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З ДНЕМ СТУДЕНТА

Шановні студенти та учні нашого навчального закладу, дорогі макаренківці, вітаю вас із Міжнародним днем студента!
Хочу зазначити, що це свято, започатковане
у буремних роках двадцятого століття, продовжує
своє життя й у двадцять першому. У чому ж секрет
такого довголіття? Думаю, що у його позитивному
настрої й живій, оптимістичній енергетиці.
Людство у всі часи покладало на молоде
покоління великі надії, відчуваючи у ньому живий
двигун інтелекту та прогресу. Це не випадково, адже
новизна, неформальність, незаангажованість думки
молодих неодмінно веде до поступу. Пройде кілька
століть, а свято не втрачатиме своєї популярності і
завжди залишатиметься поза політикою.
Дорогі студенти, саме вам належить жити у
двадцять першому столітті: будувати нові міста, народжувати і вчити дітей, творити нове і справедливе
суспільство.
Звертаюся до вас, першокурсники. Нехай ці
роки для тебе, молодий студенте, будуть сповнені
нових відкриттів і досягнень, і про навчання у нашому
коледжі залишаться тільки хороші спогади! Вчись
самостійно приймати рішення. Твоє навчання — це
перший ступінь становлення тебе як професіонала. Ти
вже зробив важливий крок, обравши майбутню спеціальність. Тепер належить набиратися знань, щоб потім з успіхом застосовувати їх на практиці. Вчися
творчо мислити, прагни пізнавати незвідане, висувай
перед собою досяжну мету і добивайся свого — таким має бути кредо сучасного студента. Переконана,
промине небагато часу і твій досвід та професіоналізм визначатимуть долю всієї держави.
Шановні старшокурсники, прийміть і ви
щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студента.
Національна традиція відвела молодій творчій інтелектуальній еліті одне з найвідповідальніших місць у
процесі творення і розбудови молодої української
держави, яка зробила свій вибір на користь інтеграції
у європейський простір. Ваші успіхи та здобутки на
рівні держави у навчанні, спорті, громадських справах
тому важливий доказ. Ви — світла надія нашого краю,
важливий чинник його соціально-економічного розвитку та духовного збагачення. Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту не тільки
серед молоді, а й серед дорослих.

У наш час актуальним є навчання протягом
життя, тому що ця діяльність - ознака думаючої людини, яка може бути корисною як для власної сім`ї,
так і для держави. Вірю у ваше щасливе майбутнє, у
щасливе майбутнє рідної України. Ну що ж, студенти,
зі святом свободи, патріотизму і молодості!
Від імені адміністрації коледжу, усього викладацького колективу та особисто від себе в Міжнародний день студента сердечно бажаю нинішньому і
наступним студентським поколінням бути на рівні
високих вимог сучасного життя. Майбутнє належить
молодим, сповненим життєвої енергії людям. Країні
вже сьогодні потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у справу державотворення, велику справу побудови демократичної процвітаючої України.
У цей радісний день звертаюсь і до педагогічного колективу, адже без нашої креативної молоді
ми б не досягли високого професійного рівня. Нехай
ваші серця наповняться святковим настроєм і радістю.
Бажаю нам усім примножувати свою енергію, неодмінних успіхів у навчанні, нових творчих
досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку. Vivat Academia! Vivant professores!
Хочу нагадати нам усім вірш Михайла Старицького «До молоді», який є актуальним, як і сто
сорок років тому. Нехай ці рядки об’єднують усіх
студентів: колишніх, нинішніх і майбутніх.

До молоді
На вас, завзяті-юнаки,
Що полюбили Україну,
Кладу найкращії гадки,
Мою сподіванку єдину.
В вас молода ще грає кров,
У вас в думках немає бруду.
І в серці гріється любов
До обездоленного люду…
Не занехайте ж ви її,
Не розпустіть по вітру всує,
Нехай ваш дух вона гарує
В культурній, чесній боротьбі…
Бо зло буя, бо ґвалт кругом,
А між слов’ян немає згоди…
Так заспіваймо ж ми псалом
Братерства, рівності, свободи.
Забудьмо чвари вікові,
Подаймо руки, як братове,
І на пролитій в нас крові
Збудуймо щастя народове.
Сліпому люду понесім
В хатину сяєво просвіти,
І в серце, тугою сповите,
Живу надію закропім!
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КОНЦЕРТ ̶ ВІТАННЯ ДО ДНЯ СТУДЕНТА
День студента—це ідентифікація кожної молодої піднімалися студенти-куратори, які багато сил і позитивної
людини до когорти прогресивних, освічених, активних енергії віддали для підготовки першокурсників до конкургромадян своєї країни. Кожне свято - це, звичайно, вияв су «Зірковий олімп».
талановитої молоді, їх потенціалу.

На концерті до Дня студента зібралися мало не всі
студенти та учні коледжу.
Особливо урочисто вели себе першокурсники,
адже найперше, це свято було для них. Як відомо, у нас
вже впродовж багатьох років існує традиція підводити напередодні Дня студента підсумки конкурсу художньої
самодіяльності «Зірковий олімп», і цього року нагороди
вручалися саме на концерті.
Дипломи переможцям і грамоти студентамкураторам вручала заступник директора з навчальновиховної роботи, голова журі конкурсу, Кондратьєва Валентина Павлівна разом із представниками адміністрації,
завідуючими відділеннями Яковенко Людмилою Володимирівною, Чистовою Ніною Олександрівною, Іванчуком
Володимиром Михайловичем, Бєлоусько Аллою Михайлівною та Янковським Романом Леонідовичем.

Їм були вручені грамоти за наказом директора коледжу Ольги Іванівни Щербак.
Ведучі свята, студенти юридичного відділення
Анастасія Кобизька і Богдан Блощицин, творчо і урочисто
оголошували кращі художні номери дипломантів конкурсу
та старшокурсників. Професійно і талановито прозвучала
пісня «Вишиваночка» виконана ученицею групи 16 АТ
Курко Діаною.
Живого струменю гумору і веселого настрою додала викладачам сценка «Троє поросят» групи 46 М, що
зайняла перше місце у конкурсі та сценка «Суд над деканом», яку підготували старшокурсники під творчим керівництвом куратора, голови студентського парламенту,
Клименко Маргарити.
Незабутніми є враження глядачів від танцю
«Запальний рок-н-рол» та пісні «Човен», виконавець якої
Тузак Олена, учениця групи 16 КОФ.
Пам’ятною подією стала завершальна пісня «Все

буде добре», яку виконала Анастасія Кобизька та всі учасники концерту. Крім грамот і дипломів на учасників концерту чекали солодкі подарунки.
Сподіваємось, що тепла атмосфера, створена учасниками концерту, стане тим маяком, який світитиме і направлятиме нашу молодь до подальших творчих злетів.
Після оголошення переможців зі сцени пролунали
теплі слова привітання з нагоди Дня студента від завідуючих відділеннями. Після цих слів на сцену один за одним

Марія Лозова
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нетлінним скарбом століть, що передається з покоління
в покоління, є національна мова та література. Мова є душею
нації, її генетичним кодом. Мова - це душа мільйонів українців,
загартована історією і відточена творчістю найталановитіших
письменників.

Як море починається з річки, так українське слово – з
писемності.
День української писемності та мови - свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада, в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця, встановлено 6 листопада
1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій та з
урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства відповідно до президентського Указу
N1241/97 «Про День української писемності та мови».
Одним з напрямів роботи циклової комісії філологічних
дисциплін є виховання національної свідомості учнів та студентів, почуття любові до України, рідної мови, культури, пошани
до видатних вітчизняних культурних та історичних діячів. Завдання викладачів циклової комісії – засобами художнього слова
формувати та вдосконалювати культуру мовлення учнів та студентів; забезпечувати підготовку професійного мовлення майбутніх фахівців для підтримання ефективного функціонування української літературної мови.

ської мови - учні та студенти І-ІІ курсів коледжу. Переможцями
визначено Кравченко Катерину, студентку І курсу, групи 62 Ю,
відділення «Юридичне» (ІІІ місце), викладач В.Б. Броннікова;
Тарнавську Оксану, ученицю ІІ курсу, групи 16 АТ, структурного
підрозділу з підготовки робітничих кадрів (ІІІ місце), викладач О.М.
Коптюх. Вітаємо переможців олімпіади!
З метою популяризації українського слова, підняття
престижу української мови викладач В.Б. Броннікова організувала акцію «Популяризація української мови» - розповсюдження
листівок з висловлюваннями видатних українських та світових
письменників, філософів, педагогів про українську мову, з закликами про збереження рідної мови та вживання її у повсякденні.
Серед учнів та студентів коледжу під чуйним керівництвом усіх членів комісії був проведений конкурс есе та авторських віршів «Моє слово про мову», мета якого – розвиток творчих
здібностей та виявлення обдарованої молоді. Переможцями визнано наступних учасників: Шуміліну Анастасію, ученицю групи
26 ОКН, структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів – в
номінації «Краще есе «Моє слово про мову»»; Вербенець Анастасію, ученицю групи 26 ОКН, структурного підрозділу з підготовки
робітничих кадрів – в номінації «Кращий авторський вірш про мову». Вітаємо переможців!
8 листопада викладач М.С. Лозова організувала для
груп 46 М, 5 БУД перегляд вистави «Наталка Полтавка» у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Багато років поспіль саме у листопаді циклова комісія
філологічних дисциплін за активної участі учнів та студентів
Студенти занурились у таємничу атмосферу мистецтва,
коледжу проводить Тиждень циклової комісії філологічних дис- доторкнулися часточкою душі до нетлінних надбань української
циплін.
літератури та культури.
У цьому навчальному році традиційно Тиждень розпоПротягом Тижня було проведено виставку стіннівок,
чався проведенням 7 листопада І етапу Всеукраїнської олімпіади присвячених Дню української писемності та мови, де учні та
з української мови. В олімпіаді взяли участь кращі знавці україн-
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
лення, обрали цікаві теми, ретельно підготувалися. Мета конфе
ренції - популяризувати вивчення рідної мови, розвивати зацікавленість та навчально-дослідницьку діяльність учнів та сту-

студенти проявили свою творчість та креативність у змістовому
наповненні. Також викладачі комісії В.Б. Броннікова, М.С. Лозова, Н.О. Чистова, О.М. Коптюх організували показ короткометражних фільмів, присвячених Дню української писемності та
мови, Нестору Літописцю.
Кульмінаційним моментом Тижня стала участь педагогічних працівників, учнів та студентів коледжу в акції
«Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», яка відбулась 9 листопада, у День української писемності та мови, і мала
на меті об’єднати усіх небайдужих навколо українського слова.
Педагогічні працівники, учні та студенти Київського професійно
-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка створили власний осередок диктанту й вперше написали його всією коледжанською родиною!
9 листопада викладач М.С. Лозова презентувала черговий номер газети «Ну що б, здавалося, слова...», яку підготувала
разом зі студентами групи 5 БУД, членами гуртка «Любителі
українського слова».
10 листопада у рамках Тижня відбулась Студентська
науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури
української мови і мовлення». Участь у конференції взяли студенти відділення «Юридичне», «Економічне», структурного
підрозділу з підготовки робітничих кадрів під чітким керівництвом усіх викладачів-членів комісії. Студенти та учні виявили
науковий підхід до проблем культури української мови та мов-

дентів, активізувати процес самостійності юних науковців.
10 листопада було підведено підсумки Тижня. Найактивніші, найсумлінніші та переможці були нагороджені призами, грамотами та дипломами, учасникам конференції було вручено сертифікати. Всі учасники Тижня будуть заохочені у вигляді високих оцінок з дисциплін та предметів філологічного циклу. Вітаємо учасників та переможців! Бажаємо творчих злетів та
успіхів у подальшій науково-дослідній роботі!
Тиждень філологічних дисциплін - це не просто предметний тиждень, це поетичний доторк до душі, це одвічна святість слова, що стало рідним, це міркування про долю нашої
мови та її сьогодення, роздуми про долю країни.
Бажаємо вам зберегти й утвердити українську мову,
виплекану нашими пращурами, адже вона створює індивідуальне обличчя країни і нації. Нехай Материнське Слово буде для
всіх оберегом та духовним джерелом життя!
Валентина Броннікова

ДЕНЬ ГІДНОСТІ
Всесвітній День гідності – це незалежний, соціальний,
політично й релігійно нейтральний проект, мета якого – спонукати учнівську й студентську молодь керуватися почуттям
власної гідності у своїй повсякденній діяльності.
21 жовтня 2016 року студенти, викладачі та адміністрація
коледжу
долучилися
до
цього
проекту.
Ранок у коледжі розпочався флешмобом "Ми пишаємося...» Кожен міг висловити свою думку стосовно того, чим
він
пишається.
Відповіді
були
найрізноманітніші.
На завершення акції було проведено прес-інтерв'ю
"Будьмо гідними".
Приємною несподіванкою для викладачів коледжу

стали слова колишнього випускника,
який випадково потрапив на цю акцію.
«Я гордий тим, що начався у коледжі,
й буду гідно нести високе звання студента
Київського
професійнопедагогічного коледжу імені Антона
Макаренка».
Тож давайте разом бути гідними звитяг усіх українців, що творили історію Свободи, Правди і Добра!
Ніна Гомеля
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