7 грудня Кременчуцький педагогічний коледж відзначив
свою 87 річницю, а відділення фізичного виховання – 20-річчя
Перед глядачами на великих екранах актової зали промайнули сторінки
славетної історії навчального закладу. Здобутки у навчанні, перемоги у творчих
конкурсах та спортивних змаганнях є підсумком роботи досвідчених, мудрих
людей, які працювали раніше і працюють зараз, доповнюючи здобутки коледжу в
підготовці висококваліфікованих молодших спеціалістів та бакалаврів. Протягом
усього періоду свого існування заклад має знаний в освітянських колах авторитет,
а позитивний імідж підтримується завдяки творчому колективу педагогів, студентів,
учнів, випускників.
З уст директора коледжу Івана Васильовича Гальченка, випускників відділення
фізичного виховання, студентів відділень початкової та дошкільної освіти, учнів
ліцею «Політ» лунали побажання коледжу процвітання, перемог, успіху. Дуже
приємно було бачити на святі ветеранів праці – людей з величезним життєвим
досвідом, мудрих наставників усіх нас. У цей святковий день до Книги пошани
коледжу золотими літерами вписані прізвища шанованих керівників, викладачів:
Шакотька В.В., Крупіної Л.В., Грисенко Л.П., Прокопенко Ю.С.
Святкове приміщення було наповнене по вінця позитивними емоціями, які
дарували викладачі Лихман М.С., Прокопов Д.Ю., культорганізатор Кононенко Р.І.,
студія «Апрєль», театр пісні «Водограй», що співали зі сцени, танцювальні
колективи «Сузі’я», «Арабеск» та гості: група «Кенго Джампс», зразковий цирковий
колектив «Арабеск», гімнастки з дитячої юнацько-спортивної школи №1.
Серця повнилися радістю від неперевершених творчих подарунків. А тепла
атмосфера під час концерту нагадувала всім родинне свято.

Гальченко І.В.,
директор коледжу

Викладачі та студенти відділення фізичного виховання

Бондаренко В.В.,
завідувач відділенням
фізичного виховання

Привітання від студентів відділень
початкової та дошкільної освіти,
учнів ліцею “Політ”

Вручення посвідчень до Книги пошани

Випускники відділення
фізичного виховання

Вітання
від колективів
художньої
самодіяльності

Група «Кенго Джампс»
(кер. випускниця
відділення фізичного
виховання 2004року Кравченко Вікторія)

Зразковий цирковий колектив «Арлекін»
Піщанського центру культури і дозвілля
(кер. Томурко І.М. та випускниця нашого
коледжу Калініченко Маргарита)
Вихованці дитячої юнацько-спортивної школи №1
(тренер Щербак Н.Г.)

Ансамбль спортивно-бального танцю “Сузір'я”
(кер. Куліш О.Т.)

Народний хореографічний колектив “Арабеск”
(кер. Солодовникова Л.Г.)

Виступ викладачів коледжу Лихмана М.С., Прокопова Д.Ю., культорганізатора Кононенко Р.І.,
театру пісні «Водограй» (кер. Баздирєва І.М.), вокальної студії “Апрєль” (кер. Іванов О.А.)

