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ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ І СТУДЕНТИ!

Вітаю вас з Новим 2017 роком та Різдвом
Христовим!
Нехай ці світлі, добрі, сімейні свята – вісники
оновлення мрій і сподівань – принесуть нашій країні
мир, нашому колективу радість, спокій і процвітання,
додадуть здоров’я і добробуту вам і вашим родинам.
Рік, що минає, був вельми непростим. Головною метою педагогічного колективу було забезпечення
рівного доступу до якісної освіти кожного, хто переступив поріг нашого навчального закладу.
Цей рік збагатив нас новим професійним і життєвим досвідом, зробив сильнішими. Шлях змін ніколи
не буває простим, але головне, що ми усі разом – студенти, викладачі, батьки – йдемо до спільної мети, будуємо
європейське майбутнє нашої держави. Тож дякую усім,
хто не залишився байдужим до долі освіти і науки в
Україні, усім, хто вніс свою частку знань та досвіду у
зміцнення навчального закладу, в нашу спільну справу!
Дві тисячі шістнадцятий рік у черговий раз
підтвердив фахове зростання колективу, його успішність.
Це акредитовані спеціальності, наукова діяльність наших
викладачів: захищені дисертації, надруковані статті у
фахових журналах, монографії, видання підручників,
навчальних посібників.

Це і проведення науково-практичних конференцій, тижнів циклових комісій, концертів і конкурсів
художньої самодіяльності; участь у міських олімпіадах,
спартакіадах, форумах, виставках; здобуті нагороди за
видатні наукові, освітянські, спортивні і мистецькі досягнення. Все це є свідченням того, що коледж посідає гідне
місце серед навчальних закладів міста Києва.
Шановні педагоги, дякую за плідну співпрацю
та сподіваюсь на її успішне продовження у наступному
році. Бажаю процвітання нашому колективу.
Шановні учні та студенти, нехай Новий рік
буде щедрим для вас на цікаві плани та творчі успіхи,
принесе із собою смак нових перемог, впевненість у правильності обраної професії та дає енергію для її досягнення. Бажаю вам завжди знаходити вірний шлях і залишати після себе помітний слід! Впевнена в тому, що викладацький колектив і талановите студентство коледжу
в 2017 році докладуть достатньо зусиль для підтримання
високого статусу Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка серед інших навчальних закладів України!
Сподіваюся, що 2017 виправдає наші з вами
надії, принесе тепло, затишок і довгоочікуваний добробут у родини. Подаруймо ж найдорожче, найцінніше, що
ми маємо, – любов і тепло сердець, увагу і турботу близьким! Хай збудеться все те найпотаємніше, що кожен з
нас вважає блакитною мрією! І не тільки в прийдешньому році, але і завжди нехай з вами будуть пліч-о-пліч йти
справжня подруга і коханий чоловік! Бажаю всім любові
та турботи близьких людей, посмішок друзів і постійності ділових партнерів.
Попереду ще багато справ. І хай ми в ці дні
стали старшими ще на один рік, але не нам з вами дано
знати те, що чекає попереду. Сподіваймось, що кожен
буде одухотворений і освячений Божою благодаттю Різдва Христового, до якої ми прилучаємося у ці неповторні
дні.
Віншую вас добрим здоров’ям, душевною рівновагою та бадьорістю, вірними друзями, мудрими колегами. Бажаю щасливого і благополучного майбуття нашому колективу та родинному колу кожного!
Щастя вам і вашим родинам і Господнього
Благословення на многії і благії літа! Нехай 2017 рік
буде мирним!
Директор коледжу
Ольга Щербак

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
Свято наближається,
Скоро Новий рік.

Чудеса трапляються
Часто в цій порі.
Морозно на вулиці,
Все укутав сніг.
Щільно зорі туляться,
Наче уві сні.

Всім на світі радісно:
Дітям, вчителям.

То – дива трапляються,
То – дарує нам.
Подарунків кошики,
Затишна зима.
До столів запрошує
Нас така пора…
Анна-Марія Здерчук, 59 Ю
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ТРАДИЦІЇ СВЯТА МИКОЛАЯ
Українці з давніх часів вважають Миколая святим заступником простого люду (до речі, його ім’я в перекладі з грецької означає «перемога народу»), особливо несправедливо скривджених. А ще
він опікується подорожуючими та моряками. У нас цього святого
називають «скоропомічним» — адже він завжди спішить на допомогу потребуючим.
Свято Миколая – це перше зимове свято в плеяді новорічних святкувань. В давнину на Миколая укладалися договори і угоди,
бо всі були впевнені, що в цей святий день ніхто не зважиться на
обман. А ще зі свята Миколая в українських містах починали працювати ярмарки, де встановлювалася ціна на хліб і борошно. Люди вважають, якщо в переддень свята загадати бажання, то є велика імовірність, що воно збудеться. Ще одне вірування стверджує, що свято
Миколая – останній день в році, коли
варто розрахуватись з усіма боргами. Тож
гарно підготуйтесь до свята.
З приходом на українські землі радянської влади Святий Миколай, як і
всі інші релігійні символи, був витіснений. Згідно з постановою ЦК КПРС від
1937 року на заміну йому прийшов Дід
Мороз, який дарував подарунки на Новий
рік. На Західній Україні, натомість, ця
традиція збереглася.
У Києві перше офіційне свято
Миколая було влаштоване 19 грудня 1990
року для 700 хлопчиків і дівчаток — сиріт та дітей із багатодітних
сімей. Через рік, 19 грудня 1991 року, стараннями Всеукраїнського
православного братства, на гроші, зібрані Товариством святого
Андрія Первозваного у США, дитячі свята Миколая проведені вже у
20 містах України.
Сьогодні
українська
резиденція
Святого
Миколая знаходиться у Карпатах. У Національному природному парку
“Гуцульщина”, навіть є садиба Святого Миколая, куди кожен може
приїхати на екскурсію.
Вважається, що перші згадки про Миколая, як і традиції
святкування, розповсюдились по світу завдяки німцям. Візантійська
принцеса Феофано, дружина германського князя Оттона ІІ, розповіла
місцевим жителям про святого і вже в ХІ столітті Європа знала про
його добрі справи і ще добріше серце. Цікаво, що хоч Миколай і був
греком, його вшановують і православні, і католики, і, навіть, мусульмани та язичники.
В Україні день Миколая став виключно дитячим святом в
ХІХ столітті, коли в Галичині почало розвиватись шкільництво. І все

зводилось не лише до подарунків. Діти старанно готувались до
свята: вчили пісеньки та віршики, проводили конкурси та змагання.
У ті часи український Миколай мав золоті сани з білими кіньми, до
будинку заходив через двері, а подарунки ховав під подушку (якщо
вони там поміщались). Традиції майже не змінились і до сьогодні.
Загалом, у багатьох країнах цей день не надто відрізняється
– подарунки дітям приносять усюди і завжди це робить Миколай (як
би його не називали)…
Діти в Нідерландах, готуючись до свята, чистять своє взуття і розставляють його перед каміном, димарем або дверима. Нідерландські подаруночки супроводжуються віршиками, які, начебто,
написав сам Миколай. Серед традиційних дарунків малюкам: вершкові льодяники різних форм, шоколадні ініціали дитини, поросятка з
марципану та інші солодощі. Деколи дітлахи кладуть трохи сіна в
черевички для помічника Миколая – Амеріго. За тутешніми віруваннями, святий приїздить сюди з теплої Іспанії морем, а потім пересідає
на білосніжного коня.
Польські дітлахи до свята вішають повсюди чисті білі панчішки (або черевички). Миколай сюди приходить в одязі єпископа із
золотим посохом.
В деяких країнах різняться також "методи" покарання неслухняних дітлахів: десь замість різки дарують вуглинку чи картоплинку, камінчик або жменьку попелу…
Святого Миколая можна вважати прадідом і Діда Мороза, і
Санта Клауса, адже на основі його древнього образу з`явились ці
казкові персонажі. Тож, повертаючись до витоків, ми повинні віддати
перевагу не американським чи радянським символам, а давнім світовим, й у тому числі українським, традиціям. Адже саме Отець Миколай як особистість втілює найкращі людські якості. Він відзначився
чистотою життя, за яку мав від Бога дар чудотворення, а також милосердям і благодійністю.
Встановлюючи свято, богослови закликали людей пам’ятати саме про ту взірцеву чистоту й щедру доброчинність, брати їх за
приклад. Миколай, оцінюючи поведінку дітей, вчить їх бути порядними, чесними і слухняними, милосердними, безкорисливими, щедрими та допомагати іншим.
Оксана Коптюх

2017 — РІК ВОГНЯНОГО ПІВНЯ
Дві тисячі сімнадцятий рік за східним календарем буде роком Вогняного Півня. Ця стихія і буйна вдача символу 2017
року принесуть чимало несподіванок всім
знакам зодіаку.
Двадцять восьмого січня 2017 року
Червона Вогняна Мавпочка радісно помахає
нам лапкою на прощання і передасть правління Вогняному Півневі.
Якщо на початку свого року Півень
буде поводитись відносно спокійно, оглядаючись і прибираючи володіння після завзятої
Мавпи, то вже навесні господар буде впевнено розмахувати яскравими крилами і почне
дивувати нас своєю непередбачуваністю і
приємними сюрпризами.
Головне — в рік ексцентричного
Півня ставитися по-філософськи до будьяких змін у житті. Людям, які не звикли лінуватися, Півень допоможе в кар'єрному зрості
— їх буквально засиплять вигідними і спокусливими пропозиціями. Але поспішати в
2017 році не потрібно, краще ретельно вибирати серед всіх привабливих і яскравих пропозицій одну єдину, яка виявиться надійною
для вас.

У рік Вогняного Півня схвалюється
будь-яка робота, а вже якщо вона пов'язана з
творчістю, то, як кажуть, вам і карти в руки.
Якщо ви спробуєте себе в абсолютно новій діяльності, то фортуна разом з Півнем потурбуються про вас.
Фінансова ситуація в цей рік буде
радувати стабільністю — розбагатіти і полетіти на місяць навряд чи вдасться, але на хліб
з маслом, та й, мабуть, із ікрою, ви завжди
заробите. Адже Півень знайде зернятко або
черв'ячка в будь-якому місці та й вам підкаже, де знайти вигідний підробіток.
Півень з повагою ставиться до всіх
знаків зодіаку, сваритися йому немає сенсу.
Якщо ви народжені в його рік, то можете
повністю розслабитися — півнячих боїв за
місце під сонцем не буде. Ви всього досягнете без особливих зусиль, і він принесе вам у
дзьобі багато смачненького.

Анастасія Шуміліна
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НОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК НТФ «СПОКУСА»
Виставково-ярмаркова діяльність є однією з
найдинамічніших сфер розвитку економічної галузі, оскільки вона
відіграє важливу роль у пропаганді передових технологій та нових
видів продукції і тим самим допомагає швидкому засвоєнню найновіших знань. Саме тому ярмаркові заходи займають особливе місце в
практичному навчанні студентів економічного відділення нашого
навчального закладу.

Восьмого грудня на базі Модельного навчального центру
коледжу проходив щорічний внутрішній ярмарок навчальнотренувальної фірми «Спокуса», під час якого студенти та учні мали
можливість показати свої знання та закріпити навички, що здобули
на практичних заняттях в Модельному навчальному центрі та уроках
виробничого навчання в туристичній фірмі.
Студенти економічного відділення презентували обраний
товар відомих виробників (“Карамельна майстерня”, “Kinder”,
“M&M’s”, “Nesquik”, “Economix”), а учні — агенти з організації
туризму, пропонували туристичні послуги. У демонстрації товарів на
стендах взяли участь студенти економічного відділення «Комерційна
діяльність» (групи 44 КД, 45 КД) та учні структурного підрозділу
робітничих професій «Агент з організації туризму. Адміністратор» (групи 15 АТ, 16 АТ).
У цьому році, крім усних презентацій товару на стендах,
гості, викладачі та всі присутні мали можливість переглянути
комп’ютерні презентації, що підготували учасники ярмарку. Також
були запропоновані нові цікаві розіграші та вікторини, і на всіх стендах проводилась дегустація товару.
Ярмарок був присвячений новорічним святам. Тому для
дегустації обрано традиційні українські страви: борщ, кутю, вареники, млинці, пироги, які учні готували власноруч. Учасники використали українські національні костюми та новорічну святкову символіку для оформлення стендів.

Для оцінювання роботи студентів та учнів було обране
журі, яке працювало протягом проведення ярмарку. До нього входили заступник директора з навчально-методичної роботи Зайцева
Олена Олександрівна, виконавчий директор «Централь» Бондарев
Микола Миколайович, голова циклової комісії загальноекономічних
та профільно-орієнтовних економічних дисциплін Яровий Ігор Миколайович, майстер виробничого навчання Чернова Людмила Юріївна, старший майстер Янковський Роман Леонідович, голова студентського парламенту Клименко Маргарита. Педагогами були розроблені номінації і критерії оцінювання роботи студентів та учнів.
За результатами ярмарку, визначено переможців в номінаціях: «За професійне оформлення стенду», «За кращий ярмарковий
каталог», «За друковану рекламу», «За демонстрацію комп’ютерної
презентації», «За дотримання учасниками фірмового стилю» , «За креативний підхід у виконанні роботи», які нагороджені грамотами.

Для участі у Всеукраїнському ярмарку навчальнотренувальних фірм рекомендовані наступні студенти:
1. Вчерашній Владислав, гр. 45 КД 2/9;
2. Гайдак Ангеліна,
гр. 45 КД 2/9;
3. Боднар Ганна,
гр. 45 КД 2/9;
4. Дубовецька Юлія,
гр. 44 КД 3/9;
5. Труба Марія,
гр. 44 КД 3/9;
6. Галаніна Юлія,
гр.16 АТ 2/9.
Переможці цьогорічного ярмарку представлятимуть
НТФ «Спокуса» на Всеукраїнському ярмарку. Тож побажаємо їм
успіхів та перемоги!
Підготовкою студентів та учнів до ярмарку керували Пальчевська Тетяна Георгіївна, Шатохіна Ірина Олегівна, Казимир Яна
Валеріївна.

Тетяна Пальчевська
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ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ НЕСЕ
Рак
Цей рік буде непростим. З перших днів наступного року Ракові потрібно почати нове життя, позбувшись руйнівних думок.

Козеріг
Козероги будуть активними і це
допоможе їм завжди бути першими. Не
варто звертати уваги на плітки та заздрість. Спокій і впевненість у власному
успіху – ось те, що потрібно цьому знаку.

Лев
До Левів Півень ставиться з
повагою. Тому у 2017 році цей знак
матиме не одну можливість для творчості. Все, що потрібно для досягнення
задуманого – це відкинути лінь і взятися до роботи.

Водолій
Як і в минулому році, радість
і удача будуть супроводжувати Водоліїв, щедро обдаровуючи їх за поступливість і працьовитість. Початок року
стане для них особливим.

Діва
Дві тисячі сімнадцятий рік
гарантує цьому знакові зодіаку появу
міцних партнерських союзів. Рік Півня
вплине як на ділові відносини, так і на
особисте життя. Варто відкинути всі
сумніви.

Риби
Дві тисячі сімнадцятий рік стане
для Риб роком небувалих змін. У думках
будуть народжуватися нові плани, ідеї,
задуми та проекти. Приємні сюрпризи і
несподівані знайомства допоможуть Рибам у кар'єрному зростанні.

Терези
Як в особистому житті, так і у
професійній діяльності все складатиметься добре, якщо вони не ставитимуть
на перший план емоції.

Овен
В новому році Овнів чекає
кар'єрне зростання, потрібно лише бути
активним і не пливти за течією.

Скорпіон
Рік Півня для Скорпіонів буде
часом справжніх змін, які зроблять їх
щасливими. Люди, які народилися під
цим знаком, мають скласти чіткий план
дій і неухильно слідувати йому.

Телець
Найважливішим для Тільців
стане початок року. Саме тоді потрібно
ставити конкретні цілі, щоб досягти їх.
Цей рік буде нагадувати гойдалку. Але
Тільці швидко повернуть рівновагу.
Близнюки
Вже з перших днів нового року
Близнюкам треба ретельно переглянути
свої особисті відносини. Емоції будуть
переповнювати Близнюків, підштовхуючи до рішучих дій.

Стрілець
У Стрільців буде безліч можливостей. Потрібно лише зосередитися на
головному і не розпорошуватися на дрібниці.

ВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВ
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