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ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 2018
Цього року викладачі востаннє ставили вам
свої автографи у студентських заліковках. Ставили
лише «добре», «відмінно», «зараховано», бо я певна,
що вони розуміли, як від їхнього «зарах» чи
«незарах» залежить ваша Людська доля. А ЛЮДСЬКЕ взагалі не можна виміряти балами. Те, що ви
отримали під час навчання, взагалі не вимірюване.
Байдуже, за якою шкалою: 5-ти, 12-ти чи 100бальною. Жоден викладач не зможе виміряти ніякими
балами ті відчайдушно гарячі іскри у ваших юних
очах, які я побачила, коли першого вересня ви прийшли до нашого коледжу і були тут з нами усі ці роки. Ви прийшли, бо прагнули отримати обрану вами
професію, прагнули від нас чогось дізнатися і навчитися. Якщо ви чогось і чекали, то це точно – не
«зарах» чи «незарах». Тепер я в цьому твердо переконана: у коледжі вас навчили не тільки основ вашої
професії, але й навчили бути щирими, самостійними,
відповідальними, чуйними; навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, сумлінно ставитися до знань, тобто дали основу того, без чого неможливо стати Людиною!

Ми, викладачі, дуже прагнули, щоб ви стали
не тільки дипломованими фахівцями, а, найперше,
ЛЮДЬМИ. Кожного року, проводжаючи вас, я це
розумію дедалі більше, думаю, що й ви це зрозумієте
і дедалі більше відчуватимете внутрішній дискомфорт, коли, отримавши диплом кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи бакалавра, зрозумієте, що навчання у нашому коледжі завершене. Але
нехай це вас не засмучує, пам’ятайте, дорогі випускники, що все життя людини, до останньої години —
це суцільне навчання.
Я бажаю вам завжди з теплотою згадувати
наш коледж, студентські роки, друзів, яких ви знайшли тут, і, звичайно ж, класних керівників, завідуючих
відділеннями, викладачів, які дали вам такий важливий поштовх у життя, вклавши найцінніше і найпотрібніше. Бажаю вам не розгубити все це, а примножувати, виховувати в собі найкращі людські якості. Я бажаю вам стати гарними працівниками з обраної вами
професії, обійти всі незгоди, перешкоди і отримати ті
блага, яких ви прагнете зараз, адже від цього залежить ваше майбутнє. Ви – майбутнє нашої України,
люди, від яких залежить, якою стане наша держава.
Вірю, що ви будете гідними послідовниками трудових традицій, започаткованих вашими батьками, зміцните добру славу рідної землі. Особлива відповідальність лежить на вас, молоді колеги-освітяни! Ви
приходите на зміну нам, і від того, яку позицію ви
оберете, буде залежати освіченість майбутнього покоління та гідне життя всього суспільства.
Пам`ятайте, випускники, що коледж чекає
на вас, тут завжди підтримають і допоможуть! У наступному році наш заклад освіти святкуватиме свій
75-літній ювілей. Щороку в останню суботу травня до
стін рідної альма-матер з’їжджаються, злітаються,
відкладаючи всі справи, випускники різних поколінь.
Всіх їх об’єднує одне – студентські роки, студентська
дружба. І сьогодні я запрошую приєднатися до наших
випускників усіх вас, кого проводжаємо цього року у
вільний політ. Летіть, ви варті цього польоту! Хай він
буде високим і яскравим – таким яскравим, як ваші
осяйні усмішки й запальні іскри у ваших молодих
очах, які не гаснуть. Нехай щастить у всьому!
Ми любимо вас та завжди чекаємо!
Ольга Щербак

ГІМН НАШОГО КОЛЕДЖУ
Гімн
Київського
професійно – педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка
Слова Олександра Хмельовського
Музика Віктора Манзюка
В роки повоєнні ти важко зростав,
Майстрів готував для народу.
Ти їх для країни в труді гартував,
Дух творчості дав і свободу.

Приспів:
Літа хай летять журавлино у вирій,
А ти нас веди повсякчас до мети.
Живи ти, наш коледж, в довірі і вірі,
Нам сонцем життєві шляхи освіти.
В столиці ти коледж такий лиш один,
Свій погляд в майбутнє кидаєш.
До звершень високих щоденно іди,
Хай доля твоя розквітає!

“В колективі,
через колектив,
для колективу”
А.С. МАКАРЕНКО
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ХV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЯРМАРОК НТФ
Однією із складових практичного навчання за діючою
технологією підготовки маркетологів є обов’язкове проведення
національних ярмарків навчально-тренувальних фірм (НТФ) та
прийняття участі у міжнародних ярмарках. Під час відвідування
подібних заходів, студенти розвивають креативні, комунікативні
та підприємницькі здібності та набувають безцінного досвіду.
У цьому році ХV Всеукраїнський ярмарок НТФ проходив 21-23 травня у місті Львові. Організатором заходу був Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Метою заходу було вдосконалення організації
підготовки фахівців для підприємницької діяльності, вивчення
особливостей партнерства на внутрішньому ринку.

Учасниками цьогорічного ярмарку були десять навчальних закладів з різних регіонів України, зокрема: Волинський
коледж Національного університету харчових технологій,
Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму
Національного університету харчових технологій, Львівський
професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного
сервісу, Чорноморський морський коледж Одеського Національного морського університету, Вище професійне училище № 25
міста Хмельницький, Ізмаїльське вище професійне училище
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного, Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Чернігівське вище професійне
училище» та Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка.
Напередодні проведення заходу для студентів навчально
-тренувальних фірм організаторами було заплановано цікавий
квест під назвою «Львівське сафарі», під час проходження якого
всі учасники мали нагоду познайомитись один з одним та краще
пізнати місто Львів.
Проведенню ярмарку передував процес підготовки
стендів та оформлення робочого місця. Цього року НТФ
«Спокуса» взяла на озброєння тематику польоту: кольорові паперові літачки, створення фотозони у вигляді повітряної кулі, стилізовані подарункові бокси. Була представлена Концепція стенда –
запуск нової послуги «ТУРИ ПО КИЄВУ». На всі питання щодо
продукції наш екіпаж – у складі студентів Борущак Богдани, Степаненко Анни (група 48 М), Гайдак Ангеліни, Вчерашнього Владислава (група 45КД) та учнів Волосян Анастасії, Олійник Лідії
(група 17АТ) – міг дати вичерпну відповідь. Коледж представляли і викладачі Казимир Яна Валеріївна, Шатохіна Ірина Олегівна
та Пальчевська Татяна Георгіївна.

Фірма «Спокуса» підготувала безліч розіграшів та приємних подарунків для учасників ярмарку. Наприклад, знижка на
всю продукцію в розмірі 20% на честь 20-річчя Асоціації навчально-тренувальних фірм «ЦЕНТРАЛЬ»; солодкий бонус для замовників, сума рахунку яких складає більше 2000 грн; акційні
пропозиції з екскурсіями Києвом; розіграш подарунків, під час
якого учасники повинні були вхопити свій щасливий літачок.
Поділилися досвідом під час роботи ярмарку майстер
виробничого навчання Казимир Яна Валеріївна – вона провела
майстер-клас для учасників ярмарку на тему: «Як бюджетно і
цікаво подорожувати».
Таким чином, кожен учасник ХV Всеукраїнського
ярмарку навчально-тренувальних фірм мав змогу відчути себе
справжнім комерсантом, який повинен подбати як про зовнішню
привабливість стенду, так і про контакт із потенційними покупцями. Учасники ретельно і відповідально готувалися до ярмарку,
тому й змогли достойно представити наш освітній заклад та отримати заслужені нагороди: за активну участь у підготовці та проведенні XV Всеукраїнського ярмарку НТФ, за презентацію товару, ярмарковий стенд, найефективнішу маркетингову компанію
та професійний каталог, співпрацю з національними виробниками та найкращого комерсанта.
Завдяки подібним заходам молодь має змогу не тільки
виявити себе, але й усвідомити головне, що формує їх як особистість – це прагнення до вдосконалення. Адже, пізнаючи світ і
розширюючи кругозір, молоді люди пізнають себе!
Викладачі та студенти висловлюють щирі слова вдячності організаторам ярмарку, та окремо директору нашого коледджу Щербак Ользі Іванівні, за те, що мають можливість попрактикуватись у своїй спеціальності та унаочнити набуті під час
навчання теоретичні знання.
Тетяна Пальчевська
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ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ
року. Цікаво, що разом із ним також працював і одногрупник
Володимира Євгеновича – Требашков Іван Максимович.
Фішкою цьогорічної зустрічі з випускниками була
група 1978 року випуску, яка святкувала 40-літній ювілей. З цієї
нагоди гості завітали до коледжу в однакових футболках з логотипом навчального закладу, що їх випустив та написом «40 років з
дня випуску». Випускники ділилися спогадами про те, як у одній
кімнаті в гуртожитку жило по 19 студентів, але дружбу між одногрупниками рідко де можна побачити – група збирається кожного
року, хоч і розкидало життя: кого на Черкащину, кого у Харків, а
дехто навіть і з Москви приїжджає. І цього року випускники дружно прибули на зустріч, вже пенсіонери, але дуже веселі, життєрадісні, у гарній фізичній формі. З теплотою ювіляри згадували
заняття фізичної культури з викладачем Шовтюком Олександром
Григоровичем, якому дякували за правильне спортивне виховання,
і на згадку про зустріч презентували викладачеві іменну чашку.
Не обійшлося і без спогадів зі студентського життя: згадували про збирання картоплі у селі Красилівка, пісні під гітару,
щире коло товаришів. Пригадали й класного керівника В.А. Мазур,
адже такі люди рідко зустрічаються – викладач була справедливою, організовувала для своїх вихованців різні заходи. Тож і не
дивно, що все життя двоє із випускників групи – Уманець Євген
Олександрович та Патюк Степан Петрович – пропрацювали майстрами виробничого навчання.
Цевон Марія Миколаївна та Лисак Віталій Олексійович
прийшли на навчання вже після училища. Навчалися в одній групі,
а після закінчення освітнього закладу – одружилися. За хресного
для свого первістка взяли одногрупника. Як згадує Марія Миколаївна, група була згуртована: спільно святкували дні народження,
проводили відпочинок в Карпатах. Цікаво, що у групі було всього
6 дівчат, а хлопців аж 15! Марія Михайлівна пригадує:
– Навчали нас добре, якісно, не порівняти з інститутом.
Практику проходили влітку на заводі, тому знання та навички залишилися на все життя.
Віталій Олексійович сьогодні працює майстром виробничого навчання у Міжрегіональному центрі професійно-технічної
освіти автомобільного транспорту та будівельної організації, а
Марія Миколаївна – завгоспом у готельно-ресторанній сфері.
Випускник 1962 року
Випускники 1998 року Цевон
Нарешті, наймолодші випускники (група 45Б), які дуже
Янкович Володимир ЄвгеноМарія Миколаївна та
душевно нагадали про себе викладачам. показавши сценки із коливич
Лисак Віталій Олексійович
шнього навчання та привітавши класного керівника. Юнаки та
дівчата запевнили присутніх у тому, що роки навчання у коледжі
Вже другий рік поспіль наша газета цікавиться життям були найкращими в їхньому житті
Продовженя стор. 4
випускників у звичному та зрозумілому форматі – через інтерв’ю.
Спілкуємося як з молоддю, так і з старшим поколінням, бо саме
вони є носіями цікавої інформації з недалекого минулого.
Ділився спогадами випускник 1962 року, Янкович Володимир Євгенович, який лише у 2018 році вийшов на заслужений
відпочинок, а до того весь час працював на заводі імені Артема.
Початком своєї майбутньої кар’єри вважає захист диплома. Його
рецензентом був начальник конструкторського відділу заводу імені
Артема Н.Г. Купрін, який одразу ж прийняв молодого спеціаліста
на завод техніком, де випускник Київського індустріального
технікуму (таку назву тоді мав наш навчальний заклад) працював 2
роки у секретній групі.
Роки навчання Володимир Євгенович згадує з теплотою.
Вважає, що перша альма-матер дала йому все – і загальний розвиток, і ґрунтовні знання: після навчання в технікумі дуже легко було
вступати у вищі навчальні заклади, зокрема до КПІ, який Володимир Євгенович закінчив із відзнакою, отримавши спеціальність
інженер-механік. Після отримання довгоочікуваного диплома на
заводі сказали: «Будеш працювати технологом!», – з гордістю пригадує Володимир Євгенович. А через два роки наш випускник вже
став начальником технічного бюро і залишився ним аж до 2000
Як і кожного року, зустріч випускників минулих років
розпочалася у фойє, де під час реєстрації кожному прибулому гостеві було вручено емблему свята – дзвіночок із роком випуску.
Цього року на зустріч прибуло аж 106 випускників, найстарший
святкував 60-й рік випуску.
Пожвавив спогади святковий концерт, підготовлений
викладачами та студентами. Зі сцени пролунав новостворений гімн
коледжу. Присутніх вітала директор коледжу, доктор педагогічних
наук, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник
освіти України, нагороджена орденом Княгині Ольги третього
ступеня, медалями Костянтин Ушинський, Антон Макаренко, Григорій Сковорода – Ольга Іванівна Щербак, яка доклала чимало
зусиль для становлення нашого закладу освіти. Колишні випускники зі сцени ділилися спогадами. Вітання лунали від дипломанта
міського фестивалю «Історія моєї країни в нотах», вокальнохореографічного гурту «Чиста вода», який виконав пісні «Два
перстені» та «Пісня буде поміж нас» (слова та музика Володимира
Івасюка); керівника вокального гуртка, Лілії Валеріївни Бахарєвої
та викладача Олександра Володимировича Баланика. Після концерту випускники змогли продовжити живе спілкування із викладачами та одні з одними.
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ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ
Випускники групи 45Б
також подякували всьому педаВипускниці 2013 року( група 45 Б)
гогічному колективу за роки
Зозуля Ольга Григорівна та Потопальнавчання та відпочинок, провеська Аліна Олександрівна, класний
дені в стінах коледжу. Група
керівник Щепіло Ольга Василівна
справді була дружньою, студенти брали участь у художній
самодіяльності, часто займали
призові місця на міських конкурсах художньої самодіяльАліна Потопальська продовжує
ності, — пригадує культорганізатор Марія Лозова. Запам’яталися колишнім студентам і за- навчання заочно в Академії обліку і аудиту та працює в кредитняття, проведені Валентиною Іванівною Оверченко, отримані під ному відділі відділення Приват-банку. Ольга Зозуля (відмінниця
в коледжі) суміщає дві посади: адміністратора та бухгалтера.
час занять знання знадобилися їм у майбутній діяльності.
Хочеться закінчити розповідь про цих чудових випускників словами їхнього класного керівника, яка привітала своїх
колишніх студентів математичним побажанням: «Нехай їхня
заробітна платня зростає в геометричній прогресії!»
Перегорнуто ще одну сторінку зустрічі нашої спільноти.
Колектив навчального закладу свято береже традиції і вдячний
всім, хто завітав на зустріч зі своєю юністю, своєю альма-матер.
Адже попри всі негаразди, як найдорожчий скарб, пам'ять береже
чарівні теплі миті, коли вік і посада не мають значення, а всіх
об’єднує велике братство випускників Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка.
Шановні випускники! Ми чекаємо на ваші інтерв’ю
кожної останньої суботи травня. Приходьте, нам завжди радісно
разом з вами!
Оксана Коптюх

XII ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРШІСТЬ УКЛАДАЛЬНИКІВ ПАРКЕТУ
Представництво Акціонерного товариства «Uzin Utz
Akllengesellshaft (Федеративна Республіка Німеччина) у Республіці Білорусь спільно з «Європейською асоціацією сприяння освіті паркетників і спеціалістів з укладання підлоги» (EUFA P+F
Bamberg Germany) з 24 по 26 травня проводили конкурс «XII
Європейська першість укладальників паркету», що проходив у Мінському державному
професійному коледжі будівництва №12. У конкурсі брали
14 учасників, які представляли такі країни як: Литва,
Чехія, Німеччина, Італія,
Румунія, Польща, Росія, Білорусія та Україна.
Представляли коледж майстер
виробничого навчання Олександр Іванович Коваленко та студент
Барановський Анатолій. Перед конкурсантами було поставлене
завдання – виготовити паркетний
щит з дотриманням усіх правил
роботи на машинах, правил технології розмітки, охорони праці та
організації робочого місця, попередньо розрахувавши паркет.
Конкурс проходив упродовж
трьох днів. У перший день учасники отримали завдання, яке
потребувало розрахунку витратКиївський 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
e - mail: college@kppk.com.ua
web-site: kppk.com.ua

них матеріалів та підготовки машин й інструментів до змагань.
Протягом другого дня учасники укладали паркет за поданим
малюнком. А третього дня – шліфували та наносили масло на
паркетний щит, здавали роботи. Оцінювало роботу конкурсантів
Міжнародне Журі Чемпіонату у складі: Голови Представництва
«Uzin Utz AG» Івана Рака – організатора Чемпіонату Європи 2018
серед паркетників в Республіці Білорусь, Josef Heller – організатора XII European Championship of Parquet Layers 2018, викладача
Berufschule Neustadt Aisch з 30-річним досвідом, Dariusz Kozera –
голови асоціації паркетників Польщі, організатора Чемпіонату в
Познані – Lukasz Kenio – заступника голови правління асоціації
паркетників Польщі, Рудченка Юрія – преставника асоціації паркетчиків України та інших. За якістю виконаної роботи наш
Анатолій Барановський виборов 5 місце серед 14 претендентів.
Всі учасники отримали грамоти, майстри – подяки, пам’ятні
медалі і кубки.
Під час змагань представники різних країн спілкувались
між собою. Досвід, що отримують наші учні на конкурсах міжнародного рівня просто неоціненний для кар’єрного зростання
кожного з учасників. Хочеться
привітати учасників із нагородами та побажати успіхів у майбутньому професійному зростанні та гарного працевлаштування!
Олександр Коваленко
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