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Шановні випускники
Кременчуцького педагогічного коледжу!
Позаду залишилися роки студентського життя — веселі, щасливі, наповнені радістю відкриттів і
незабутніх зустрічей. Що може бути кращим від цієї
молодої пори? Вона дарує нам вірних друзів, окрилює
зухвалими мріями й зміцнює віру в себе. Час учнівства
позаду, а в ньому — конспекти, іспити, безсонні ночі. Попереду - пора звершень, самостійного, дорослого життя.
Настав той час, коли дороги, які об’єднали викладачів
та випускників, розходяться врізнобіч. Натомість кожен
обере свій професійний шлях.
Ви отримали дипломи за спеціальностями, які
необхідні сьогодні для країни. Молоді, енергійні,
освічені люди потрібні українській освіті. Нехай здобуті
знання допоможуть вам повною мірою реалізувати свої
таланти, прагнення й мрії. Я впевнений у тому, що ви
обов’язково досягнете успіху в професійній діяльності,
адже кожен із вас — це унікальна, неповторна особистість, яка здатна відстояти свою
думку й витримати будь-які випробування для досягнення поставленої мети, а перед
тими, хто може наполегливо працювати, удосконалювати свої знання та навички, життя
відкриває найширші можливості для самореалізації.
У вирі самостійного життя не розгубіть вдячність і добру пам’ять. Навідуйте
батьківський дім, де вас завжди чекають і люблять. І куди б не закинула вас доля, згадуйте наш коледж, своїх одногрупників, друзів, викладачів. Ми завжди раді зустрічі!
Для нас ви назавжди залишитеся улюбленими нашими студентами, тому двері коледжу,
як і наші серця, завжди відкриті!
Хай щастить вам, дорогі наші випускники! Хай щедрим на добро та радість буде ваше
майбуття, а удача — вірним супутником у нелегкій життєвій дорозі.
Директор Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка
Іван Васильович Гальченко

Початкова освіта

Мій любий випускнику 2019!

Який ти? Працьовитий чи ледачкуватий, активний чи байдужий, скромний чи зухвалий, наполегливий чи поверхневий,
зосереджений чи легковажний?.. Мабуть, усіх цих якостей на
нашому випускному курсі намішано досить, але в пам’яті спливають лише розумні та допитливі очі,
ваші доброзичливі та щирі посмішки,
гідні та яскраві вчинки, компетентні
відповіді та нестандартні творчі доробки.
1 липня 2019 року у великий світ
вийдуть 68 молодих учителів початкових
класів із дипломом молодшого спеціаліста
та 69 енергійних та цілеспрямованих
бакалаврів початкової освіти! Нарешті!)
ви переступите поріг рідного коледжу й
сміливо помандруєте в примхливе, непередбачуване, але таке привабливе доросле життя!
Три
випускні
групи
молодших
спеціалістів — це зразкова, працьовита й цілеспрямована У-41,
загадкова й непередбачувана У-42, щира, творча й елегантна
У-43. Це 67 юних леді і два справжніх чоловіки — Влад і Володя. А ще — це мої дорогі класні керівники Марина Миколаївна,
Світлана Олександрівна та Людмила Георгіївна, які допомагали зробити чотири роки нашого життя яскравішими та
продуктивнішими.
Цього літа ми випускаємо перших бакалаврів – наше «дітище»,
омріяне й вистраждане педагогічним колективом. Упевнена,
що кожен із випускників знайшов і реалізував тут те, чого потребував і про що мріяв. Принаймні ми хотіли передати вам
лише найкращі та найпотрібніші ідеї, меседжі, цінності. Від вас
же чекали лише бажання зростати та вдосконалюватися.

У-41 класний керівник Чумак М.М.
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Початкова освіта

У-42 класний керівник Бірюкова С.О.
Шановні випускники! Ви навчалися в Кременчуцькому
педагогічному коледжі не лише азам учительської професії,
а стали тут самостійними, упевненими в собі, готовими приймати компетентні рішення та відповідати за себе й інших. За
роки навчання ви оволоділи найрізноманітнішими життєвими
компетентностями: навчилися бути митцями, медіаторами, кухарями, аніматорами, менеджерами, журналістами, а головне
- зробили перші кроки до педагогічної майстерності. Дехто з
вас уже завтра стане біля вчительського столу (дошки) й буде
найулюбленішою «другою мамою» для українських першачків,
хтось торуватиме шлях до високої науки, здобуваючи ступені
бакалаврів, магістрів, а можливо, кандидатів і докторів наук,
хтось шукатиме інші шляхи, визнавши, що ця професія для
нього надто обтяжлива та заважка:(
Але на будь-яких шляхах і в будь-які часи дуже прошу
вас залишатися гідними людьми, відповідальним громадянами, компетентними професіоналами. Не забувайте свою Alma
mater, будьте вдячними своїм викладачам і щороку в День учителя та в останню суботу березня згадуйте своє студентство в
Кременчуцькому педагогічному коледжі!
З любов`ю до вас –
завідувачка відділення Ю.І.Ступак

У-43 класний керівник Солодовникова Л.Г.

НАСТАНОВИ
МОЛОДОМУ
ВЧИТЕЛЮ
• Любіть свою роботу й учнів, яких вам
довірили навчати й виховувати.
• Посміхайтесь, особливо працюючи зі
слабкими й невпевненими учнями.
• Не дискредитуйте
свій авторитет — він
повинен бути беззаперечним.
• Постійно стежте за
своїм мовленням.
• Будьте добрими й
приязними, вимогливими та справедливими щодо всіх учнів.
• Не демонструйте
свою любов до окремих
учнів.
•
Співпрацюйте
батьками
як
помічниками в роботі.
• Намагайтеся працювати без негативних оцінок, адже такі
оцінки вчитель ставить самому собі за
невміння навчити.
• Не бійтесь брати
участь у різноманітних
конкурсах.
• Знайте, чого вчити
та як найкраще вчити.
• П о с т і й н о
д і з н а в а й т е с я
щось нове із книг,
журналів, телебачення,
Інтернету; якнайбільше
розповідайте учням на
уроці, не боячись, що
вони не зрозуміють.
• Не бійтесь учитися
у своїх колег та учнів.
Успіхів вам!
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Дошкільна освіта
Дорогі випускники!
Щиро вітаю вас з отриманням диплому!
Життя кожної людини – це історія, яка має минуле,
теперішнє, майбутнє. За роки вашого навчання відбулися
значні зміни в державі, освіті й нашому коледжі. Так, у 2017
році для деяких із вас відкрилася нова можливість продовження навчання в закладі за першим бакалаврським рівнем
вищої освіти.
Не менш спекотна, ніж на вулиці, атмосфера панувала в
коледжі та на відділенні дошкільної освіти останні два роки.
Крім уже звичних хвилювань у період сесій, ми разом із вами
вистояли під час роботи комісії Міністерства освіти й науки з акредитації освітньо-професійної програми «Дошкільна
освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за першим бакалаврським рівнем вищої освіти. Гідно захистили виробничу практику, бакалаврську роботу та державний екзамен із
педагогіки та фахових методик дошкільної освіти.
За успішну, плідну й старанну працю протягом усього періоду навчання здобули
дипломи з відзнакою студенти: Литвиненко Катерина, Рижкова Катерина, Романеско
Ольга, Лисаченко Альона, Говорун Марина, Пахалюк Юлія, Шапаренко Вікторія.
І вперше за історію коледжу екзаменаційна комісія прийняла рішення присвоїти
70 випускникам спеціальності 012 «Дошкільна освіта», які навчалися за освітнім ступенем «бакалавр», кваліфікацію бакалавра дошкільної освіти та вихователя дітей
дошкільного віку.
Більшість із вас уже отримали перше робоче
місце та високу оцінку своїх умінь, і це не може не
тішити, адже ваші особисті досягнення свідчать
про те, що зусилля педагогів коледжу дали щедрі
плоди. Ви – наша гордість! Ви – обличчя нашого
закладу!
А
я особисто вірю в те, що ви будете
висококваліфікованими фахівцями, оскільки здобули фундаментальні знання в нашому коледжі.
Професія вихователя в усі віки була, є й буде
однією з найнеобхідніших. Це пов’язано з тим,
що маленька дитина — завжди найвища цінність
для майбутнього держави й суспільства.
Ви – покоління молодих, розумних і талановитих людей, які вже сьогодні будують майбутнє нашої держави. Нехай набуті за час
навчання знання стануть вашим провідником на шляху до мрії.
Викладачі радять своїм бакалаврам не зупинятися та досягати нових вершин у навчальному, освітньому й науковому, творчому та професійному житті!
З повагою до випускників —
завідувачка відділення дошкільної освіти
О.Б.Бровата
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Дошкільна освіта
Любі випускники!

Що відчувають викладачі на урочистому випускному? Смуток? Радість? Захоплення? Гордість? Якщо скласти докупи всі ці емоції, то якраз вийде те, що ми відчуваємо.
Щоразу ми щасливі бачити випускників, але водночас нам нелегко відпускати тих,
для кого ми знайшли місце у своєму серці. Разом із вами ми подолали довгий шлях
тривалістю чотири роки. За цей час бувало різне: виникали непорозуміння, інколи
вам ставало важко і ми всіма силами намагалися вас мотивувати, не дозволити зійти
зі свого шляху. Зараз усі випробування позаду: безліч екзаменів, заліків, практика. Ви
це здолали, досягли успіхів і здобули перемоги! Ми пишаємося вами, наші майбутні
колеги!
Варто згадати ваші оченята, сповнені тривоги й цікавості, коли ви вперше переступили поріг нашого коледжу. Ми спостерігали спочатку невпевнені кроки, підтримували
вас, надихали до перемог. І ось ви — випускники, уже наші колеги, педагоги! Ми
віримо у вас, у ваше бажання виховувати наступні покоління зі світлом у серці!
Ніколи не бійтеся труднощів, не зупиняйтеся через перепони на вашому життєвому
шляху! Ви здатні подолати будь-що, якщо ви вірите в себе! А ми вас завжди чекатимемо із широко відчиненими дверима в нашому спільному домі.
Викладач англійської мови
М.М.Навроцька

В-41 класний керівник Остапко Л.О.
Ви дорослі, красиві, натхненні:
І найкращі на цілій землі!
Не тримайте синицю у жмені —
Хай вас кличуть удаль журавлі!
Ви до мрій своїх линьте крилато,
Не спиняйтеся, що б не було...
Хай удачі в вас буде багато
І людське зігріває тепло!
А життя — це робота і диво,
В нім печалі і радощі є.
Йдіть упевнено, вперто, сміливо,
Вибирайте найкраще, своє!
Але щоб усміхнулося небо
І удача жадана прийшла,
Самостійно трудитися треба,
Наполегливо, в поті чола.
Бо життя — це серйозно, не жарти,
Що посієте — те й зберете.
Манни з неба чекати не варто,
Ви завжди пам’ятайте про те.
Надія Красоткіна

Коледж для кожного з нас означав щось
особливе: для когось став другим домом, а
наш класний керівник - Остапко Людмила Олексіївна - другою мамою. Вона завжди
була поруч - людина, яка була готова в усьому нам допомогти, порадити або просто поговорити. У коледжі ми знайшли собі друзів,
які назавжди залишаться в нашій пам’яті,
бо змогли подарувати нам багато незабутніх
емоцій та вражень. Кожна пара, проведена в
коледжі, була по-своєму особливою, цікавою
та змістовною. Кожен із викладачів показав
нам приклад досвідченого, кмітливого та сучасного вчителя чи вихователя, що стане
взірцем у майбутній педагогічній діяльності.
Незважаючи на деякі непорозуміння за чотири роки, ми встигли встили стати однією
міцною й дружною родиною.
Марія Якуба, В-41

В-42 класний керівник Яценко Т.В.
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Фізичне виховання
Дорогі випускники!
Ось і настає, мабуть, один із найважливіших днів у вашому
житті – випускний. Стільки стежок уже протоптано і стільки
доріг відкривається в нове життя! Цей рік, насправді, надзвичайно важливий у житті нашого відділення й коледжу. Ми
успішно пройшли акредитацію, і, як результат спільної роботи, незабаром перші бакалаври отримають свої дипломи, де з
гордістю буде написано, що цей високий рівень вищої освіти
вони здобули в стінах рідного педагогічного коледжу.
Ідіть завжди за своєю мрією й не відступайте, знайдіть щастя в житті й утримайте його! Хай молодість подарує вам мільйон шансів, які будуть
успішно реалізовані. Нехай усі вибрані дороги будуть правильними, а спокуса звернути на вузьку стежку не змусить вас відмовитися від самостійно обраної мети. Учіться
помічати унікальне й незвичайне серед буденного. Несіть високо світло любові та
знань, аби осявати нелегкий життєвий шлях. Діліться внутрішнім світлом із тими,
хто йде з вами пліч-о-пліч. Примножуйте багатство своїх душ через пізнання нового
й незвіданого! Пам’ятайте, що коли Людина перестає вірити в себе і втрачає волю до
життя, вона стає подібною до корабля з пробоїною нижче ватерлінії: скільки воду не
відкачуй, усе одно підеш на дно. Вірте в себе, вірте у свої сили та успіх — і корабель
вашого життя напне широкі вітрила, несучи вас до здійснення найзаповітніших мрій!
Завідувач відділення
В.В.Бондаренко
Ось і настав, мабуть, один із найважливіших
днів у нашому житті – випускний. Скільки нового чекає попереду! Ми бажаємо студентам, а вже
незабаром майбутнім випускникам, завжди з теплотою згадувати коледж, адже саме в його стінах
ми стали дорослими та самостійними. Ми перші
випускники, які отримують перший бакалаврський рівень вищої освіти.
Я з радістю згадую ті два роки навчання, які
промайнули непомітно. Були перемоги і поразки,
сварки й дружні вечори в гуртожитку. Ми ніколи
не забудемо збори, походи, пікніки та свята, які зробили наше студентське життя
яскравим та веселим. Наші викладачі дали кожному такий важливий орієнтир у
житті, заклавши в нас цінне й потрібне! Ми бажаємо студентам зробити правильний
вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе оволодіти улюбленою й такою необхідною
професією, обійти всі незгоди, перешкоди й набути благ, яких ми прагнемо зараз,
адже від цього залежить майбутнє. Ми хочемо подякувати колективу, який виховав з
нас кваліфікованих спеціалістів і гідних людей, що вміють червоніти й опускати очі
за свої негідні вчинки. Саме ці два роки навчання й ті люди, що були поруч, дозволили нам правильно розставити пріоритети в житті. Усе відділення фізичного виховання — це велика й дружна родина, у котрій немає своїх і чужих, а в ній — наш класний
керівник, який як ніхто турбувався про нас. Тож ці два роки промайнули і нам пора
прощатися, але ми завжди будемо пам’ятати наш коледж, викладачів і ті моменти
студентського життя, які промайнули, але назавжди залишили приємний відбиток у
нашій пам’яті.
Студентка групи Ф-61Б
Нестерчук Ніна
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Фізичне виховання
Фінал... Як відомо, до нього потрапляють найкращі. Тож незабаром кожен із вас здобуде
свою нагороду – диплом за такий тривалий матч під назвою навчання в коледжі. До фіналу
дійшли не всі, вас залишилося 24… Найбільш витривалих, найбільш сильних… Чотири роки
вам доводилося мужньо боротися зі сном, щоб учасно прийти на заняття чи не заснути на
парах; із голодом, щоб дочекатися великої перерви; зі страхами перед екзаменами, з комплексами та власною лінню. Несподіванки чекали вас і на змаганнях, заліках, тренуваннях,
під час практики чи в процесі перескладань. Але ви ціною великих зусиль перемогли все!
Тож вітаю вас, таких норовливих і неслухняних, але все одно таких рідних і близьких, моїх
дітей! Можливо, не все в нас проходило рівно, ми вимотували один
одному кілометри нервів, готуючись до спільної справи, сперечалися,
сварилися, сміялися, але потім завжди раділи успіху. Від щирого серця бажаю вам уміти вистояти в будь-якому життєвому бою, ніколи
не знати поразок і розчарувань, постійно прагнути тільки кращих
результатів і свого щастя, не забувати про близьких людей і щодня
наповнювати своє життя радістю та надією! Ентузіазму, сміливих
позицій і високих прагнень, удалих стартів і в житті, і в спорті, і в
професійній діяльності!
З повагою —
класний керівник групи Ф-41
Ю.С. Прокопенко
Роки навчання як один урок! Місцями складний, подекуди виснажливий, десь вимогливий, у чомусь поблажливий. Саме такими словами можна схарактеризувати цей
урок у чотири роки. Не скажу, що для Ф-41 він пройшов
доволі складно, але він змусив нас змінитися, аби проходити всі перешкоди на шляху становлення в коледжі.
Сказати, що наш навчальний заклад дав нам багато, - це
нічого не сказати. Він заклав у нас найголовніші цінності
людського життя, але хіба можна говорити, що це заслуга
коледжу? Гадаю, що так, адже коледж - це не будівля, не
місце — це люди — котрі тут працюють. Професіонали свого діла, ті, хто щодня віддавав частину своєї душі. Насамперед, слова подяки хочеться сказати викладачам кафедри фізичного
виховання. Щиро дякуємо за вашу підтримку, неабияку увагу до нас, за допомогу, а головне
— за ваше терпіння.
Влада Калашнюк

Від щирого серця вітаю зі святом! У
2006 році випускницею була і я. Училище
подарувало багато незабутніх спогадів
та емоцій, відкрило для мене можливості,
де я змогла себе реалізувати, виховало
в мені впевненість та рішучість. Усього найкращого хочу побажати випускникам 2019 року! Будьте всі здорові!
Добра і щастя, миру та злагоди, нових
здобутків та перемог! І нехай атмосфера педагогічного коледжу залишиться у
ваших серцях назавжди!
Ольга Щедріна, випускниця 2006

Пройшло не так багато часу з того
моменту, як я отримала диплом, але
спогади про навчання в коледжі завжди
зігрівають душу. Наше відділення – це
дружна родина. Це смак перемог... Це вир
неймовірних емоцій... Це підтримка... Це
школа життя!
Дорогі викладачі та випускники - 2019!
Бажаю вам невичерпної енергії, натхнення, оптимізму, нових плідних здобутків,
завжди впевнено йти вперед до нових
цілей, перемог та вести за собою інших!
Нехай вам щастить!
Ольга Міхєєва, випускниця 2015
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