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ВІТАЮ З ДНЕМ СТУДЕНТА
Шановна
молоде,
сьогодні вам випав
великий
виклик,
адже ви живете в
період реформування держави, у час її
переходу на
міжнародні
освітні
стандарти. Нашій
державі для цього
потрібні високоосвічені й талановиті
фахівці.
Самою
історією вам відведено одне з найвідповідальніших
місць у процесі творення та розбудови незалежної
України. Як заявив Президент України, держава робить усе, аби попри російську військову агресію забезпечити кожному українцю доступ до якісної
освіти. ―Зараз, в процесі всебічної модернізації вітчизняної вищої школи, для вас відкривається безліч
нових можливостей, які ви маєте використати з
метою подальшого вдосконалення‖,– заявив Петро
Порошенко.
Дорогі студенти, залученість до процесу
перетворень – індикатор того, що вам не байдуже, де і
як ви живете. Зараз важливою є активна життєва
позиція як викладача, так і студента: ми не повинні

чекати, поки хтось нас про щось запитає, а маємо
проявляти ініціативу та говорити і діяти першими.
Я цілком підтримую вас у всіх починаннях, які мають
на меті вдосконалити процес навчання у коледжі,
покращити благоустрій та умови проживання в
студентському гуртожитку. Завжди із задоволенням
спілкуюся з молоддю, яка пропонує нові корисні та
цікаві ідеї.
Сьогодні, з нагоди Міжнародного дня
студента, щиро дякую вам за успіхи у навчанні,
креативність у позааудиторній роботі: участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, роботу в студентському самоврядуванні, кураторство першокурсників
під час проведення заходів художньої самодіяльності
та все те, що зроблено і робиться вами зараз на благо
зміцнення незалежності нашої держави і нашого навчального закладу.
Бажаю усім працівникам нашого коледжу
зберегти молодість душі, радість творчості і закоханість у життя. А студентам бажаю успішно здати
прийдешню сесію і нехай успіх та удача супроводжують вас в усьому. Впевнена, дорогі студенти, що ваш
високий інтелектуальний потенціал, потяг до знань і
віра в себе, допоможуть закласти міцні підвалини
майбутніх професійних і життєвих перемог!
З любов’ю та повагою
директор коледжу

“В колективі,
через колектив,
для колективу‖
А.С. МАКАРЕНКО

У номері:
1

Святкування
Дня студента

Ольга Щербак

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СТУДЕНТА
День студента у коледжі розпочався зі святково прибраного фойє та газети-вітання. Урочисту
атмосферу було продовжено на концерті. Особливо
запам’ятався День студента першокурсникам, адже
під час концерту заступник директора Валентина
Павлівна Кондратьєва, як голова журі, оголосила
підсумки конкурсу «Зірковий олімп», що проходив
13 листопада.

Вітаю з Днем
студента
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Святкування
Дня студента
(продовження)
Тиждень
філологічних
дисциплін

Музичнопоетичні
пекторалі
День пам'яті
жертв
Голодомору

Зачитавши наказ «Про підсумки конкурсу»,
Валентина Павлівна Кондратьєва разом із соціальним психологом Людмилою Володимирівною Яковенко, запросили усіх учасників «Зіркового олімпу»
піднятися на сцену. Слід зазначити, що у конкурсі
брали участь студенти ―Економіко-правового відділення‖: гр. 64 Ю, гр. 65 Ю, гр. 66 Ю, гр.48 М; учні
відділення робітничих професій:18 АТ, 17 КОФ.
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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СТУДЕНТА (ПРОДОВЖЕННЯ)
Переможці та учасники конкурсу були нагороджені
дипломами, а студенти-куратори – грамотами. Усі учасники
конкурсу отримали солодощі. Ті студенти, номери яких посіли
перші місця, а ними стали: сценка Театр тіней «Повір у диво» (група 65Ю), танець «Народні гуляння» (група 48М), пісня
«Калина» (група 65Ю), – мали змогу виступити зі своїми номерами на святковому концерті. Тож вітаємо першокурсників із їхнім
першим «Зірковим олімпом»!

Обов’язки голови кураторів виконувала студентка
четвертого курсу економіко-правового відділення Анастасія
Кобизька. Слід зазначити, що формування навичок кураторства
старшокурсниками у студентів першого курсу, в нашому
навчальному закладі вже стало традицією.

Вітали студентів під час концерту і організатори свята:
керівник вокального гуртка Ліля Валеріївна Бахарєва та керівник
гуртка патріотичного виховання Олександр Володимирович
Баланик.

Підготовкою та проведенням конкурсу «Зірковий
олімп» та святкового концерту з нагоди Дня студента займалися
організатор культмасової роботи Марія Степанівна Лозова,
Підготовкою та проведенням конкурсу займалися керівник вокального гуртка Ліля Валеріївна Бахарєва та керівник
студенти-куратори старших курсів. Для більшості з них цей на- гуртка патріотичного виховання – Олександр Володимирович
вчальний рік є останнім. Приємно, що набутий досвід роботи у Баланик.
художній самодіяльності вони передають молодому поколінню.
Марія Лозова
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ТИЖДЕНЬ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Як встановлено і перевірено педагогічною наукою, розвиток особистості – безперервний. Становлення студента та учня
відбувається не тільки на лекціях, семінарах, практичних заняттях,
а й у позаурочний час в атмосфері вільного спілкування, праці та
дозвілля. При цьому різні форми позааудиторної та самостійної
роботи дають змогу врахувати індивідуальні особливості
студентів, учнів їхні мотиви, пізнавальні та професійні інтереси,
освітні потреби, схильності. Одним із традиційних видів такої
роботи, що традиційно проводиться у коледжі, є тижні циклових
комісій.

нти і педагогічні працівники коледжу мали можливість поринути у
чарівний світ українського слова та поповнити свій словниковий
запас власне українською лексикою.
У рамках Тижня викладачами комісії В.Б. Бронніковою,
Н.О. Чистовою, М.С. Лозовою., О.М. Коптюх було проведено
конкурс стіннівок, присвячених Нестору Літописцю, письменникам-ювілярам. Учні та студенти завзято проявили творчість та
креативність не лише в оформленні, а й у змістовому наповненні
своїх робіт. Кращими визнані стіннівки Вертелецької Анастасії
і Кириллової Катерини (група 64 Ю 2/9); Гуторчук Олени і
Скиби Анастасії (група 64 Ю 2/9); Мамченко Марії і Шкварок Ігоря (група 65 Ю 1/9).

З 9 по 15 листопада в Київському професійнопедагогічному коледжі імені Антона Макаренка проводився
Тиждень циклової комісії філологічних дисциплін, який був
налаштований на сприяння піднесенню престижу української мови
серед молодого покоління, вихованню почуття гордості за свій
Серед учнів та студентів коледжу
під чуйним
народ.
керівництвом усіх членів комісії був проведений конкурс авторських віршів та творчих робіт «Моє слово про мову», мета якого –
розвинути творчі здібності та виявити обдаровану молодь. Переможцями визнано студенток: Цехмейструк Аліну (група 66 Ю 1/9) – в
номінації «Кращий авторський вірш про мову»; Шпильову Яну (група
65 Ю 1/9) – в номінації «Кращий малюнок, присвячений Дню української писемності та мови».
Учні та студенти коледжу разом з викладачами та
майстрами виробничого навчання мали нагоду зануритись у
таємничу атмосферу мистецтва, насолоджуючись переглядом
вистави «Лісова пісня» у Київському академічному театрі юного
глядача на Липках.
Протягом Тижня викладачі комісії організували показ
короткометражних фільмів, присвячених Дню української
писемності та мови, Нестору Літописцю.
Викладач М.С. Лозова разом з членами Гуртка любителів
українського слова презентувала черговий номер газети «Ну що б,
Дев’ятого листопада, в День української писемності та здавалося, слова...».
мови, відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови
На завершення Тижня відбулась ІІ Студентська науковосеред учнів та студентів І, ІІ курсів коледжу, у якій взяли участь практична конференція «Актуальні проблеми культури української
кращі знавці української мови, які показали високий рівень знань з мови і мовлення», в якій взяли участь студенти «Економіко–
різних розділів мовознавства. Переможцями олімпіади стали: правового відділення» та учні структурного підрозділу з підготовМамченко Марія (група 65 Ю 1/9) – ІІ місце, Федіско Марія (група ки робітничих кадрів під науковим керівництвом усіх викладачів
62 Ю 2/9) – ІІ місце, Близнюкова Софія (група 65 Ю 1/9) – ІІІ членів комісії. Студенти та учні виявили науковий підхід до промісце, Панчошна Каріна (група 62 Ю 2/9) – ІІІ місце.
блем культури української мови та мовлення, обрали цікаві теми,
Окрім цього, 9 листопада весь педагогічний колектив уже ретельно підготувалися.
вдруге долучився до акції «Всеукраїнський радіодиктант націонаПо завершенню конференції було підведено підсумки
льної єдності», було створено власний осередок диктанту й написа- Тижня:учасникам конференції було вручено сертифікати. Перемоли його всією коледжанською родиною! Цьогоріч гаслом радіодик- жці в номінаціях, а також найактивніші, найсумлінніші були наготанту було: «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». роджені призами, грамотами та дипломами. Вітаємо учасників та
З метою популяризації українського слова, підняття прес- переможців! Бажаємо творчих злетів та успіхів у подальшій наукотижу української мови викладач Броннікова В.Б. організувала во-дослідній та творчій роботі!
акцію «Прикрась життя українською!». Цілий тиждень учні, студеОксана Коптюх
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МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНІ ПЕКТОРАЛІ
У вівторок, 21 листопада 2017 року, у коледжі співробітниками бібліотеки, було проведено поетичний вечір «Музичнопоетичні пекторалі осені», де студенти змогли в котрий раз
показати свої таланти у написанні та декларуванні віршів.
Захід видався дуже душевним, адже кожний твір був
виконаний авторами у супроводі музики. Та й не просто записів
музики, а справжньої живої музики, у виконанні студентки групи
59 Ю Клименко Маргарита.

Увесь поетичний захід було умовно поділено на три
блоки: лірика, філософія та патріотизм. До організації та участі
заходу залучилося багато студентів нашого коледжу: Кириченко
Олександр, Паламарчук Олександра, Здерчук Анна-Марія (група
59 Ю), Гуріч Вікторія (група 57 Ю), Пащенко Михайло, Федчишин Артем, Голік Дар’я (група 48 М), Цехмейструк Аліна (група
66 Ю), Мулик Руслан, Пасіка Катерина, Гречка Моніка, Скиба
Анастасія, Рекіда Іоан, Зелінська Анна (група 64 Ю), Романенко
Анастасія (група 18 АТ).

На захід було запрошено членів Національної спілки
письменників України: колишнього студента нашого коледжу, а
тепер вже відомого поета Хмельовського Олександра, а також
поетесу Лілію Золотоношу. Вони читали свої вірші та коментували виступи юних авторів. Відому пісню «Горобина ніч» на вірш
Лілії Золотоноші виконала студентка групи 57 Ю Кобизька
Анастасія.
Серед виступаючих поетами був відзначений Вадим
Мельник, студент групи 21 ПІТ, за чудове виконання своєї
авторської пісні хлопець нагороджений призом – авторською
книгою Лілії Золотоноші «Тепер або ніколи».
Дуже приємно, що студенти коледжу були і є такими
творчими і талановитими, а ми вдячні їм за те, що дозволили нам
зазирнути до їхнього світу, адже як казала Ліна Костенко:
«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до
душі».
Валентина Матвієнко,
Вікторія Гуріч,
студентка гр. 57 Ю

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом
українського народу законодавчо закріплено Законом України
―Про Голодомор 1932-1933 років в Україні‖, ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року.
Цей День щорічно відзначається в Україні в четверту
суботу листопада. Через насильницьке вилучення продовольства,
блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої
голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії щодо
незгодних тоталітарна система створила для українців життєво
несприятливі умови, що були розраховані на їх фізичне
знищення.
В Україні є давній звичай – у день пам’яті про померлу
людину запалюють свічку. Цей вогник символізує нашу скорботу
і пам’ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників.
Студентський парламент коледжу за підтримки адміністрації та пам’яті жертв Голодомору, в коледжі було проведено демонстрапри допомозі старшого майстра Р.Л. Янковського і завідуючої цію відеоряду про акт геноциду українського народу та запалено
бібліотекою Т.І. Александрової долучився до проведення заходів свічку пам’яті.
щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору: напередодні, 24
Людмила Яковенко
листопада 2017 року, студенти відвідали меморіальний комплекс
Київський професійно-педагогічний коледж імені
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