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ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ
У 2015 році указом Президента і в Україні
Своїм указом № 11244 від 29.03.2018 року
Президент України Петро Порошенко встановив 8 та було введено День пам'яті та примирення, який також
9 травня Днями пам'яті та примирення і перемоги відзначався 8 травня.
Таким чином Україна доєдналася до всього
над нацизмом.
світу у скорботі за жертвами Другої світової війни.
9 травня – день, коли Німеччина підписала
Акт про капітуляцію, відкоригований Сталіним.
Відповідно, в СРСР саме цей день оголосили Днем
Перемоги, цей день став державним святом Радянського Союзу, а пізніше деяких країн, що входили до
його складу. У СРСР 9 травня щорічно відзначалось з
формулюванням «на згадку про переможне завершення Великої вітчизняної війни радянського народу
проти німецько-фашистських загарбників». Від 1991
року, після ліквідації СРСР, День Перемоги відзначається на державному рівні в низці пострадянських
країн — Росії, Білорусі, Казахстані.
Цього року українці 73-й рік вшановують
День перемоги над нацизмом у Другій світо- пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. У
вій війні або День Перемоги було державним святом Київському професійно-педагогічному коледжі імені
в Україні, яке офіційно відзначалося 9 травня, почи- Антона Макаренка щорічно викладачі, студенти та
наючи з 2016-го року. Воно прийшло на заміну радян- учні з метою вшанування пам’яті за загиблими в роки
ському святу Дню Перемоги, яке відзначали в Україні Другої світової війни готують вечори-зустрічі, кондо 2015 року включно. Проте у багатьох країнах світу церти, перегляди фільмів про Другу світову війну.
відзначають День перемоги над нацизмом або День У цей день не забуваємо і про педагогічних
закінчення Другої світової війни в Європі 8 травня, бо працівників, дитинство яких припадало на цей складсаме в цей день було ратифіковано "Акт про беззасте- ний для країни час.
режну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини, підписаний начальником оперативного штабу
генерал-полковником Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца.
Восьмого травня 1945 року люди в багатьох
містах світу, вийшовши на вулиці — цілувалися,
танцювали, кричали, плакали. Адже для більшості
європейців 8 травня асоціюється з кінцем того жаху,
яким стала для всього світу Друга світова війна, хоча
попереду ще була битва за Окінаву, бомбардування
Хіросіми та Нагасакі і капітуляція Японії.
Щороку в усіх європейських країнах 8 травня проходять торжества. Великобританія у 2005 та
2010 роках урочисто святкувала 60-у і 65-у річниці
Перемоги. Для Франції, що була окупована, це свято
Тож у ці дні бажаємо всім , щоб ніколи не
неоднозначне, однак і тут його відзначають з великим
розмахом. У Чехії 8 травня – державне свято, День повторювались ці страшні події, щоб процвітав мир і
визволення. Тут організовують урочисті збори, ви- злагода у державі, толерантність на міжнародному
ставки старої військової техніки та ігрові рекон- рівні, залишалась незмінною територіальна цілісність
струкції деяких битв, а також покладають квіти до кожної країни.
Ми пам’ятаємо, що агресора зупинили спімогил загиблих.
Восьме травня святкується і в Німеччині – льними зусиллями всі держави Антигітлерівської
як "День звільнення від націонал-соціалізму і закін- коаліції. Той, хто захищає свою землю, завжди перечення Другої світової війни в Європі". Але досить магає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона є
запорукою неминучості нашої перемоги сьогодні.
скромно, без будь-якої помпезності, що природно.
Оксана Коптюх

“В колективі,
через колектив,
для колективу”
А.С. МАКАРЕНКО
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – КРИЛА В МАЙБУТНЄ
Серед вічних професій вчительська
посідає особливе місце: вона – початок усіх професій.
Змінюються умови і засоби виховання,
та незмінним залишається
головне призначення вчителя –
навчати людину бути Людиною.
І.Зязюн
Центр педагогічної майстерності імені академіка Івана
Зязюна в Київському професійно-педагогічному коледжі імені
Антона Макаренка діє з 2014 року. Головною метою його діяльності є вивчення та поширення педагогічного досвіду відомих й
шанованих вітчизняних і зарубіжних педагогів, істинних
майстрів своєї справи.
Педагогічна майстерність – це набір компетентностей
особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Хоча педагогічна
майстерність виявляється в діяльності, проте вона не зводиться стану та рекомендації щодо організації самостійної роботи, проведення консультацій задля підвищення якості навчання»),
лише до неї.
викладач М.С. Лозова («Формування професійних компетентностей на заняттях з української мови»), викладач А.А. Горбенко
(«Персональний сайт викладача – ефективний інструмент для
забезпечення якості навчання»), викладачі В.П. Бельченко,
Л.Ю. Чернова («На допомогу педагогам при укладанні методичних розробок, посібників, дидактичних матеріалів»). Провела
тренінг викладач-психолог Л.В. Яковенко («Методи подолання
стресових станів при підготовці викладача до атестації»).

Суть майстерності – в особистості вчителя, в його позиції, здатності виявляти творчу ініціативу на підставі втілення
власної системи цінностей.
Реалізуючи завдання Центру педагогічної майстерності,
в коледжі декілька років поспіль діє Школа педагогічної майстерності, у якій досвідчені педагоги проводять заняття та тренінги із
молодими колегами, ділячись своїми знаннями, практичними
навичками та вміннями.

Під час проведених занять молоді педагоги знайщли
практичні рекомендації для вирішення проблем, що розглядалися, отримали емоційний поштовх до мотивацій для саморозвитку
та самовдосконалення в професійній діяльності, дізналися про
нові методи взаємодії з батьками для створення позитивного
клімату в навчальній групі та для підготовки висококваліфікованих фахівців. Заняття в Школі сприяли розвитку професійних,
комунікативних та творчих компетентностей.
У тісній співпраці та взаємодії педагогів під час роботи
Школи педагогічної майстерності молоді педагоги пройшли чималий шлях у професійному становленні. Попереду учасників
очікують нові зустрічі, нові завдання, нові виклики сьогодення.
Долучаймося до подальшої роботи Школи педагогічної
майстерності та не забуваймо про високу мету діяльності педагоУ 2017-2018 навчальному році у Школі із доповідями га: навчати людину бути Людиною.
Тетяна Мар’єнко
виступили: кандидат педагогічних наук Е.М. Ковальчук
(«Особливості проведення та оформлення результатів психологопедагогічних досліджень»), викладач В.Б. Броннікова («Аналіз
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ІСТОРІЯ МОЄЇ УКРАЇНИ В НОТАХ
Вісімнадцятого квітня на базі Київського державного
коледжу туризму і готельного господарства проходив щорічний
огляд художньої самодіяльності «Історія моєї України в нотах», в
якому брали участь вісімнадцять ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
м. Києва.
Від нашого коледжу на огляд було представлено
вокально-хореографічний гурт «Чиста вода», який виконав дві
пісні на слова і музику українського поета і композитора Володимира Івасюка «Два перстені» та «Пісня поміж нас».

Керівник вокального гуртка Лілія Валеріївна Бахарєва,
солістка гурту — студентка четвертого курсу економіко-правового
відділення Кобизька Анастасія (гр. 57 Ю), студенти: Білецький
Олександр, Федчишин Артем, Борущак Богдана,
Мальована
Анна (гр. 48 М), Муляр Влада, Сазонова Світлана, Кантур Ярослав, Резанов Іван, (гр. 65 Ю), Царененко Тетяна (гр. 46 М) чудово
справилися із поставленим завданням, виконавши номери на високому професійному рівні. Це дозволить їм бути учасниками підсумкового гала-концерту, що відбудеться у травні.
Вітаємо учасників!
Марія Лозова

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ АГЕНТАМ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
Дватцять четвертого квітня 2018 року відбулися урочисті можливості, перед ними відкрилися нові шляхи, але кожен обере
заходи, присвячені випуску учнів групи 16 АТ-3/9 структурного свій. Сподіваємось, що набутий досвід, знання та вміння допомопідрозділу з підготовки робітничих кадрів (робітнича професія жуть їм.
За три роки навчання в коледжі учні стали доросліши«Агент з організації туризму. Адміністратор»).
ми, розумнішими, знайшли друзів і однодумців, з якими мріяли,
творили, досягали мети, долали перешкоди. Ця група була одна з
найкращих в коледжі, як у навчанні (у групі шість учнів отримали
дипломи з відзнакою), так і в громадському житті та художній
самодіяльності.
Слова вдячності класному керівнику та майстрам виробничого навчання пролунали від випускників та їх батьків, а для
випускників лунали пісні та слова привітання від учнів та студентів, учасників художньої самодіяльності, які підготували святковий концерт.
Ми говоримо: «До побачення!» Але сподіваємось на нову
зустріч з тими, хто планує продовжити навчання в коледжі, а також чекаємо всіх в останню суботу травня на зустріч із випускниками кожного року.
Роман Янковський

Схвильовані та радісні випускники-2018 зібралися в
актовій залі коледжу. Для вручення дипломів та привітання на
сцені були присутні: директор коледжу О.І. Щербак, заступник
директора з навчально-виховної роботи, член Державної
кваліфікаційної комісії В.П. Кондратьєва, заступник директора з
навчально-виробничої роботи А.М. Бєлоусько, старший майстер
структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів
Р.Л. Янковський, класний керівник групи 16АТ-3/9 О.М. Штапір,
майстри виробничого навчання І.О. Шатохіна, Я.В. Казимір,
викладачі коледжу, батьки, друзі випускників, учні та студенти.
Завершився черговий етап у житті кожного учня групи
16АТ-3/9 – здобуття першої професії та повної загальної середньої
освіти. Це сходинка, піднімаючись на яку, учні отримали нові
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ФЕСТИВАЛЬ ГУМОРУ

П’ятого квітня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбувся Фестиваль
гумору, що проводився відділом у справах сім’ї, молоді та
спорту Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації з метою консолідації зусиль зацікавлених органів
державної влади, громадських організацій та закладів вищої
освіти у розвитку молодіжного руху у м. Києві, створення умов
для творчого і духовного розвитку молоді, організації її змістовного дозвілля.
Членами журі були: Юлія Шевцова, начальник відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації, Влад Фісун, ведучий "Радіо Аристократи", діджей і журналіст, креативний директор найбільшого
фестивалю України "Atlas Weekend", Андрій Рябін, художникпостановник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, солістка, артистка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені
Григорія Верьовки Тетяна Пирогова.
У заході брали участь 4 команди:
1.Команда Першого Київського медичного коледжу під
назвою – «103»;

2. Команда Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою – «VIP-compani»;
3. Команда економічного коледжу Київського національно-економічного університету імені Вадима Гетьмана –
«М’ясорубка гумору»;
4. Команда Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка – «НашА Production».
Команду коледжу «НашА PRODUCTION» представляли
веселі та кмітливі студенти: Клименко Маргарита, Кириченко
Олександр (група 59 Ю), Холошо Богдан (група 60 Ю), Чечель
Олена (група 46 М), Цехмейструк Аліна (група 66 Ю).
Свято вдалося по-домашньому добрим, позитивним та
веселим. В справедливій грі переможцем стала команда Першого
Київського медичного коледжу – «103», яка була нагороджена
перехідним кубком, а команда нашого коледжу виборола почесне
третє місце. Всі команди отримали на згадку пам’ятні настільні
годинники.
Вітаємо команду з перемогою! Гарних сценаріїв, вдалих
номерів!
Людмила Яковенко

І ЗНОВУ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
П’ятого — шостого березня відбулись змагання з шахів
на першість серед закладів вищої освіти міста Києва на базі Коледжу геологорозвідувальних технологій. У змаганнях брали
участь 17 навчальних закладів вищої освіти. В цьому році вперше
наш навчальний заклад представляла жіноча команда у складі:
Євтушок Катерини (група 48 М), Бабенко Ніни (група 47 М),
Дубіченко Вікторії (група 47 М) та Сідєльнікової
Ірини
(група 64 Ю). Команда достойно зіграла і здобула ІІІ місце.
20-21 березня також відбулись змагання із волейболу,
що проходили в Київському коледжі будівництва, архітектури та
дизайну. Команда Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка була доволі сильна і складалась лише з
представниць жіночої статі — швидких та досвідчених: Олійник
Лідії, Волосян Анастасії, Хоменко Аліни (група 17 АТ), Затолюк
Вікторії (46 М), Кириллової Катерини та Кучеренко Ольги (група
62 Ю) і Лиходько Богдани (59 Ю). Приємно, що серед представлених команд від 45 навчальних закладів, наша команда здобула
почесне ІІІ місце.
Вітаємо дівчат із перемогою!
Олександр Григорович Шовтюк
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
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