За істину, добро і мудрість
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Садок дитячий, школа чи студентство,
Від вас залежить майбуття,
Конструктори душі, поводирі надії,
Ніколи вам не буде забуття.
Звичайно люди, але майже маги,
Ми вас вітаємо зі святом,
Бажаєм щастя та наснаги!

Вітання
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу!
День учителя
— професійне
свято працівників
освіти
України.
Професія
вчителя — одна
з
найбільш
благородних
і шанованих. І нехай сьогодні життєві негаразди часом змушують багатьох
педагогів задуматися про правильність
свого вибору, усе ж справжні вчителі не
опускають рук і продовжують щедро ділитися знаннями з підростаючим поколінням.
У це чудове і світле свято хочеться в
першу чергу подякувати вам, шановні
викладачі, за вашу працю й невтомну
УЧИТЕЛЮ!
Прийміть слова щирої вдячності за успіхи
в освітній царині, за високий професіоналізм і
компетентність,
цілеспрямованість і копітку
працю!
Ваша працездатність,
націленість на досягнення кінцевого результату, здатність приймати
рішення,
комунікабельність,
доброзичливість,
терпіння,
готовність
відповідати на будь-які
питання своїх учнів - захоплює. Сподіваюся, Ваш
багаторічний досвід і невгасимий вогонь щирої
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турботу і любов. Ви — світоч надії в такі
нелегкі часи для нашої держави, опора та підтримка. Натхнення, ентузіазм,
задоволення від роботи — ці ресурси у
справжніх учителів воістину невичерпні. Тож нехай початок навчального року
буде довгоочікуваним, а його кінець —
успішним!
Щиро хочеться побажати Вам міцного
здоров’я, професійних і творчих успіхів,
звершень усіх задуманих справ, талановитих і небайдужих вихованців! Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська
нива, а в усіх Ваших починаннях будуть
супутниками успіх і удача!

Лист вчителю

відданості своїй справі
послужать подальшому
розвитку духовного та
інтелектуального рівня
підростаючого покоління.
Сердечно вітаю Вас
із професійним святом!
У нашій країні професія
вчителя здавна вважала-

І.В.Гальченко,
директор Кременчуцького
педагогічного коледжу
імені А.С.Макаренка

ся найбільш шанованою і
почесною. В образі педагога для багатьох поколінь завжди поєднувалися
джерело знань, життєва
мудрість, взірець моралі й душевної теплоти.
Щиру любов і повагу до
своїх вчителів кожен із
нас проносить крізь усе
життя.
Нехай ніколи не вичерпається доброта й мудрість у вчительському
серці!
Бажаю
Вам
міцного здоров’я й добробуту,
терпіння й оптимізму,
успіхів у Вашій нелегкій,
але такій важливій праці!

Покликання у спадок
Вершина ідеалу, утіленням якої є вчителі,
надто неприваблива, щоб бажати її досягти.
Карл Фреліх
Учитель...
Сім букв, два
склади.
Учи-тель...
Як просто вимовити це слово і як складно зрозуміти,
що саме приховується за
ним. Холодна
суворість чи
теплий погляд
розуміння, байдужість чи переживання
за кожну твою міні-проблему, а може,
просто любов? Як би там не було, безмежна галактика виглядає з-за нього й
дарує особливі для кожного поняття. І в
мене вони теж свої.
Я вважаю, що так сталося саме тому,
що я також майбутній учитель. Я опановую цю професію, омріяну ще з дитинства, і радію, що маю змогу поринути в
глибини знань і вмінь того, як їх передавати іншим. Чому все відбувається так?
Більшість моїх однолітків скептично оцінить мій вибір і скаже: «А навіщо тобі
це?» Я, напевно, теж задумуюсь і роблю
деякі висновки…
…Дитинство. Мені п’ять років. Ми з
бабусею, яка раніше була викладачем

української мови та літератури, граємо
«в школу». Це своєрідна підготовка до
першого класу. У нас є і уроки математики, читання, письма, природознавства,
і перерви, і довгоочікувані подорожі до
їдальні — загалом, усе. Я з задоволенням
чекаю на вивчення іншого предмета,
продовження здобуття знань, і розумію,
що це — моє…
…Восьмий клас. Мене на День учителя запросили до другого класу провести
урок. Я дивлюсь в сповнені жагою до нового, незвіданого дитячі очі, щось пояснюю, викладаю матеріал… Аж ось мене
осяює думка: «Це ж настільки чудово! А
що, як і самій стати викладачем?..»
…Весна дев’ятого класу. Відвідини
Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка. Мандрівки нескінченними коридорами і майже стовідсоткова впевненість у виборі майбутньої професії. А вже за кілька місяців
радісна звістка: я студентка!...
…Початок третього курсу. Величезна кількість спецпредметів, практика в
школі, мрії про подальше майбутнє. Іноді я поринаю в атмосферу власних сакральних думок і перевертаю у голові
кожне рішення. Чи правильно я вчинила?
А чому б і ні? Звісно, що так.
Аніта Третяк, У-32

Цікаві факти про професію вчителя

• Учитель — одна з найдавніших професій. Перші
школи з’явились у країнах
Стародавнього Сходу (Китай, Індія, Вавилон, Ассирія) в IV-V тисячолітті до н.
е.
• Професія шкільного
вчителя в Японії була споконвічно чоловічого. Жінок серед японських ви-

кладачів менше половини.
• У Чехії багато шкільні
вчителі ведуть кілька дисциплін. Приміром, один
педагог викладає фізкультуру і математику, іншої —
чеська мова, спів і хімію.
• У фінських школах в
класі працює одночасно
два викладачі — вчитель і
його помічник.
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Коледжу — 85!
Слово про колегу

Як для коледжу, який займається науіз сильним хацього року святкує 85 річ- ковою діяльнісрактером мила
ницю, так і для Олійник тю: друкується
людям. Її поваІрини Олексіївни 2016 у фахових пежають колеги,
р. є ювілейним, адже 30 ріодичних вилюблять студенроків тому вона пере- даннях,
готує
ти, нею пишаступила поріг навчаль- творчі роботи,
ються близькі і
ного закладу молодим виступає з майдрузі.
дипломованим спеціаліс- стер-класами в
Московець
том, сповненим бажання різних
містах
Людмила Павпрацювати, створювати, України, є наулівна звикла все
надихати на творчість ковим керівниробити на «відсвоїх колег, вихованців. ком курсових та
мінно». А інакЛ.П. Московець
Коли говориш про Ірину дипломних
роше — для чого?
Олексіївну, то в пам’яті біт студентів, учасників
З відзнакою закінчила
всіх її випускників вини- Малої академії наук. По- рідне училище, універкає образ Людини з вели- стійно підвищує рівень ситет, магістратуру. Підкої літери, педагогічною професійної майстернос- готувала не одного перекомпетеністю якої захо- ті через вивчення пере- можця конкурсу МАНу з
плюєшся і хочеться пра- дового педагогічного до- психології обласного рівцювати так, як
свіду, утілення ня та призера всеукравона
навчає:
ідей
видат- їнського етапу, призерів
«серце
відданих педагогів. регіональної олімпіади з
вати
дітям»,
Тривалий час педагогіки та психології.
«окрилювати
була наставниЇї заняття, тренінги,
вихованців»,
ком
військо- майстер-класи захоплю«поважати і вивих ліцеїстів, ють не лише студентів та
магати»,
«наа зараз вико- викладачів рідного колевчити учня так,
нує обов’язки джу, а й педагогічну грощоб було в кого
класного
ке- мадськість міста, регіовчитися».
рівника
на ну, країни.
За роки певідділенні поЖиттєве кредо Людмидагогічної
дічаткової осві- ли Павлівни — «Якомога
яльності Ірина
ти.
більше поваги до людиІ.О. Олійник
Олексіївна підБудучи
26 ни, якомога більше вимоготувала переможців ре- років головою циклової ги до неї».
гіональних та обласних комісії психолого-педагоВизначальними рисаолімпіад із психології та гічних дисциплін, Ірина ми молодого досвідченого
педагогіки.
Олексіївна користується викладача є відповідальПедагог є активним авторитетом і повагою ність,
організованість,
учасником наукових кон- своїх колег, адже вони наполегливість.
ференцій, педагогічних можуть завжди розраКоло професійних інчитань, очолює Полтав- ховувати на її пораду та тересів колеги — гуманський обласний осередок підтримку.
на педагогіка і психолоВсеукраїнської асоціації
Батьки не випадково гія, соціальна педагогіка
гуманної педагогіки. Іри- обрали їй ім’я — Людми- і психологія, наукова діна Олексіївна постійно ла. Ця тендітна викладач яльність.
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Коледжу — 85!
Слово про колегу

Людмила Павлівна ак- групи
відрізпідтримає,
дотивний учасник науково - няються згурпоможе,
дасть
практичних конференцій, тованістю, орслушну пораду.
педагогічних читань місь- ганізованістю,
Ірина Михайлівкого, обласного, усеукра- самостійністю.
на чудовий орїнського та міжнародного Викладач проганізатор,
уміє
рівнів. Вона постійно пу- водить цікаві,
згуртувати
біля
блікується у фахових ви- змістовні тресебе людей, має
даннях.
нінги для стукреативний підГоловне, вона з гідніс- дентів і виклахід до організації
тю виконує місію вчителя: дачів, яскраві
навчально-винесе світло людям, допо- й
різнобічні
ховного процесу.
магає молоді знайти шлях масові заходи
Цікаво спостеріІ.М. Непорада
до самого себе.
професійного
гати, як різні за
Цьогоріч педагогічний спрямування. Вона від- своїми інтересами, рівнем
коледж святкує свою 85 крито і сміливо йде по навчальних
досягнень
річницю. Істожиттю і веде за студенти коледжу збирарію вузу твособою молодь.
ються в кабінеті на «Шкорять студенти,
Ірина Михай- лу вожатого», керівником
педагоги і серед
лівна Непорада якої є Ірина Михайлівна,
них
емоційна,
— це людина, і там стають однодумцяерудована, заяка асоціюєть- ми, співавторами, друзякохана в свою
ся у нас із літом. ми. Вона є організатором
працю
випусПо-перше, тому, та активним учасником
книця коледжу,
що має сонячну семінарів-практикумів
а на сьогоднішпосмішку,
ви- з підготовки студентівній день — випромінює
те- практикантів до педагокладач психолопло, уміє зви- гічної практики в дитячих
го-педагогічних
чайне
заняття оздоровчих таборах, духоС.І. Барда
дисциплін Барп е р е т в о р и т и вним наставником вихода
Світлана
Іванівна. на справжнє свято. Вона вателів НОК «Ерудит».
Викладачі ПЦК
Світлана — світла люди- щира, порядна людина,
психолого
– педагогічних
на, щира, відкрита, толе- вірний друг, який завжди
дисциплін
рантна.
З роками набувала досвіду,
удосконалювала
професійну майстерність.
І все це вона з любов’ю і
щирістю доносить до своїх
вихованців. Чітка організація праці, вимогливість
до себе та студентів, чесність і порядність зростили її як педагога, людину.
Світлана Іванівна — хороший організатор студентського колективу. Її

5

Літня практика
Літня
педагогічна
практика в дитячому
садку — «страшні» слова
для студента. Не розумієш, що на тебе чекає і
що доведеться пережити. З таким страхом і
наша група прийшла до
дитячого садка влітку.
Досить складними виявилися перші два дні
в дитячому садку. Нас переповнювало хвилювання, адже ми не знали, як і
що нам робити. Не розуміли, як працює
дитячий навчальний заклад в літній період, до того ж групи зведені. Складно

було вкладатися в час, режим роботи
групи, адже в літній період діти оздоровлюються й більшу частину свого
часу вони проводять на подвір’ї. Цікаво
було, як до нас поставляться вихованці, чи сприйматимуть взагалі. Заходячи
до групи, діти відразу ж віталися, і тоді
кожен із нас зрозумів, що все буде добре. Велику допомогу та підтримку надавали вихователі, влучно наставляючи
та радячи. Коли щось не виходило, вони
доступно це пояснювали, і це нам допомагало.
Ця практика мала велике значення
для нас. Вона сприяла нашому становленню особистості як фахівця дошкільної освіти, також у цей час формувалася
професійна компетентність. Упродовж
літньої педагогічної практики ми отримали хороший досвід, випробували все
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те, що вивчали. Тому
можна зробити висновок, що літня практика
мала для нас дуже важливе значення.
На практиці:
—
сформувалися
вміння самостійно застосовувати набуті в
коледжі теоретичні знання зі спеціальних дис-

циплін;
— сформувалися навички роботи з
дитячим колективом із урахуванням вікових особливостей дітей;
— удосконалилося вміння самостійно
складати конспекти, готувати й проводити заняття з різних розділів програми, розваги, організовувати ігрову й
трудову діяльність дошкільників;
— здобули досвід роботи з колективом;
— навчилися проводити роботу з
батьками.
Досягати таких цілей досить складно, особливо на початку, бо ти навіть не
розумієш, що на тебе чекає. Але досить
швидко звикаєш до всіх: дітей, вихователів, батьків.
Ця літня педагогічна практика дала
нам корисний досвід не тільки в роботі
з дітьми, а й життєвий. Ми переконалися, що вона сприяє кращому розумінню всього педагогічного процесу в дошкільному закладі в цілому.
Тетяна Журавльова,
Марія Бондаренко, В-41

Професія вчителя
Посадові обов’язки педагога, або на всі руки майстер

Здавалося б, що
складного
в
професії вчителя — відчитав урок
і вільний!
Ах,
якби
все
було
так просто!
Посадові
обов’язки
сучасного
педагога охоплюють досить широку сферу:
• Ведення уроків — це,
звичайно ж, основний вид
діяльності вчителя.
• Уміння відшукати особистісний підхід до будьякого учня. Те ж саме, до
речі, стосується і вміння
спілкуватися з різними
батьками.
• Перевірка зошитів і щоденників,
заповнення
журналів, складання календарних планів і звітів.
• Підготовка наочних посібників, таблиць, схем,
індивідуальних карток —
без них складно провести
хороший урок.
• Участь у засіданнях педрад,
методоб’єднань,
творчих груп на рівні школи, району та області.
• Регулярне проведення
класних і батьківських
зборів.
• Консультування учнів та
батьків з приводу успішності.
• Класне керівництво —
цей «щасливий» лотерейний квиток випадає не

всім, але багатьом.
• Позакласна робота з предмета.
• Робота з обдарованими
учнями,
допомога у підготовці до олімпіад і
конкурсів.
• Участь в розробці та апробації навчальних та освітніх програм.
• Залучення дітей
до державних законів і необхідності чітко
їх дотримуватися.
Але це лише вершина
айсберга під назвою «Посадові обов’язки вчителя»! Адже ми ще й слова
не сказали про те, що займає 70 відсотків робочого
часу педагогів і близько 85
відсотків часу особистого.
Здогадалася, про що йде
мова- Природно, про виховну роботу!
Так уже склалося, що
бути вчителем з восьми до
п’яти ніяк не вийде. Якщо
ви вирішили присвятити
себе цій професії, будьте
готовы
до того, що
доведеться
віддати
дітям
всю
свою душу
без залишку. Інакше
у вас нічого
не вийде. Ні,
працювати
ви, звичайно, зможете,
але
тільки

діти не потягнуться до вас,
тому як гостро відчувають
холодність і фальш.
Переваги педагогічної
діяльності:
• Роботу вчителя можна
сміливо назвати творчою.
Вона передбачає постійний розвиток самого педагога.
• Вчителі в школах знаходяться неповний робочий день. Робочий час
залежить від кількості уроків.
• Двомісячна відпустка, яка завжди випадає на
літо.
• Успіхи своїх учнів підвищують авторитет, ви
радієте кожному їх досягненню, як власному.
• Вас оточують молоді
люди, повні сил і енергії.
Ви заряджаєтесь від них
позитивом і вчитесь дивитися на світ очима сучасної молоді.
• Круг ваших знайомих
зростає з кожним роком.
З інтернету
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Прес-центр
Настав
час сказати
кілька
слів
про
прес-центр,
завдання
якого полягає у створенні радіота «Нашої газети». Саме
завдяки злагодженій роботі нашої команди ви маєте можливість дізнатися,
що відбувається в коледжі.
Отож...
Тетяна Олексіївна Савченко — наш мовний редактор. Саме завдяки її
професіоналізму
статті
набувають
яскравого літературного
забарвлення,
вона
справжній майстер
слова. Тетяна
Олексіївна завжди відпо-

Наша команда

відально та майстерно
виконує свою роботу.
Скільки часу необхідно
приділити, щоб вичитати весь матеріал, та й не
один раз! Але воно того
варте, бо кожен рядок
відзначається
своєю милозвучністю.
Анна Олегівна
Іванова відповідає
за
комп’ютерну
верстку
газети.
Це надзвичайно
копіткий та одночасно цікавий процес.
Її творчий підхід та наполегливість
допомагають
досягти
бажаного
результату. Яскравим та
вдало
підібраним
дизайном
ми завдячуємо
нашій «володарці» комп’ютера.
Олександр

Анатолійович Іванов є нашим голосом. Це його робота полягає в підготовці
та забезпеченні якісного
транслювання радіогазети. Усі студенти, що брали
участь в наших радіоефірах, прагнуть долучитися до цього
ще раз.
Хочу висловити
величезну подяку
своїм колегам за
сумлінну та професійну роботу.
Запрошуємо
всіх охочих приєднатися
до нашої команди, чекаємо на ваші ідеї! Ви матимете можливість набути
досвіду журналіста, стати
дописувачем, навчитися
створювати газету та вести радіорепортаж. Завжди
раді бачити вас, юні журналісти!
Редакор
М.М.Навроцька

Вітаємо з ювілеєм!

Цими погожими вересневими днями відзначає ювілей
наша колега, справжній професіонал та чудова людина — Ольга Іванівна Крівченко. Вона
стояла у першопочатків усіх без
винятку важливих справ закладу, віддавши улюбленій праці
понад сорок років. Вдумайтеся: 10 (для класного керівника
— ювілейних) випусків найкращих вихованців! Саме Ольга
Іванівна була головним редак-
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тором «Нашої газети» більше
десяти років. Її досвід, творчий підхід та завзяття сприяли
еволюції газети.
Прийміть щирі й сердечні
вітання з днем народження!
Від усього серця бажаємо
здоров’я, щастя й добробуту,
успіхів і здобутків у всіх справах, наснаги й натхнення, довгих років життя в колі вірних
друзів.
Колеги
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