За істину, добро і мудрість
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сідають призові місця в усеукраїнських
учнівських олімпіадах, усеукраїнському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук, Міжнародному конкурсі з української мови імені
Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,
усеукраїнських студентських олімпіадах з української мови, інформатики та
комп’ютерної техніки, регіональних стуНашому рідному коледжу — 85 років. дентських олімпіадах, науково-практичПоважний вік для навчального закла- них конференціях.
ду: є що згадати, над чим задуматися,
Саме з такого розмаїття подій і склата найголовніше — є чим пишатися, дається нетлінна історія коледжу.
адже сьогодні Кременчуцький
Таким і має бути життя супедагогічний коледж імені
часного навчального заклаА.С.Макаренка — престижний
ду — оснащеним новітніми
навчальний заклад Центральнавчальними
технологіями,
ної України, окраса Полтавтворчими педагогічними ідещини, міцна база педагогічями, наповненим добрими
ної освіти України, яка готує
справами, цікавими подіями,
кваліфікованих фахівців, назворушливими
зустрічами,
ціонально свідомих громадян,
мудрими вчинками, щирими
інтелектуальних і гармонійпереживаннями.
них особистостей. З глибокиТож нехай довгим буде житми теоретичними знаннями,
тєвий шлях коледжу, який запрактичними навичками, мовжди гостинно й привітно зурально-естетичними цінносстрічає й господарів, і гостей.
тями, переданими від мудрих
Бажаю, щоб сотні весен і
наставників, тисячі студентів
зим сяяло для нас сонце тепла
сміливо й упевнено відкривають для себе й любові, віри й добра. Щоб оминали нас
нові горизонти професійної діяльності.
спалахи журби, а доля простеляла щастя
Сьогодні тисячі… А колись їх було лише килимами, щоб коледж жив і розквітав у
кілька десятків. Залишається в пам’яті мирі й злагоді.
І.В.Гальченко,
перший випуск, воєнне лихоліття, віддиректор коледжу
будова, економічна нестабільність.
Сьогодні ж життя коледжу — це не
лише якісний навчальний процес, а ще й
цікаве та корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність,
гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, волонтерська робота, зустрічі, екскурсії, майстер-класи,
змагання, конкурси — і, звичайно, перемоги.
Щороку студенти коледжу та учні ліцею «Політ» стають переможцями та по-

НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЮ
Рідний коледже! Шановні колеги і друзі! Ось і здійнялися ми на 85 сходинку
нашої історії. Майже століття — для закладу це немало, а для людини — майже
вічність. Училище істотно змінилося за
цей час. Змінилася навіть назва закладу — тепер ми звикаємо до гучного слова «коледж». Але одвічним залишається
наше головне покликання — формувати
нове покоління педагогів, гідних громадян, творчих особистостей та компетентних професіоналів.
Відділення початкової освіти — наріжний камінь педагогічного коледжу.
Тисячі випускників вийшли з цих стін у
великий світ, засіваючи в ньому розумне, добре, вічне. Сотні викладачів були
причетні до цього, частина їх уже не з
нами, але вони назавжди залишаються
в пам’яті своїх колег та учнів.
Приємно сьогодні сказати слова щирої вдячності колишнім очільникам відділення — енергійним педагогам і талановитим організаторам Волкову В.М.,
Тристану В.М., Івасишиній Л.М., що
спрямовували свої зусилля на згуртування колективу, удосконалення системи
навчальної та виховної роботи. І сьогодні плідно працюють зі студентам викладачі, що присвятили педагогічному училищу (коледжу) близько 40 років свого
життя: Пиріг В.П., Волков В.М., Скоропльот Н.А., Крівченко О.І., Петрушенко
Г.Я., Парнюк З.В., Кулініч Г.Г., Некипіла
А.М., Матвієнко Я.І. Педагогічний колектив відділення сьогодні — це 65 викладачів, серед яких 4 кандидати наук,
60% — викладачі вищої кваліфікаційної категорії, заслужений учитель
України Лисенко
Т.І.,
заслужений
працівник
культури Квітка В.Ф.
Поряд із ними —
молоде покоління
колишніх випускників
відділення: Шаповал О.Г.,
Московець
Л.П.,
Козловська Н.В.,
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Барда С.І., Котлярова О.В., Чумак
М.М.,
Брусенко
М.М.,
Бирюкова
С.О., Діброва О.В.,
Матюха Ю.О., Пономаренко
С.М.,
Турченко І.С. та
інші.
Педагоги
відділення активно працюють над
упровадженням
компетентнісного
підходу в освітній
процес, опануванням сучасних педагогічних технологій, мультимедійних засобів навчання, методичних інновацій,
роблять усе можливе для формування належного рівня професійної мотивації та
компетентності випускників. Особлива
роль у цьому належить завідувачці педагогічної практики Стеценко Н.К., голові
випускової предметно-циклової комісії
психолого-педагогічних дисциплін Олійник І.О. та її молодим колегам по ПЦК,
методистам-керівникам практики, які
уміло направляють творчу студентську
енергію у належне професійне русло,
допомагають у «вимальовуванні» власного професійного стилю. Завдяки ентузіазмові та організаторському таланту
Омельченко Ю.В. набуває популярності
англомовний табір «SES», де студенти
співпрацюють із волонтерами — носіями мови, навчаються проектної методики, розвивають свої організаторські
та комунікативні вміння. Невтомними
зусиллями керівників додаткових кваліфікацій мистецького напрямку Ярової
Т.П., Доценко Г.Г., Солодовникової Л.Г.,
Бжоли С.О., Жежері О.М розкриваються юні дарування, наповнюються естетикою та високими почуттями виховні
заходи, виставки, зустрічі, а також обласні й міські концерти та фестивалі. Талановиті інформатики Кіндякова Н.Г.,
Лисенко Т.І., Шакотько В.В., Котлярова
О.В., Іванова Н.А. надихають знавців
інформаційних технологій та програмування в «студентській номінації» на перемоги в олімпіадах та конкурсах.

НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЮ
За роки кременчуцької історії відділення випустило близько 7 тисяч студентів, за 16 років ХХІ століття — 2350
випускників. Серед них — знані імена
науковців та державних
діячів,
що вписані золотими буквами в
історію коледжу.
Але
примножують славу нашого
закладу не лише
видатні особистості. Як приємно
чути слова вдячності за добре
підготовлених
учителів, гуманних і творчих вихователів. Приємно згадати юних «науковців» — Цьопу Оксану,
Судакову Яну, Костенко Анну, Бабич
Юлію, Ярошенко Тетяну, Юхно (Товстоноженко) Марину; здібних математиків — Усік Ольгу та Бугаєнко Олену;
талановитих інформатиків — Дудника
Андрія, Чабана Сергія, Лєщина Романа, Чайдак Дар’ю, Чудновець Руслану,
Коваленка Артема; чудових мовознавців — Просяник Маргариту, Мартиненко Тетяну, Халявку Дарину, Черкун
Людмилу, Юраш Йолану, Гусар Тетяну, Барабаш Олександру; обдарованих
знавців англійської мови — Хамаршех
Анастасію, Супрунюк Катерину, Плахотнікову Анастасію, Валуйську Катерину, Шабан Інну, Спільник Вікторію, Горобченко Ольгу, Омельченко
Ольгу. Серед випускників
відділення — переможці
міського конкурсу «Студент
року» — Сафронов Олексій,
Годненко Марія, Вітко Ольга, Мирна Олександра, Малишко Дмитро, Бабич Юлія;
учасники
всеукраїнських
проектів «Танцюють всі»,
«Х-фактор» та «Україна має
талант» — Герко Юлія, Сорокін Іван, Сідєльнікова Ві-

кторія, Дзюба (Віяс) Оксана, Куліца Марія, Рудич Максим; чудові спортсмени
Міхно Марія, Тонконог Тетяна, Ярошенко Тетяна, Березовський Олександр, Філоненко Тетяна. Відділення початкової
освіти пишається своїми «героями», що
переконливо доводять, що талановиті
учні можуть бути лише в талановитих
учителів і наставників.
Педагогічний коледж сьогодні стоїть
на порозі серйозних змін. Ми віримо, що
кращі традиції вітчизняної школи, ідеал
Учителя-гуманіста, інтелігента, професіонала будуть збережені у вирі бурхливих
реформ, віримо, що коледж
збереже
високий рівень
професійнопрактичної
підготовки
та
сміливо
крокуватиме
в освіту ХХІ
століття.
Наш
коледж з гідністю зустрічає
ювілей,
бо
розвиток традицій, творчий пошук та
невтомна працьовитість притаманна
всьому педагогічному колективу. Сьогодні ми гідно виконуємо свій професійний і людський обов’язок на шляху у
загальноєвропейський освітній простір.
Тож нехай усіх нас у ці складні часи
згуртовує та надихає розуміння причетності до високої мети та почуття відповідальності за майбутнє нації,
за долі сотень молодих людей,
що стартують у доросле життя з порогу Кременчуцького
педагогічного коледжу імені
А.С.Макаренка. Вітаю усіх колег з Днем народження коледжу і щиро дякую за самовіддану працю!
Ю.І.Ступак
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Працювати на майбутнє
Дошкілля — колиска освіти,
Кременчуцький педагогічний коледж — колиска освітян

Понад півстоліття відділення дошкільної освіти є колискою професійної майстерності майбутніх педагогічних кадрів,
центром підвищення фахового рівня
працівників галузі.
Сьогодні працевлаштуватися випускникам відділення допомагає володіння
додатковими кваліфікаціями: вихователь логопедичних груп, із правом навчання англійської мови, організатор
музичної діяльності і фізичного виховання, сімейний вихователь, керівник хореографічного колективу та
образотворчого гуртка.
Сьогодні в 48 дошкільних
закладах міста Кременчука
працює 729 вихователів, які
є випускницями коледжу, у
тому числі 44 вихователі методисти та 35 завідувачів
ДНЗ.
Наше відділення пишається
випускниками-науковцями: професором Поясок Тамарою Борисівною,
доцентом Машовець Мариною Анатоліївною, кандидатом психологічних наук
Яценко Тетяною Володимирівною, помічником ректора ПНПУ
ім.В.Г.Короленка — Павленко Світланою
Іванівною, директором кременчуцького
реабілітаційного центру — Колісник Надією Геннадіївною.
На кожній сходинці до ювілею коледжу були яскраві студенти. Як не згадати Карпову Катерину, переможницю
всеукраїнського етапу Малої академії
наук (2015), Лисенко Юлію, переможницю ІV Всеукраїнської олімпіади з української мови (2016).
Сьогодні 11 викладачів комісії дошкільних психолого-педагогічних дисциплін є випускницями коледжу різних
років. Дбайливе ставлення до традицій
відділення, педагогічного досвіду досвідчених викладачів Павленко Д.Ф., Батрак
А.Я., Лозинської Є.Ф., Балакірєвої Г.П.,
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Матюшенко Д.А., Ромми Г.І., Приступ
В.В., Штефан Л.Ю., а також упровадження інноваційних технологій, інтерактивних форм роботи сприяє якісній
підготовці майбутніх вихователів.
Численні творчі здобутки (кращий
досвід України) Приступ В.В., Штефан
Л.Ю., комп’ютерна програма «Я у світі»
Лозинської Є.Ф. та Котлярової О.В., конкурси педагогічної майстерності, семінари-практикуми, конференції, регіональні олімпіади — це результативний шлях
поширення власного педагогічного досвіду та інших
освітян.
Особистісному та професійному зростанню студентів сприяє налагоджена система роботи педагогічного
гуртка «Школа майбутнього
вихователя» та психологічного практикуму «Пізнай
себе та інших», клубів та факультативів за інтересами.
Різнопланова
практика
дає можливість студентам
виробити вміння застосовувати набуті знання з основ
наук, розпочати апробацію
методів і прийомів освітньої роботи, а
головне — упевнитися в правильності
вибраного фаху. Виробниче навчання
спеціальності проводиться на базі кращих дошкільних закладів різних типів та
форм власності м. Кременчука та області, де вихованці здобувають свій перший
педагогічний досвід. У рамках інклюзивної освіти майбутні вихователі працюють
із дітьми особливих потреб у ДНЗ №№ 2,
32, 61, реабілітаційному центрі дітей-інвалідів.
Примножувати здобутки сьогодні, щоб
бути упевненим у завтра — таким гаслом
наповнений щодень дошкільного відділення.
О.Б.Бровата,
випускниця 1992 р.

Від щирого серця

Від імені студентів заочної форми навчання
відділення
дошкільної
освіти та мене особисто
дозвольте щиро привітати викладачів, співробітників і студентів з нагоди
визначної події в житті
коледжу — 85-річчя Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А. С.
Макаренка. Заклад здолав славний шлях і став
одним із найкращих вищих педагогічних центрів
України, де сформовано

свої традиції, напрацьовано багату спадщину.
Мені випала велика честь
працювати й здобувати
освіту тут, де виховано
не одне покоління української інтелігенції.
Майже 36 років дівчата
та рідко юнаки щорічно
здобувають спеціальність
вихователя.
Більше 3 тисяч випускників — педагогів дошкільної освіти заочної
форми навчання на теренах незалежної України
служать благородній справі виховання й розвитку
майбутнього країни — дитини раннього й дошкільного віку. Це означає, що
в області немає жодного
населеного пункту, де б не
працювали наші випускники.
Висловлюю
глибоку
подяку й шану всьому
колективу коледжу, директору
І.В.Гальченку.
Державницький підхід до

вирішення проблем різного рівня, масштабне мислення дозволяють йому не
тільки з успіхом, творчо
реформувати педколедж,
а й упродовж останніх
складних років зберегти
заочну форму навчання.
Зичимо колективу й
далі йти вперед, а випускникам — добрими справами зміцнювати й підтримувати авторитет і
славу навчального закладу в ім’я України.
Керівник заочної форми
навчання відділення
дошкільної освіти,
випускниця 1975 року

Л. М. Носкіна

Н аші в і тан н я!

Любий коледжу!
Прийми найкращі
вітання з нагоди ювілею! Нехай безхмарним, довгим буде твій
шлях. Бажаю педколективу
міцного
здоров’я, довголіття,
творчої наснаги, незгасної енергії, креативних ідей, неодмінно гарних, розумних,
талановитих студентів, які б прагнули перевершити своїх
педагогів. З ювілеєм! Живи і розквітай у
Божій благодаті та мирі.
О.В. Супрун

випускниця 1998 р., ДНЗ №2, смт.Власівка

Вітаю рідний коледж із 85-річчям і бажаю якомога більше активних та творчих студентів, які добре навчатимуться
та гідно представлятимуть його у різних
сферах професійної діяльності, з гордістю підтримуючи
імідж найкращого
навчального
закладу!
Бажаю подальшого процвітання,
невгасимого
натхнення та довголіття!
Л.А.Черткова
випускниця 1998,
вихователь ДНЗ
№63
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Цікаве дозвілля
та першокласні культурно-масові заходи. Масштабні сценічні
дійства зі складним поєднанням
руху, музики, світла, кольору та
технічних ефектів — концертні
програми до Дня коледжу, Дня
працівників освіти та Міжнародного жіночого дня, уміло композиційно вибудувані педагогоморганізатором Баздирєвою І.М.
за підтримки звукотехніка Іванова О.А.
Справжній учитель — творча
особистість, тому кожна молода
Ансамбль спортивно-бального танцю «Сузір’я»
людина може знайти для себе заКременчуцьняття до душі та
кий педагогічний
вдало поєднуваколедж — така
ти хобі з навчансобі країна, де
ням. Можна гравикладачі,
стути духову музику,
денти, учні спільчи джаз, або інно творять майструментальну.
бутнє. Це велика
Три
хореоградружна родина,
фічних колектиу якій близько
ви дають можли1500
студентів
вість юнакам та
та ліцеїстів, що
дівчатам обираживе у своєму
ти між спортивритмі й захоплює
Джаз-ансамбль «Roksi-band»
но-бальними танновизною, котру
цями, сучасними
вирізняє корпоративний дух, цінності та класичним вальсом для випускного
та традиції.
вечора.
49 класних керівників, 27 керівників гуртків, 5 вихователів
гуртожитку,
педагог-організатор, культорганізатор виховують
молодь на високих моральних
зразках української духовності,
допомагають розвинути здібності, засвітити таланти, підтримають ініціативу та креативність.
Заслуга в цьому всього педагогічного колективу, який очолює
творчий керівник — Гальченко
Іван Васильович.
У коледжі давно стали гарНародний самодіяльний театр «Арлекін»
ною традицією цікаве дозвілля
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Цікаве дозвілля
танцю «Сузір’я» (кер. Куліш О.Т.,
заслужений працівник культури
України). Тож усі вони щороку і
виборюють почесний титул «Гордість коледжу».
У гармонійний світ потрапляють
вихованці гуртків образотворчого мистецтва «Палітра» (кер. Ярова Т.П.) та творчої студії «Гранд»
(кер. Крамаренко В.О.). Тих, хто
дружить зі словом і римою, чекають у літературному гуртку «Пролісок» (кер. Черкун Л.О., випускниВокальна студія «Апрель»
ця коледжу). Юні кореспонденти
мають можливість випробувати
Навичками вокального співу можна
оволодіти в ансамблі «Апрель» і театрі свої журналістські здібності у виданні
пісні «Водограй». Образотворче мис- коледжу «Наша газета», що інформує
громаду закладу
тецтво опанопро його здобутвують у гуртки, невдачі, нові
ках «Палітра»,
завдання, реагує
«Гранд», «Чана важливі події.
рівна майстерМи,
педагоня» і «Глиняна
ги й наставниказка». Гордіски, щиро ратю педагогічдіємо
успіхам
ного коледжу
наших вихованє народні коців і робимо все
лективи,
відля того, щоби
домі в місті,
нові
таланти
Народний дівочий духовий оркестр «Роксолана»
районі, обласз’являлися у стіті, державі і
навіть за кордоном: дівочий духовий нах Кременчуцького педагогічного кооркестр «Роксолана» (кер. Квітка В.Ф., леджу імені А.С.Макаренка.
заслужений працівник культури Украї- Заступник директора з виховної роботи
Мокра Л.М.
ни), театр «Арлекін» (кер. Широка Т.І.),
хореографічний колектив «Арабеск» (кер. Солодовникова Л.Г.)
та
джаз-ансамбль «Roksi-bend»
(кер. Квітка Н.М.), майстерність
і професіоналізм яких відзначені
багатьма престижними нагородами. Старожилом є ВІА «Барви»
(кер. Петрушенко Г.Я.), що майже півстоліття дарує слухачам
естетичну насолоду. Без артистів вокальної студії «Апрель» (кер.
Іванов О.А.) жоден концерт. Захоплює танцювальним мистецтвом
Народний хореографічний колектив«Арабеск»
ансамбль
спортивно-бального

7

Наші перемоги — тобі, коледжу!
Славна 85-річна історія Кременчуцького педагогічного коледжу сповнена
народженням і втіленням безлічі стратегічних геніальних ідей, далекоглядних,
на крок уперед від часу, дій та рішень
його керівників, упевненого поступального розвитку на шляху свого становлення. Не раз із гідністю переживав заклад нестабільні періоди реформування
та змін в освіті й суспільстві. Важкі часи
відступали, і він, як той птах Фенікс, з
попелу відроджувався, ставав водночас
і ще кращим, сучаснішим, і мудрішим,
досвідченішим. А все тому, що високою,
гуманною від самого початку була ідея й
мета його відкриття — підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів,
надання молоді сучасної якісної освіти,
яка відкриває шлях спеціалістам-початківцям у найкращу під сонцем професію
— Учителя, Вихователя.
У межах однієї статті не злічити всіх
подій, що відбулися за 85 років. Назвемо лише етапні. 1931 рік — створення
закладу у м. Лохвиці, що на Полтавщині; 1969 — його переїзд із провінційного
містечка до промислового центру — Кременчука. А ще — постійна поява нових,
затребуваних суспільством спеціальностей, масштабна розбудова матеріальнотехннічної бази, відкриття при училищі
філіалів інститутів, навчально-оздоровчого комплексу «Ерудит». Для створення
умов рівного доступу до якісної освіти
здібних до навчання, обдарованих дітей
Полтавщини в 1997 році при училищі —
Наші рідні вчителі,
Педагоги з великої літери, ми щиро любимо вас!
Ви є невичерпним джерелом знань, що випромінює таку позитивну
енергію, що кожен із нас
природно стає вашим
шанувальником! Ви бачили в нас особистостей,
і за це вам велике спасибі! Бажаємо вам і надалі залишатися такими ж
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школі для майбутніх учителів — було відкрито справжню, але незвичайну школу — ліцей «Політ». Разом із правом на
існування училище надало ліцею свою
потужну матеріальну базу, найдосвідченіші кадри, спарені, як у вузі, навчальні
заняття і ще багато переваг, які вирізнили «Політ» з-поміж інших шкіл регіону.
Ліцей пишається своїм почесним статусом структурного підрозділу високоповажного закладу, яким є педагогічний
коледж.
Найвишуканіші слова не в змозі передати найщиріші привітання й побажання з нагоди 85-річчя флагмана
педагогічної освіти — Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка.
Промовистішими за будь-які слова нехай стануть результати творчої співпраці
педагогів та вихованців, успіхи й досягнення всіх поколінь його учнів, учителів,
випускників.
Л.В. Крупіна, заступник
директора коледжу,
випускниця училища 1990 р.

добрими, чуйними, цікавими людьми. Нехай вас
завжди супроводжує успіх
у справах, творче натхнення окриляє вас, а внутрішня краса дозволяє й далі
розквітати. Бажаємо міцного здоров’я й довголіття,
взаємної вічної любові, домашнього затишку й особистого щастя!
З повагою — випускники
2015 року Кременчуцького
військового ліцею

Слово випускникам
Уперше я потрапила до педагогічного училища дворічною, коли вітала зі сцени усіх
викладачів із професійним
святом, а після часто просила
маму взяти мене з собою на їх
роботу. Згодом я зрозуміла, що
хотіла б навчатися тут. І доля
подарувала мені шанс — я
стала ученицею ліцею «Політ»,
який є частинкою коледжу.
Щиро вітаю рідний коледж зі

славною 85-ою річницею! Дякую тобі, мій рідний другий
дім! Тут ми сформувалися як
особистості, і саме навчання
в ліцеї задало напрямок нашому майбутньому. Бажаю,
щоб вогні щасливих учнівських та студентських очей
постійно палали у твоїх стінах!
З повагою,
випускниця 2015 року
Євгенія Прокопенко

Вітаю зі святом найкращий навчальний заклад,
який назавжди ввійшов
у долю моєї родини. Після
закінчення педагогічного
училища з відзнакою 25
років працюю у Недогарківській ЗОШ І-ІІІст. Кременчуцького району. Син
Дмитро навчався в ліцеї
Щиро вітаю викладачів,
студентів, ліцеїстів та випускників Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.
Макаренка з прекрасною ювілейною датою — 85-річчям!
Хоча педагогічне училище
вже має статус коледжу, я називаю його училищем за звичкою, ще від того часу, як сама
навчалася, чим завжди пишаюся.
Саме тому, не роздумуючи,
віддала на навчання до ліцею
«Політ» при Кременчуцькому
педагогічному коледжі свого
сина Максима, який зараз завдяки знанням безкоштовно навчається за кордоХочу сказати рідному
ліцею велике «дякую» за
те, що вступила в один із
найкращих медичних університетів країни. За те,
що на першому курсі чи
не весь потік приходив до
мене з питаннями з суспільних дисциплін, мов

«Політ», тепер студент Національного авіаційного
університету м. Києва.
Шановні педагоги! Дякуємо вам не тільки за
ґрунтовні знання, а й за
роки становлення особистості!
З повагою —
Оксана Іванівна
і Дмитро Яцики

ном у Селезькому національному університеті Республіки
Польща на філологічному факультеті.
Бажаю чудовому колективу відчуття повноти й неповторності життя, здоров’я,
невичерпних творчих сил, натхнення, щастя й довгої людської пам’яті, а супутниками
усіх ваших починань хай будуть успіх і творча наснага!
Вірю, що пройде сто, двісті,
триста років, а Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка завжди буде
лідером серед навчальних закладів.

та біології. І також
дуже вдячна, бо ліцей навчив мене
не боятися складнощів.
Ліцеєві
«ПОЛІТ» трикратне
«УРА!»
Бажаю успіхів та
процвітання! Хай

Надія Коваленко,
випускниця 1996 року

доля збагачує
Вас
життєвою мудрістю,
енергією, натхненням
та
радістю сьогодення.
Юлія Бакута,
випускниця
2014 року
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Спорт - стиль життя
Шля х до педагогі чн их в е ршин

Легкокрилим птахом пролітають роки.
Коледж сьогодні — це унікальна атмосфера академічного та творчого пошуку, один
із найпотужніших освітніх та культурних
центрів області. За багатими і швидкоплинними літами, що промайнули з моменту створення Альма Матері, був нелегкий шлях утвердження своїх принципів,
пошуків і звершень, зростання та примноження здобутків у підготовці висококваліфікованих кадрів для рідної України.
Заклад завжди приваблював обдаровану, енергійну та цілеспрямовану молодь,
глибокодумних людей, носіїв передових
знань.
Як відомо, гідне ім’я кожного навчального закладу формується завдяки фаховості викладачів, успіхам випускників,
рівню науково-освітніх здобутків.
Відділення фізичного виховання сьогодні — це сучасний
комплекс, який вже протягом
18 років забезпечує підготовку високоосвічених, компетентних, морально здорових,
фізично розвинених, духовно
багатих спеціалістів у галузі
фізичного виховання і спорту. Сьогодні ми маємо всі умови для успішної роботи — два
спортивних, тренажерний та
тенісний зали із новітнім професійним обладнанням, футбольне поле
зі штучним покриттям, майданчик для
розвитку фізичних
якостей.
Відділення
не
було б собою,
якби не мало
таких
активних, ініціативних, мобільних,
креативних,
наполегливих у
досягненні поставленої мети
студентів. Для
них спорт
не

10

тільки хобі,
а
смислом їхнього життя.
Спортивні
досягнення наших
студентів
та випускників —
це яскрава
сторінка
нашої історії. Ми
пишаємося Мельниченко Анною, випускницею 2002 року, яка завдяки своїй наполегливості є майстром спорту міжнародного класу, членом олімпійської збірної
України, учасницею ХХІХ,
ХХХ, ХХХІ Олімпійських ігор
чемпіонкою світу із легкоатлетичного багатоборства. Таких яскравих зірочок, призерів чемпіонатів Європи та
світу, ми маємо немало. Карпець Артем, Возняк Марина, Картошкіна Надія, Клад
Максим, Кареліна Дар’я та
багато інших спортсменів
примножили славу коледжу.
Проте наші студенти та випускники можуть похвалитися не лише добре натренованим тілом, а й багатим запасом знань,
професійними вміннями та високоморальними людськими якостями.
Так 31.10.2016 року МОН України
прийнято рішення про започаткування
овітньої діяльності за спеціальністю 014
«Середня освіта (фізична культура)» галузі знань 01 «Освіта» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Бажаємо рідному коледжу процвітання,
примноження кращих традицій, нових
висот і відкриттів, здійснення найсміливіших задумів і планів, значних перспектив
і можливостей для подальшого розвитку
на благо нашої країни!
В.В. Бондаренко

Професія вчителя
Покликання — бути вчителем учителів

Практична складова в системі
освітньо-професійної підготовки
в училищі (коледжі) завжди посідала одне з провідних місць, була
якісною ознакою і перевагою фахівця, що підготовлений у нашому закладі.
Антоніна Володимирівна Берднікова — педагог, чиє життя було
присвячене справі підготовки
молодого вчителя. Саме вона започаткувала практику семінарів
з директорами оздоровчих таборів. З її ініціативи виникла традиція «табірних зборів», і саме ці
моменти свого студентського життя із
захопленням згадують випускники різних поколінь.
Пригадуючи найважливіші етапи в
розвитку системи практичної підготовки наших студентів, згадуємо із вдячністю тих, хто найбільш ефективно організовував різні
види педагогічної
практики.
Це Сулім Наталія
Андріївна, яка не
лише працювала
тут, але й жила
училищем; Солодовникова Людмила Георгіївна,
що багато років
керувала табірними зборами і
була першим директором «Ерудиту»; Олійник Ірина Олексіївна, голова
ПЦК педагогіки і психології, беззмінний
учасник табірних зборів; Ситюк Роман
Олександрович, котрий протягом 5 років був керівником практики; Непорада
Ірина Михайлівна, яка сьогодні очолює
табірні збори та факультатив «Школа вожатого».
Дуже приємно, що естафету прийняла цілеспрямований керівник, завід-

увач практично-професійною підготовкою
Стеценко Наталія Костянтинівна. Сама випускниця училища, у
2010 році з ентузіазмом
узялася до цієї нелегкої
ділянки роботи. За цей
час система організації практики збагатилася цікавими інноваціями: «круглі столи»
— серпневі семінари
із завучами шкіл; нових оригінальних форм
набули підсумкові конференції з практики; упорядковуються та систематизуються методичні поради та рекомендації
до проходження різних видів практики;
створена наукова система моніторингу
практичної підготовки випускників; дієвим є інформаційно-методичний сайт із
педагогічної практики; упроваджуються програмні новації щодо технологій
роботи з учнями початкової школи. Наталія Костянтинівна взяла на себе організацію вожатського супроводу роботи в
НОК «Ерудит»,
організувала
конкурс
«Уся
практика
на
відмінно!». Разом із Московець
Людмилою Павлівною
зараз реалізує
проект волонтерської діяльності
наших
майбутніх соціальних педагогів у міському госпіталі, де
проходять реабілітацію воїни АТО. Незважаючи на таку завантаженість, вона
дуже любить життя, завжди знаходить
час для колег і студентів.
Ю.І.Ступак
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Нас вітають
85-річчя — поважний вік і для людини,
і для будь-якої установи. Для навчального ж закладу — це достатній час для випробування на витривалість і
здатність розвитку.
Одним із важливих
напрямів
співпраці
ПОІППО
ім.М.В.Остроградського і Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка (далі
— КПК ім. А.С.Макаренка),
який варто назвати, є консультаційно-методичний
центр,
який при Кременчуцькому
училищі було створено ще 2003
року. Курси підвищення кваліфікації для працівників дошкільних навчальних закладів міста й
області при педучилищі діяли ще з 1991
року.
Завдяки чудовій матеріальній базі,
Кременчуцький педагогічний коледж
імені А.С.Макаренка є постійним і комфортним місцем для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, олімпіад
різного рівня. 18 березня 2016 року нашими закладами спільно було проведено
І Всеукраїнську науково-практичну кон-

ференцію «Актуальні питання сучасної
педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».
Окремих слів вдячності й
поваги заслуговує багатолітній
незмінний директор закладу
Іван Васильович Гальченко. Талановитий педагог і керівник,
він зробив усе, щоб тандем
Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А. С. Макаренка та Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського рухався впевнено й поступально.
На завершення хотілося б
побажати нашим колегам бути такими
ж ефективними й активними у відчутті
та впровадженні дієвих освітніх новацій,
якими вони були весь цей час, щоб наша
творча співпраця продовжувалась і примножувалась на благо української освіти.
Ректор Полтавського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського,
кандидат педагогічних наук,
доцент В. В. Зелюк

Вельмишановні колеги!

Вісім із половиною десятиліть відданої праці викладачів,
їх глибокі знання та фаховий
досвід, а також таланти та наполеглива праця випускників
і вихованців створили авторитет іменитого навчального закладу області та всієї країни.
Користуючись нагодою, бажаємо коледжеві ще незліченої
кількості десятиліть виконувати свою почесну місію під-
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готовки педагогічних кадрів
високої кваліфікації для шкіл і
дошкільних закладів України.
Нехай кожен день дарує душевну гармонію та добробут,
добра і щастя вашим родинам,
міцного здоров’я і нових професійних звершень!
Ректор Глухівського
національного педагогічного
університету
імені Олександра Довженка,
професор О.І.Курок
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