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Змінюється світ Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у
навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладу
Інформаційна компетентність сучасного вчителя є складовою частиною його загальної культури, вона орієнтована на інформаційне забезпечення всіх видів професійної діяльності й
передбачає знання основних засобів представлення інформації, а також уміння ефективно
застосовувати їх на практиці. Сформованість
інформаційної культури є важливою характеристикою професійної компетентності сучасного
вчителя, адже від рівня володіння ним навичками працювати з інформаційно-комунікаційними
технологіями та інформаційно-аналітичними
вміннями залежить успішність педагогічної
діяльності.

Нинішні учні та студенти, народжені у ХХІ
столітті, – це по-справжньому цифрове покоління.
Його називають «покоління Ζ», «цифрові люди»,
бо вони здебільшого взаємодіють зі світом через мережу Інтернет, використовуючи мобільні
телефони та гаджети. Таке покоління потребує
принципово нових рішень в освіті. А викладач зобов’язаний демонструвати стійкі навички володіння комп’ютерними та інформаційноцифровими технологіями, критичного мислення,
здатність гнучко реагувати на зміни потреб
суспільства.
Активна модель навчання, яку нині
впроваджуємо в Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С.Макаренка, є однією з
найефективніших та вимагає двосторонньої
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комунікації учасників освітнього процесу,
орієнтованої на використання ресурсів Інтернету.
Інформаційні технології можуть надати новий
інструментарій для організації роботи на засадах особистісного підходу. А через стрімкий
розвиток ІКТ з’являються нові засоби, доступні
при користуванні Інтернетом зі стаціонарних
комп’ютерів та мобільних пристроїв.
Використовуючи комп’ютер, учні та студенти
навчаються пошуку нової інформації та практичним способам роботи з нею, опановують
комп’ютерну грамоту. Виділяємо такі позитивні
моменти використання ІКТ у навчанні:
- посилення мотивації навчання;
- застосування активних методів і форм навчання;
- прискорення темпу навчальних дій;
- забезпечення кращого запам’ятовування,
відтворення матеріалу;
- забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;
- забезпечення пошуку інформації із різноманітних
джерел;
- індивідуалізація навчання;
- моделювання досліджуваних процесів або явищ;
- організація колективної й групової роботи;
- здійснення контролю за навчальними досягненнями;
- створення сприятливої атмосфери для
спілкування.

змінюємося ми!
Комп’ютерна техніка на сьогодні стала доступною для застосування учнями та студентами не лише в кабінетах інформатики. Педагоги також розраховують на використання
вдома стаціонарних комп’ютерів, мобільних
пристроїв – ноутбуків, планшетних комп’ютерів
або смартфонів. При цьому особливо актуальним стає застосування електронних програмних
засобів навчального призначення, розміщених у
мережі Інтернет.

впровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій
та інноваційній діяльності Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка.
Інформаційні технології можуть надати новий
інструментарій для формування освітнього процесу, адже вони мають «привабливі» для учня,
студента та вчителя можливості, а саме:
• оперативність та екстериторіальність передавання інформації будь-якого обсягу та будьякого типу модальності;
• оперативність у внесенні змін;
• легкість
збереження
інформації,
можливість її редагування, обробки, перенесення;
• оперативність зворотного зв’язку;
• доступність джерел інформації.
За словами вчених з Великобританії Ірама Сирадж-Блетчфорда, Девіда Уайтбреда та Інституту
ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті,
сьогодні діти ростуть у світі, де не тільки присутні
інформаційні технології, але які багато в чому
сформовані ними. Нові інформаційно-цифрові
технології дозволяють викладачу більш творчо
Такі проблеми, як взаємодія людини й проводити навчальні заняття, підвищувати їх
комп’ютера, учня та мобільного телефону ста- щільність. Тому комп’ютерні технології можуть
ють усе більш актуальними й для вчителів, і для бути головними помічниками вчителя в роботі на
батьків. У сучасній системі здобуття знань освітнє сучасному уроці.
середовище змінилося на інформаційно-освітнє, у
якому комп’ютер є своєрідним «інтелектуальним
знаряддям», що дає змогу людині вийти на новий
інформаційний рівень.
Отже, сучасний інтернет-простір пропонує велику кількість оновлених різноманітних сервісів,
які сприяють інтерактивності уроку, полегшують процес засвоєння програмового матеріалу,
активізують навчальну діяльність учнів та
студентів, формують навички аналізу інформації,
творчого підходу до засвоєння матеріалу, допомагають формулювати власну думку, правильно її висловлювати, додавати свою точку зору,
Таким чином, використовуючи засоби, що
аргументувати й дискутувати – забезпечують надають інформаційно-цифрові системи й
інтенсифікацію та оптимізацію освітнього про- технології, можна досягти позитивного ефекту в
цесу.
роботі з представниками «покоління Z», оскільки
У сучасному інформаційному просторі особли- комплекс можливостей, наданих онлайн-севу роль відіграє здатність учителя розв’язувати редовищем, їх культурологічні та технологічні
широке коло професійних та інших завдань з особливості узгоджуються з принципами
використанням комп’ютера, комунікаційних взаємодії з новою генерацією учнів та студентів.
технологій,
включаючи
мобільні
телефоЗаступник директора з навчальнони, Інтернет тощо. І саме готовність педагога
методичної роботи в ліцеї
до вирішення такого кола питань забезпечує
Малюк Ю.В.
3

Свято краси і гармонії

23 січня 2020 року у Міському палаці культури відбулося справжнє свято краси і гармонії – колектив спортивно-бального танцю «Сузір’я» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка
відзначав свій п’ятдесятирічний ювілей. Багато гостей та прихильників завітали привітати керівників
колективу Олександра Тимофійовича і Людмилу Іванівну Кулішів та їх вихованців із чудовим святом.
Зачаровані глядачі захоплено зустрічали кожен танцювальний номер і вітали гучними оплесками
його виконавців. На сцені зустрілися випускники колективу та його сьогоднішні учасники.

Колектив ансамблю
спортивно-бального танцю “Сузір’я”

Посвідчення до Книги Пошани Кулішу О.Т.
вручає директор коледжу Гальченко І.В.

Не забули своїх наставників і випускники,
учасники ансаблю минулих років

Колектив ансамблю “Сузір’я” вітають вихованці та директор Будинку дитячої та
юнацької творчості Кравченко Тетяна Василівна

Щиро вітаємо «Сузір’я» з ювілеєм і бажаємо подальших творчих успіхів та феєричних танцювальних постановок!
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Наші спогади...
«Сузір’я» – світ грації, натхнення й творчості
Нелегко постійно святкувати. Виношувати. Добирати. Шліфувати свій же задум. Народжувати. Змагатись із самим собою в бажанні неповторності. Але є
митці, що не тільки дарують свято, а й отримують за це
максимальний бал у найвимогливішого судді – часу.
Ось уже пів століття творцями дива танцю є талановитий тандем Олександра Тимофійовича й Людмили Іванівни Кулішів! Який фурор викликали в танцзалі
їхні показові виступи!.. Яке захоплення кожного вихованця їхньою майстерністю у процесі виснажливих
кількагодинних і майже щоденних репетицій!..
Історія відомого Кременчуцького зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Сузір’я» під
керівництвом Олександра Тимофійовича та Людмили
Іванівни Кулішів розпочалася ще у 1970 році. Мені поталанило бути вихованкою цього гурту.
Розпочиналася моя танцювальна стежина у 1986
році, коли до підготовчої студії в Палаці культури
«КрАЗ»
мене за руку
привів рідний
брат. І зразу
ж – щоденні
наполегливі
тренування,
змагання, концерти та конкурси.
Спочатку любов до бальних танців у дитячому колективі
«Струмочок» плекала Людмила Іванівна. Із нею ми
тільки вчилися опановувати основні рухи та елементи
танців («Весела хвилинка» я пам’ятаю і зараз!).
Наступна сходинка – колектив «Дніпряни», де юні
танцюристи, уже маючи високу фізичну підготовку,

оволодівали європейською та латиноамериканською
програмою спортивних бальних танців.
У 1993 році я потрапила до основного складу колективу «Сузір’я», на той час титулованого клубу бальних
танців, відомого в усьому світі. Наші тренування проходили під керівництвом Олександра Тимофійовича
– вимогливого, справедливого, професійного балетмейстера. Ми удосконалювали свою майстерність і
професіоналізм, дотримуючись синхронності й техніки
виконання
танцювальних
елементів. Нас полонила атмосфера краси тіла, естетики й гармонії. У танцклубі
«Сузір’я» вихованці опановували не тільки мистецтво танцю, але й формували життєво необхідні цінності: людяність,
дисциплінованість, відповідальність, самостійність.
Збереглися в пам’яті поїздки на змагання та конкурси,
години відпочинку біля моря та в літньому таборі…
Нещодавно зразковий ансамбль спортивного
бального танцю «Сузір’я» святкував своє 50-річчя.
На урочистих заходах зустрітися випускники різних
поколінь. Щиро вдячна керівникам-тренерам – подружжю Кулішів – за незабутні роки яскравого танцювального дитинства! Низький уклін Вам за невтомну
творчу працю! Ваша настанова – «Головне – це тримати поставу й посміхатись!» – органічно перейшла із
юнацького у доросле буття, стала складовою особистого світогляду, а відтак – і власним життєвим кредом.
Викладач коледжу
Коробко Ю.В.

Танець – мрія, любов, життя…
2008 рік… Я ще маленька, але вже з великою жагою
– навчитися танцювати!
Бальний танець – мрія, любов, натхнення, життя! Перші тренування, а з ними – сльози, невдачі,
радощі… Найкращі друзі, перемоги, медалі, кубки… І
знову складні тренування…
50 РОКІВ КОЛЕКТИВУ!
Завітали всі шанувальники
філігранного мистецького таланту чудових хореографів
– Олександра Тимофійовича
та Людмили Іванівни Кулішів.
Переповнена глядацька зала,
радісне
пожвавлення
та
посмішки, величезні букети

квітів і чудова танцювальна вистава!
Незабаром усе зміниться... Сьогодні я на порозі дорослого життя, яке, безумовно, сприятиме подальшому пізнанню незвіданого, оновленню інтересів, формуванню нових емоційних вражень. Але попри все
безліч тріумфальних миттєвостей, які постійно супроводжували колектив «Сузір’я», залишаться в моєму серці назавжди!
Хочу побажати всім його учасникам натхнення, успіхів та подальших грандіозних перемог!
Учениця 11-А класу
ліцею-інтернату «Політ»
Діброва Юлія
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Освітянські будні
26 січня четвертий рік поспіль у Кременчуцькому педагогічному коледжі пройшла вікізустріч у
рамках Вікімарафону до Дня народження Української Вікіпедії. Цього року учасниками були переважно новачки – учні 9-х класів ліцею «Політ». У підсумку: 15 учасників, 17 створених статей та 2 доповнених.

14-16 лютого 2020 року проходила IV міжнародна олімпіада для
юніорів Info(1)cup Olympiad for juniors у м.Плоєшті (Румунія).
Україну представляла команда ліцею «Політ»:
Навер Олег (золота медаль);
Фомюк Артем (золота медаль);
Нечипорук Владислав (срібна медаль);
Козловський Олександр (срібна медаль)!
Тренер команди – Мельник Валентин Іванович.
Team leader – Мельник Софія.
Вітаємо з високими результатами переможців та призерів!
14–15 лютого 2020 року в Полтаві проходив ІІ (обласний) етап конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН. Команда ліцею «Політ» здобула
15 призових місць! Із них – 4 дипломи І ступеня, 3 дипломи – ІІ ступеня, 8
дипломів – ІІІ ступеня.
Найкращі вітання та щира подяка за роботу всім переможцям, призерам та
їхнім керівникам! Подальших успіхів на науковій ниві!
А Ожерельєвій Діані (науковий керівник Пилипенко В.О.), Стеценко Дар‘ї
(науковий керівник Яненко С.М.), Бедрику Олександру (наукові керівники Лисенко Т.І., Бєднюкова Т.В.), Рожку Федору (науковий керівник Пилипенко В.О.)
бажаємо перемоги на всеукраїнському етапі конкурсу МАН України!

Вітаємо Лідію Володимирівну Михайленко, яка стала лауреатом обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Хімія» у Полтавській області!
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Освітянські будні
22 – 23 лютого 2020 року в Полтавському коледжі мистецтв імені М.В. Лисенка за
ініціативи культурно-просвітницького Центру художня галерея «Sweet арт-Знання»,
за підтримки Департаменту культури і туризму Полтавської
обласної державної ради було проведено VІ Всеукраїнський (ХVІ
Всекримський) конкурс-фестиваль учнівської та студентської
творчості «Змагаймось за нове життя!». Конкурс під гаслом «Не
забуваємо минулого, будуючи майбутнє» проводиться як творче
змагання учнівської та студентської молоді у таких номінаціях:
«Декламація», «Інсценізація», «Твір», «Науково-пошукова робота»,
«Малюнок», «Аудіовізуальний твір», «Вокал». Голова оргкомітету
– Заслужений учитель України Захарова Тетяна Миколаївна
відзначила належну фахову підготовку конкурсантів, висловила вдячність усім,
хто долучився до організації та проведення заходу, побажала подальших творчих
звершень учасникам і їх наставникам.
Вітаємо переможців та призерів із Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка:
Гаркушу Яну, Кутас Валерію, Дерев’янко Анну, Реуцьку Лаккі – 1 місце; Збираник Аліну – 2 місце;
Устенко Аліну – 3 місце та їх керівників – Терещенко О.В., Доценко Г.Г., Діброву О.В., Кулікову Т.В.
23 лютого 2020 року проходила олімпіада університету Іннополіса
(м. Казань, Татарстан). Ліцеїсти стали переможцями та призерами!
Навер Олег (9 клас) – золота медаль;
Мельник Софія (11 клас) – срібна медаль;
Огородній Богдан (10 клас) – бронзова медаль;
Куц Андрій (11 клас) – бронзова медаль.

Тренер переможців – Мельник Валентин Іванович! Вітаємо найкращих та наполегливих!
Цього року вже вдруге учениця 11-А класу Заяць Тетяна отримала перемогу на обласному конкурсі
МАН – ІІІ місце в секції «Мистецтвознавство». У своїй роботі вона розглянула особливості графічного
мистецтва у творчості кременчуцької художниці Оксани Бойко. Досліджуючи творчий доробок
мисткині, вона показала, що справжні майстри своєї справи живуть поруч із нами та творять сучасне
мистецтво просто на наших очах.
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Запрошуємо на навчання

Кременчуцький педагогічний коледж
імені А.С. Макаренка

оголошує у 2020 році прийом випускників 9-х та 11-х класів
Умови конкурсного відбору на основі базової
загальної середньої освіти (база 9 класів)
Освітньо-професійний ступінь
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Термін навчання 2 роки 10 місяців
Початок прийому документів з 30.06.2020
Учитель початкових класів
Вступні іспити:
1. Українська мова (диктант)
2. Математика (письмово)

Умови конкурсного відбору на основі повної
загальної середньої освіти (база 11 класів)
Освітній ступінь БАКАЛАВР
Термін навчання 3 роки 10 місяців
Початок прийому документів з 13.07.2020
Учитель початкових класів
Сертифікати ЗНО:
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України або Біологія

Вихователь закладу
дошкільної освіти
Вступні іспити:
1. Українська мова (диктант)
2. Математика (письмово)
Учитель фізичної культури
Вступні іспити:
1. Українська мова (диктант)
2. Творчий конкурс з фізичної
культури

Вихователь закладу
дошкільної освіти
Сертифікати ЗНО:
1. Українська мова
2. Історія України
3. Математика або Біологія
Учитель фізичної культури
Сертифікати ЗНО:
1. Українська мова
2. Біологія
3. Історія України або Географія
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