20.05.2015р. в актовій залі коледжу відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад,
творчих конкурсів та спортивних змагань

“Гордість коледжу — 2015”

В номінації "Золотий олімп" нагороди , пам’ятну відзнаку та сертифікат, отримали
переможці обласних та Всеукраїнських інтелектуальних олімпіад та конкурсів. Нагороду
вручала заслужений учитель України, ветеран педагогічної праці, занесена до Книги пошани
коледжу, викладач української філології Сидоренкова Ольга Панасівна.
1. Усенко Артем, учень 11 класу ліцею «Політ», переможець обласного, призер ІV
Всеукраїнського етапу олімпіади з інформатики.
2. Подєнєжна Маргарита, учениця 10 класу ліцею, переможець обласного конкурсу
"Я - європеєць", призер обласної олімпіади з географії та історії, призер конкурсу
Малої Академії Наук у секції "Історія України".
3. Очеретний В'ячеслав, учень 10 класу, переможець обласного, срібний призер IV
етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики, призер ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіади з математики,
4. Воробйов Олександр, учень 10 класу, переможець ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, призер обласної олімпіади з
інформатики,
5. Качур Роман, учень 11 класу,
переможець обласного, срібний призер IV
Всеукраїнського етапу олімпіади
з інформатики, переможець відбірковотренувальних зборів до міжнародної олімпіади з інформатики,
6. Головачов Євген, учень 11 класу, переможець 3, призер ІV Всеукраїнського етапу
олімпіади з інформатики,
7. Дебелий Ігор, учень 10 класу, призер багатьох олімпіад та конкурсів, серед яких є
перемога у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних
технологій,
8. Деркач Роман, учень 10 класу, переможець ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської

олімпіади з інформатики та призер ІІІ (обласного) етапу олімпіади з хімії,
9. Єрьоменко Денис, учень 11 класу, переможець 3, призер ІV Всеукраїнського етапу
олімпіади з інформатики,
10. Каракуца Олена, учениця 9 класу, переможець ІІІ (обласного), учасниця 4 етапу
Всеукраїнської олімпіади з російської мови,
11. Галушко Наталія, учениця 10 класу, переможець конкурсу FLEX ( програма обміну
для учнів старших класів з проживанням в США протягом наступного навчального
року),
12. Лисенко Юлія, студентка 3 курсу відділення дошкільної освіти, переможець
регіональної олімпіади з української мови, яка проходила на базі педагогічного
коледжу у м. Запоріжжі,
13. Литовченко Валерія, учениця 10 класу, переможець ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіади з географії.
14. Михайлов Кирило, учень 10 класу, переможець ІІІ, призер ІV Всеукраїнського етапу
олімпіади з інформатики.
15. Бондар Владислава, учениця 11 класу, переможець ІІІ (обласного), учасниця 4 етапу
Всеукраїнської олімпіад
з російської мови, призер ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіад з української мови та літературири,
16. Чемерис Павло, учень 11 класу, переможець ІV Всеукраїнського етапу олімпіади з
інформатики, призер ІІІ (обласного) етапу олімпіад з математики, фізики.
17. Барабаш Олександра, студентка 2 курсу відділення початкової освіти, переможец
регіональної олімпіади, призер 5 Всеукраїнської олімпіади з української мови, яка у
квітні цього року проходила на базі нашого коледжу.

Нагороду викладачам, які допомогли своїм вихованцям досягти високих результатів,
вручав голова Полтавської обласної ради Ворона Петро Васильович.
1. Александрова Тетяна Василівна – за 35 років роботи у коледжі підготувала десятки
робіт у Малій Академії Наук, призерів олімпіад, конкурсів. Успіхи цього року — ІІІ
місце її вихованиці у обласній олімпіаді та ІІ місце на всеукраїнському рівні змагань з
української мови.

2. Іваненко Тамара Іванівна - щорічно результативно готує учнів до участі й перемоги
в олімпіадах, конкурсах з географії та економіки. Цього року їх аж три.
3. Мельник Валентин Іванович - заслужений учитель України, кавалер ордена “За
заслуги” ІІІ ступеню, у різні роки підготував 12 призерів всесвітніх олімпіад з
інформатики. Результат цього року – 22 призери обласних, 11 всеукраїнських рівнів
змагань.
4. Мокра Лариса Миколаївна - уміло поєднує обов'язки адміністратора та вчителя,
підготувала переможницю обласної, учасницю всеукраїнської олімпіади з російської
мови та літератури.
5. Самусь Лариса Іванівна - уміло керує групою 11 класу, цікаво проводить ігри “Що ?
Де? Коли?”, змістовно проводить уроки світової літератури, російської мови, та так
змістовно, що успішно готує учасників всеукраїнських олімпіад. І цей рік не виняток!
6. Скоропльот Наталія Андріївна - авторитетний фахівець з рідної мови серед
навчальних закладів області та коледжів Південного регіону. Сама
7. знає і вміє навчити студентів та ліцеїстів найтонших відтінків у мові. Підготувала
переможницю конкурсу ім. Петра Яцика.
8. Тристан Віктор Миколайович - Дивно, що Віктор Миколайович досі не довів, що
2х2=5. Бо він може все (або майже все) у цариці наук — математиці. У тому числі,
він знає формулу успіху, як стати переможцем в олімпіаді та конкурсі МАН.
9. Борисенко Ганна Володимирівна - випускниця коледжу 2003 р. Творчий,
високопрофесійний викладач. Вміє захопити вивченням англійської мови своїх учнів
та студентів настільки, що її десятикласниця — ліцеїстка виграла конкурс Флекс і
здобула право навчатися у наступному році в США.
10. Прокопов Дмитро Юрійович - . випускник військового ліцею, випускник нашого
коледжу. Ще з шкільних років любив і шанував рідне слово, гарно співає, декламує,
володіє іспанською мовою, але рідну знає досконало. Вже другий рік поспіль
підготував переможницю регіональної олімпіади з української мови.

Вручення квітів батькам на знак подяки за талановитих дітей

В номінації «Сила в єдності» нагороджуються команди за високі результати у
різноманітних конкурсах та змаганнях.
Нагороди переможцям вручав директор Кременчуцького вищого професійного
училища № 7, відмінник освіти, лауреат премії Верховної Ради України, депутат Полтавської
обласної ради Несен Микола Григорович.
1. Команда-переможниця регіональної інтернет-олімпіади з дошкільних дисциплін у
складі студентів четвертого курсу Духно Владислави, Пінчук Поліни , Чепель
Ніни.
Підготувала команду Остапко Людмила Олексіївна - голова предметно-циклової
комісії викладачів дошкільних дисциплін, провідний фахівець, творчий, креативний
викладач нашого коледжу, яка починала свій шлях до педагогічної перемоги
студенткою відділення дошкільної освіти.
2. Представники команди перможців: студентка 4 курсу відділення початкової освіти
Черкун Людмила, викладач Гаврильчук Ігорь Леонідович та випускниця нашого
ліцею і коледжу
Шаповал Ольга Григорівна
здобули I місце у
загальноукраїнському конкурсі «Samsung. Назустріч Знанням». Серед 1534 команд
лише 6 отримали для своїх закладів унікальне обладнання – найсучасніші смарткласи Samsung. Один із них уже встановлений у нашому коледжі.
3. Команда ліцею "Політ" у складі Пальок Аліни, Петруні Максима, переможців
обласного конкурсу з інформаційних технологій в індивідуальному та командному
заліках.
4. Волейбольна збірна команда дівчат, чемпіонів області, чемпіонів міста, учасників
чемпіонату України в аматорській та студентській лігах. Капітан - Михно Марія,
студентка ІІІ курсу шкільного відділення.
Тренер команди - випускниця нашого коледжу 2002 року, кандидат в майстри спорту

України, викладач - Федоренко Вілена Миколаївна.
5. Народний хореографічний колектив «Арабеск» став учасником другого
міжнародного молодіжного фестивалю «Голуб миру», переможцем обласного
фестивалю-конкурсу «Студентська весна» та володарем гран-прі міжнародного
студентського фестивалю «Барви осені» у номінації «Хореографія».
Засновник та керівник колективу Солодовникова Людмила Георгіївна присвятила 32
роки педагогічної діяльності пошукам сучасних засобів виховання підростаючого покоління
засобами хореографії.

У місті, області, Україні та за її межами, коледж відомий творчими здобутками,
досягненнями та перемогами не тільки учнівської та студентської молоді, а й викладачів, які
примножують звичаї та традиції, торують інноваційні стежини у майбутнє української
освіти.
Нагороду переможцям у номінації "Флагман освіти" вручав кандидат наук, ректор
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені
М.В.Остроградського Зелюк Віталій Володимирович.
1. Лозинська Євдокія Федорівна - натхненник, організатор та керівник творчої групи,
яка у березні цього року на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2015» представила досвід роботи нашого коледжу «Сучасний навчальний заклад як
соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та
студентської молоді» був удостоєний найвищої нагороди – Золотої медалі - це сьома
нагорода вищої проби за сім останніх років.
2. Крупіна Леся Валентинівна нагороджена за перемогу у Всеукраїнському проекті
“Майбутнє Полтавщини - обдаровані діти” в номінації “Педагогічна еліта
Полтавщини”, фінал якого відбувся 8 лютого 2015 року в місті Полтава.
3. Котлярова Ольга Вікторівна, співавтор навчальної програми для дошкільних
закладів «Дошкільник і комп’ютер», яка отримала гріф міністерства освіти та науки
України, керівник команди призерів Всеукраїнського архітектурного конкурсу легоконструювання «Моє місто». За перемогу в змаганнях, в якому взяли участь 32
команди зі всієї України, отримали три набори конструкторів Лего.
4. Грисенко Любов Петрівна посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі
«Учитель-новатор-2015». Любов Петрівна – ініціатор участі закладу в багатьох
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фахових змаганнях.
Баздирєва Ірина Миколаївна, автор та керівник соціального проекту "Надія
об’єднує серця", який отримав перемогу серед училищ та коледжів у
Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», що вп’яте проводить Національна
експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Підготувала
переможницю конкурсу «Студент року – 2014».
Ситюк Роман Олександрович - лауреату обласного конкурсу «Учитель року» в
номінації «Правознавство».
Шакотько Віктор Васильович та Лисенко Тетяна Іванівна вибороли І місце у
конкурсі творчих надбань викладачів коледжу за навчально-методичний комплект
для 6 та 7 класів (підручник з інформатики, робочий зошит, збірник практичних
робіт та завдань для тематичного оцінювання).
Кіндякова Наталія Генадіївна здобула І місце у конкурсі творчих надбань
викладачів коледжу за електронний посібник «Розв’язування задач у середовищі
Microsoft Excel». Наталія Геннадіївна – тренер команд-призерів з ІКТ нашого закладу.

Випускниця ліцею «Політ», претендентка на золоту медаль, призерка обласної олімпіади
з англ. мови, володарка міжнародного сертифікату з високого рівня володіння іноземною
мовою Шмигаль Тетяна отримала за зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та
літератури найвищий бал-200.
З 10 по 17 травня на базі НОК «Ерудит» відбулися відбірково-тренувальні збори до
Міжнародної олімпіади з інформатики, яка пройде влітку в місті Алмати (Республіка
Казахстан). На відбори запрошувались учні-переможці 4 Всеукраїнського етапу олімпіади з
інформатики, кращі програмісти з Харківської, Кіровоградської областей, міст Києва,
Запоріжжя, Дніпропертовська, фізико-математичного ліцею при КНУ імені Т.Г.Шевченка.
Серед учасників були і троє наших ліцеїстів, двоє з них – одиннадцятикласники –
випускники – Міхно Марк і Качур Роман здобули перемогу і увійшли в збірну команду
країни, тепер представлятимуть нашу Україну на цих престижних Всесвітніх змаганнях.

Сильним колективом уміло керує сильний керівник, директор нашого коледжу
Гальченко Іван Васильович, який створює умови, робить усе можливе для самореалізації всіх
без винятку студентів, ліцеїстів, працівників коледжу. Він сам є ініціатором, натхненником
перемог та здобутків колективу.
При такому сяйві нагород зірка, яку вручили директору коледжу від імені всього
учнівського, студентського та педагогічного колективу, має сяяти особливим світлом у
сузір’ї під назвою Кременчуцький педагогічний коледж.

Гордістю коледжу серед ліцеїстів став Міхно Марк, учень 11 класу ліцею «Політ», призер
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, переможець ІІІ
(обласного) етапу олімпіади з математики, переможець ІІІ і ІV Всеукраїнських етапів
олімпіади з інформатики, переможець відбірково-тренувальних зборів до міжнародної
олімпіади з інформатики, стипендіат Президента України.

Гордістю коледжу серед студентів стала Бабич
Юлія, студентка четвертого курсу відділення
початкової освіти, посіла І місце обласного етапу
Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім.
Петра Яцика, активна учасниця студентського
життя, незмінна ведуча наших заходів, а ще – Юля
стала переможницею конкурсу «Студент року 2014» серед ВНЗ 1-2 рівнів акредитації міста
Кременчука.

Призерів та переможців щорічної церемонії "Гордість коледжу"
привітали колективи художньої самодіяльності нашого закладу

«Humanitu», Чухліч Інна, солістка театру
пісні «Водограй», та народний
хореографічний колектив «Арабеск»
(кер. Баздирєва І.М., Солодовникова Л.Г.)

«Вічна любов», народний джаз-ансамбль
«Roksi band»
(кер. Квітка Н.М.)

«Літній дощ»,
вокальна студія«Апрєль»
(кер. Іванов О.А.)

Сучасна композиція «На майдані», ансамбль
спортивно-бального танцю «Сузір'я»
(кер. Куліш О.Т.)

