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А.С. МАКАРЕНКО 

Шановні освітяни! 
 У цей прохолодний осінній день, коли усе 

навколо вирує і наповнюється нововведеннями в усіх 
сферах нашого життя, мені б хотілося вас привітати з 
Днем працівника освіти, адже це неймовірно важливе 
свято. 

Спочатку, хочу вам подякувати від усього 
серця, що, не жаліючи сил, здоров’я (буває також, що і 
нервів), залишаючи вдома свої клопоти, ви кожного 
дня прямуєте до закладу освіти, аби боротися за вихо-
вання кожної особистості і наповнювати душі вихован-
ців добром, щирістю, любов’ю.  

 

 

Я дійсно вважаю, що усім студентам та учням 
нашого коледжу  надзвичайно пощастило з таким зла-
годженим колективом професіоналів, де нас обов’язко-
во підтримають, зрозуміють і допоможуть. І це відбу-
вається щоденно на наших очах, проте ми не часто вам 
за це дякуємо. Тож сьогодні саме час сказати слова 
вдячності! 

 Хотілося б попросити пробачення за всі ви-
кликані нами негативні емоції. Ми абсолютно точно не 
ідеальні, але прикладаємо зусилля, щоб наша особли-
вість запам’яталась надовго і була лиш приємним при-
водом разом з вами зануритись у сторінки історії теп-
лого та рідного закладу освіти. 

 Бажаю вам звичайного людського щастя, яко-
го ніколи не буває багато, побільше оптимізму, щоб 
могли справлятися з такою кількістю дуже різних сту-
дентів та учнів. Наснаги вам, щоб проводили кожен 
робочий день із задоволенням, міцного здоров’я у осо-
бливо холодні дні, що вже настали. Щоб той вогонь, 

який ми бачимо в ваших очах, ніколи не згасав і надалі 
був нашим провідником у житті! 

Ще раз вітаю увесь колектив Київського про-
фесійно-педагогічного коледжу імені Антона Макарен-
ка і кожного педагога особисто з професійним святом і 
нехай у цей день у колі рідних та близьких людей вас 
супроводжують лише приємні спогади та позитивні 
емоції! 

Вероніка Коваль, група 17 АТ 

 

НАВЧАЛЬНИЙ СТАРТ ПО-НОВОМУ 

 

Початок нового навчального року ознамену-
вався змінами — святкова лінійка була проведена в 
актовій залі і в незвичному для коледжу форматі — 

лише для «новеньких» студентів. Викладачі коледжу 
на чолі з директором долучилися до флешмобу — ви-
шикувавшись у своєрідне серце, яке символізувало 
любов до рідної альма-матер та єдність колективу, 
відкритість педагогів до учнів та студентів.  

  

 В актовій залі викладач історії України Віта 
Григорівна Данькевич, привітавши першокурсників із 
врученням студентського квитка, оголосила тему пер-
шого уроку: “Україна — це ми”. Було наголошено про 
відповідальність кожного члена суспільства перед дер-
жавою. Зі сцени лунала українська пісня, щиро посмі-
хались класні керівники, які приймали під своє 
«крило» новеньких. Поруч із представниками адмініст-
рації на сцені були присутні і майбутні випускники, що 
символічно передали ключ знань новому поколінню, 
яке представляли студенти групи 67Ю, Вікарчук Олена 
та Дзюба Владислав.  

 (Продовження на стор. 2) 
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НАВЧАЛЬНИЙ СТАРТ ПО-НОВОМУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 

  

 З теплими словами привітання звернувся до першокурс-
ників голова студентського парламенту Холошо Богдан, наголо-
сивши що від активної життєвої позиції і успішного навчання 
буде залежати їхня доля. Лауреат премії імені Антона Макаренка 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Ма-
каренка Катерина Кошова у своєму виступі розповіла про видат-
ного педагога А. С. Макаренка, його неоціненний внесок у педа-
гогіку. Необхідною умовою для здобуття цього почесного звання, 
прозвучало з уст успішної студентки-відмінниці – є наполегливе 
навчання та постійне вдосконалення професійних навичок.  

 

 

  

 Свою промову Катерина закінчила словами, до яких від 
усього серця хочеться приєднатися: «Успішними не народжують-
ся, а стають. Неможливо прийти до своєї мети просто тому, що 
вам так судилося. За все, що ви хочете отримати від життя, потрі-
бно боротися. Будьте визначеними у своїх бажаннях і наполегли-
вими у їх втіленні!» 
 Нехай цей навчальний рік стане для всіх відправною 
точкою до підкорення нових вершин! 

Оксана Коптюх 

ПСИХОЛОГІЯ В ДІЇ 

 

Двадцять четвертого вересня 2018 року в коледжі відбу-
вся психологічний тренінг «Діагностика та подолання стресових 
станів», організований вчителем-психологом Анною Лебедєвою 
та викладачем коледжу Марією Степанівною Лозовою. 

Анна Лебедєва – колишня випускниця коледжу, лінг-
віст, психолог, який досліджує індивідуальні особливості особис-
тості при переживанні психотравмуючих ситуацій. На даний мо-
мент вона здобуває магістерську ступінь з психології в Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 Тренінг складався з теоретичної частини, де учасники 
мали змогу детально познайомитися з факторами стресу, їх впли-
вом на центральну нервову систему людини, поведінкові реакції 
та психологічний стан.  

 

                                                                                           

 Діагностична частина передбачала використання таких 
методик: “Шкала оцінки впливу травматичних подій IES-
R” (Меркер und Шутцволь, 1998), “Шкала диференціальних емо-
цій”, “Шкала ситуативної тривожності Спілберга”. 

Анна Лебедєва у своїй лекції наголосила на різних при-
чинах, які можуть викликати стресову ситуацію, а якщо ситуація 
не змінюється, то все виливається в хронічний стрес. Це може 
завдавати серйозної шкоди здоров’ю людини. Дійсно, коли ви 
відчуваєте напруження, частота ударів вашого серця і кров’яний 
тиск зростають, вміст цукру піднімається і в кров викидаються 
гормони. Стрес зумовлює розвиток сили-силенної хвороб: серце-
вих захворювань, інсульту, раку, діабету, розладів імунної систе-
ми і скелетно-м’язового апарату. 

Непокоїть те, що чимало людей, особливо молоді, вда-
ються до хибних способів боротьби зі стресом. Доктор Бетті Янґс 
бідкається: «Як же гірко бачити, що, бажаючи уникнути душев-
ного болю, підлітки починають зловживати алкоголем, приймати 
наркотики, вести безладне статеве життя, а також прогулюють 
уроки, стають агресивними, вчиняють правопорушення, вдаються 
до насилля і тікають з дому. Обираючи один з цих шляхів, юнаки 
та дівчата потрапляють у набагато серйозніші проблеми, ніж ті, 
від яких намагалися втекти». 

Стрес, на жаль, є однією з реалій сучасного життя, тож 
уникнути його неможливо. Але ми можемо долати стрес. 

Серед учасників психологічного тренінгу були присутні 
викладачі та студенти коледжу, які цікавляться психологією, пра-
гнуть пізнати себе та використовувати здобуті знання і навички в 

освітньому процесі. Вони мали змогу поділитися враженнями від 
почутого, отримати інтерпретацію своїх результатів та отримати 
кваліфіковану допомогу. 

Людмила Яковенко 
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ОБМІН ДУМКАМИ 

 

З дванадцятого по чотирнадцяте вересня в місті Чорно-
морську (Іллічівськ) пройшов Всеукраїнський семінар-нарада се-
ред представників закладів освіти Асоціації Український націона-
льний центр НТФ «Централь». Нараду, присвячену двадцятиріччю 
заснування «Централі», урочисто відкрили директор Чорноморсь-
кого морського коледжу Одеського Національного морського уні-
верситету Л. І. Жуха та директор Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, голова Асоціації 
О. І. Щербак.    

Всім присутнім представникам «Централі», зокрема: Во-
линському коледжу Національного університету харчових техно-
логій, Івано-Франківському коледжу ресторанного сервісу і туриз-
му Національного університету харчових технологій, Київському 
професійно-педагогічному коледжу імені Антона Макаренка, 
Львівському професійному коледжу готельно-туристичного та 
ресторанного сервісу, Чорноморському морському коледжу Одесь-
кого Національного морського університету, Вищому професійно-
му училищу №25 м. Хмельницького, Державному професійно-

технічному навчального закладу «Ізмаїльське Вище професійне 
училище», Державному професійно-технічному навчальному за-
кладу «Чернігівське Вище професійне училище», Державному 
професійно-технічному навчальному закладу «Вінницьке міжрегіо-
нальне Вище професійне училище» у своїх виступах Л. І. Жуха та 
О. І. Щербак  подякували за плідну та сумлінну співпрацю.  

 

 

Від Міністерства освіти і науки України колективи закла-
дів освіти отримали подяки «За сприяння інноваційному розвитку 
професійної освіти в Україні» та з нагоди ювілею: «20-річчя ство-
рення Асоціації Український національний центр навчально-

тренувальних фірм «Централь»», що забезпечує якісну підготовку 
кваліфікованих фахівців для підприємницької діяльності, мобіль-
ність здобувачів професійних кваліфікацій на ринку праці. 

 

Микола Бондарєв,  виконавчий директор Асоціації УНЦ 
НТФ «Централь», доповів про сучасний стан та концепцію розвит-
ку в умовах співпраці між учасниками асоціації. 

Під час семінару-наради обговорювались питання про 
необхідність впровадження елементів дуального навчання. Вища 
освіта в Україні стає автономною, а це означає, що керівники за-
кладів освіти повинні подумати, де знайти кошти на розвиток їхніх 
закладів і про те, як оновити матеріально-технічну базу.  

У рамках роботи семінару-наради була проведена екскур-
сія Морським торгівельним портом «Чорноморськ», учасники за-
ходу ознайомились із роботою соціальних партнерів коледжу, де 
працюють випускники різних років. 

Необхідною умовою  розвитку підприємницьких та кому-
нікативних компетентностей та підвищення якості підготовки фа-
хівців є налагодження міжнародних зв’язків з навчально-

тренувальними фірмами країн близького та далекого зарубіжжя. 
Також потрібно співпрацювати з випускниками закладів освіти, 
залучати школи міста до співпраці, як потенційних клієнтів закла-
дів освіти та застосування досвіду УНЦ НТФ «Централь» щодо 
підготовки фахівців підприємницької діяльності в роботі старшої 
профільної школи професійного спрямування. 

Беззаперечним пріоритетом є питання ефективної діяль-
ності наглядової ради роботодавців, розробки стартап проектів, які 
приносять чималі прибутки не тільки стартаперам, а й інвесторам і 
також піднімають рівень економіки у своїх країнах. Важливість 
розвитку таких проектів стає очевидною, бо вони потребують різ-
номанітних систем підтримки, які б могли надати безліч функціо-
нальних можливостей. 

Завершальним акордом для учасників семінару-наради 
стала присутність на яскравому, красивому та патріотичному    
святі — посвяті у студенти першого курсу Чорноморського морсь-
кого коледжу Одеського Національного морського університету.  

 

Тетяна Пальчевська 
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     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
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за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
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Рекомендована ціна: договірна 

  Двадцять четвертого вересня 2018 року у Київському 
професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка від-
бувся круглий стіл, присвячений обговоренню проекту Закону 
України «Про освіту дорослих». Ініціатори, організатори заходу – 

Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» і 
Представництво DVV International в Україні. 
 

  

 До заходу долучилися представники різних областей 
України, серед яких – громадські активісти, співробітники профе-
сійних спільнот, представники місцевої влади, науково-

педагогічні працівники закладів вищої освіти, менеджери та педа-
гогічний персонал інших закладів формальної і неформальної 
освіти, співробітники МОН України і МОЗ України, науковці 
НАПН України.  
 У роботі круглого столу зокрема взяли участь регіональ-
ний директор DVV International в Україні, Білорусі та Молдові 
Беттіна Бранд, директор представництва DVV International в 
Україні Олег Смірнов, керівник Експертної групи з питань освіти 
дорослих Міністерства освіти і науки України Ігор Балуба, акаде-
мік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, дійсний член НАПН України, професор Нелля 
Ничкало.  
 

 

  

 Від Інституту Педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України у роботі круглого столу взяли участь директор 
Інституту, Голова ГС «Українська асоціація освіти дорослих», 

член-кореспондент НАПН України, професор Лариса Лук’янова 
(модератор заходу), завідувач відділу андрагогіки, професор  
Олена Аніщенко (учасник міні-групи з розроблення пропозицій 
до законопроекту). 

Метою заходу було обговорення напрацювань Міністер-
ства освіти і науки України і громадськості щодо структури і 
змісту проекту Закону України «Про освіту дорослих», а також 
досвіду роботи провайдерів освітніх послуг для різних категорій 
дорослих, чинних практик у неформальній освіті дорослих в 
Україні та за її межами. 

 Представники місцевого самоврядування висловили 
готовність і бажання вкладати кошти в освіту дорослих у грома-
дах. Водночас їм бракує законодавчого забезпечення цієї освіт-
ньої галузі. 

 Науковці, освітяни, представники громадських організа-
цій наголосили на доцільності й важливості залучення та об’єд-
нання широкого кола стейкхолдерів задля розвитку системи осві-
ти дорослих і прийняття законопроекту «Про освіту дорослих». 
Особливу увагу було приділено обговоренню питань, пов’язаних 
із фінансуванням освіти дорослих, яке, на думку учасників, має 
здійснюватися як державою, так і територіальними громадами, 
представниками бізнесу, небайдужими громадянами. 

 В обговоренні також йшлося про розробку механізмів 
визнання результатів неформальної освіти дорослих в Україні; 
подолання бюрократичних перепон у питаннях, що стосуються 
виділення коштів місцевих бюджетів на розвиток освіти дорос-
лих; доцільність розробки і затвердження типових положень що-
до діяльності центрів освіти для різних категорій дорослих; сер-
тифікацію, визнання кваліфікації андрагогіки, тренерів та інших 
фахівців, які працюють у закладах формальної і неформальної 
освіти дорослих. 

 

 Учасники круглого столу розробили пропозиції щодо 
розв’язання нагальних питань, пов’язаних із законодавчим забез-
печенням освіти дорослих, розвитком неформальної, інформаль-
ної та формальної освіти молоді та дорослих України. 

 

Ольга Щербак 


