО – це добре чи ні?
О. Б.: Вважаю, що так.

Адже це можливість переві-
рити свої знання. Це путівка
до ВНЗ.

Т.: Не можу дати остаточ-
ної відповіді, оскільки на-
ближаюсь до цього. Думаю,
що для випускників – це
велика відповідальність.

Як Ви вважаєте , що буде
в майбутньому з освітою?

О. Б.: Відомо, що за осві-
тою – майбутнє. Час плин-
ний, тому ніщо не стоїть на
місці, а тим паче освіта. В
освіті продовжуватимуться
реформування.

Т.: У майбутньому освіта

стане набагато кращою.
Українські спеціалісти кори-
стуватимуться попитом у
всьому світі. Можливо, ми
запозичимо новітні техноло-
гії в наших західних сусідів.

То все ж таки, до якої
школи ми прагнемо?

О. Б.: Ми не маємо права
втратити те, що отримали в
спадок, а саме – єдину зага-
льноосвітню школу, яка за-
безпечує високий рівень
знань. Врешті-решт школа
визначає потенціал країни.
Але й не повинні бути бай-
дужими до інновацій.

Т.: Школа не повинна
бути тягарем для учнів. Від-
відуючи уроки, вони мають
відчувати комфорт. У школі
ми прагнемо пізнати  нове та
цікаве.

В Україні  існує більше
800 ВНЗ. Чи є це дореч-
ним?

О. Б.: Я б сказав так: від
кількості до якості.

Т.: Ні, хоча така кількість

ВНЗ дає можливість вибору, але
якість вищої освіти від цього не
стає кращою.

Що Ви можете сказати про
підвищення конкурентоспро-
можності нашої освіти в світі?

О. Б.: Звичайно, потрібна. Ми
повинні боротися за те, щоб
українська школа стала най-
кращою. Але конкурентоспро-
можність не повинна бути єди-
ною метою. Головне – виховати
гідних громадян України й під-
готувати кваліфікованих спеціа-
лістів.

Т.: Це потрібно. Оскільки
спеціалісти з України матимуть
можливість бути на рівні з спе-
ціалістами інших європейських
країн. Рівень життя стане наба-
гато кращим, українці будуть
упевнені в завтрашньому дні.

Інтерв’ю взяли
Лапко Ю.,

Дубина Ю.

Ми діємо: поширюємо напрямки профе-
сійної орієнтації молоді шкільного віку, її
довузівської підготовки відповідно до перс-
пектив соціально-економічного розвитку
регіону та кадрової політики місцевої влади.

М и
віримо у майбутнє України, ми впевнено
дивимось уперед і бачимо майбуття у світ-
лих тонах.

Ми чітко визначаємо загальні завдання та
принципи освіти у нашому ліцеї. У закладі
панує тверде переконання, що кожен учень –
це унікальна й неповторна індивідуальність.

Тому пріоритет вільного розвитку особи-
стості  є базовим принципом побудови
освітньої системи ліцею.

Наше завдання – зрозуміти кожну
особистість та виявити до неї повагу.
Тому головною метою ліцею є розвиток і
формування соціально зрілої, культурно
конкурентоспроможної, творчої особис-
тості громадянина свого співтовариства,
України, світу; створення атмосфери
підтримки учнів і турботи про них, яка
сприяла б розвитку їхніх можливостей,
задоволенню їхніх інтелектуальних, емо-
ційних та соціальних потреб.

Ми прагнемо, щоб наш навчальний
заклад був макромоделлю держави, гро-
мадяни якої мають можливість відчути
демократію в дії.

Ліцей повинен бути місцем, де учні
опановують базові навички життя в демо-
кратичному суспільстві.
Ми розглядаємо освітній простір ліцею
як сукупність умов для розвитку особис-
тості.

Ми відразу знайшли своє місце в

освітній системі нашого міста, заповнивши
вакуум в її інноваційному спектрі. Саме
завдяки появі ліцею - закладу нового типу,
муніципальна освітня систем набула необ-
хідної різноманітності, яка є  однією із пе-
редумов успішного розвитку.

Ми маємо усе необхідне для успішної
реалізації задуманого.

Ідеї, технології та менеджмент як
триєдину складову успіху будь-якої справи.

Віру в себе, працелюбність і мрію як
першооснову для реалізації амбітних пла-
нів.

Ліцей – це ми – колектив педагогів, бать-
ків та учнів, – які зібралися для того, щоб
усі разом і кожен окремо змогли реалізува-
ти ліцейський девіз:

Ad discendum, non ad docentum
(Не для того, щоб учити, а для того,

щоб учитися).
Нечай Т.О. ,

директор Славутицького ліцею
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Наше життя – це Всесвіт, що складається з найдрібнішого до найвеличнішо-
го. Воно, як і день, починається зранку. Ранок – це народження, прихід людини
у світ. Це той період, коли ми стаємо на ноги, намагаємося розпізнати життя. І
першими в цьому дитині допомагають батьки. Саме вони спостерігають та на-
ставляють її на правильну стежку життя.

Зростаючи, ми справді розуміємо, що життя неосяжне, воно єдине і надзви-
чайно багате як і Всесвіт. До змужніння ми пізнаємо ще безліч нового. І в цьому
одну з перших ролей відіграє школа. Вона в нашому Всесвіті – Галактика, у якій
ми – зірки. Ми – це учні, тобто маленькі зірочки, але згодом станемо зірками –
планетами, такими, як Ви, шановний Учителю. Адже без Вас не буду  цієї Гала-
ктики, розквіту, возвеличення всіх зірочок. Тож школа – це тільки єдина із дис-
танцій нашого життя, ми йдемо під Вашим мудрим керівництвом, Учителю!

Тож Ви – наших сердець незамінний житель! Наш вірний і всіма улюблений
Учитель!

Учителю, Ви – взірець людяності, гуманізму та постійного пошуку. Віра в
себе, працелюбність, пізнання світу – це Ваша складова успіху у будь-якій спра-
ві.

Ваші ідеї та мрії – першооснова найкращого результату  у всьому.

Учителю, Ви – наша опора, наша святиня. І нам ніколи не забути Вашого
імені.

Ви наш наставник, радник, охоронець та вірний друг.

Учителю, Ви велична постать в очах кожного учня. Ви створили його дитя-
чий світ, фортецю, яку тепер доглядаєте, збагачуєте, возвеличуєте. І якщо ми
чогось досягли, то саме Ви від душі допомогли. Тож у театрі долі нашої, Учите-
лю, Ви головний глядач.

І хоча Ви не герой, не переможець, та знає Вас кожен із дитинства і донині.

І у Вашому серці ми пам’ять залишимо і слід закарбуємо у Ваших думках.

Лапко Ю.

Наше педагогічне кредо

Голос майбутнього

За ліцеєм міста Славутича – майбутнє освіти

Голос майбутнього

Мол одь –  тво р ець  сво го  ма йбу тнього

Велика Галактика – Учитель

2009 2009
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рити свої знання. Це путівка
до ВНЗ.

Т.: Не можу дати остаточ-
ної відповіді, оскільки на-
ближаюсь до цього. Думаю,
що для випускників – це
велика відповідальність.

Як Ви вважаєте , що буде
в майбутньому з освітою?

О. Б.: Відомо, що за осві-
тою – майбутнє. Час плин-
ний, тому ніщо не стоїть на
місці, а тим паче освіта. В
освіті продовжуватимуться
реформування.

Т.: У майбутньому освіта

стане набагато кращою.
Українські спеціалісти кори-
стуватимуться попитом у
всьому світі. Можливо, ми
запозичимо новітні техноло-
гії в наших західних сусідів.

То все ж таки, до якої
школи ми прагнемо?

О. Б.: Ми не маємо права
втратити те, що отримали в
спадок, а саме – єдину зага-
льноосвітню школу, яка за-
безпечує високий рівень
знань. Врешті-решт школа
визначає потенціал країни.
Але й не повинні бути бай-
дужими до інновацій.

Т.: Школа не повинна
бути тягарем для учнів. Від-
відуючи уроки, вони мають
відчувати комфорт. У школі
ми прагнемо пізнати  нове та
цікаве.

В Україні  існує більше
800 ВНЗ. Чи є це дореч-
ним?

О. Б.: Я б сказав так: від
кількості до якості.

Т.: Ні, хоча така кількість

ВНЗ дає можливість вибору, але
якість вищої освіти від цього не
стає кращою.

Що Ви можете сказати про
підвищення конкурентоспро-
можності нашої освіти в світі?

О. Б.: Звичайно, потрібна. Ми
повинні боротися за те, щоб
українська школа стала най-
кращою. Але конкурентоспро-
можність не повинна бути єди-
ною метою. Головне – виховати
гідних громадян України й під-
готувати кваліфікованих спеціа-
лістів.

Т.: Це потрібно. Оскільки
спеціалісти з України матимуть
можливість бути на рівні з спе-
ціалістами інших європейських
країн. Рівень життя стане наба-
гато кращим, українці будуть
упевнені в завтрашньому дні.

Інтерв’ю взяли
Лапко Ю.,

Дубина Ю.

Ми діємо: поширюємо напрямки профе-
сійної орієнтації молоді шкільного віку, її
довузівської підготовки відповідно до перс-
пектив соціально-економічного розвитку
регіону та кадрової політики місцевої влади.

М и
віримо у майбутнє України, ми впевнено
дивимось уперед і бачимо майбуття у світ-
лих тонах.

Ми чітко визначаємо загальні завдання та
принципи освіти у нашому ліцеї. У закладі
панує тверде переконання, що кожен учень –
це унікальна й неповторна індивідуальність.

Тому пріоритет вільного розвитку особи-
стості  є базовим принципом побудови
освітньої системи ліцею.

Наше завдання – зрозуміти кожну
особистість та виявити до неї повагу.
Тому головною метою ліцею є розвиток і
формування соціально зрілої, культурно
конкурентоспроможної, творчої особис-
тості громадянина свого співтовариства,
України, світу; створення атмосфери
підтримки учнів і турботи про них, яка
сприяла б розвитку їхніх можливостей,
задоволенню їхніх інтелектуальних, емо-
ційних та соціальних потреб.

Ми прагнемо, щоб наш навчальний
заклад був макромоделлю держави, гро-
мадяни якої мають можливість відчути
демократію в дії.

Ліцей повинен бути місцем, де учні
опановують базові навички життя в демо-
кратичному суспільстві.
Ми розглядаємо освітній простір ліцею
як сукупність умов для розвитку особис-
тості.

Ми відразу знайшли своє місце в

освітній системі нашого міста, заповнивши
вакуум в її інноваційному спектрі. Саме
завдяки появі ліцею - закладу нового типу,
муніципальна освітня систем набула необ-
хідної різноманітності, яка є  однією із пе-
редумов успішного розвитку.

Ми маємо усе необхідне для успішної
реалізації задуманого.

Ідеї, технології та менеджмент як
триєдину складову успіху будь-якої справи.

Віру в себе, працелюбність і мрію як
першооснову для реалізації амбітних пла-
нів.

Ліцей – це ми – колектив педагогів, бать-
ків та учнів, – які зібралися для того, щоб
усі разом і кожен окремо змогли реалізува-
ти ліцейський девіз:

Ad discendum, non ad docentum
(Не для того, щоб учити, а для того,

щоб учитися).
Нечай Т.О. ,

директор Славутицького ліцею
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Наше життя – це Всесвіт, що складається з найдрібнішого до найвеличнішо-
го. Воно, як і день, починається зранку. Ранок – це народження, прихід людини
у світ. Це той період, коли ми стаємо на ноги, намагаємося розпізнати життя. І
першими в цьому дитині допомагають батьки. Саме вони спостерігають та на-
ставляють її на правильну стежку життя.

Зростаючи, ми справді розуміємо, що життя неосяжне, воно єдине і надзви-
чайно багате як і Всесвіт. До змужніння ми пізнаємо ще безліч нового. І в цьому
одну з перших ролей відіграє школа. Вона в нашому Всесвіті – Галактика, у якій
ми – зірки. Ми – це учні, тобто маленькі зірочки, але згодом станемо зірками –
планетами, такими, як Ви, шановний Учителю. Адже без Вас не буду  цієї Гала-
ктики, розквіту, возвеличення всіх зірочок. Тож школа – це тільки єдина із дис-
танцій нашого життя, ми йдемо під Вашим мудрим керівництвом, Учителю!

Тож Ви – наших сердець незамінний житель! Наш вірний і всіма улюблений
Учитель!

Учителю, Ви – взірець людяності, гуманізму та постійного пошуку. Віра в
себе, працелюбність, пізнання світу – це Ваша складова успіху у будь-якій спра-
ві.

Ваші ідеї та мрії – першооснова найкращого результату  у всьому.

Учителю, Ви – наша опора, наша святиня. І нам ніколи не забути Вашого
імені.

Ви наш наставник, радник, охоронець та вірний друг.

Учителю, Ви велична постать в очах кожного учня. Ви створили його дитя-
чий світ, фортецю, яку тепер доглядаєте, збагачуєте, возвеличуєте. І якщо ми
чогось досягли, то саме Ви від душі допомогли. Тож у театрі долі нашої, Учите-
лю, Ви головний глядач.

І хоча Ви не герой, не переможець, та знає Вас кожен із дитинства і донині.

І у Вашому серці ми пам’ять залишимо і слід закарбуємо у Ваших думках.

Лапко Ю.

Наше педагогічне кредо

Голос майбутнього

За ліцеєм міста Славутича – майбутнє освіти

Голос майбутнього

Мол одь –  тво р ець  сво го  ма йбу тнього

Велика Галактика – Учитель
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Школа – це майстерня, де формується думка підрос-
таючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не
хочеш випустити з рук майбутнє.

А.Барбюс

Освіта – скарб; праця – ключ до нього.

П.Буаст

Після хліба найважливіше для народу – школа.

 Ж.Дантон

Ключем до кожної науки є знак питання.

О.Бальзак

Освіта – це те, що більшість отримує, деякі переда-
ють і тільки небагато має.

К.Краус

Життя – це школа, але поспішати з її закінченням не
варто.

Е.Кроткий

Освіта – це метод, завдяки якому піднімаєшся на
більший рівень.

Д.Пітер

Вік живи – вік учись.

Народна мудрість
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Голос майбутнього

Гостре словечко

Хто засидівся біля світла до темна,
Читаючи конспекти, не романи,
А в голові робота виховна,
Засідання МО і календарні плани?

Дівчатам сняться незаміжні юнаки,
Та то не про учительок сказали,
Бо не для них чарівні ті науки.
Їм сняться бали,  учні та журнали.

Біжать додому радісні жінки
Після роботи легкою ходою,
Несуть гостинці, а учительки –
Дві сумки зошитів, а ще і під рукою.

Та, мабуть, є ще люди на землі,
Найважливіше для яких не гроші.
Вгадали, хто це? Так, учителі.
Здоров’я Вам, мої хороші.

Микитенко І.В.,
вчитель ліцею

Посміхнись
***

Літня вчителька запитує в
учня:
 До якого класу ти бу-

деш вчитися?
 До одинадцятого. А ви?

***
Вчителька радить дітям

запам’ятати девіз «краще
давати, ніж отримувати».
Один учень кричить:

– Мій тато завжди корис-
тується цим девізом!

– У тебе чудовий, шляхет-
ний батько! А чим він займа-
ється?

– Мій тато – боксер!

***
Вчителька проводить занят-

тя з цивільної оборони.
– Слухайте уважно, – пояс-

нює вона. – Оголошена повіт-
ряна тривога, загуділи сирени...
Всі учні, за винятком одного,
відразу пірнули під парти.

– Іване! – закричала вчите-
лька. – А ти чому сидиш? Ря-
туй скоріше своє життя!

– А хіба ви не знаєте, що на
війні бувають герої?

***
Вчитель двієчнику, ледь

стримуючи гнів:
– І не думай говорити:

«Так, не готовий», поки я не

скінчу говорити!
***

– Ти чому спізнився? –
запитує учня вчителька.

– По дорозі в школу на
мене напали бандити й погра-
бували.

– І що ж вони в тебе взяли?
 Зошит із домашнім за-

вданням.
***

– Послухайте, – вибухає
викладач, – я вам вже третій
раз ставлю трійку. Чому ви не
вчитеся? Врешті-решт, від
науки ще ніхто не вмирав!

– Я знаю, – говорить сту-
дент, – але краще не ризикува-
ти.

***
Батько та мати поїхали з

дому, а Данилко лишився на
господарстві, до школи не пі-
шов. Раптом телефонний дзві-
нок. Данилко впізнав по голосу
свою вчительку

– Чому сьогодні Данилко
не прийшов до школи?

– Тому, що він захворів
– А хто це розмовляє зі

мною?
– Мій тато.

Наклад – 5Голос майбу-
тнього
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