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88 успішних років!

Освітянські будні
13 вересня 2019 року на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка пройшла Всеукраїнська науково-практична майстерня на тему «Гуманізація – найкоротший шлях до
особистості». Такий формат популяризації ідей гуманної педагогіки вперше було запроваджено в
Україні. Лейтмотивом цієї зустрічі було обрано слова нашого земляка А. С. Макаренка «Потрібно вміти
працювати з вірою в людину, з серцем, справжнім
гуманізмом». Мета науково-практичної майстерні
‒ запровадження ідей духовного гуманізму в сучасний освітній та суспільний простір, обмін новітніми
напрацюваннями з питань гуманізації освітнього
процесу, знайомство з досвідом кращих педагогівгуманістів України, збагачення творчого потенціалу
педагогічних працівників, підтримання й поширення
ідей гуманізму, що допоможе знайти найкоротший
шлях до особистості.
Відповідно до плану організаційно-методичної
роботи вищих педагогічних навчальних закладів
Південного регіону України на 2019 ‒ 2020 навчальний рік 18 вересня 2019 року у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка
відбулося засідання Ради директорів, а також нарада заступників із навчальної, науково-методичної
роботи,
завідувачів
навчально-методичних
кабінетів та лабораторій.
Під час засідань були розглянуті важливі питання
організації освітнього процесу на сучасному етапі:
- про імплементацію Закону України «Про фахову
передвищу освіту»;
- про особливості ліцензування провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;
- про особливості акредитації освітніх програм;
- «Нова українська школа»: реалії і проблеми;
- супервізія як стратегія покращення якості викладання.
15 листопада у Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А. С. Макаренка відбулися вибори голови профспілки студентів та профспілкового комітету.
На зборах були присутні 40 делегатів, які відкритим голосуванням обрали головою студентської профспілки
Богомаз Ольгу Анатоліївну, викладача природничих
дисциплін, випускницю відділення «Дошкільна освіта».
Заступником голови одноголосно обрано Горбань Інну
(У-31). До складу профспілкового комітету ввійшли Берун К., Фінаєва О., Неборак В., Діжевська С., Щербак Д.
Наразі новообраний комітет працює над планом роботи на 2020 р. та створенням вебсторінки.
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Освітянські будні
10 ‒ 11 жовтня 2019 року відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство ХХІ століття:
інноваційна освіта».
У виступах учасників конференції та в ході секційних засідань
були висвітлені питання сучасного стану розвитку дошкільної
освіти в Україні, проблеми підготовки майбутніх фахівців для
роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.
ВСЬОГО: 187 учасників
• 18 учасників ‒ представники ВГО «Асоціація працівників
дошкільної освіти»;
• 28 учасників ‒ викладачі коледжу;
• 29 учасників ‒ вихователі-методисти м. Кременчука;
• 4 учасники ‒ вихователі-методисти м. Горішні Плавні;
• 29 учасників ‒ представники різних ланок дошкільної освіти;
• 11 учасників ‒ заочно взяли участь у роботі конференції;
• 68 учасників ‒ студенти коледжу.
117 учасників отримали сертифікати.
31 жовтня 2019 р. відбулося засідання регіонального методичного об’єднання викладачів
інформатики вищих педагогічних навчальних закладів Південного регіону України.
Гості – представники 7 педагогічних коледжів ‒ зустрілися з адміністрацією коледжу, відвідали музей закладу. Під час засідання були проведені майстер-класи «Методика викладання варіативного модуля «Комп’ютерна анімація», «Організація навчальних квестів із використанням QR-кодів», «Використання електронних ресурсів MozaWeb та Smart-кейсів від видавництва «Розумники». У ході круглого
столу з обміну досвідом роботи були обговорені питання:
‒ особливості викладання інформатики за новою програмою;
‒ підручник для нової української школи як засіб формування інформатичної компетентності учнів початкових класів;
‒ аналіз результатів проведення студентської
олімпіади з інформатики у 2018 ‒ 2019 н.р. та пропозиції
з організації олімпіади у 2019 ‒ 2020 н.р.;
‒ нові форми підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників;
‒ про участь у засіданні всеукраїнського методичного
об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій.
За підсумками участі в засіданні методичного об’єднання всі учасники отримали сертифікати.
21 листопада відбулася конференція студентів Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, на якій було новообрано голову та заступника
студентської ради.
На посаду голови студентської ради балотувалися
4 кандидати ‒ Бистрицька Ірина (У-32), Горбань Інна
(У-31), Удод Ірина (У-31) та Коломієць Діана (В-31).
Після тривалих обговорень таємним голосуванням Студентська рада у складі 40 осіб обрала головою
Удод Ірину, заступником голови ‒ Бистрицьку Ірину.
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Олімпійські фініші та старти ліцею «Політ»
Для того щоб навчити іншого, потрібно більше розуму,
ніж для того, щоб навчитися самому
Мішель Монтень
Олімпіада… Змагання… Конкурс… Життєвий колообіг! І ніби
щороку все спочатку, але щоразу
новий рівень, ще одна здолана вершина, особисте досягнення кожного
учасника. Олімпіада — це змагання,
це момент, коли учень та вчитель
збирають плоди своєї нелегкої праці.
У Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С.Макаренка, якому
виповнюється 88 років, завжди підтримувався
олімпійський рух. Тож і ліцеїсти із великим
задоволенням та бажанням беруть участь в
інтелектуальних змаганнях, підкорюють нові вершини, випробовуючи себе.

Софія – дві срібні, Зуб
Максим – дві бронзові,
Фомюк Артем – золоту й
Навер Олег – срібну!
Шановні переможці,
нинішні та майбутні! Попереду на вас чекають
нові сходинки. Віримо,
що ваші плани, мрії та задуми будуть успішними

та перспективними.
Звичайно, бажаємо наснаги, оптимізму й нових творчих звершень Учителю з великої букви, який щороку готує
переможців
усесвітніх
та всеукраїнських змагань із програмування,
Мельнику
Валентину
Івановичу! Його заслуги гідно оцінені нашою
державою: у 2019 році
за значний внесок у
соціально-економічний,
к ульт у рно-о світній
розвиток
України,
Навіть під час літніх канікул нашим багаторічну сумлінну прапрограмістам не було спокою, адже їх 23 — 29 цю та вагомі професійні
липня чекали Центральноєвропейська олімпіада здобутки вчителя нагороджено орденом «За заз інформатики СЕОІ-2019 у м. Братиславі слуги» I ступеня. Олімпіади, конкурси, захист
(Словакія), 4 — 11 серпня ХХХІ Міжнародна робіт у Малій академії наук, науково-практичні
олімпіада з інформатики ІОІ-2019 у м. Баку (Азер- конференції однозначно потрібні як шлях до сабайджан), 23 — 29 серпня Європейська юніорська мовираження та розвитку особистості. Для цьоолімпіада з інформатики в м. Мариборі (Словенія). го наші ліцеїсти відвідують Школи олімпійського
резерву з 15 предметів. З обдарованими учнями
викладачі працюють увесь рік, бо олімпіада чи
конкурс – це не захід на 3 — 4 години, це змагання, це підсумок роботи, що здійснювалася впродовж тривалого часу.
Тому нехай і цьогорічний олімпійський старт
буде не менш успішним, ніж минулого року, а
сьогоднішній політ наших учнів стане відкриттям
справжньої галактики нових перемог та досягнень усіх поколінь нашого закладу!
І, звісно, були перемоги та призові місця: ДеньЗаступник директора з навчальнога Назарій привіз золоту та срібну медалі з цих
методичної роботи в ліцеї
змагань, Куц Андрій – золоту та срібну, Мельник
Малюк Ю.В.
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Ліцей «Політ» вітає ювіляра
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Окрилені на майбутні перемоги
11 листопада в Міському палаці культури уже вп’ятнадцяте поспіль проходив конкурс «Студент
року». У проєкті взяли участь команди шести вищих навчальних закладів нашого міста: Національного
університету ім. Михайла Остроградського, льотного коледжу Харківського національного
університету внутрішніх справ, Вищого професійного училища №7, медичного коледжу ім. Литвиненка, педагогічного коледжу ім. А. С. Макаренка, Кременчуцького інституту ВНЗ «Університет імені
Альфреда Нобеля».
Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка представляла студентка ІV курсу відділення
дошкільної освіти Христина Полякова, яку активно
підтримували колективи художньої самодіяльності закладу ‒ «Арабеск», «Сузір’я», дівочий духовий оркестр «Роксолана», а також студентство трьох відділень коледжу, учні
наукового ліцею «Політ» і ліцею з посиленою військовою
підготовкою.
Талановита молодь нашого коледжу та ліцеїв разом із
Христиною дивували глядачів запальними танцювальними постановками, креативними рішеннями, почуттям гумору й навіть світловими шоу в шести конкурсах.
У першому конкурсі «Резюме лідера ВНЗ та його команди» Христина та її помічники, студенти та учні закладу, в оригінальній композиції показали
своєрідність та неповторність педагогічного коледжу, що було гідно оцінено залом і журі.
Завданням другого конкурсу ‒ відеороликів на тему «Вперед у майбутнє!» ‒ була демонстрація
майбутньої професійної діяльності лідера команди після закінчення навчання. Христина Полякова
разом зі своїми вихованцями показала, яким хочуть бачити свого наставника діти нового покоління
– покоління Z.
Цікава та багатожанрова композиція «Париж» у конкурсі «Студенти мають талант» проникла до глибини душі тих, хто сидів у
залі. Але не журі. Заслуговує на схвалення професійна підготовка
композиції та виступ ансамблю бального танцю «Сузір’я», а також
творчі здібності Христини як лідера команди.
Про третій конкурс «Ask the student», під час якого журі задавали командам питання та присуджували бали за найогирінальніші
відповіді, говорити просто нічого не хочеться. Глядачі, які були
присутні в залі, мене розуміють.
У конкурсі «Students photo awards» учасники відображали дух свого навчального закладу за допомогою фото. Світлина Христини була
креативною, із загадкою, суть якої зводилася до розкриття кюар-коду розміщеного в Інстаграмі відеоролика, у котрому була показана
неповторність нашого коледжу. На превеликий жаль, журі, на наш
погляд, не змогло належно розкрити таємницю загадки за допомогою
сучасних технологій, зокрема смартфонів.
«Захист диплому» ‒ заключний творчий конкурс, у якому члени журі оцінювали оригінальність,
креативність, різноманітність жанрів. Неймовірно ніжна та окриляюча танцювальна постановка
«Окрилені ідеями» викликала у глядачів бурхливі емоції.
За підсумками всіх шести конкурсів колектив Кременчуцького педагогічного коледжу з його лідером
Поляковою Христиною посів ІІ місце в міському молодіжному проєкті «Студент року ‒ 2019».
P.S. Через «Нашу газету» хотілося б привітати з дебютом педагога-організатора Юлію Вакуленко.
Із любов’ю до закладу та студенства —
завідувачка відділенням дошкільної освіти
Бровата О.Б.
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Життя гуртожитське
Переважна більшість немісцевих студентів та
учнів ліцею «Політ» мешкають у гуртожитку педколеджу, який було здано в експлуатацію в 1978
році.
Наш гуртожиток є центром проведення
вільного часу учнівської та студентської молоді.
Уся виховна робота гуртожитку спрямована на
створення умов для соціалізації його мешканців, а
основними завданнями є формування колективу
здобувачів освіти, використовуючи різні напрямки, форми та методи. Завдяки тісній співпраці
адміністрації, вихователів і студентської ради
гуртожитку створені комфортні умови для проживання, навчання та відпочинку студентів і
ліцеїстів.

Так, на початку жовтня відбувся святково-розважальний вечір до Дня освітянина. Юні акториаматори подарували всім присутнім жартівливу
мінівиставу про щоденне життя в гуртожитку,
танці від сильної половини студентів, пісні. Також на святі студенти з вихователями змагалися
у мінігрі «Боротьба поколінь». А на завершення
було презентовано власний фільм-подарунок «Я ‒
вихователь», у якому прозвучали цікаві думки та
бажання гуртожитських мам студентів і ліцеїстів.
Нещодавно в актовій залі гуртожитку до Дня
студента було проведено гумористичну шоупрограму «Посвята в гуртожителі», де студенти
в жартівливій формі за допомогою мініатюр та
мінісценок зобразили життя гуртожитку.

Святковості заходу надали веселі пісні й
запальні танці, хореографічні постановки та флешмоби, які учасники свята створили самостійно.
Урочисто прийняли до
дружньої студентської
родини
новачківпершокурсників.
За доброю традицією,
розважальні
вечори
закінчуються азартною
дискотекою.
Свята
проходять
у
теплій,
дружній,
домашній
атмосфері.
Активісти студентської
ради гуртожитку – Ральченко Ігор, Душко Микола, Загурський Ярослав,
Бистрицька Ірина, Кеслер Яна, Дерев’янко Анна
‒ завжди вміло дарують
усім учасникам радість
спілкування, відмінний
настрій, заряд бадьорості
та оптимізму.
Вихователі
гуртожитку
Жук Н.М.,
Прокопенко А.О.
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Лірика душі та педагогічні звитяги
Поезія двох сердець...

В І Т А Є М О!

Медвяний чай зі смаком кардамону
Медвяний чай зі смаком кардамону,
Терпкий й гарячий чай. І ми удвох…
П’ємо в кафе під звуки саксофону…
Ти дивишся на мене, наче Бог.
А я мала, невпевнена, зелена.
Мені не дотягнутись до небес.
Любов, як свято, щира і блаженна,
Вона для мене чудо із чудес.
Спочатку тихо й добре говорили,
Ти клявся, що навіки будеш мій.
Та раптом знервувало щось, збісило,
І ти зробився сам уже не свій.

Гарячий чай із липи
Ми з мамою так любим пити чай,
Коли в душі негода й прохолодно,
Коли блаженство і несе нас в рай.
Та й пити чай із медом нині модно.
З любов’ю мама дивиться у чай,
Який мені сьогодні заварила.
І миготить запалена свіча,
І від розмови виростають крила.
І ми п’ємо гарячий з липи чай,
Й інтимно-люба з мамою розмова.
І стільки в нас любові у очах,
І я дивлюсь закохано-чудово.
І свічка миготить, і капа віск.
Я мамі відкриваю таємницю.
В моїх очах тривожно-щирий блиск,
Бо я кохаю, а мені як сниться.
Я полюбила вперше, як могла.
І почуття незміряно солодке.
І в ньому стільки ніжності й тепла,
Про це говорять навіть наші фотки.
Ось обійма з любов’ю за плече…
А ось і я із ним іду за руку…
І сльози радості із маминих очей…
Й свіча притихла, слуха… Ані звуку…
І чай п’ємо, радіємо удвох.
І смак медвяний, і на серці свято.
Про що говорим, знає тільки Бог.
А нам сказати треба так багато!

Ти щось кричав, дивився пильно в очі…
А я мовчала. Що мені сказать,
Коли словами ти кохання топчеш?
Коли не вмієш ти мене кохать.
Беру за руку, хочу зупинити,
Та відчуваю: погляд твій німий…
Ти не зумів так щиро полюбити
Моє єство і блиск очей ясний.
Медвяний чай зі смаком кардамону,
Терпкий й гарячий. Знову я одна.
І під тужливі звуки саксофону
Вмира любов - обірвана струна.
Вікторія Яненко,
учениця групи Л 11-Б

Від

щирого серця вітаємо
викладачів-ювілярів:
Ярову Тетяну Петрівну
(02.09)
Стегнія Павла Анатолійовича
(06.12)
Кириліну Любов Альбертівну
(08.12)
Малюк Юлію Валентинівну
(11.12)
Прокопенко Юлію Станіславівну
(13.12)

Московець
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