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Гальченко Іван Васильович
Серед багатьох навчальних закладів України Кременчуцьке
педагогічне училище, яке носить ім'я видатного педагога А.С. Макаренка,
займає особливе місце . Цей заклад є окрасою Полтавщини, колискою цілої
плеяди особистостей, має багаті виховні та освітні традиції, готує молодших
спеціалістів за спеціальностями «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та
«Фізичне навчання».
Його історія - це шлях у 83 роки. Училище створено в 1931
році, спочатку як Лохвицьке, а з 1969 року як Кременчуцьке педагогічне
училище. Народний Комісаріат Освіти УРСР на підставі постанови Ради
Народних комісарів республіки реорганізував Лохвицький технікум
радянського
будівництва у
педагогічний технікум, який розпочав
функціонувати з 1-го вересня 1931 року. В 1931 році в технікумі навчалося
120 учнів, працювало 11 викладачів, з них 7 штатних і 4 сумісники..
Біля 30-ти тисяч випускників пішли з його порога сіяти розумне, добре, вічне.
Багато з них стали відмінниками освіти, заслуженими учителями, кандидатами
та докторами наук, професорами. Наші випускники – наша гордість. Їх можна
зустріти не тільки в школах і дитсадках, а й в державних установах, на
відповідальній роботі у Верховній раді. Є серед наших випускників викладачі
закладу, директори шкіл, ректори ВУЗів, академіки Академії Наук.
З першого дня заснування училища свою історію розпочало відділення
початкової освіти, яке готує талановитих учителів, компетентних фахівців, які
володіють сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, мають
активну громадську позицію, є творчими, гуманними особистостями,
конкурентоздатними на ринку освітніх послуг. Адже, крім спеціальності
«Вчитель початкових класів» випускники відділення отримують додаткові
кваліфікації: керівник дитячого хорового колективу; керівник дитячого
хореографічного колективу; соціальний педагог; керівник
гуртка
образотворчого мистецтва; вчитель англійської мови в початкових класах;
вчитель інформатики в початкових класах.
З 1960 року починає свою діяльність відділення дошкільної
освіти, яке готує вихователів дошкільних закладів з однією з додаткових
кваліфікацій: вихователь в дошкільному закладі з правом навчання англійській
мові; організатор музичної діяльності; вихователь логопедичних груп;
організатор фізичного виховання; сімейний вихователь. Завдяки досвідченим
викладачам, матеріальній базі училища та тривалій практиці на посаді
вихователя, випускники відділення є затребуваними на ринку праці в місті та
області.
Фізичне виховання і спорт в училищі є невід'ємною частиною
формування загальної та професійної культури особистості, збереження та
зміцнення здоров'я, організації та забезпечення здорового способу життя.
Училище має одну з найсучасніших у місті спортивних баз, а фізична культура
і спорт - не тільки вимога навчального процесу, а й стратегічна політика, що
реалізується в рамках державної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації»
Саме тому, з 1998 року випускники училища мають можливість отримати
спеціальність вчителя фізичного виховання.
Сьогодні Кременчуцьке педагогічне училище – це злагоджений,
цілеспрямований студентський і педагогічний колектив, який впевнено крокує
до поставленої мети, про що свідчать неодноразові перемоги училища у
Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» та у виставці «Інноватика в
сучасній освіті».

Мова навчання
Профілі навчання

українська
Спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців:
5.01010101 "Дошкільна освіта"
- на базі повної середньої освіти (денна і заочна форми навчання);
- на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання з
видачею атестата про повну загальну середню освіту) з однією з
додаткових кваліфікацій:
o вихователь в дошкільному закладі з правом навчання
англійській мові;
o організатор музичної діяльності;
o вихователь логопедичних груп;
o організатор фізичного виховання;
o організатор образотворчої діяльності.
5.01010201 "Початкова освіта"
- на базі повної середньої освіти (денна форма навчання);
- на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання з
видачею атестата про повну загальну середню освіту) з однією з
додаткових кваліфікацій:
o керівник дитячого хорового колективу;
o керівник дитячого хореографічного колективу;
o соціальний педагог;
o керівник гуртка образотворчого мистецтва;
o вчитель англійської мови в початкових класах;
o вчитель інформатики в початкових класах
5.01020101 "Фізичне виховання"
- на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання з
видачею атестата про повну загальну середню освіту) з однією з
додаткових кваліфікацій:
o керівник гуртка комп’ютерних ігор;
o керівник туристичного гуртка.

Гуртки

В училищі працює 12 колективів художньої самодіяльності та 13 гуртків та
клубів за інтересами.
В Обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі
«Студентська весна – 2014» дипломи першого ступеню отримали колективи:
– духовий оркестр «Роксолана»,
– джаз-група “Roksiband”,
– ансамбль спортивно-бального танцю «Сузір′я»,
– хореографічний колектив «Арабеск»,
– вокальна студія «Апрель»,
– вокальна група «Юність»,
– театр «Арлекін».
Дипломи другого ступеню отримали колективи:
– ВІА «Барви»,
– театр пісні «Водограй».
В обласному фестивалі-конкурсі «Першоцвіт» серед вихованців
інтернатних закладів переможцями стали:
Гран-прі - театр «Арлекін»,
– 1 місце - театр пісні «Водограй», ансамбль спортивно-бального
танцю «Сузір′я», вокальна студія «Апрель»,
– 2 місце - літературна вітальня «Пролісок»,
Дипломом ІІ ступеню у обласному конкурсі малюнків, плакатів і
фотографій «Магія мистецтва» у номінації «Фото» нагороджено учасницю
творчої студії «Гранд» .
Диплом ІІІ ступеню у обласному конкурсі творчих робіт учнівської та
студентської молоді «Я відкриваю світ собі щодня» у номінації «Фотографія»
отримала учасниця краєзнавчого гуртка «До витоків духовності».
Гран-прі та 1 місце отримали юні актори театру «Арлекін» у міському
конкурсі «Кременчуцьке розмаїття у номінації «Нащадки мельпомени».
За квіткову композицію «Веселковий вересень» педагогічне училище
отримало 1 місце у номінації «Подарунок місту» у фестивалі «Квітковий
парад–2013».
Студентка 4 курсу відділення фізичного виховання стала
переможницею у міжвузівському фестивалі «Студент року-2013».

Кількість груп
Кількість студентів
Кадрове
забезпечення(педагогічні
працівники)
Матеріально - технічна база
закладу

35
854
106
Матеріально-технічна база
Для організації навчально-виховного процесу, забезпечення соціальних
потреб студентів використовується матеріальна база, яка включає два
навчальних та побутовий корпуси загальною площею 10216,6 м 2, гуртожиток
на 384 місця, спортивний майданчик площею 250 м 2. В навчальних та
побутовому корпусах обладнано:
 2 спортивні зали (площею 280 та 260 м2);
 тренажерний зал;
 майстерні обробки матеріалів (три);
 зал ритмiки та хореографії;
 тенісний зал.
 лабораторії:
 фізики;
 хімії;
 технічних засобів навчання;
 обчислювальної техніки (5 лабораторій);
 кабінети (всього 50):






 української мови та методики викладання (4 кабінети);
 української літератури;
 дитячої літератури (2 кабінети);
 народознавства;
 російської мови та методики викладання (2 кабінети);
 зарубіжної літератури;
 української та зарубіжної культури;
 допризовної підготовки юнаків;
 математики та методики викладання (2 кабінети);
 біології та природознавства;
 анатомії, гігієни та фізіології;
 музики (3 кабінети);
 історії України;
 суспільних дисциплін (2 кабінети);
 англійської мови (2 кабінети);
 німецької мови;
 педагогіки (3 кабінети);
 психології;
 образотворчого мистецтва (3 кабінети)
 методики фізичного виховання;
 основ педагогічної майстерності;
 методик дошкільного виховання (8 кабінетів);
 методичний кабінет.
бібліотека;
читальний зал;
їдальня на 240 місць;
актовий зал на 380 місць.

Умови для навчання

Потужна матеріальна база, найновіша, сучасна комп'ютерна техніка
закладу забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців. До потреб
студентів два навчальних корпуси, затишна і простора їдальня, численні гуртки
художньої самодіяльності, клуби за інтересами,
сучасний гуртожиток,
спортивний комплекс (тренажерний, тенісний зали, футбольне поле зі штучним
покриттям, два спортивних зали), актова і читальна зали.

Умови прийому

Кременчуцьке педагогічне училище проводить прийом на
навчання у 2014 році на напрямки:
0101 Педагогічна освіта
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Загальна середня освіта (ліцей “Політ”)
та готує за спеціальностями:
5.01010101 «Дошкільна освіта»
5.01010201 «Початкова освіта»
5.01020101 «Фізичне виховання»
Відділення дошкільної освіти
Студенти, що навчаються після 9-го класу, отримують спеціальність
«Вихователь у дошкільних закладах» з однією з додаткових кваліфікацій:
- вихователь логопедичних груп;
- організатор фізичного виховання;
- організатор музичної діяльності;
- вихователь з правом навчання англійської мови;
- сімейний вихователь.
Форма навчання – денна (3 роки 10 місяців)
Студенти, що навчаються після 11-го класу, отримують спеціальність
«Вихователь у дошкільних закладах».
Форма навчання – денна (1 рік 10 місяців) і заочна (2 роки 10 місяців)
Відділення початкової освіти
Студенти, що навчаються після 9-го класу, отримують спеціальність
«Вчитель початкових класів» з однією з додаткових кваліфікацій:
- вчитель англійської мови в початкових класах;
- вчитель інформатики в початкових класах;

- соціальний педагог;
- керівник гуртка образотворчого мистецтва;
- керівник дитячого хорового колективу;
- керівник дитячого хореографічного колективу;
Форма навчання – денна (3 роки 10 місяців)
Студенти, що навчаються після 11-го класу, отримують спеціальність
«Вчитель початкових класів».
Форма навчання – денна (1 рік 10 місяців)
Відділення фізичного виховання
Студенти, що навчаються після 9-го класу, отримують
спеціальність «Вчитель фізичної культури» а також мають змогу отримати
додаткову кваліфікацію «Керівник гуртка з основ інформатики»
Форма навчання – денна
(3 роки 10 місяців)
Зарахування до училища:
Відділення дошкільної освіти
на базі 9 класів – вступні іспити з української мови (диктант), біології (тест);
на базі 11 класів – сертифікати ЗНО з української мови та літератури, історії
України або біології .
Відділення початкової освіти
на базі 9 класів – вступні іспити з української мови (диктант), математики
(тест);
на базі 11 класів – сертифікати ЗНО з української мови та літератури, історії
України або математики.
Відділення фізичного виховання
на базі 9 класів – вступні іспити з української мови (диктант), творчий конкурс
із спеціалізації .
Прийом документів до училища:
База 9 класів – з 11.07.2014 р. до 24.07.2014 р.
База 11 класів – з 11.07.2014 р. до 01.08.2014 р.
Вступні іспити:
База 9,11 – з 25.07.2014 р. до 01.08.2014 р.
Зарахування на навчання:
За державним замовленням (безкоштовне навчання) – 11.08.2014 р.
За кошти фізичних та юридичних осіб (на комерційній основі) – 21808.2014 р.

Навчальна робота

Перелік документів, необхідних для вступу:
- заява встановленого зразка (заповнюється особисто абітурієнтом);
- документ про освіту (оригінал або його копія, завірена у встановленому
порядку);
- медична довідка (форма 086-У, 2 екз.);
- виписка профілактичних щеплень (форма 063, 3 екз.);
- довідка з місця проживання про склад сім'ї;
- копія ідентифікаційного коду (3 екз.);
- копія паспорта (свідоцтва про народження) 3 екз.;
- 6 фотокарток розміром 3Х4;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які не мають паспорта),
військовий квиток, та документи, що дають право на пільги, вступник надає
особисто в терміни, визначені для подання документів;
- сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти з
предметів, що відповідають переліку вступних іспитів.
Студенти училища з жовтня по травень 2013-2014 н.р. були учасниками:
- обласних предметних олімпіад і конкурсів серед ВНЗ І-ІІ р. а. з
математики, української мови, та інформатики: 6 учасників 3
переможця;
- регіональної олімпіади з української мови серед педагогічних
навчальних закладів Південного регіону 2 учасника 2 переможця;
- Всеукраїнський конкурс з української мови 1 часник 1 переможець;
- Конкурс наукових робіт студентів – членів МАН України 3 учасника 3
переможця 2 державного рівня

