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Кременчуцький педагогічний коледж
імені А.С.Макаренка
як соціокультурний осередок
громадянсько-патріотичного
виховання дітей та студентської молоді

Кременчуцький педагогічний коледж

Справжнє патріотичне виховання починається там,
де ідея й особиста праця зливаються воєдино, творять те,
про що народ говорить: «У людини є святе за душею»
										

В.О.Сухомлинський

Ми патріоти!

Почуття патріотизму – соціальна чеснота
майбутнього вчителя
Вогонь, який палає в серці вихователя
чи вчителя, обов’язково стане іскрою в
його вихованця. Більше вісімдесяти років випускники училища запалюють почуттям добра, чесності, мужності серденька маленьких українців.
Та сьогоднішній день ставить
на перше місце важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина
і патріота рідної землі. Патріотизм є головним чинником
національної свідомості молоді. Від того, наскільки широко
нове покоління буде пройняте
патріотичним почуттям, залежить цінність української держави.
Успіх патріотичного виховання насамперед залежить від учителя.
Адже вихователь для малюка чи вчитель
для маленького школяра є справжнім
ідеалом, риси і переконання якого (гарні вони чи погані, гідні наслідування чи
навпаки) він переймає собі. І я переконаний, що патріотизм, почуття обов’язку
й честі, людської гідності і волелюбства –
чи не найголовніші риси виховного іде-

2

алу. Для свого вихованця можна стати
настільки справжнім ідеалом, наскільки
глибоко ідея вітчизни проникла у духовний світ самого вчителя.
Тож, дорогі студенти, бажаю вам бути
справжніми патріотами своєї
країни, щоб у своїй професійній діяльності ви змогли пробуджувати патріотичні почуття у дітей ще в ранньому
віці, як говорить про це одна
із засновників української національної ідеї Софія Русова:
«….треба з малих літ викликати в дітях палку любов до рідного краю. Треба цю маленьку
іскорку роздмухати в гаряче,
щире почуття, хай дитина додивляється до краси рідного
степу, слухає рідну пісню, рідну мову,
знає своїх рідних героїв - лицарів і щодалі більш свідомо ставиться до того національного осередку, якому мусить служити».
І.В.Гальченко,
директор Кременчуцького
педагогічного
коледжу імені А.С.Макаренка

Відділення початкової освіти
За період своєї
80-річної історії відділення підготувало
понад 10 тисяч талановитих педагогів,
які нині успішно працюють у навчальновиховних
закладах
та установах міста, області, держави.
Головне завдання на сьогодні — підготовка компетентного фахівця, який

володіє
сучасними
педагогічними та інформаційними технологіями, соціально
активної, творчої,
гуманної
особистості, конкурентноздатної на ринку
освітніх послуг.
Студенти отримують спеціальність
«учитель початкових класів» та одну з
додаткових кваліфікацій.

Виховати національну еліту

Що таке патріотизм? Для багатьох
із нас - це почуття національної гідності, готовність працювати для своєї
країни, незнищенна віра у світле майбутнє багатостраждальної України.
У ці нелегкі дні всі ми теж намагаємося допомогти своїй країні: волонтерський рух, допомога армії та
біженцям. Та свою головну суспільну
місію ми бачимо в тому, щоб сформувати в наших студентів почуття любові до своєї країни, виховати з них
майбутню національну еліту. Ці наміри реалізуються через навчальні
заняття, науково-дослідну діяльність,
проведення позанавчальних заходів,
організацію роботи з учнями шкіл на
педагогічній практиці. Приємно, що

наші зусилля не марні, і студенти гідно втілюють ці ідеї у своїй творчості та
професійній діяльності.
Ю. І. Ступак, завідуюча
відділу початкової освіти

За велінням серця

Україно! Усім своїм
серцем люблю, як заквітчуєшся ти навесні й одягаєшся золотом восени.
Щирі, сердечні і привітні люди українці. І я пишаюся тим, що я донька
свого народу!
Сьогодні я студентка.
Мої батьки – вчителі. Вони плекали любов
до Батьківщини не лише
у своїх дітях, а й учнях.
Мама
брала
активну

участь у Помаранчевій
революції. Мій брат вступив до медичного училища, а моя мрія – допомагати дітям-сиротам, бо
ще школяркою тривалий
час була волонтером.
Після закінчення школи я вирішила стати вчителем, щоб долучитися до
справи виховання справжніх патріотів своєї землі.
Саме тому я обрала саме
цей навчальний заклад,

який має
свою історію,
значні
здобутки,
бер е ж е
та примножує
національні
традиції.

Тетяна Назаренко,
У-13
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Відділення дошкільної освіти
Відділення дошкільної освіти засноване у 1960 році. У коледжі створено
всі умови для надання якісних освітніх
послуг: матеріальна база, досвідчені
викладачі, визначені базові дошкільні
заклади, тривала практика на посаді
вихователя.
Студенти отримують спеціальність «вихователь у дошкільних закладах» та одну з додаткових кваліфікацій.

Поспішайте робити добро!

Волонтерський рух студентів дошкільного відділення було започатковано у
2006 році завдяки акції «Святий Мико-

лай - дітям». Іграшки, книги, канцелярські приладдя студенти дарують дітям
центру соціальної реабілітації та обласному будинку дитини. Також готують для дітей вистави, ігрові та циркові
програми, створюючи коло спілкування.
Із 2012 року був започаткований со-

ціальний проект «Студенти Кременчуцького педагогічного училища - місту»: організовують розваги, майстер-класи для
батьків. Заходи проводяться в міських
парках, скверах.
Однією з форм
волонтерської діяльності стала акція «Подаруй дитині казку»
- передача міській бібліотеці дитячих книжок. Систематичною
є участь студентів дошкільного відділення
в благодійному ярмарку.
Віримо, що щирість
та милосердя, помножене на професійну
майстерність, допоможе майбутнім педагогам стати справжніми патріотами
рідної країни!
О.Б. Бровата,
завідуюча відділення
дошкільної освіти

Дякуємо нашим героям!

Немало в нашій країні мужніх та сильних
чоловіків – тих, хто відважністю, силою духу та
справжнім патріотизмом
захищають нашу рідну
Батьківщину. Ми маємо
бути вдячними їм!
Ми вирушили до Кре-
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менчуцького
обласного
госпіталю для інвалідів
війни. Керівництво радо
нас зустріло, головний лікар був щиро вдячний за
надану допомогу. Ми також мали змогу особисто
зустрітися з бійцями АТО.
Солдати
були вдячні

нам за візит, охоче вели
з нами бесіду. Там панувала атмосфера щирості,
тепла, затишку та доброти. На прощання ми потисли руки бійцям, дякуючи за мирне небо.
Слава нашим героям!
Юлія Лисенко, В-31

Відділення фізичного виховання
Фізичне виховання і спорт у коледжі
є навід’ємною частиною формування загальної та професійної культури особистості,
збереження та зміцнення
здоров’я, організації
та
забезпечення
здорового
способу
життя.
Коледж має одну
з найсучасніших у
місті спортивних
баз, тому фізична

культура і спорт — не тільки вимога
навчального процесу, а й стратегічна
політика, що реалізується в рамках державної
програми
«Фізичне виховання
— здоров’я нації».
Студенти, що
навчаються на відділенні фізичного
виховання, отримують
спеціальність «учитель фізичної культури».

Спорт формує патріотичну свідомість
Історія участі спортсменів нашого коледжу
в усеукраїнських і міжнародних змаганнях – це
десятки прикладів прояву
високих людських
якостей: сміливості, мужності,
невичерпної
волі до перемоги.
Пишаємося
випускниками відділення фізичного
виховання
такими,
як
Ганна Мельниченко, Лопушняк Марина, Картошкіна Надія, Карпець
Артем, Лизуни Дмитро та
Олександр. Усі вони стали
майстрами спорту та досягли високих результатів
у міжнародних змаганнях, примножуючи славу
нашої країни.
Визначальною
рисою
українського патріотизму
має бути його дієвість.
Саме такими патріота-

ми є випускники нашого
відділення, які стали учасниками подій, що відбуваються в зоні АТО. Це Савченко Руслан, Коваль

Ігор, Клименко Денис,
Назаренко Олександр, які
ради миру і спокою пішли
боронити рідну землю.
Найтяжчий свій екзамен хлопці здають сьогодні на полі бою: під
«Градами» і «Смерчами», в
Іловайську, Маріуполі, Дебальцевому. Їх ми запросили на зустріч, на якій,
на жаль, не зміг бути присутнім Савченко Руслан,

оскільки перебуває на лікуванні у шпиталі.
Наші випускники розповіли присутнім про бойові будні, ціну дружби,
подякували
волонтерському клубу
нашого
коледжу за надану їм підтримку.
Із надією,
що в Україні скоро буде
мирно, присутні
провели
гостей
оплесками
і
висловили
сподівання побачитись у
березні на зустрічі випускників.
Хочемо сказати, що пишаємося кожним нашим
студентом-патріотом. Ми
дякуємо їхнім батькам і
вважаємо великою честю
для себе, що були їхніми
викладачами.
Ю. С. Прокопенко,
голова ПЦК викладачів
фізичного виховання
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Ліцей «Політ»
Полтавська обласна школа — інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів.
При коледжі з 1997 року працює ліцей
«ПОЛІТ», до якого зараховуються випускники 8-9 класів загальноосвітніх шкіл,
що успішно пройшли конкурсний відбір.
Ліцеїсти, окрім уроків, додатково працюють у школах олімпійського резерву,
гуртках за інтересами та спортивних
секціях. До послуг — сучасна лінгафонна
лабораторія, можливість занять у семи
комп’ютерних класах.

Перемога в конкурсі “Samsung назустріч знанням”
Старий записник – неначе літопис життя... І на
останній сторіночці причаївся невеликий аркуш
з яскравим написом зверху: «Перемога команди
«Ліцей «Політ» у конкурсі
«Samsung назустріч знанням»» - нещодавна визначна подія у житті нашої великої учнівської
родини.
Написання
есе
про
ШКОЛУ МАЙБУТНЬОГО
принесло нам багато клопоту і протиріч. Та з якою
радістю ми прийняли ту
новину, що наша робота виявилась однією з кращих серед трьох з половиною

тисяч інших! А далі активно народжувались у творчих баталіях Наталки Маліченко, Ольги Усік та Йолани Юраш ідеї
створення СПРАВЖНЬОГО ФІЛЬМУ!
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— «Мотор!», «Знято!»,
«Заново!»,
«Голосніше!»
Команди незмінного оператора, викладача інформатики Ігоря Леонідовича
Гаврильчука
виконували абсолютно всі актори.
Команда у складі режисера-постановника Ольги
Григорівни Шаповал та
продюсера Лесі Валентинівни Крупіної (завідувачки ліцею) працювала
дуже добре. Три дні зйомок і монтажу увінчалися
успіхом.
А далі – десять днів голосування, в результаті якого і було обрано п’ять команд-переможців конкурсу. Активні організатори голосування
- Ігор Дебелий та Катя Загній – з упевненістю сказали: «Саме тут відчувалася
робота не лише творчої групи, а великої
громади нашого навчального закладу.
Голосували рідні, знайомі. Наше місто
підтримало нас!»
І от 26 грудня ми – переможці конкурсу – вирушаємо до Києва для отримання нашого сертифікату на встановлення смарт-класу. Конкурс закарбується
в пам’яті як визначна подія, бо це ще
один шанс переконатися: можна досягти всього, якщо є віра ближніх у тебе,
твоя особиста віра в себе, в оточуючих,
у спільну справу.
Людмила Черкун та
творча команда ліцеїстів

Військовий ліцей
З 2000 року наша дружна родина поповнилася новими ліцеїстами.
Хлопці, які сьогодні носять червоні погони, – майбутні офіцери. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – перша сторінка їхньої
армійської біографії. За період навчання
ліцеїсти оволодівають прийомами рукопашного бою, можуть отримати права
на водіння автомобіля. Крім того, вивчаються такі дисципліни, як історія українського війська, військова етика, основи
педагогіки, хореографія.

Мріємо стати захисниками

про себе, де проходить
службу, згадував роки
навчання в ліцеї, розказав, як зараз там, на війні. З сумом говорив про
товаришів, які віддали
життя в боротьбі за незалежність нашої України.
Ми дуже прониклися
розповіддю Богдана: він

Війна – це горе та біль,
втрата найкращих, найрідніших та найдорожчих
людей. Чи може бути щось
страшніше?
Сучасна молодь - це
майбутнє нашої держави,
ми хочемо жити в мирі
та злагоді, просинатися в
квітучій державі. Ми, лі-

цеїсти Кременчуцького ліцею з посиленою
військово-фізичною
підготовкою Полтавської обласної ради,
мріємо стати офіцерами, гідними захисниками нашої батьківщини. Нас дуже
непокоять події, які
відбуваються в Україні. Дуже жаль, що
від цього страждають невинні люди.
До нашого ліцею приходять колишні випускники. Так нещодавно
до нас завітав випускник
2008 року - старший лейтенант Ладика Богдан,
який на даний час є учасником АТО. Він розповів

не набагато старший від
нас, а вже знає, що таке
війна. Тому будемо підтримувати,
допомагати
цим хлопцям, справжнім
чоловікам, які боронять
нашу державу від ворогів.
Ми їхня гідна зміна!
Ліцеїсти
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Волонтерський штаб інформує
Допоможемо нашим!

У вересні 2014 року в училищі було
створено волонтерський штаб допомоги бійцям АТО та переселенцям із
окупованих територій. За 4 місяці було
зібрано більше ніж 300 посилок із продуктами харчування, теплим одягом,
речами особистої гігієни, ліками, но-

ку кількість посилок із канцтоварами,
одягом, іграшками, рушниками, солодощами відправили школярам-переселенцям у м. Святогорськ, будинок дитини «Антошка» (Краматорськ), центр
соціальної
реабілітації дітей-інвалідів у м.
Слов`янську,
а також переселенцям
у м. Ізюм та
Костянтинівку.
Від наших
бійців
ми
отримуємо
фотокартки, телефонні дзвінки, смс-повідомлення, а також для музею закладу вони
передали РПГ-26, уламок від
міни та прапор України зі
словами вдячності та побажаннями.
Це наш незначний внесок
у велику перемогу, бо щасливе, мирне майбутнє там, на
Сході, захищають герої нашого часу, мужні чоловіки і просто звичайні люди… Робота
триває.
Волонтери коледжу

ворічними подарунками, які були відправлені бійцям батальйонів «Крим»,
«Київська Русь», роті «Кременчук», 54,
128, 92, 93, 95, 107 бригаді. У посилки вклали велику кількість теплих листів. Роті «Кременчук» передали прапор
України, який побував у всіх святих
місцях Ієрусалима.
За кошти, зібрані під час проведення благодійних акцій, ярмарку, концертів, були придбані термобілизна,
спальні мішки, балаклави, шкарпетки, зимове взуття та рукавиці. Вели-
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Наш табір «Ерудит»
У країні світла та добра
української
пісні
«Душа мого народу», свято «Чотири
стихії», конкурснорозважальна програма «Вечір поблизу села Потоки»,
у яких діти з задоУже третій рік поспіль
кожне свої літо я проводжу в ДЗОВ «Ерудит». Напередодні оздоровчого сезону педагогічна команда
табору обирає концепцію
літа. Цього року ми зупинилися на
мандрівках.
«Відвідуючи»
щодня
нову
країну,
знайомлячись із
традиціями,
святами, відомими персоналіями,
ми
завжди
намагалися знайти «точки дотику» культур, створити своєрідний
ф’южн із українського та
іноземного. У цьому сезоні відбулись уже улюблені заходи патріотичного
спрямування: день без
русизмів «Українська – це
модно!», конкурс боді-арту «Візерунки Полтавщини», варенична
вечеря,
конкурс коси «Дівочі чари», акція «Люби своє
- українське»,
спортивне свято «Ігри патріотів», конкурс

воленням розкривають свій творчий потенціал.
Звичайно, у рік,
коли й саме слово
«Україна» звучить поособливому, ми завершували мандрівку кожної оздоровчої
зміни по-українськи
яскраво,
тепло
і

щиро, підкріплюючи емоції фотопроектами «UА»,
флеш-мобом «Сонце нам
сяє»,
відеозверненнями
«Я – українець», fashionакцією «У жовто-блакитному світі», пісенними
марафонами «Це моя кра-

їна», вечором відвертості «Поезія
українського серця», а власне обрамленням стали урочистості з
нагоди закриття
зміни в підкреслено патріотичному стилі, про-

відною ідеєю яких було
показати
важливість
взаєморозуміння
та
взаємодопомоги як запоруки міцної держави.
Катерина Загній,
вихователь ДЗОВ
«Ерудит»
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Гуртожиток
Виховуємо національну свідомість і патріотичні
почуття учнів та студентів

Формування гармонійної особистості учнів та
студентів у гуртожитку
коледжу є провідним завданням його педагогічного колективу.
Саме в патріотичних
почуттях відбивається ставлення особистості до себе, до людей,
Батьківщини,
її минулого, майбутнього й сьогодення.
Вихователі
гуртожитку багато уваги
приділяють плеканню національної самосвідомості учнів
та студентів, згуртуванню
колективу за допомогою
спільних справ, участі у
заходах, зорієнтованих на
патріотичне
виховання,
відродження національної
культури та традицій.
Систематично проводяться в гуртожитку
педагогічного коледжу
тематичні вечори до
Дня міста Кременчука
(«Славне місто наддніпрянське», «Найкраще
місто на землі»), зустрічі з відомими людьми
міста та учасниками
Другої світової війни,
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літературно-музичні композиції («Любіть Україну»,
«Я живу і співаю, бо живе
і співає Вкраїна»), години

спілкування («Наша Полтавщина», «Бути свідомим
українцем – це наше покликання»,
«Шевченкові
думки переживуть віки»),
постійно
триває
тісна

співпраця з філіалом
ЦМБ№6 м. Кременчука.
На початку другого
семестра в гуртожитку
було проведено конкурс
українських національних страв «Щедрий вечір», де учні та студенти
не лише смачно готували
свої кулінарні шедеври, а
й вдало поєднували з національним фольклором.
Усі сценарії були тісно
зв’язані з народними календарно-обрядовими святами новорічно-різдвяного
циклу.
Хочеться відзначити ентузіазм та активність багатьох студентів, але серед
них є і ті, хто прибув до
нас із Луганської області.
Ми намагаємося зробити
все можливе, щоб вимушені переселенці відчували себе частиною великої
родини, як, наприклад,
студент групи У-13 Прокопенко Назар, який грав
роль господаря під час інсценування українських вечорниць.
Наша Україна ще зовсім
молода, тож якою ми зробимо свою країну, такою
вона і буде!
Педагогічний колектив
гуртожитку

Бібліотека
Шануй. Люби. Бережи
Родина... Країна... Батьківщина. Чи
часто ми замислюємося над змістом цих
слів і що саме вони значать?..
Для кожного це щось своє, що близьке
серцю. Щоб бути патріотом своєї країни,
не обов’язково «кричати» про це з монітора комп’ютера та чіпляти наклейкивишиванки на свої автомобілі. Це може
проявлятися у ставленні до місця, де ти
живеш, до людей, з якими ти спілкуєшся, та до сфери, у якій працюєш.
Робота бібліотеки нашого навчального
закладу реалізується в різних напрямках. Один із них - виховання громадянської свідомості молоді.

Важливою складовою у формуванні
національно-патріотичної позиції учнів
та студентів є книжкові виставки до Дня
Соборності України, Дня української писемності та мови, знаменних і пам’ятних
дат та багатьох інших.
Тематичні експозиції книг спонукають користувачів бібліотеки вивчати
творчу спадщину нашої країни, її історію та традиції.
Виховні заходи, які проводяться в
бібліотеці, пробуджують у студентах і
учнях почуття любові та поваги до рідної
землі, чіткого, усвідомленого розуміння
своєї громадянської позиції та доброзичливе ставлення один до одного.
Дуже актуальним та доречним виявився захід до Міжнародного дня толерантності, який був проведений в листопаді
того року, — «Світ - моя батьківщина,
людство - моя родина», де студенти ще

більше переконалися в тому, що не важливо, який колір шкіри ти маєш та якою
мовою розмовляєш, усі ми рівні, усі брати та сестри.
Беззаперечним є той факт, що сім’я
- основа виховання громадянина-патріота України. Саме цій темі ми приурочили годину спілкування під назвою
«Мереживо родоводу», метою якої було
показати гостям заходу, як важливо не
втратити зв’язок зі своїми рідними та
близькими, де б вони не були, любити та
поважати старше покоління. «Я вдячна
за організацію такого чудового заходу,
адже в нас час дуже мало людей, які цікавляться своїм корінням. Захід допоміг
багатьом студентам задуматися про те,
яким буде саме його родовідне дерево,
зрозуміти, наскільки важливо знати свій
родовід, зберігати про нього пам’ять,
адже це обов’язок перед минулим і майбутнім поколіннями. Це пам’ять про
того, кого немає, і турбота про того, хто
поряд» (з відгуку студентки групи В-41
Чепель Ніни).
Любіть свою країну, адже це так важливо для кожного з нас!
О.В. Міско, бібліотекар
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Таланти твої, Україно
Студенти та ліцеїсти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка поряд із тим, що отримують
якісну освіту та педагогічну спеціальність, мають змогу проявити себе у 9

гуртках художньої самодіяльності. Сьогодні в гуртках займаються майже 300
осіб.
Чотири колективи мають звання народного.

Мистецтво, що окриляє

Народний дівочий духовий оркестр «Роксолана» має п’ятнадцятилітню
славну
історію.
Оркестр
—
неодноразовий
володар гран-прі маршпараду
до
Дня
Перемоги у місті
Полтаві,
фестивалю-конкурсу
«Студентська
весна»,
Усеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Моршин збирає
друзів». Колектив —
лауреат
Сицилійського
фестивалю-карнавалу в
Італії, фестивалю духових оркестрів у м. Волгограді (Росія) та м. Нясвіжі
(Білорусь), «Сурми України» в м. Сумах. Керівник
та диригент оркестру –
заслужений
працівник
культури України Квітка
Віктор Федорович.
На основі оркестру у
2003 році Квіткою Наталією Миколаївною був
створений джаз-ансамбль
«Roksi-band». Завдяки ви-
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сокому рівню виконавської майстерності у творах
колективу використовуються різні види джазового виконання. У
2012 році «Roksiband»
захистив
звання народного
джаз-ансамблю.
Народний хореографічний
колектив «Арабеск» за 32
роки свого існування має

вагомі творчі здобутки,
веде активну
концертну діяльність. Керівник - Солодовникова
Л. Г., викладач-методист
вищої
кваліфікаційної категорії.
«Арабеск»
є
переможцем фестивалю-конкурсу
«Студентська весна», володар гран-прі Міжнарод-

ного фестивалю-конкурсу
в м.Києві «Барви осені-2014», лауреат міжнародних фестивалів до Дня
Перемоги в Україні, Білорусі та Росії.
Народний театр «Арлекін» – неодноразовий
переможець міських, обласних та всеукраїнських
театральних фестивалівконкурсів
аматорських
театрів. Його керівник
Широка Тетяна Іванівна –
лауреат обласної премії ім.
І. П. Котляревського
в номінації «слово».
Головна мета діяльності театру – пробудити в підростаючому поколінні потребу
відчувати прекрасне і втілювати його
в акторській грі. На
теренах Полтавщини
всі ці творчі колективи добре відомі і вже
давно стали улюбленими.

І. Баздирєва,
педагог організатор

Мистецтво заради миру
Благодійний концерт

Зараз, коли національне питання постало досить гостро, розвиток почуття
патріотизму є найважливішим завданням, яке має охоплювати всі сфери життя, а
особливо освіту, бо лише
свідома молодь може
збудувати сильну, незалежну державу.
За час воєнних подій на території України
наша студентська родина безперервно підтримувала солдатів у зоні
АТО. Ще одним кроком
стала організація благодійного концерту на допомогу нашим бійцям.
Ініціаторами його проведення був студентський клуб на чолі

з Баздирєвою Іриною Миколаївною,
але до безпосередньої підготовки
були залучені викладачі, випускники, студенти.
Перед
глядачами
виступили
не тільки учасники таких творчих колективів, як вокальна студія
«Апрель», колективи «Арабеск», «Водограй», «Roksi-bend» а й талановиті
викладачі Максим Лихман, Дмитро
Прокопов, Володимир Бабіч, Олександр Іванов.
- Не маючи змоги захищати Україну зброєю, ми боронимо її піснею, —
прокоментував свій виступ викладач суспільних дисциплін М.С.Лихман.
І з цим важко не погодитись.

Напередодні концерту для студентів такий же захід був проведений для учнів ліцею «Політ». Усі
кошти, зібрані на благодійній зустрічі, будуть витрачені для закупівлі теплих речей для бійців АТО
та медикаментів для військових
шпиталів.
Хотілося б наголосити на тому,
що немає біди чужої, як немає і «не
нашої війни». Є спільне майбутнє,
яке ми побудуємо, лише змінивши себе, віддаючи та жертвуючи
чимось заради інших.
Каріна Левченко,
У-62
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Творимо з любов’ю
Дім, де нас чекають

Новий рік - свято радості, посмішок,
тепла для кожного. Саме в цей час розумієш, що диво є. Це свято чекають
всі дітлахи, але з більшим нетерпінням

— вихованці Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату імені А.С. Макаренка.
Саме для них Новий рік має особливий сенс, вони вірять, що в цей час
здійсняться всі їхні заповітні бажання.
Студенти груп У-32, У-51 та У-12 вирішили додати цьому вогню ще більшої

яскравості. І їм це справді вдалося. Для
вихованців вони влаштували справжнє
свято забав, пісень, танців і, звичайно, подарунків. Воно розпочалося танцювальним
конкурсом,
проведеним
студентами
групи У-12.
Діти
танцювали, як
справжні
професіонали.
Під кінець
свята
студенти вручили дітям
подарунки, зробили
яскраві фото
з вихованцями. Приємно було чути від
дітей слова вдячності, прохання прийти ще. Ми обов’язково завітаємо, адже
для вчителя щасливі дитячі очі — найкраща вдячність за роботу.
Яніна Максимейко, У-32
Валентина Капралова, У-51

Краса врятує світ

Важливою
складовою предметів художньо – естетичного циклу
є формування в сучасної молоді національної
свідомості та гідності, любові та шани
до рідної землі, її
традицій.
Краса
звичайних
речей,
місцеві
краєвиди,
творчість майстрів
та художників рідного краю формують менталітет молодого
українця,
викликають бажання креативної діяльності і, тим самим,
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здатність популяризувати традиційні види
мистецтва.
Переконливим свідченням цього є участь,
неодноразові перемоги

в різноманітних конкурсах, таких як: «Розмай дитячих мрій», «З
пензликом та словом»,
«Веселкова
палітра»,
проведення
виховних
заходів і майстеркласів.
Щоденні
результати творчості учнів і студентів демонструють
безперервний
процес
виховання духовних
цінностей, прагнення
гармонії,
краси.
Н.Г. Дмитрієва

Краєзнавча діяльність
Відкриваємо Україну разом

О шостій годині ранку,
ще не прокинувшись остаточно від сну, ми з валізами
в руках крокували рідним
пероном назустріч карпатській новорічній казці.
Першою станцією нашої
подорожі був Київ. Особисто я вперше в столиці, тому
вона до глибини душі мене
вразила: Софійський собор
підкорив своєю красою,
пронесеною через віки. На
Майдані Незалежності ти
починаєш розуміти, що ми
- українці – найкраща нація у світі!
Багатогодинний
переїзд до Прикарпаття: так
романтично, коли ти виходиш з потяга… і закохуєшся в Карпати.

позбувалися всіх гріхів.
Наступний день ми присвятили Ворохті, а у Вер-

грою на скрипці, цимбалах, трембіті.
На третій день карпат-

ховині (колишньому Жаб’є)
відвідали музей Гуцульщини. Екскурсовод розповів,
що жінки вдома робили

Маленьке селище Яремче... І ось ми заходимо на
стежки Довбуша. Попереду печери опришків.
Через одну з таких печер,
— вона називається Чистилищем, — ми особисто
пролізли. За повір’ям, проходячи через неї, опришки

майже все, на весіллі були
одягнені менш розкішно,
ніж чоловіки.
Надвечір ми відвідали
музей народних інструментів Романа Кумлика. Його
дочка Наталя розповіла
багато цікавинок із життя горян, зачарувала нас

ської казки ми поїхали до
священного місця – Манявського скита. Ми відвідали
храм, піднялися вгору на
800 метрів до Блаженного каменя. А щоб побачити Манявський водоспад,
потрібно було пройти три
кілометри, перейти річку
Манявку вбрід декілька разів! Але це коштує витрачених зусиль!
Наступного дня ми поїхали до Буковелі, у якій,
як кажуть, кататися – не
перекататися.
Останньою
зупинкою
була столиця Галичини чарівне місто Львів.
Хочу сказати велике спасибі від усіх нас невтомним організаторам таких
чудових екскурсій О. А. Карагановій та Т.О.Савченко
за цю неперевершену карпатську новорічну казку,
бо саме під час таких подорожей починаєш розуміти,
що наша Україна найкраща у світі!
Юлія Іванова, Л9-А
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Апасіонато Ользі Панасівні на ювілей і на щодень

Студенткою мені не довелося знати цю жінку
особисто. На жаль.
Мудрі стверджують: ти

людина щаслива, якщо в
тебе добрі сусіди. На щастя, доля звела нас, коли ми
стали сусідами й, головно,
колегами. Бувало всього й
у всьому: взаємовиручка в
непрості будні, спільна радість і натхненні пошуки,
пригоди в мандрівках, але
завжди – плече й надія.
Активна…
Бурлива…
Беручка...
Вразлива…
Гідна… Ґратулійна… Душевна…
Експресивна…
Єдвабна… Життєлюбна…
Зцілюща…
Іскриста…
Їдна... Йорданна… Коха-

на… Лазурова… Міцна…
Натхненна…
Опришкувата… Проста… Родинна… Сурмачева… Тепла…
Урочна… Філігранна… Хупава… Чарівна… Штукарна… Ось така вона - наша
іменинниця.
З вірою в добро, з надією
на звершення, з любов’ю
до людей живе найстарша
наша колега. Хай освячує
Всевишній Ваш життєвий
поступ, люба Ольго Панасівно!
З повагою, від імені колег
Таня Савченко

Словничок для непосвячених
Гратулійна – віншувальна
Єдвабна – шовкова, лагідна
Їдна – єдина
Йорданна – освячена

Лазурова – піднесена
Урочна – святкова
Хупава – чепурна, ошатна
Штукарна - вигадлива

Вітаємо лауреата конкурсу «Учитель року - 2015»
У системі громадянського
виховання особ л и в а
роль належить
предметам суспільних дисциплін.
Сам термін «патріот» походить від давньогрецького «патріот» — земля батька, предка. Тому всі дії,
спрямовані на
захист

та відстоювання інтересів держави, є проявом
справжнього
патріотизму. Саме вчитель історії
та правознавства має стати тим джерелом, яке
дасть поживу та виховає
справжнього громадянина
нашої держави.
Представляти наш навчальний заклад у ювілейному конкурсі “Учитель
року — 2015” у номінації
«правознавство» в цьому
році випало Ситюку Роману Олександровичу. Він
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став лауреатом обласного етапу перегонів, гідно
представивши власні методичні наробки із проблеми «Застосування ділових
ігор на уроках із правознавства».
Маємо надію, що така
система роботи сприятиме формуванню в ліцеїстів поваги до законів, а з
цього виростає патріотизм
державницький та національний.
Викладачі ПЦК
суспільних дисциплін
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