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ВІТАЮ З ДНЕМ СТУДЕНТА
Шановні студенти Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка, вітаю
вас із Днем студента! Ви живете у період глобальних
політичних та економічних змін не тільки в Україні,
але у цілому світі. І сьогодні на вас чекає багато небезпек. У такий нестабільний час легко збитися з дороги,
адже так хочеться гарного життя, швидко звикаєш до
сучасних новинок та технологій. Природнім є те, що
молода людина, як губка, вбирає у себе все те, що її
оточує. Але пам’ятайте, що на перше місце завжди
потрібно ставити духовні цінності, культуру та мораль.
Майбутнє нашого народу і нашої держави залежить від
вашого правильного вибору.
Ви є щасливими, бо можете навчатися. Я дуже хочу, щоб кожен з вас обов’язково пам’ятав, що
така можливість вам дана завдяки тим, хто стоїть на
захисті наших кордонів на Сході України та боронить
нашу державу.
Шановні наші хлопці та дівчата, гордіться
собою, плідно використовуйте кожну вільну хвилинку,
ведіть здоровий спосіб життя, будьте емоційно стримані та шануйте себе й інших!
Ми, батьки та викладачі, покладаємо на вас
великі надії та сподівання. Вірю, що виправдаєте їх.
Дерзайте, творіть, розвивайте свій потенціал людинилідера, оптиміста, провідника, бо лише так можна не
загубитися у цьому шаленому світі.
Люблю вас і поважаю.
Ольга Щербак

СТУДЕНТ – ЦЕ НАЙЩАСЛИВІШИЙ НАРОД...
Студентство – це не просто черговий період
Студент – це найщасливіший народ…
на шляху до дорослого життя, який потрібно пережити
І жити він не може без пригод,
та забути. Зовсім ні, це пора усвідомлення улюбленої
Яких на кожного з горою вистачає…
справи та пошук власного місця у такому великому
світі.
Ось несподівано вже сесія чекає.
Ми, студенти, іноді не відчуваємо важливості
набуття знань. Хтось не звертає уваги та пливе за
течією, а деякі щодня, крихта за крихтою, формують
Предметів треба скласти – просто тьма,
свій світогляд та ставлять перед собою неймовірні цілі.
І покажи, що ти провчився недарма.
Так важливо, будучи студентом, кожному з
А лекції усі такі важкі,
нас отримувати знання, набувати навичок та
професійних компетентностей, щоб достойно предстаІ з ними проминають кращі дні.
вити себе на ринку праці. Адже робити те, що
подобається, і приносити користь суспільству – важлива частина нашого життя.
Хоч без науки – кожен добре знає,
Варто мати і не втрачати цей вогонь бажання
Людей достойних просто не буває.
вчитися, активно займатися саморозвитком та насолодТож я спішу усіх нас привітати
жуватися кожним днем студентського життя. Адже
воно швидко промайне і залишить лише спогади. І
Із нашим Днем, веселим гарним святом!
саме від нас залежить, чи будуть ці спогади позитивниНадія Соломко, група 2 ОПЗ ми.
Вероніка Коваль, група 17 АТ

“В колективі,

через колектив,
для колективу”
А.С . МАКАРЕНКО
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“ЗІРКОВИЙ ОЛІМП” – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Тринадцятого листопада 2018 року в коледжі відбувся
щорічний конкурс “Зірковий олімп”, в якому брали участь групи
першого року навчання: 67 Ю 1/9, 68 Ю/2, 49 М 1/9, 2 ОПЗ 1/9.
За підсумками конкурсу учасники посіли призові місця у наступних номінаціях:

Авторський вірш
I місце – “Вони говоритимуть”, Терещук Оксана, група
67 Ю 1/9; II місце – “Татові”, Свєчкарьова Анастасія, група 67 Ю
1/9 та вірш “Про кохання”, Форостовець Андрій, група 2 ОПЗ
1/9; III місце – “Пісня студента”, Красова Анастасія група 49 М
1/9.

Оцінювало конкурсантів журі у складі заступника директора Кондратьєвої Валентини Павлівни, завідуючих відділеннями Бєлоусько Алли Михайлівни, Чистової Ніни Олександрівни,
Іванчука Володимира Михайловича, старшого майстра Янковсього Романа Леонідовича. До складу журі також входили практичний психолог Яковенко Людмила Володимирівна, керівник вокального гуртка Бахарєва Лілія Валерівна, студенткастаршокурсниця Клименко Маргарита та випускниця коледжу
Кобизька Анастасія.

Усі учасники “Зіркового олімпу” були нагороджені дипломами та призами. Отримали грамоти і куратори: Сазонова Світлана, Муляр Влада, Мамченко Марія (група 65 Ю 2/9); Сідєльнікова Ірина, Скиба Анастасія, Гуторчук Олена, Ягельська Аліна
(група 64 Ю/3); Борущак Богдана, Степаненко Анна, Гандзюк
Ангеліна, Блажевич Олексій, Федчишин Артем, Садовнік Антон
(група 48 М 2/9). Пройшовши складний шлях від учасників до
кураторів, студенти-старшокурсники змогли використати свій
минулорічний досвід та підготувати першокурсників до конкурсу.

Драматургічна майстерність
I місце – сценка “Знайомство з батьками”, група 67 Ю
1/9; II місце – сценка “Маркер Шоу” група 49 М 1/9, III місце –
сценка “Екзамен з історії”, група 68 Ю/2.
Танець
I місце – “Танець з ліхтарями”, група 67 Ю 1/9; II місце
– танець “Вечір української родини”, група 49 М 1/9; III місце –
танець “Turn down for what”, група 2 ОПЗ 1/9.
Вокальний жанр
I місце – пісня “Плакала” (з репертуару гурту
“KAZKA”), група 49 М 1/9; II місце – пісня “Тримай” (з репертуару Христини Соловій), група 68 Ю/2; III місце – пісня
“Смайлик”, група 67 Ю 1/9.

Наостанок хотілося б подякувати всім організаторам та
учасникам “Зіркового олімпу”, які своєю невтомною працею
довели, що в житті можна досягти будь-яких висот, потрібно
лише цього прагнути. Бажаю всім учасникам художньої самодіяльності творчої наснаги та енергії для нових звершень!
Валентина Кондратьєва
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Учні групи 17 АТ 3/9 разом з викладачем М. С. Лозовою
мали нагоду зануритись у таємничу атмосферу мистецтва, отримати незабутні відчуття краси і свята, насолоджуючись переглядом
балету «Лускунчик» у Національній опері України.

Мова – важливий чинник, основа розвитку держави і духовна гарантія його майбутнього. Всебічна підтримка державності
мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток – почесна місія
кожного громадянина України.
З 5 по 9 листопада 2018 року в Київському професійнопедагогічному коледжі імені Антона Макаренка проходив Тиждень
циклової комісії філологічних дисциплін. Відкривав Тиждень І
етап Всеукраїнської олімпіади з української мови, в якому взяли
участь студенти І-ІІ курсів, що показали високий рівень знань з
різних розділів мовознавства. Цьогоріч переможцями стали: Мамченко Марія (група 65 Ю 2/9) – ІІІ місце, Близнюкова Софія (група
68 Ю 2/9) – ІІІ місце, Василенко Олеся (група 67 Ю 1/9) – ІІІ місце.
Протягом Тижня проводились різні заходи, що засвідчили
незаперечні таланти та здібності учнів і студентів коледжу. Цікаву
та корисну інформацію подали у черговому номері газети «Ну що
б, здавалося, слова…» члени Гуртка любителів українського слова
під керівництвом М. С. Лозової. Завзято проявили творчість та
креативність не лише в оформленні, а й у змістовому наповненні
учасники Конкурсу стіннівок, присвячених Дню української писемності та мови. Кращими визнані стіннівки Ніколаєвської Вікторії
(група 65 Ю 2/9), Бойко Валентини (група 67 Ю 1/9). Свої мистецькі здібності продемонстрували Шпильова Яна (група 65 Ю 2/9),
Шашкова Євгенія (група 17 АТ 3/9), які стали переможцями в номінації «Кращий малюнок, присвячений Дню української писемності та мови». Студенти коледжу показали свої акторські та декламаторські здібності в Конкурсі читців віршів українських поетів,
переможцями якого стали Василенко Олеся (група 67 Ю 1/9) – І
місце, Коваль Вероніка (група 17 АТ 3/9) – ІІ місце. Крім того, юна
поетеса Василенко Олеся (група 67 Ю 1/9) прочитала свій вірш
«Моє слово про мову».

Вже втретє у рамках Тижня відбулась Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», в якій взяли участь студенти «Економікоправовового» відділення під чітким керівництвом усіх викладачівчленів комісії. Юні дослідники виявили науковий підхід до висвітлення проблем культури української мови та мовлення, обрали
цікаві теми, ретельно підготувалися.

Дев’яте листопада – визначна дата в історії українського
народу. Незалежна Україна вшановує Преподобного Нестора Літописця, відзначає День української писемності та мови. Це одне з
тих свят, коли кожен має нагоду відчути себе частинкою свого
народу з його героїчною історією, багатою культурою і прекрасною, Богом дарованою, мовою. Саме цього дня учні, студенти та
весь педагогічний колектив коледжу долучились до масштабного
національного флешмобу «XVIIІ Всеукраїнський радіодиктант
національної єдності», створили власний осередок диктанту й написали його всією коледжанською родиною. Цьогоріч офіційне
гасло радіодиктанту – #пишеморазом – підкреслює основну мету –
єднання навколо мови.
Валентина Броннікова
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СЕМІНАР З ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПОКРИТТІВ
характеризується впровадженням компетентнісного підходу до
змісту навчання, який в свою чергу, підкреслює його практикоорієнтованість. Були представлені конкретні приклади діяльності
освітніх програм у закладі освіти, що обумовлені суворою
необхідністю правил, які диктує ринок праці – здобуття професії
«Укладальник підлогових покриттів» з подальшим отриманням
диплому державного зразка як гарантії працевлаштування в Україні та за її межами.

У Київському професійно-педагогічному коледжі
імені Антона Макаренка 24-25 жовтня відбувся семінар на тему:
«Технології захисту дерев’яних підлогових покриттів за допомогою лаків та масел Pallman». Організаторами заходу виступили:
Ольга Щербак (директор коледжу), Юрій Батьків (директор ТОВ
"СМП-Україна"), Борис Шульман (директор з експорту в країни
СНД концерну UZINUTZAG) та Хайнріх Гаіер (технік компанії
Pallmann), Німеччина.
Участь у семінарі взяли понад 80 слухачів, які позиціонують свою професійну діяльність у напрямку укладання підлогових покриттів та їх спеціалізованого обслуговування, зокрема,
викладачі, майстри виробничого навчання та учні коледжу спеціальності "Укладальник підлогових покриттів", представники компаній України.
Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Демонстрацію практичної роботи проводив Хайнріх Гаіер,
технік компанії Pallmann (Німеччина).

Робота семінару була розпочата з вступного слова
директора коледжу Щербак Ольги Іванівни та виступу на тему:
"Освітні програми у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка та необхідність здобуття професії
«Укладальник підлогових покриттів»". Зокрема, директор наголосила на тому, що сучасний етап розвитку системи освіти України
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
e - mail: college@kppk.com.ua
web-site: kppk.com.ua

Естафету доповідача було передано Юрію Батькову,
директору ТОВ "СМП-Україна" та Хайнріху Гаіеру, техніку компанії Pallmann (Німеччина). Вони презентували завод Pallmann
(структурний підрозділ UZINUtz Group) та нову генерацію плоскошліфувальних машин для паркету: Pallmann Spider та Pallmann
Gecko Star 2.0. Учасники семінару обговорили такі теми, як створення брашованої структури для існуючого паркету, шпаклювання широких паркетних швів за допомогою Pallmann Pall-XFiller,
створення оригінальних кольорів деревини на новому та
існуючому паркеті за допомогою ґрунтовки Pallmann Pall-X 333.

Відмінною рисою семінару, що пройшов в дружній
атмосфері, був активний діалог у вигляді запитань-відповідей,
ілюстрований показом практичних вправ з націленим використанням матеріалів компанії Pallmann (Німеччина). І як наслідок –
можливість імплементувати нові знання у власну професійну
діяльність. З цією метою учасники семінару отримали корисні
друковані матеріали та електронні ресурси з надією на плідну
співпрацю у майбутньому.
Микола Колос
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