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Вище, швидше, 
сильніше! 
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Шановні колеги, студенти та співробіт-
ники Київського професійно-педагогічного 
фахового коледжу імені Антона Макаренка! 
 Ще один рік залишається в минулому. Чима-
ло змін відбулось за 2021 рік як в Україні, так і в 
нашому закладі освіти.  На виконання наказів 
Міністерства освіти і науки України №285 від 
24.02.2020р. «Про перейменування Київського 
професійно-педагогічного коледжу імені Антона 
Макаренка» та № 496 від 05.05. 2021р. «Про за-
твердження Статуту Київського професійно-
педагогічного фахового коледжу імені Антона 
Макаренка» наказом коледжу від 12.10.2021р.     
№ 177д  наш заклад освіти перейменовано на  
Київський професійно-педагогічний фаховий  
коледж імені Антона Макаренка.  
 Впродовж року ми змінювалися на краще. 
Успішно працювали у непростих умовах —  бра-
ли участь у розробці Стандарту фахової           
передвищої освіти зі спеціальності                                              
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),                                                           
у міських методичних об’єднаннях, були залучені 
як проктори для проведення Єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 
281«Публічне управління та адміністрування», 
брали участь  в науково-практичних конференці-
ях, семінарах, тренінгах, проводили курси підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників  
України, проводили тижні дисциплін, культурно-
виховні заходи, організовували предметні олімпі-
ади, спортивні змагання, конкурси.  
 Викладачі, співробітники  коледжу та студе-
нти були відзначені подяками, грамотами,       

сертифікатами та грошовими винагородами за 
плідну працю та успіхи у навчанні. Ми долали 
труднощі і, відчуваючи  підтримку одні одних, 
завжди виходили переможцями.  Наш згуртова-
ний, дружний колектив давно став єдиним цілим. 
Вірю, що все заплановане здійсниться, і ми успі-
шно завершимо цей навчальний рік, подолавши 
перепони та труднощі на шляху до мети.  
 У наступному 2022 році нас чекають нові 
завдання, в першу чергу пов’язані з акредитацією 
спеціальності «Облік і оподаткування». Я твердо 
переконана, що з цими завданнями ми  впорає-
мось.  
 Нехай же і прийдешній рік продовжить всі 
наші добрі починання, стане успішним, щасли-
вим, красивим. Нехай будуть здорові наші близь-
кі та рідні. Для кожної людини Новорічні та    
Різдвяні свята зігріті домашнім теплом, затишком 
та радісною атмосферою.  Щиро вітаю всю      
велику коледжанську родину, ваші сім’ї з Новим 
роком та Різдвом Христовим! Дорогі викладачі, 
співробітники коледжу, студенти бажаю вам   
міцного здоров’я, творчого натхнення, нових зве-
ршень та вагомих здобутків  в прийдешньому 
році!  

 Наснаги до праці, сумлінності в роботі на 
благо України! Миру, злагоди та благополуччя у 
Новому році! 

 Христос рождається! Славімо Його! 

 

Директор  коледжу Ольга ЩЕРБАК  
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20 вересня в День студентського спорту, у коледжі відбулося 
урочисте відтворення церемонії відкриття Олімпійських ігор.  

Честь винести запалений факел було доручено викладачеві 
Коваленку Олександру Івановичу, естафету вогню прийняв голо-
ва трудового колективу — Янковський Роман Леонідович. Клятву 
від імені суддів виголосив заслужений викладач  Шовтюк Олек-

сандр Григорович.  
Почесне винесення прапора 
було доручено студенткам 
економіко-правового відді-
лення  Литвиненко Марії  та 
Ткачевській Вероніці. Клят-
ву учасника змагань зачиту-
вав студент групи 51М3/9 — 
Толочин Максим.  
 З метою виховання осо-
бистої свідомості студентів, 
любові до руху та спорту, 
пропагування здорового 
способу життя, розвитку 
морально-вольових якостей, 
удосконалення рухових  
якостей, розвитку самодис-
ципліни, дружньої взаємодії 
та поваги до суперника, 
виховання цілеспрямованос-
ті та самоаналізу з 4 по 13 
жовтня 2021 року в коледжі 
проводився Тиждень фізич-
ної культури.  У рамках Ти-

жня були проведені наступні 
заходи: спортивний челендж 
серед студентів першого курсу 
«На старт»; спортивний челен-
дж серед студентів других 
курсів «Вище»; спортивний 
челендж серед студентів третіх 
курсів «Швидше»; спортивний 
челендж серед студентів віко-
вої категорій старші за 18 ро-
ків «Сильніше»; спортивний 
челендж серед викладачів ко-
леджу «Тримаю планку»;    
змагання з настільного тенісу; 
змагання з шахів та шашок.  

  Тиждень розпочався  че-
леджами,  у яких взяли  участь 
як студенти, так і викладачі. 
Студентський челендж    було 
об’єднано назвою «Вище, шви-
дше, сильніше!».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У ньому учасники виконували низку спортивних вправ та 
передавали виклики одні одним.  

Викладачі також проявили велику активність, взявши участь 
у челеджі «Тримаю планку». 

За результатами проведення Тижня фізичної культури Нака-
зом директора «Про підбиття підсумків  Тижня фізичної культу-
ри» було нагороджено: дипломом за зайняте I місце у змаганнях з 
настільного тенісу: Ульянова Юрія, студента групи 54 М 1/9 
(викладач  Коссе К.Г.); дипломом за зайняте II місце у змаганнях 
з настільного тенісу: Гайового Дмитра, студента групи 5 БЮ1
(викладач Слюсар В.В.); дипломом за зайняте III місце у змаган-
нях з настільного тенісу: Черниша Максима, студента групи 72 Ю 
1/9 (викладач Коссе К.Г.). 

Оголошено подяки за участь у змаганнях з шахів та шашок: 
Євтушок Катерині, студентці групи 37 БМ2; Сорокіну Максиму, 
студенту групи 38 БМ1; Гайовому Дмитру, студенту групи 5 БЮ1
(викладач Слюсар В.В.); Никипорцю Максиму, студенту групи 54 
М 1/9; Асланову Емілю, студенту групи 69 Ю 3/9; Медведьову 
Давиду, студенту групи 25 ЦТ1 (викладач Коссе К.Г.); Романенко 
Василині, студентці групи 24 ЦТ2 (викладач Шовтюк О.Г.).  

 
Бажаємо викладачам фізичного виховання і надалі проводи-

ти подальшу організаційну, методичну та виховну роботу з     
метою впровадження нових форм, методів і технологій навчання, 
впровадження передового досвіду організації освітнього процесу, 
активізації та залучення студентів і викладачів до здорового    
способу життя, та виховання здорової, гармонійно розвинутої 
особистості. 

 Вітаємо наших учасників  та переможців із прийдешнім 
Новим роком та Різдвяними святами  і нехай спортивна естафета 
у коледжі продовжується! 

 Катерина КОССЕ 

 

 

ВИЩЕ, ШВИДШЕ, СИЛЬНІШЕ! 



ДЯКУЄМО ЗА 50 РОКІВ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ 

Сьогодні хочемо розповісти про людину, чий стаж роботи у 
коледжі сягає пів сотні років. Викладач фізичного виховання, 
Шовтюк Олександр Григорович, народився 15 липня 1941 року у 
селі Короченки, Чуднівського району, Житомирської області, в 

сім’ї колгоспників. Можна тільки    
здогадуватися, яким було його дитинс-
тво,  що припало на воєнні та післяво-
єнні роки. Але Олександр Григорович 
не любить скаржитися та не розпові-
дає, яким був час навчання у школі 
(1948 — 1959) та навчання у Житомир-
ському ТУ №1(1960-1962), де здобував 
кілька будівельних професій 
(штукатура, плиточника, каменщика).  
 Державі потрібні були будівель-
ники, і з 1962р. до 1970 р. Шовтюк 
Олександр Григорович працював  в 
управлінні будівництва урядових буди-
нків міста Києва. З 1965р. до 1970р. 
навчався у Київському інституті фізич-

ної культури на вечірньому відділенні. По закінченні інституту,  з 
вересня 1970 р. до січня 1971р.,  Олександр Григорович  працю-
вав  інструктором ЛФК у Київському міському лікувально-
фізкультурному диспансері, де отримав практичний досвід робо-
ти із лікувальної фізкультури. 

27 січня 1971 року — це дата, з якої починається трудовий 
стаж Шовтюка Олександра Григоровича у нашому закладі освіти! 
Понад 50 років Олександр Григорович працює на посаді виклада-
ча фізичного виховання першої категорії.  

За період роботи Олександр Григорович нагороджений:  
Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України, 

1999р.; медаллю «В памьять 1500–летия Киева», 1982р.; медаллю 
«Ветеран труда», 1986р; Почесною грамотою коледжу з нагоди 
70-річчя від дня народження, 2011р.; Подякою Шевченківської 
РДА з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, 2012р.; 
Грамотою та грошовою премією з нагоди 75-річчя з дня наро-
дження, 2016р.; Подякою Ради директорів за призові місця студе-
нтів, 2017р.; Подякою Департаменту освіти і науки України до  
75-річчя коледжу, 2019 р.; Почесною грамотою коледжу з нагоди 
80-річчя від дня народження, 2021рік. Подяки і нагороди числен-
ні, а сьогодні Олександра Григоровича  щиро вітають  викладачі, 
студенти та весь наш колектив з ювілеєм. Це людина-патріот з 
активною громадянською позицією, відповідальністю за форму-
вання свідомості здобувачів освіти, людина життєлюбна, не бай-
дужа, молода душею. 

У різні роки викладач сумлінно виконував і обов’язки клас-
ного керівника навчальних груп. Випускники  тепло згадують 
Олександра Григоровича під час зустрічей випускників, підтри-
мують з ним зв’язки та разом відзначають різні події, серед яких 
було і 40-річчя випуску однієї із груп.. 

Олександр Григорович багато мандрував. Був у Польщі, 
Австрії, Німеччині, Франції, Італії, Скандинавських країнах.   
Побував у великих європейських містах, де відвідав культурно-
мистецькі локації.  

Він і зараз відвідує театри, музеї, інші культурні місця    Киє-
ва. Має багато друзів в усіх куточках України та за її межами.  

Серед його хобі — вирощування рослин, квітів. Він створив 
власний ландшафтний дизайн на дачі та постійно проводить озе-
ленення території нашого коледжу. Можливо кожен викладач 
може похвалитися квітами із його саду, на якому він працює, бо 
переконаний, що фізична праця та робота не тільки зберігає здо-
ров’я, а і є сенсом життя. 

Багато років  Олександр Григорович був керівником спорти-
вних секцій з волейболу, футболу, настільного тенісу, шахів. Йо-
го вихованці багато разів брали участь   у спортивних змаганнях  
серед студентів закладів освіти міста Києва та займали призові 
місця.13 вересня 2021 року, з нагоди відзначення Дня фізичної 
культури і спорту, а також за результатами проведення Спартакі-
ади серед регіональних збірних команд державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування голова Шевченківської 
райдержадміністрації Олег Гаряга відзначив подяками спортсме-
нів та фахівців.  

За високі досягнення у професійній діяльності, активну підт-
римку розвитку фізкультурно-спортивного руху, фізичної культу-
ри та спорту в Шевченківському районі Шовтюку Олександру 
Григоровичу оголошено подяку від голови Шевченківської рай-
держадміністрації. 

Валентина  КОНДРАТЬЄВА 
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ГУРТОЖИТОК — НАШ ДІМ 
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Виховна робота в гуртожитку – це невід’ємна складова в 
процесі виховання  студентів нашого коледжу і продовжує ту 
мету, що поставлена в основу концепції виховної роботи —
виховання суб’єкта громадянського суспільства, формування 
відповідальності особистості за своє майбутнє. 

Налагодження комфортного життя у гуртожитку залежить 
багато в чому від злагодженої роботи  студентської ради гурто-
житку. 

Двадцятого жовтня 2021 року  відбулися вибори студентсь-
кої ради самоврядування гуртожитку коледжу на 2021/2022 н.р., 
які проходили у змішаному форматі: шляхом таємного го-
лосвання та в режимі онлайн.  

За підсумками голосування до нового складу студентської 
ради самоврядування гуртожитку на 2021/2022н.р. увійшли сту-
денти, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. Студе-
нтську раду гуртожитку очолюють: голова — Шпирна Надія 
(студентка групи 11хт-2), заступник голови — Смик Дмитро 
( студент групи 5БЮ-1), секретар — Євтушок  Катерина ( студе-
нтка групи 37БМ-1).Членами студентської ради є: Уршанов Да-
нило ( студент групи 49БП-1 ), Білик Марина  ( студентка групи 
67Ю-4/9 ). 

Студентська  рада самоврядування гуртожитку  є складовою 
частиною парламенту коледжу. Головним завданням студентсь-
кого самоврядування в студентському гуртожитку є: 

організація побуту студентів, підтримання належно-
го санітарного стану  в кімнатах, холат та на поверхах; 

контроль за дотриманням студентами Правил внутрі-
шнього розпорядку; 

дбайливе ставлення до зберігання і підтримання в 
належному стані приміщень, санітарно-технічного та електрич-
ного обладнання; 

організація відпочинку та дозвілля студентів; прове-
дення разом із адміністрацією культурно-масових заходів, фізку-
льтурно-масової роботи; пропаганда здорового способу життя. 

 Залучення студентів до здорового способу життя відбува-
ється через лекції, бесіди. Студентська рада  проводить культур-
но-естетичні заходи, запланувала низку тематичних вечорів. 
Заходи проходять з урахуванням епідеміологічної ситуації в 
країні.  З метою правового та морального виховання постійно 
ведеться  робота з дотримання студентами правил та обов’язків 
мешканцями гуртожитку. До Дня українського козацтва були 
проведені змагання серед мешканців гуртожитку із шахматів та 
шахів. Постійно ведуться індивідуальні виховні бесіди зі студен-
тами. Проведено виховні бесіди «Ввічливість і такт», «Почни з 
себе», «Крадіжка —  це злочин, який карається законом». 

Для проведення лекції про морально-психологічні відноси-
ни серед молоді у соціумі була запрошена викладач коледжу, 
практичний психолог Л.В. Яковенко. 

Систематично проходять рейди спільно з членами ради са-
моврядування для перевірки санітарного стану кімнат, майна, 
що  сприяють  покращенню умов проживання.  

 Студенти провели захід, присвячений  Дню всесвітньої 
боротьби зі СНІДом, випустили стінгазету, приурочену до цього 
дня.  

До свята Миколая разом зі студентською радою гуртожитку 
оформлений вітальний новорічний куточок. Дорогі члени студе-
нтської ради! Ми бажаємо вам міцного здоров’я, сил та натхнен-
ня виконати усі взяті на себе зобов’язання! Нехай ніколи не ви-
черпується ваша цілеспрямованість, відкритість, порядність, 
толерантність, прагнення прийти на допомогу усім, хто її потре-
бує.  

Ми   вітаємо всіх студентів, вихователів, викладачів із при-
йдешніми Новорічними святами і бажаємо усім  успіхів, на-
тхнення і великих досягнень!  

Валентина   Рагнєва 


