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          Великдень — одне з найдавніших свят. У народів, що прийняли християнство, Великдень нерідко 
ототожнюється з двома іншими святами - Воскресінням та Пасхою.
       На теренах України святкувати Великдень як Воскресіння Ісуса почали ще наприкінці першого 
тисячоліття, з приходом християнства. Обидва свята збігалися у часі (весна, рівнодення) і стосувалися 
відродження життя і надій. 
          З роками чужорідне свято стало частиною місцевої культури, замістивши місцеві звичаї й адапту-
вавши місцеві обряди й атрибутику.
          Великдень, як і Різдво, має у своїй основі сонячний характер, тобто пов’язані із дохристиянською 
вірою в народження нового Сонця як божества, що є запорукою життя на землі.  
          Отже, Великдень, у своїй першооснові, — це свято весни, свято воскресіння землі та природи в 
цілому до нового життя.  Великодні свята українців славні і своїми обрядами, що, без сумніву, є дохри-
стиянськими.
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                      «Сучасні заклади освіти 2012» 

                                    III  Міжнародна виставка
        

Сучасний заклад освіти і Кременчуцьке педагогічне 
училище ім. А.С.Макаренка -  словосполуки 
синонімічні, щоб не сказати однозначні. 
       І кожен, хто навчається, працює, хто хоч раз по-
бував у нашому навчальному закладі,  погодиться з 
таким трактуванням.

       

Тому не дивно, що наш сучасний заклад освіти 
постійно є учасником міжнародних виставок, при-
свячених актуальним проблемам навчання і вихо-
вання молоді. 
           Саме так і розпочалася весна 2012 року. 1 берез-
ня з ініціативи Міністерства освіти науки, молоді і 
спорту України у виставкому залі «КиївЕкспоплаза» 
розпочала роботу III Міжнародна виставка «Сучасні 
заклади освіти 2012», на якій свої творчі досягнення 
презентували 765 провідних навчальних закладів, 
центрів, підприємств, асоціацій, видавництв з 27 
регіонів України, а також з Росії, Чехії, Естонії, 
Швейцарії, Словаччини, Польщі, США, серед них: 
118 університетів, академій, інститутів, технікумів, 
коледжів, 480 закладів післядипломної освіти, 

шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкільних 
освітніх закладів, 27 регіональних органів 
управління освітою, 106 навчально-методичних 
центрів професійно-технічної освіти, асоціацій, 
училищ, 34 організації, які співпрацюють із заклада-
ми освіти, видавництва, засоби масової інформації.
   Кременчуцьке педагогічне училище ім. 
А.С.Макаренка представляло свої досягнення 
навчально-методичної 
та наукової роботи, ек-
спонуючи досвід ро-
боти навчального за-
кладу, кращі методичні 
і навчальні посібники 
викладачів з грифом 
Міністерства освіти, на-
уки, молоді та спорту 
України (Шакотько В.В., 
ЛисенкоТ.І., Лозинська 
Є.Ф., Супруненко Л.П.), 
електронні засоби на-
вчання, буклети ПЦК, 
інформаційні вісники, 
відзнаки попередніх років (Бронзова та Срібна 
медалі, три Золоті  медалі за участь у тематичних 
номінаціях).
Увагу організаторів виставки привернув стендово-
інформаційний павільйон, що оновився змістом 
про участь у Міжнародній олімпіаді 2011 з 
робототехніки та відкриттям оздоровчого комплек-
су в селі Потоки.   
         Численні гості виставки, яка продовжила свою 
роботу протягом 2-3 березня, із задоволенням зу-
пинялися біля виставкового павільйону Кремен-
чуцького педагогічного училища, знайомлячись 
з історією училища, кращими методичними над-

баннями, переглядали сторінки училищної газети 
«Наша газета», запитуючи про умови прийому та 
навчання в закладі. Особливий інтерес проявили
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колеги    з   Донецького регіону  (Донецький педагогічний 
коледж, Артемівське, Красноградське, Макіївське 
педагогічні училища), які з цікавістю переймали 
досвід методичної роботи, занять із робототехніки 
в ліцеї при Кременчуцькому педагогічному  
училищі, навчальної та позанавчальної роботи з 
обдарованими дітьми, переглядали кадри фільму 
«Училищу- 80», висловлювали бажання відвідати 
навчальний заклад, який захопив їх сучасною 

м а т е р і а л ь н о -
т е х н і ч н о ю 
базою, гли-
биною науково-
м е т о д и ч н о ї 
роботи, навчаль-
ними досягнення-
ми вихованців.
     Закономірно, 
що оргкомітет ви-
ставки заслуже-
но оцінив роботу 
Кременчуцько-
го педагогічного 
училища, наго-
родивши Почес-

ною грамотою за плідну організаторську діяльність 
з підвищення якості  національної освіти дирек-
тора училища, заслуженого працівника освіти 
України Гальченка І.В. Навчальний заклад в 
номінації «діяльність вищого навчального закладу з 
підвищення якості підготовки фахівців» наго-
роджено Золотою 
медаллю.
      Заслуженою і 
приємною ста-
ла перемога у 
конкурсі, вперше 
з апочатков ано-
му оргкомітетом 
виставки, «Кра-
щий виставковий 
стенд  2012». У підсумковому листі оргкомітету, 
який можна знайти на сайті виставки, перераховані 
нагороди Кременчуцького педагогічного училища.
      Отже, можемо з упевненістю сказати, що наш 
навчальний заклад є справді сучасним, з високим 
рівнем навчальної і методичної роботи. А нам, сту-
дентам, викладачам, працівникам училища, є чим 
пишатися, а також є можливість примножувати 
здобуті досягнення.
                Є.Ф. Лозинська, методист училища
  В.П. Ладягіна, викладач

       

               Життєва арифметика
Пропоную 
розв’язати 
нескладну 
задачу.

      Із пункту А 
до пункту Б 
01 вересня 
2011 року 
вирушили у 
захоплюю-
чу подорож 

56 дорослих і 274 школярі. До місця призначення 
прибули вони вчасно, але неодночасно і майже у по-
вному складі. Запитання: що знаходиться між пун-
ктом А і Б?
         Звичайно ж, це 2011-2012 навчальний рік у на-
шому ліцеї!
         Найкоротший в історії, але від цього не менш 
цікавий, захоплюючий та яскравий. Усе в ньому не 
так, як зазвичай: і заняття в усіх класах завершуються 
по-різному, і останній дзвінок пролунає вже третього 
травня, і випускний бал пройде так незвично рано. 
Та перш за все, цей рік неповторний своїми подіями. 
Серед них - відкриття навчально-оздоровчого ком-
плексу «Ерудит» за участю Президента України В.Ф. 
Януковича; успіх команди ліцею «Дан» у Всесвітній 
олімпіаді з робототехніки, яка проходила в ОАЕ (м. 
Абу-Дабі); участь у заходах, присвячених 80-річчю 
педагогічного училища.
         А ще - численні перемоги наших ліцеїстів та 
вчителів в обласних та Всеукраїнських конкур-
сах Малої академії, «Учитель року», предметних 
олімпіадах, грі «Сокіл (Джура)», фестивалі «Розмай 
дитячих мрій», «Щасливі долоні». Запам’ятався День 
здоров’я, Новий рік, активна участь у благодійних 
акціях; культпоходи, екскурсії і просто щире, дружнє 
спілкування, яке важливіше і дорожче за всі скарби 
світу.
    Зовсім скоро  залишать стіни ліцею 92 нинішні 
одинадцятикласники. Ще довго нам вчуватимуться 
голоси, що стали за ці роки майже рідними. 
       Так хотілося, аби кожен із вас, дорогі випускники,  
розв’язав у власному житті найголовнішу задачу: як 
бути щасливим самому і дарувати щастя ближньому.       
       А ліцей очікує наступна задача, і її умова 
починається так: із пункту А в пункт Б першого 
вересня 2012 року вирушили... Ми її обов’язково 
розв’яжемо скоро, всі разом. Правильна відповідь - 
2012-2013 навчальний рік.

Л.В. Крупіна, заступник директора
 з навчально-виховної роботи
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   Вітаємо з 40-річним ювілеєм!

Музика життя
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу

крыльями, способствует полету воображения;
музыка придает жизнь и веселье всему

существующему…     Ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного и всего 

возвышенного.
Платон

 У житті ніщо 
не вічно, але не 
музика! Лише 
вона здатна щас-
ливого зробити 
ще щасливішим, 
а нещасного – 
нещаснішим… 
Вона надихає 

увесь світ, дарує крила, викликає жагу до життя. 
«Музыка нас связала!» - так можна сказати про наш 
вокально-інструментальний ансамбль «Барви», 
керівник якого, Петрушенко Галина Яківна, уже 40 
років  вплітає в мереживо юних душ яскраві барви 
чарівних мелодій. У 1972 році розпочалася її трудова 
діяльність у Кременчуцькому педагогічному училищі. 
Спробувавши працювати з колективом художньої 
самодіяльності, Галина Яківна вирішила знайти тала-
новитих студентів, закоханих, як і вона, у музику та 
пісню, тих, для кого колектив стане частиною жит-
тя. Ось уже 40 років вокально-інструментальний ан-
самбль творить на сцені музику життя.
       Так, у кожно-
го свої проблеми: 
практика, навчан-
ня, екзамени, ро-
бота, дитячий оз-
доровчий табір… 
Але всі ми пре-
красно знаємо, що 
є місце, де всі про-
блеми поглинає 
музика. І цим місцем став для нас саме ВІА «Барви».
       Музика йде у нас ізсередини, вона пульсує скрізь! 
Це щастя – дарувати людям посмішку, насолоду, дару-
вати хоч на три хвилини відчуття піднесення, крила…    
Музика вимиває з наших душ сірість повсякденного 
життя. З упевненістю можна сказати, що «Барви» - це 
один з найяскравіших моментів, які запам’ятаються 
нам із перебування тут. 
     У кожного з бар вістів своя дорога, свій шлях у цьо-
 

му  багатогранному  житті,  але всі вони перетинають-
ся тут, у «Барвах». Переступивши поріг педагогічного 
училища, випускники із нестримною посмішкою 
згадують незабутні роки, та десь із сумом, адже їх 
уже не повернути. Хтось став чудовим педагогом, 
хтось  пішов 
у політику чи 
з а й м а є т ь с я 
бізнесом, та є 
люди, для яких, 
саме завдя-
ки «Барвам», 
музика стала 
сенсом жит-
тя. Серед них можна із гордістю назвати ім’я скри-
паля Китайгори Віталія, який завдяки вокально-
інструментальному ансамблю знайшов себе у 
музиці і через два роки навчання в педучилищі 
вступив до Полтавського музичного училища ім. 
М.В. Лисенка, по закінченню якого став студен-
том Харківського державного університету ми-
стецтв ім. І.П. Котляревського, де зараз і закінчує 
своє навчання та працює у Харківській філармонії 
в Академічному симфонічному оркестрі, є учас-
ником інструментального квартету, який успішно 
дає концерти по всій Україні; є дипломантом 
Усеукраїнських та регіональних конкурсів. Віталій 
досяг великих успіхів і завдячує Галині Яківні тим, 
що саме «Барви» наставили його на цей шлях.
        У творчому доробку колективу класичні і 
народні твори, пісні сучасних композиторів, які не 
залишають байдужими глядачів. Колектив щоро-
ку виступає на фестивалі «Студентська весна», є 
учасником заключних концертів в обласному театрі 
імені Гоголя, у міському палаці культури, містах та 
селах області. У 1990 році «Барви» були учасниками 
фестивалю народної музики і пісні в Луцьку, висту-
пили з концертами в таких містах, як Київ, Білгород-
Дністровський, Балта. У 1992 році колектив ви-
ступав на Міжнародному форумі представників 
освіти в Одесі. Бажаємо в цей ювілейний рік колек-
тиву нових творчих злетів, любові і прихильності 
шанувальників, а керівнику - Путрушенко Галині 
Яківні - міцного здоров’я, творчої наснаги і терпіння.
 Галина Яківна зуміла зробити все, щоб ми 
відчули себе однією великою родиною. Вона все-
лила в наші серця любов до музики, зробила нас 
добрішими, дружнішими, великодушнішими. За 
це ми говоримо: «Спасибі! І низький земний уклін 
Вам, дорога Галино Яківно! Ми вдячні Вам, що зро-
били наші студентські роки незабутніми».

Наталія Китайгора, У-41
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     Зустріч зі студентською делегацією  Амрква - 

коледжу міста Розбург, штат Орегон, США

         

23 березня в педагогічному училищі імені А. С. Ма-
каренка чекали усім колективом. Ні, не тільки тому, 
що це була п’ятниця. І навіть не через те, що синоп-
тики обіцяли потепління  цього дня. 
     Головною причиною хвилювання був приїзд аме-
риканського джаз-хору «Червона рута». Не кожно-
го дня училище зустрічає міжнародні делегації, тож 
було вжито всіх заходів, аби зробити це на високо-
му рівні.  
     Спочатку хор на чолі з керівником доктором 
Джейсоном Хілдом відвідав кабінет директора учи-
лища - Гальченка Івана Васильовича. Тут гостям 
було надано коротку інформацію про навчальний 
заклад та запропоновано презентацію англійською 
мовою.   
      

Після цього  було проведено екскурсію за двома 
маршрутами. Перший стосувався ліцейної освіти, 
а другий – училищної. 
   Американці відвідали найяскравіші аудиторії 
педагогічного училища, про кожну з яких 
англійською мовою розповідали студенти та учні 
закладу. Гості виявили неабиякий інтерес, задаю-
чи різні запитання і досить вільно спілкуючись з 
оповідачами та вчителями. Екскурсія завершилася 
походом до читальної зали училища, де був запла-
нований інтерактивний круглий стіл

«Молодь та освіта». Українські студенти та 
ліцеїсти змогли тісніше поспілкуватися з носіями 
англійської мови, обговорюючи відмінності між си-
стемами освіти двох країн та дискутуючи на тему 
«Шкільне життя з точки зору навчального процесу 
та позашкільної діяльності». Тут же кожен зміг ви-
готовити своїми руками паперову пташку - символ 
миру та свободи,  на якій учасники конференції за-
писали свої електронні адреси та обмінялися ними. 
По завершенню було зроблено спільне фото на 

пам’ять.  
  Т а к 

з а в е р ш и л а с ь 
перша частина 
довгоочікуваної 
зустрічі, після 
якої всі охочі 
завітали до 
актової зали 
педагогічного 

училища, де відбувся концерт. Виступи як аме-
риканських, так і українських учасників вразили 
публіку своєю енергією та запалом. Гості заспівали 
українських пісень, чим викликали шквал оплесків. 
Але найбільш сильне враження справило на публіку 
виконання американським джаз-хором мелодії 
українського гімну, під час якого всі встали.  
      Підсумовуючи зустріч, директор училища по-
дякував гостям за візит та висловив сподівання, що 
таке тепле спілкування зблизило наші народи наба-
гато більше, 
ніж зусил-
ля деяких 
п о л і т и к і в .
С п і л ь н и й 
обід став за-
вершенням 
заходу. 
    Після нього 
гості поїхали 
далі, залишивши у душах кожного з учасників 
зустрічі промінь своєї посмішки. 

 Л.М. Должикова, заст. дир. з виховної роботи



6 ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКЕ
                Рівняймося на кращих!

      Кожен із нас - це особистість, 
має свої захоплення, прагне чо-
гось у житті. Кожен із нас має сво-
го кумира, на якого хотів би бути 
схожим. Кожен уже досяг чогось у 
житті. Так і студенти нашого учи-
лища не сиділи вдома, а плідно 
працювали, і група У-22 не виня-
ток!
   2-4 березня проводився II тур об-
ласного  конкурсу МАН. Студенти 
нашого училища посіли10 призо-
вих місць з 16, у тому числі: Костен-

ко Анна, студентка групи У-22, II місце (секція «пра-
во»), а Ярошенко Тетяна - III місце (секція «світова 
література»). Ми активні не тільки в навчанні, а й 
у спорті. Так команда педагогічного училища ім. 
А.С.Макаренка посіла I місце в обласних змаганнях із 
тенісу між студентами навчальних закладів I-II рівнів 
акредитації. У її складі: Ярошенко Тетяна (У-22), Да-
нильчук Альона (Ф-11), Березовський Олександр  (У-
51), Глупаченко Ярослав (Ф-41). У Полтаві був про-
ведений обласний чемпіонат з белідансу, де Марина 
Полянська, студентка групи У-22, посіла I місце в 
категорії «професіонал».
              Вітаємо призерів усіх конкурсів! Бажаємо досягти 
ще більших висот, щоб наше училище завжди показу-
вало приклад іншим, адже ми є найкреативнішими та 
найактивнішими учасниками заходів! 
      Тетяна Ярошенко, У-22

Почуйте нас!
      Мудрий Сократ стверджував: «Живу не для того, 
щоб їсти, а їм, для того щоб жити». А чи може бути си-
тим студент? Живучи в гуртожитку, не завжди маючи 
змоги та часу собі щось приготувати, студент прямує 
до їдальні з бажанням поїсти. Але це стосується не 
лише студентів з гуртожитку. Чимало наших колег-
містян також хочуть пообідати нормальною їжею, а 
не тістечками чи пиріжками.
         Отже, приходять студенти до їдальні і бачать 
довгу чергу. Навіть за 30-хвилинної перерви дочека-
тися обслуговування, щоб не спізнитися на наступну 
пару, практично неможливо. Чекаючи своєї черги, так 
утомлюєшся, що йдеш не поївши. А все чому? Тому, 
що таку кількість студентів не може обслужити один 
касир. Ми, студенти Кременчуцького педагогічного 
училища, просимо на допомогу одному касиру залу-
чити до роботи ще одного чи навіть кількох касирів, 
адже ми помітили, що їх у їдальні троє. Сподіваємося, 
що нас почують.

Студенти

Стою на своїй землі
          10 квітня наше 
училище провело 
літературні читан-
ня, присвячені Бо-
рису Олійнику. За 
традицією, наго-
родження найкра-
щих студентів про-

водиться в місці, яке пов’язане з темою конкурсу.      
      Зачепилівка… Кращої й мудрішої назви у світі 
немає. Це село в Новосанжарському районі, що 
знаходиться за 30 км від древньої Полтави і відоме 
на весь світ. 
     Першою нашою зупинкою була школа, в якій  
навчався Борис Олійник і яка носить його ім’я.  
Це невеликий на вигляд, але дуже чепурненький 
заклад, у якому навчається близько 60 учнів.  Нас 
зустріли досить гостинно. Провели екскурсію 
школою, розповіли багато цікавого про Бориса 
Ілліча не тільки як про поета, а  як чудову людину. 
Найбільше, що вразило, -  парта, за якою навчав-
ся поет. Місце особливе, тому не дивно, що кожен 
хотів посидіти за нею і увіковічити цей момент. 
Не повірите, я тримала в руках класні журнали ще 
1948 року! І на власні 
очі бачила оцінки 
Бориса Олійника з 
різних предметів. Ми 
вшанували пам’ять 
матері поета Мар-
фи Никанорівни. 
У Нових Санжарах 
відвідали навчаль-
но-виховний комплекс. Це сучасний заклад, у 
якому навчається близько тисячі учнів, працює 
89 учителів. Заклад вразив нас своєю пишністю 
та сучасністю. Дуже приємно, що під час нашої 
екскурсії нас супроводжував сам директор - Реше-
тило Микола Іванович. Тут і відбулося наго-
родження переможців конкурсів. (До речі, саме тут 
ми познайомилася з членами родини Давиденків. 
Вони розповіли нам багато цікавого про життя 
поета). Ми дуже вдячні викладачам української 
мови та літератури – Терещенко Ользі Василівні 
та Александровій Тетяні Василівні - за незабутній 
день, море позитивних емоцій і неоціненний багаж 
знань. 
    Сподіваємося, що подібні заходи проводити-
муться в майбутньому.

Ольга Ляліна, У-22
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8 ВІТАЄМО
         Теплої весняної пори 
святкує свій день народ-
ження чарівна жінка, тала-
новитий педагог і мудрий 
наставник Івасишина Лідія 
Миколаївна.
       Щиро вітаємо Вас, 
Лідіє Миколаївно, з визнач-
ною подією у житті – по-
важним ювілеєм. З Вами  
досвід і мудрість, і є сила 

для втілення нових планів та ідей та багато щасливих 
років попереду. Ви поєднуєте в собі відповідальність, 
організованість, самодисципліну і завидну відданість 
учительській професії. У святковий день прийміть від 
нас найщиріші вітання і найкращі побажання.

Колеги

Шановна Наталіє Костянтинівно!
   Щиро вітаємо Вас із 
ювілеєм! Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, натхнен-
ня, успіхів у всіх Ваших по-
чинаннях. 
Хай життя виправдовує всі 
сподівання, 
Буде щедрим на дружбу і 
ніжне кохання,
Хай закохує в себе щодня і 
щомиті
 І дарує все добре, що є в цьо-
му світі.

ПЦК викладачів російської філології

   Щиро вітаємо з ювілеєм
Пилипенко А. П.;
Горбенко В.М.;
Гаврильчук Я.П.;
Зязін Г.І.
У цей святковий світлий день,
Коли настав ваш ювілей,
                    Ми щиро вас вітаємо,
                Добра і щастя вам бажаємо.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
                 Хай світла, радісна дорога
                 Щасливо стелиться в житті!

З любов’ю і повагою до Людини і Викладача
        Є люди, про яких думаєш із теплотою, відчуваєш 
бажання спілкуватися, радитися, розумієш, що і 
досвід, і вміння знаходити вихід із різних складних 
життєвих ситуацій, і просто щире серце, привітна 
вдача роблять їх потрібними. Саме до таких людей на-
лежить Лідія Миколаївна Івасишина, яка нещодавно 
відзначила свій ювілей.
         У серпні 1987 р. прийшла вона працювати до Кре-
менчуцького педагогічного училища ім. А. С. Мака-
ренка, і відтоді життя її невіддільне від історії училища. 
Тривалий час Лідія Миколаївна очолювала відділення 
початкової освіти, і саме під її мудрим керівництвом 
воно зміцніло й розквітло. Її енергія невичерпна, а 
результативність – вражаюча: керівництво наукови-
ми роботами, підготовка до олімпіад, наставництво 
в педагогічній практиці, інноватика у викладанні, 
улюблена «Логіка для початкових класів» та багато 
іншого. За високий професіоналізм, принциповість, 
вимогливість, порядність, творчий неспокій, невпин-
не прагнення до нового, небайдужість до розвитку 
сучасної освіти, відповідальність Лідія Миколаївна 
заслужила глибоку шану й авторитет серед колег і 
студентів.
       Шановна Лідіє Миколаївно! Студенти і викладачі 
відділення, випускники різних поколінь щиро вітають 
Вас із днем народження! Бажають Вам творчої насна-
ги, міцного здоров’я, родинного добробуту, щастя! 
Нехай Вашої енергії і душевних сил вистачає ще на 
багато років плідної праці!

Ю.І. Ступак, заввідділення початкової освіти

Для гурманів -  салат «Грецький». 
Склад продуктів:

огірки 3 шт., помідори 4 шт., перець солодкий бол-
гарський 2 шт., маслини 10-20 шт.,
бринза - 150-200 гр.,
оливкове масло  (30 гр.),
лимон.
Приготування:
Огірки, солодкий перець, 
помідори нарізати круп-
ними кубиками. Посоли-
ти. Бринзу також нарізати кубиками. Не солити і 
не мішати (можна розкидати по страві). Маслини 
(без кісточок, без приправ) нарізаємо кружечками. 
Додаємо до основної маси. Також не перемішуємо, 
а рівномірно розподіляємо по страві. Відтиснути з 
лимона  сік в  салат. Додаємо оливкове масло.
 


