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ГІМН ДПТНЗ ТПАЛ 

 

«Слався ліцей» 

Автор І.Сисолятін 

 

Ранкова зірка засвітила твій поріг 

І відкривається до тебе всім дорога 

Твоя душа неначе оберіг, 

Дарований колись для нас усіх від Бога. 

Приспів: 

Слався ліцей 

Бо ти є як сонце для дітей 

Бо ти є як радість для людей 

На віки слався ліцей! 

Слався ліцей 

Згадуєш багато ти очей 

Що пішли у темряву ночей 

На віки слався Томаківський ліцей! 

 

Ти відкриваєш нам завжди нові шляхи 

Навчаєш бути нас людьми у цьому світі 

За всі роки, що є і будеш на землі 

Тебе ніколи не забудуть діти. 

Ведеш ти впевнено усіх нас до мети  

Бо віриш в кожного всім серцем і душею 

Бувають різні ситуації в житті, 

Але іти вперед ти нас навчив, ліцею. 
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Професіям почесним і святим 

Вчимося  ми в ліцеї нашім 

Щоб бути слюсарем з ремонту,  

водієм, а також трактористом 

першокласним. 

 

 

А саме головне у справі цій 

Високоякісним спеціалістом 

стати 

І гордість за професію нести, 

І руки “золотії” мати. 
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Розібрати і зібрати, 

Під’єднати і знайти, 

Все це зможе оператор, 

Якщо йтиме до мети. 

 

Професія найкраща  

в світі є,  

Яка перепустку в життя 

 дає,  

 І назва їй – бухгалтер,  

В ній проявляється 

 характер. 
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Теоретична підготовка 

кваліфікованих 

робітників в ліцеї 

здійснюється в 

навчальних кабінетах та 

лабораторіях 
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Практична підготовка 
кваліфікованих робітників 

здійснюється в 
навчальних майстернях, 

машинотрактортному 
парку та навчальному 

автотрактородромі  
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Томаківський край щирий 

 і гарний, 

Де гордо і гарно ліцей наш 

стоїть. 

Має ліцей 214 гектарів 

Багатих, плодовитих, 

земельних угідь. 
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Професійна підготовка 

кваліфікованих 

робітників 

проходить на 

учбовому господарстві 
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Ліцей наш має гарний 

колектив 

Талановитих і досвідчених 

працівників, 

Бо випускаються завжди 

талановиті, 

Кмітливі, обдаровані, чудові 

діти. 
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Переможці Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності 

      

“Кращий орач року – 2006” 

АЛЬКЕМА ОЛЕКСАНДР 

 I місце 

“Кращий орач року – 

2009” 

МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ 

 II місце 
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Учні-слухачі відділення Малої академії наук 

України 

Обласні стипендіати 



FokinaLida.75@mail.ru 

Всі конкурси і фестивалі 

Учням ТПАЛу до снаги, 

Таланти скрізь вже показали 

В усьому, що пропонували, 

Приймали участь залюбки! 

 

http://tpal.com.ua/spase/img/news/2012/16noj/2.JPG
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Переможці Всеукраїнських 

виставок та конкурсів 

ТПАЛ в районі кожен знає.  Його справа 

процвітає…. 

ФЛАГМАН ОСВІТИ 

Спортивні досягнення 
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Євроклуб в ліцеї є.  Гасло клубу ось яке:            

“В Європу  з Україною у серці”               
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Веб-сайт: www.tpal.com.ua 

Зворотній зв’язок  
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Прекрасне поле, хлібом ти 

багате 

Даруєш ти здоров’я нам щодня, 

Ти сили нам даруєш, щастя в 

хати, 

Ти наша гордість – рідная земля. 

Хай розливається колосся 

щедро, 

Від сонця радість хай вбирає і 

тепло, 

Щоб найрідніші українські зерна 

Несли в собі завжди у кожний 

дім добро. 

Чекає нива щедра й золотиста, 

Земля чекає й поле колосків, 

На вірних друзів – бравих 

хліборобів, 

Таких, як ТПАЛу нашого 

випускників. 
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