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Дорогі освітяни! Щиро вітаю вас із нашим 
професійним святом!  

Шановні колеги, за покликом серця ми з вами 
обрали благородну, потрібну і дуже відповідальну про-
фесію педагога. Вчити молоде покоління — це не прос-
то наша робота, а стиль життя. Адже професія педагога 
— це непереборне бажання давати знання, допомагати 
досвідом, віддавати тепло і віру іншим. Професія педа-
гога поєднує в собі мудрість і молодість душі, креатив-
ність і величезну енергію, доброту і суворість. 

Все наше життя — це виховання і навчання 

молоді. Шановні заслужені педагоги, з багатьма із вас 
ми багато років працюємо пліч-о-пліч, разом стали 
згуртованою командою, великою родиною. Спасибі 
вам за підтримку мене як керівника нашого закладу 
освіти, за ваш благородний труд, який ви виконуєте 
сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. 

Дорогі наші молоді педагоги, майстри вироб-
ничого навчання, вихователі гуртожитку, я вітаю вас 
сьогодні із Днем працівника освіти. Ви — світлі й тала-
новиті люди і будьте такими впродовж життя. Із задо-
воленням знайомтеся з новими науками, вивчайте пере-
дові технології навчання і виховання, будьте прикла-
дом для молоді в усьому. Завдання педагога не просто 
вкласти в голови своїх вихованців правила пунктуації 
або теорему Піфагора — вам, найперше, треба навчити 
молодих людей розуміти світ і мати на все власну дум-
ку. Ваша мета сьогодні — виховати гідне, прогресивне 
покоління, яке здатне відстоювати свої права та інтере-
си держави. Саме вихователі, вчителі, викладачі ство-
рюють дух покоління шляхом прищеплення своїх ідеа-
лів молоді. Вірю, що добро, вірність своєму покликан-
ню, патріотизм, якими ви запалюєте серця наших учнів 
та студентів, повернуться до вас сторицею. Нехай ва-
шим дозвіллям буде не тільки перевірка зошитів та 
написання статей, але й особисте, насичене життя. 

Бажаю вам, шановні колеги-педагоги, радості 
від того, що робите. Бажаю зберігати оптимізм, мати 
здоров'я, достаток і щастя! Поваги, любові від вихован-
ців та всіляких гараздів вам і вашим родинам!  

З Днем працівника освіти! 
    Ольга Щербак 

УЛЮБЛЕНІ ВИКЛАДАЧІ, ЗІ СВЯТОМ ВАС ВІТАЄМ! 
    
 

   Улюблені викладачі, зі святом вас вітаєм! 
   Дарунки вам підносим ми і кращого бажаєм! 
   Ви для нас, як матері, 
   Завжди готові помогти й поради кращі донести. 
 

   В цей день осінній, майже теплий, бажаєм радості в 
серцях! 
   А нас зелених та моторних зігріє усмішка від вас. 
   Для нас готові ви не спати, писать конспекти цілу 
ніч, 
   А ми це все запам’ятати не можем зразу, певна річ! 
    
   Хотіли б ви завзяття бачить в очах студентів молодих  
   У виконанні всіх домашніх та навіть класних тих 
робіт. 
   Бажання ваші поважаєм і ми сердечно обіцяєм, 
   Що ваші щирі настанови ми приймемо за аксіому! 

Максим Толочин,  

 студент групи 51 М 1/9 
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Загально відомо, якщо хочеш отримати гарного спеціалі-

ста, то навчай його сам. Молоді працівники із задоволенням пе-

реймають досвід старшого покоління педагогів, які знають специ-

фіку роботи педагогічного колективу і підтримують традиції ко-

леджу.  

Чимало досвідчених педагогів нашого закладу освіти 

мають величезні здобутки на професійній ниві і всі вони у свій 

час закінчили нашу Альма-матер — Київський професійно-

педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Цими педагогами 

є: Бельченко Василь Петрович, Бойко Костянтин Едуардович, 

Денисюк Олег Олександрович, Федоренко Василь Богданович, 

Шусть Віктор Володимирович, Залєвський Василь Вікторович, 

Геращенко Наталія Миколаївна, Мар’єнко Тетяна Михайлівна. 

Креативна складова педагогіч-

ного колективу з випускників 

коледжу представлена молоди-

ми співробітниками: Казимир 

Яною Валеріївною, Беседіною 

Марією Олександрівною, Кова-

ленко Олександром Івановичем, 

Черновою Людмилою Юріїв-

ною. Вони невтомні, повні ідей 

та життєдайної енергії, якою 

заряджають всіх навколо. Позитивні, відповідальні, активні в 

роботі та поза нею. І до цих співробітників можна долучити цілу 

команду молодих активних педагогів, таких як: Брудько Олену 

Леонідівну, Брейду Наталію Анатоліївну, Гулько Катерину Олек-

сандрівну, Задорожну Ганну Миколаївну, Поплавську Світлану 

Миколаївну, Попович Людмилу Григорівну, Руденко Ілону Воло-

димирівну, Чердакову Катерину Сергіївну. Кожен з них робить 

свою нібито непомітну справу, але без їхньої роботи не працюва-

тиме злагоджений механізм під назвою Київський професійно-

педагогічний коледж імені Антона Макаренка. 

Досвід і молодість — так можна охарактеризувати спів-

працю наших співробітників.  

Напередодні Дня працівника осві-

ти молоді викладачі поділилися 

думками про своїх наставників , 

теж випускників коледжу. 

 — Валентина Павлівна — профе-

сіонал своєї справи, педагог з 

великої літери, вміє знаходити 

підхід до кожної вікової групи. 

Сучасна, прогресивна і водночас 

доступна у спілкуванні із різними категоріями працівників закла-

ду освіти. Це людина, яка завжди вислухає кожного, протягне 

руку допомоги в складний час. Її найяскравіша чеснота — людя-

ність, — ділиться думкою інспектор з кадрів Щілка Юлія Вікторі-

вна, яка після закінчення коледжу працювала під керівництвом 

заступника директора з навчально-виховної роботи Кондратьєвої 

Валентини Павлівни.  

Випускниця коледжу Мартиненко Діана, зараз старший 

інспектор відділу кадрів, працює з Заглядою Тетяною Олександ-

рівною, заступником директора з кадрової роботи. Ось як вона 

характеризує свого начальника:  

— Як керівник свого відділу, Тетя-

на Олександрівна завжди підтримає 

слушною порадою, з радістю поді-

литься своїм досвідом, знаннями в 

роботі з кадрового забезпечення. В 

коледжі Тетяну Олександрівну по-

важають, адже її відмінною рисою є 

вміння прислухатися до кожного 

співробітника. Вона не боїться не-

сти відповідальність за прийняття 

рішення, здатна відстоювати інтере-

си свого колективу. Тетяна Олександрівна має цінний досвід ро-

боти з кадрами і я пишаюсь тим, що маю можливість його перей-

няти.  

Заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Янковський Роман Леонідович також є випускником коледжу. 

Він впродовж тривалого часу тісно співпрацював із завідуючим 

відділенням Дячишиним Іваном Васильовичем:  

— Людина з великої літери, яка вміє і може допомогти, 

врівноважений, витриманий, працьовитий, відповідальний і авто-

ритетний — ці слова про Івана Васильовича, який по-

справжньому відданий професії педагога, є досвідченим спеціалі-

стом у галузі професійно-технічної освіти. Поради Івана Васильо-

вича завжди слушні, від нього можна отримати не тільки фахову 

консультацію, а ще й душевну підтримку. Та все ж головна його 

риса — це вміння доброзичливо, з повагою ставитися до людей. 

Дружити з ним є задоволенням, а головне — це надійно. 

Люди, які разом працюють, часто намагаються один 

одному допомагати і підтримувати. Саме за підтримку Роман 

Леонідович Янковський вдячний своєму колезі, заступнику дире-

ктора з адміністративно-господарської частини Колосу Миколі 

Миколайовичу: 
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У КОЛЕДЖАНСЬКІЙ РОДИНІ 

— Жодна справа чи подія не залишається без його уваги 

чи особистої допомоги. Він завжди в центрі всіх коледжанських 

справ, принципово відстоює свою точку зору, якщо впевнений в 

ній. Микола Миколайович — гарний друг і наставник, він не вміє 

відмовляти у допомозі в складній ситуації. Всі його досягнення 

здобуті важкою працею і великими зусиллями.  

— Коли Бог дарував людині слово, то обумовив, що воно 

має бути добрим, щирим, теплим і доброзичливим. Таке слово 

здатне підтримати, окрилити, зігріти серце у незгодах і висловити 

найщиріші почуття до близької людини. І саме такі слова наро-

джуються у моєму серці, коли розповідаю про чудову, щиру, пра-

целюбну і талановиту наставницю, колегу-педагога Бєлоусько 

Аллу Михайлівну, — ділиться думками майстер виробничого нав-

чання Павловська Мар’яна Ярославівна, випускниця нашого за-

кладу освіти, і додає:  

— Усі 17 років, які я її знаю з 

моменту навчання на відділенні 

“Професійна освіта”, — вона 

завжди в русі. Про Аллу      

Михайлівну можна сказати 

словами Януша Корчака: 

«Вчитель-педагог, який не зати-

скує, а підносить, не благає, а 

вчить, не вимагає, а запитує, 

переживає разом з дитиною багато натхненних хвилин». 

Випускниця нашого закладу освіти Тетяна Прокопчук 

під час навчання у коледжі працювала секретарем на відділенні 

“Правознавство” під керівництвом Чистової Ніни Олександрівни, 

а після закінчення юридичного ВЗО була запрошена на державні  

екзамени “Економіко-правового відділення” як член державної 

атестаційної комісії. Тетяна згадує:  

— Ніна Олександрівна 

була для мене водно-

час викладачем, заві-

дуючою відділенням 

та керівником. Саме 

вона навчила мене азів 

діловодства, секретар-

ської справи, а також 

етикетному спілкуван-

ню з керівництвом. З нею я була не просто студенткою, а колегою 

в мої юні роки. Насамперед, вона для мене стала другою мамою, 

яка зі студентки виховала колегу та дала базові навички, що знадо-

билися у подальшій роботі. В моє життя Ніна Олександрівна прий-

шла тоді, коли найбільше я потребувала підтримки і допомоги.    І 

я їй дуже вдячна за це. 

Скромний і водночас вольовий, добрий і водночас спра-

ведливий — цими словами молоді педагоги охарактеризували 

завідуючого відділенням 

«Професійна освіта» 

Іванчука Володимира 

Михайловича. Завжди на 

варті збереження конти-

нгенту, вміє знайти пот-

рібні слова і для студен-

тів, і для викладачів, 

поміркований, не багато-

слівний, але послідовний 

у своїх вчинках, за що 

його і поважають колеги та студенти. 

Повелитель цифр та розкладу, невтомний працівник, 

серйозна та відповідальна, вона встигає задовольнити прохання 

всіх — студентів та викладачів — у раціональному використанні 

навчального часу. Прекрасний педагог, інтелігентна, розумна жін-

ка, яка завжди відкрита для спілкування. Вислухає, порадить, до-

поможе, з легкістю організує навчальний процес. Ці якості прита-

манні Хановій 

Олені Володими-

рівні, яка багато 

років поспіль 

сумлінно виконує 

свої обов'язки. 

Допомагає їй у 

цій нелегкій робо-

ті викладач економічних дисциплін Штапір Ольга Миколаївна, яка 

13 років поєднує основну діяльність із роботою в навчальній час-

тині. Не зважаючи на молодий вік, Ольга Миколаївна, має потуж-

ний арсенал впливу на студентів та викладачів.  

Від усієї редакційної колегії хочемо побажати всім коле-

джанам — щоб співпраця старшого та молодшого поколінь педа-

гогів не переривалась, щоб життєві сходинки мали надійні поручні 

здоров’я, а кожна сходинка була вкрита червоною доріжкою слави 

і добробуту. Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, на 

роботі — підтримка, вдома — увага, в серці — світло від людської 

вдячності. Хай завжди вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже 

благословення, а поруч панують любов, злагода та добробут на 

многая і благая літа! 

Оксана Коптюх 

3 



 

СТУДЕНТИ ВІТАЮТЬ ВИКЛАДАЧІВ 

4 

Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка 

м.Київ- 135 вул. В. Чорновола, 24 

тел. 236-11-11, 236-97-78  
факс: (044)236-97-65, 236-34-51 

e - mail: college@kppk.com.ua 

web-site: kppk.com.ua                                                                       

     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 

за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
літер. редактор — О. М. Коптюх, техн. редактор —            
М. М. Колос. Комп’ютерний набір і верстка —  
М. М. Колос.  
ТИРАЖ: 25 шт. 
Рекомендована ціна: договірна 

 Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначається 
День працівника освіти. Сьогодні в незалежній Україні майже 
860 тисяч вчителів, педагогів, вихователів, майстрів виробничого 
навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони 
навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, більше п’яти 
мільйонів школярів, готують майбутніх фахівців — майже три 
мільйони студентів країни.   
 У нашому закладі освіти викладацький колектив налічує 
175 педагогічних та науково-педагогічних працівників. Серед 
яких є доктори та кандидати наук, викладачі-методисти, старші 
викладачі. Зі святом вас, дорогі освітяни! 

 Напередодні Дня працівника освіти студенти привітали 
усіх педагогічних працівників, які причетні до освітнього проце-
су, на традиційному урочистому концерті. Учасники художньої 
самодіяльності кожного разу хвилюються перед виступом. Адже 
їм так важливо висловити у кожному номері свою повагу, любов і 
вдячність викладачам і майстрам виробничого навчання за чуй-
ність до вихованців і відданість своїй професії.   

 Педагог — одна з найбільш складних і відповідальних 
професій, але разом з цим і вдячних. Нелегка праця викладача 
гідна великої поваги.  
 Ведучі свята наголосили на тому, що все ж головним 
винуватцем урочистої події є учитель. Адже Всесвітній день вчи-
теля має чітко фіксовану дату — 5 жовтня. Цю дату запровадила 
ЮНЕСКО в 1994 році. Свято відзначають у понад 100 країнах.  

 Викладацький склад нашого коледжу має чим пишатися. 
З нагоди 75-літнього ювілею за творчі здобутки у підготовці май-
стрів виробничого навчання і педагогів професійного навчання, 
інноваційну діяльність, активну участь в експериментальній ро-
боті, у впровадженні результатів наукових досліджень науково-

педагогічний колектив Київського професійно-педагогічного 
коледжу імені Антона Макаренка нагороджений Почесною гра-
мотою Національної академії педагогічних наук України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Також було нагороджено вісьмох педагогічних праців-
ників коледжу Почесними грамотами та Подяками НАПН Украї-
ни, 14 співробітників — Подяками Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу КМДА, 14 педагогічних працівників — Гра-
мотами Державної наукової установи «Інститут модернізації зміс-
ту освіти» Міністерства освіти і науки України, 28 співробітників 
нагороджено грамотою коледжу, 15 співробітників — Подякою 
коледжу.  
 В успішній, креативній та плідній діяльності колективу 
нашого закладу освіти значна заслуга директора Ольги Іванівни 
Щербак — доктора педагогічних наук, доцента, члена-

кореспондента НАПН України, Відмінника освіти України, яка 
очолює заклад освіти. 

 Учасники концерту щиро привітали увесь колектив ко-
леджу із професійним святом, а особливо теплим було вітання 
для Ольги Іванівни. Ведучі концерту звернулися до кожного із 
закликом, щоб вони не забули привітати в цей день своїх улюбле-
них вчителів.  
 Зі святом Вас, шановні працівники освіти! 
     Марія Лозова 

  


