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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ

Шановні колеги-коледжани! Прийміть
сердечні вітання із нашим професійним святом –
Днем працівника освіти!
Вважаю наше свято всенародним. Адже
високе покликання Педагога є визначальним сьогодні для держави і суспільства. Саме освітяни своєю працею формують щасливе майбутнє України,
її економічне процвітання й духовне відродження.
Українці із давніх-давен сприймалися усім світом
як щирі й привітні, товариські й ласкаві, гостинні й
волелюбні, хоробрі й правдиві, чесні й людяні. Цей
образ потрібно й надалі формувати у молодому
поколінні. Саме ми, разом із батьками та громадськістю, маємо навчити юних українців дивитися на
світ Божий веселими очима, виявляти особливу
повагу до старших та пам'ятати своїх предків. Важко переоцінити цей важливий внесок у розвиток
України, у формування нового покоління свідомих
громадян. Тільки плекаючи молоде покоління патріотів, ми забезпечимо європейське майбутнє незалежної України.
Місія педагога, викладача, вихователя
складна, але, водночас, почесна й благородна.
Адже це не просто професія в класифікаторі, а покликання. Усвідомлюємо, що кожен, хто обирає
педагогічний фах, бере на себе відповідальність за
тих, кого вчить і виховує, а разом з тим відповідає
за свою професійну підготовку, своє право носити
таке високе й почесне звання. В тривожних умовах
сьогодення, пригадуючи війну на сході, поранених
бійців, дітей-сиріт, все це дається нам непросто.
Гасло нашого навчального закладу сьогодні — це віра, воля й дія. Завдяки цьому ми покращуємо рейтинги успішності, відкриваємо нові спеціальності. Спільними зусиллями наш колектив

забезпечив новий набір студентів. Поряд із отриманням професії, наші студенти стають справжніми громадянами. Завдяки духу академізму, щирості, взаємопідтримці та розумінню, які панують у
коледжі, ми реалізовуємо спільну освітянську мету: забезпечуємо якісну освіту кожному учневі та
студенту, створюємо належні умови для самореалізації особистості. І саме завдяки Вашій щоденній
невтомній праці, шановні колеги, відбувається формування студентів як високоосвічених, духовно
багатих особистостей, справжніх патріотів свого
краю, готових докладати чимало зусиль для зміни
на краще свого життя та долі нашої країни. Радує
те, що, незважаючи ні на що, свій обов’язок Ви
виконуєте гідно, завжди були і залишаєтесь головним світочем у всебічному житті студентів та учнів, даруючи їм тепло свого серця, скарби своїх
знань. Висловлюю сердечну вдячність за невтомну
працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до вихованців і України!
Бажаю Вам, шановні колеги-коледжани, віри в
себе і своїх вихованців, невичерпних творчих сил,
натхнення, мужності, стриманості та великого
терпіння, адже виховання та навчання ніколи не
було легкою справою.
Із теплими словами подяки звертаюся сьогодні до ветеранів педагогічної праці. Адміністрація коледжу та я особисто вдячні Вам за багаторічну самовіддану та творчу працю, відповідальне
ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність, з якою Ви розвиваєте таланти учнів та
студентів, допомагаєте молодим педагогам знайти
своє покликання, підтримуєте їх на цікавому, але
нелегкому шляху до вершин професійної майстерності! Нехай світло, яке Ви вкладаєте в серця своїх
вихованців та молодих викладачів, запалює зірки і
яскраво освітлює Ваш життєвий шлях. Нехай Ваша
щоденна самовіддана праця примножить добро у
світі, буде легкою і радісною від щирої любові до
студентів та колег, повниться світлою вірою у свої
сили та знання. Залишайтеся якомога довше в нашій родині коледжан! Дай Вам Бог на землі ще
багато світлих днів і щасливих років!
Миру та міцного здоров’я всім Вам, шановні колеги, на довгі літа, щастя, благополуччя, невичерпної наснаги! Хай щедрою буде до Вас доля,
нехай Вас обминають життєві негаразди, а Ваші
серця зігріває людська довіра та любов!
Ольга Щербак
Директор КППК ім. А. Макаренка,
доктор педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент НАПН України,
старший науковий співробітник
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2 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ
«Він актор, але його глядачі і слухачі не аплодують
йому. Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить. Він
лікар, але його пацієнти рідко дякують за лікування та далеко
не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення? Тільки в самому собі, тільки у свідомості
величі своєї справи ».
С.Л. Соловейчик

Під час відвідування Національного музею українського народного декоративного мистецтва
– одного з найбільших художніх музеїв
України, студентам
юридичного відділення корисно було дізнатися про культуру
українського народу, звичаї, традиції, майстерність та невимовну красу творчості кожного регіону. Група студентів відвідала постійно діючу експозицію картин видатної української художниці Катерини Білокур. Кожен зміг доторкнутися
душею до її шедеврів, а також відкрив часточку того рідного,
єдиного, українського.
Аудиторні заняття та гурткова робота розвивають
творчий потенціал молоді. Студентка юридичного відділення
Здерчук Анна-Марія (група 59 Ю) присвятила власний вірш
всьому педагогічному колективу коледжу:

Сьогодні
ведеться
гостра
полеміка навколо
питання
освіти,
зокрема щодо головної постаті –
педагога. Яким він
має бути? Сучасні
науковці перераховують різні критерії цієї професії:
особистісні якості,
комунікативну,
моральну, психологічну компетентності педагога, тощо.
З огляду на зазначене можна стверджувати, що під
професійною компетентністю педагога слід розуміти таку
пошукову діяльність, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості
він забезпечує оптимальний варіант організації навчальновиховного процесу з метою формування творчої особистості.
Випадкові люди дуже рідко затримуються в цій професії. Не кожна людина може бути педагогом, так як ця професія вимагає колосальної та кропіткої праці, жертовності,
Ода викладачу
величезного терпіння, любові до дітей та відданості своїй
Як свічка, що горить і тає,
професії. Тому важко переоцінити заслуги талановитого педаІ світло у пітьмі дає,
гога, який відкриває перед студентом двері у світ знань, вплиТак викладач усе, що має –
ває на формування його життєвої позиції та пріоритетів, заУсе по крихтах віддає.
кладає ґрунтовні основи його майбутнього.
В Київському професійно-педагогічному коледжі
Не шкода досвіду і часу.
імені Антона Макаренка вдало співпрацюють викладачі загаЗапал в очах, запал в душі.
льноосвітніх та профільних дисциплін. Незалежно від категоНеначе перла і прикраси
рії викладача, стажу роботи, звання всі вони працюють над
Знання дарує нам свої.
одним важливим завданням – виробити професійні навички та
виховати справжнього громадянина своєї країни. Ці якості
Буває сердиться: то мовчки,
формуються не тільки під час аудиторних занять, а й у позаТо присоромить. Та простить,
аудиторній роботі під час відвідування театрів, музеїв, бібліоЯк сина рідного чи дочку,
тек.
Бо нам іще рости-рости.
Так, студентипершокурсники еконоВін в кожному себе лишає:
мічного
відділення
В серцях, у розумі, в словах.
(група 46 М) відвідали
Хоч і горить, та не згасає,
вечір присвячений
Являючи нові дива.
175-річчю від дня народження М.П. Драгоманова в районній бібліотеці імені Лесі Українки. Крім інформації про
життя видатного українського діяча, працівники бібліотеки запрошували студентів відвідувати різні заходи приЗі святом, шановні освітяни! Творчих злетів та гарсвячені пам’ятним даних студентів!
там.
Оксана Коптюх
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КОНЦЕРТ-ВІТАННЯ ОСВІТЯНАМ
«Кожному з нас за велике щастя мати доброго,
щирого, люблячого педагога, який перш за все навчає бути
людиною. Пройде час і кожен учень та студент нашого коледжу завдяки вашим старанням стане справжнім професіоналом, майстром свого фаху та просто доброю людиною», ̶̶̶̶ так
розпочали концерт-вітання з нагоди Дня працівника освіти
ведучі Курко Діана та Кириченко Олександр. Найперше вони
привітали присутніх у залі викладачів-ветеранів.

Майстерно виконані художні номери приємно вразили викладацький колектив: викладачів-ветеранів навчального
закладу, молодих педагогів, вихователів гуртожитку, майстрів виробничого навчання, працівників бібліотеки, їдальні,
бухгалтерії, гуртожитку.
Кожен із присутніх почув на свою адресу щирі
Із привітальним словом виступила Ольга Іванівна
Щербак, яка є ветераном педагогічної праці ̶̶̶̶ уже понад й теплі слова, що запам’яталися надовго.
Марія Лозова
30 років очолює наш коледж. Пролунало сольне вітання для
педагогів від новообраного голови студентського парламенту
Маргарити Клименко. Концерт допоміг молодим педагогам
згадати, що вони чудово співають. Їх пісня стала
«родзинкою» концерту.

Пригадаймо, що наш навчальний заклад більше, ніж
70 років готує майстрів виробничого навчання, педагогів для
системи професійної освіти всієї України. До їх підготовки
залучені науково-педагогічні працівники та працівники психолого-педагогічних дисциплін. Ведучі концерту із теплотою
згадували найкращі якості педагогів: творчість, енергійність,
мрійливість, відданість своїй справі.
Загалом у підготовці та проведенні концерту брали
участь студенти та учні коледжу: Муренко Тетяна, Гуревич
Олег, Кобизька Анастасія, Каліса Боліла. Особливо порадувала усіх Діана Баланик, яка виконала пісню «Україночка».

4

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
ному закладі створено гурток військово-патріотичного виховання під керівництвом викладача Олександра Володимировича Баланика.
Під час підготовки до військово-спортивних змагань
«Снайпер столиці» члени гуртка пройшли тренування у коледжі.
Героїчні й водночас
драматичні події останнього
часу спонукали викладачів та
студентів здійснювати волонтерську роботу – збирати кошти для допомоги бійцям АТО.
Також
представники
студентського парламенту коледжу разом із майстрами виробничого навчання відвідали поранених бійців у лікарні.
Аналізуючи роботу військово-патріотичного гуртка,
виховну роботу викладачів та майстрів коледжу, можна з
впевненістю сказати, що справжніми патріотами не народжуються – ними стають.
Без минулого немає майбутнього. Доблесть і героїзм
наших пращурів притаманні нашому народу. Тож пам'ятаймо
історію, героїв свого часу, бо на них рівняється молодь.

14 жовтня – День захисника Вітчизни. Це ще один
привід згадати, що наша багатостраждальна земля – Україна,
а українці – єдина непереможна нація. Становлення українського народу відбувалося не за один день і продовжується
досі. Пріоритетним правом на виховання молодого покоління,
майбутнього української нації, належить сім'ї та навчальним
закладам. Адже за результатами педагогічних досліджень
достеменно встановлено, що 40% від загального обсягу виховних впливів на особистість здійснює освітнє середовище, в
якому вона перебуває.
Важливим є формування якостей особистості, що
характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самого себе та інших. Сьогодні актуальним є виховувати національно свідому молодь,
налаштовувати її на осмислення
моральних та культурних цінностей, історії. Для реалізації цих
глобальних завдань у навчальному закладі необхідна системна
робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів,
методів виховання в процесі
навчання та позааудиторній роботі.
З метою здійснення виховання у
студентів громадянської позиції,
формування готовності до захисту Вітчизни в нашому навчаль-

Зі святом, дорогі захисники України! Здоров'я та
наснаги Вам.
Оксана Коптюх

ТИЖДЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Традиційно багато років поспіль комісія юридичних
дисциплін за підтримки студентів відділення «Правознавство»
проводить Тижні юридичних наук. Заходи в цьому році проводились з 7 по 21 жовтня.
7 жовтня студенти юридичного відділення привітали
колег і своїх товаришів святковим концертом до Дня юриста і
дали старт Тижням наук. В концерті прозвучали вітання директора коледжу та адміністрації із
цим святом. Також не обійшлося
і без цікавих комедійних постановок.
В рамках Тижнів
комісія запланувала цікаві заходи, спрямовані на вивчення
нових тем, а також на розвиток, поглиблення та закріплення знань і умінь студентів.
Метою
проведення
заходів є виявлення професійних якостей, творчих здібно-

стей нашої молоді. Студенти традиційно підготували стінні
газети, а редакційний колектив випустив святковий номер
юридичної газети «Pro bono». Викладачі комісії підготували
для студентів цікаві лекції, інтерактивні семінари, дискусії на
актуальні теми та практичні заняття з використанням мультимедійних технологій.
В
черговий
раз
розпочала роботу юридична
клініка «Bona fides» разом із
студентами-клініцистами, які
проводять безкоштовні юридичні консультації для незахищених верств населення. За
підтримки працівників бібліотеки коледжу була проведена
виставка хобі «Юристи талановиті».
Нас не забувають і випускники-юристи, які із задоволенням приходять на зустрічі з теперішніми студентами, щоб
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