Газета Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
№6. Червень 2015 р.

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИПУСКНИКАМИ
У останню суботу травня в коледжі вже
традиційно відбувається зустріч випускників минулих років. Приємно було бачити, як 29 травня цього року поважні люди,
що вже чогось досягнули у житті — освітяни і будівельники, викладачі й майстри
виробничого
навчання
у
системі
профтехосвіти, підприємці і кваліфіковані
виробничники — зберегли любов до своєї
Альма-Матер, до колишніх викладачів і
класних керівників, проявили почуття
студентської дружби.
Найстарішим аксакалам було по 82
роки! Це студенти 1955 року випуску.
Чоловіки вже давно на пенсії, але зберігають позитивну енергію і бадьорість. «Як
вам вдається бути такими жвавими?» запитую. «Треба продовжувати працювати, - відповідають - навіть на пенсії ми
займаємося спортом, працюємо на своїх
земельних ділянках».

В холі КППК імені Антона Макаренка
гості змогли переглянути виставку, яка
репрезентувала всі напрями і спеціальності навчання у коледжі, його матеріальну
базу, викладацький колектив.
Разом із зустріччю випускників, у
коледжі проведено День відкритих дверей
для майбутніх студентів та їх батьків.
Тому тут, поруч із посивілими ветеранами, можна було побачити зовсім юні
обличчя майбутніх коледжан. Біля кожного стенда гостей зустрічали кваліфіковані
і гостинні викладачі, майстри, студенти.
Від них можна було отримати фахову
консультацію з будь-якої спеціальності,
кожного аспекту навчання в нашому на-

вчальному закладі.
Також відбулася зустріч директора
коледжу, доктора педагогічних наук,
член–кореспондента НАПН України,
Ольги Іванівни Щербак, та заступника
директора
коледжу
з
навчальнометодичної роботи, Олени Олександрівни
Зайцевої, із абітурієнтами та їх батьками.
На зустрічі наші керівники розповіли про
сучасний стан справ у коледжі, представили здобутки і навчальні плани, відповіли на всі запитання майбутніх студентів
та їх батьків. Зокрема, розмова йшла про
умови вступу, матеріальну базу коледжу,
майбутні можливості працевлаштування
випускників,
міжнародну
співпрацю
наших освітян та інше.
Більш детальну інформацію надали
гостям керівники кафедр та структурних
підрозділів коледжу — старший майстер
Роман Леонідович Янковський, завідуючі
відділеннями (за профілем навчання)
Володимир Михайлович Іванчук та Алла
Михайлівна Бєлоусько, завідуюча юридичним відділенням, Ніна Олександрівна
Чистова, заввідділенням економіки та
підприємництва, Людмила Володимирівна Яковенко. Після зустрічі, вони поспілкувалися з майбутніми студентами в холі
коледжу та провели для них екскурсію
аудиторіями, майстернями, бібліотекою
та столовою.
На гостей, випускників та працівників
коледжу чекав святковий концерт в актовій залі. Одразу відзначу, що шоу вийшло
вдалим. Всі концертні номери виконані на
високому професійному рівні та отримали
схвальні відгуки і заслужені оплески. Тон
всьому шоу задали дві чарівні ведучі –
молоді викладачки юридичного відділення, Шевчук Вікторія Леонідівна та Шусть
Ганна Петрівна. Зокрема, вони порівняли
коледж із кораблем, який прямує крізь
час, попри всі житейські бурі, негаразди,
але завжди має чітке спрямування – надання знань і практичних навичок студентам.
Ольга Іванівна Щербак знайшла теплі,
сердечні слова вітання для випускників,
відмітила здобутки коледжу, який не пасе
задніх, зміцнює матеріальну базу, вихова-

нці перемагають на міських і республіканських конкурсах та олімпіадах.
Глядачі були приємно вражені виступом студента першого курсу Олега Гуревича, який зачарував своїми хітами
«Вчителька» і «Сім тисяч метрів». Його
творче зростання видно неозброєним
оком.
Зворушливо
виконав
пісню
«Мамина вишня» Андрій Трухан, Світлана Данилюк майстерно виконала пісні
«Духм’яна ніч» і «Це моя земля». Вікторія
Заблоцька презентувала патріотичну пісню «Це моя земля», а студенти гр.42КД
представили
публіці
чудовий
танок.
Під час проведення традиційного святкового концерту кожен із присутніх випускників мимоволі поринув в минуле, пригадав цікаві моменти зі студентського
життя. Деякі гості навіть поділилися своїми спогадами зі сцени. Хтось згадував
пляшки, які збирав і здавав перед стипен-

“В колективі,
через колектив,
для колективу”

А.С. МАКАРЕНКО

У номері:
1 Зустріч із випускниками

дією, а хтось — про добре оплачувані
практику і роботу на виробництві під час
навчання. Колишні студенти знайшли
слова любові і для Києва і для своїх викладачів, класних керівників, директорів,
адже завітали вони до коледжу з усіх
куточків України. А ще, була фотосесія на
пам’ять та веселі і щирі спогади у студентській їдальні.
Попри важкі часи, завантаженість
роботою, наші колишні випускники знайшли час і можливість взяти участь у традиційній зустрічі у стінах Альма-Матер
Шана їм за це і щира подяка.
І.В. Бредіхін.

2 Презентація навчальних посібників
3 Святкування Дня
Перемоги
4 Конкурс технічної
та художньої творчості
4 Перемога у міській
олімпіаді з інженерної графіки
4 Поетичне визнання
Анни-Марії
4 Вітаємо наших ювілярів!
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

За результатами участі педагогічних праців- Балущак Г. Ф., Мар’єнко Т. М., Хромей Г. В.
ників коледжу у роботі Міжнародного україн- Навички для кар’єри: Навч. посіб. / За наук. ред.
сько-канадського проекту “Навички для працев- канд. філос. наук. В. Л. Нікітюка. – 2014, - 188 с.
лаштування” було розроблено та представлено
педагогічному колективу коледжу навчальні
посібники. Це спільна праця творчих колективів
різних навчальних закладів України.

Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний
бізнес: навч. посібник / за наук. ред. чл-кор.
НАПН України, док. пед. наук, проф.
Н. В.Морзе

Цьому передувало пілотне дослідження, що
передбачало:
- здійснення аналізу стану забезпечення навчально-методичними ресурсами з професійної
освіти і навчання за спеціальністю «Комерційна
діяльність»;
здійснення аналізу підручникотворення та критеріїв сучасних навчально-методичних ресурсів
з професійної освіти і навчання за спеціальністю
«Комерційна діяльність»;
збір та аналіз пропозицій партнерських професійних навчальних закладів щодо складу
тимчасових творчих колективів (ТТК) для розробки рукописів навчально-методичних ресурсів;
підбір кандидатур провідних науковців для
редагування та рецензування рукописів навчально-методичних ресурсів;
розроблення технічних завдань для підготовки
рукописів навчально-методичних ресурсів та
алгоритму їхнього виконання;
проведення ряду консультацій з ТТК.
На засіданні Педагогічної ради коледжу, що
відбулася 27 травня, були презентовані всі десять навчальних посібників, три з яких уже
видані, співавторами яких є наші співробітники.
Представляємо ці посібники та їх авторів:

Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П.,
Хромей М. Я. Лідерство : навч. посібн. /за наук. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І.
ред. док. пед. наук, проф. Л. М. Сергеєвої. – Мікроекономіка: навч. посібн. /за наук. ред.
канд. пед. наук, доцента О. Л. Ануфрієвої
2014. – 264 с.

Авраменко О. О., Яковенко Л. В.,
Шийка В. Я. Ділове спілкування: Навчальний Храбатин О. І., Яворська Л. В. Маркетинг:
посібник. / За наук. ред. канд. пед. наук Навч. посібник / за наук. ред. канд. пед. наук.
доцента О. А. Тимчик. – 2014. – 282 с.
О. О. Авраменко. – 2014. – 164 с.

Щербак О. І., Софій Н. З., Бович Б. Ю. Теоретичні підходи та практика оцінювання: Навч.метод. посібн. / За наук. ред. чл.-кор. НАПН Молчанова А.О., Воляник І. В.,
України, док. пед. наук О. І. Щербак. –2014. – Кондратьєва В. П. Організаційна поведінка:
102 с.
навч. посібн. /за наук. ред. канд. пед. наук
А. О. Молчанової. 2014. — 192 с.

Ануфрієва О. Л. , Пальчевська Т. Г., Лагоцька Г. М., Підприємницька діяльність. Навч. Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.
посібн. /за наук. ред. канд. пед. наук. О. Л. Ану- Вступ до менеджменту. Навчальний посібник /
фрієвої. – 2014. – 282 с.
за наук. ред. док.екон.наук, проф. М. Г. Бойко. –
2014. – 320 с.

Усі методичні посібники
призначені для педагогічних
працівників, керівників, учнів
та студентів професійнотехнічних та вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, працівників
навчально (науково) методичних
центрів
професійнотехнічної освіти.
О.І. Щербак
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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ПЕРЕМОГИ

Цьогорічне святкування Дня Перемоги є
не тільки круглою датою, воно на один крок
наблизило Україну до європейської єдності.
2004 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня Днями пам'яті та примирення.
У 2015 році Президент України Петро Порошенко видав Указ про визначення 8 травня Днем
пам’яті та примирення, а 9 Травня -- Днем
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Цього року Верховна Рада також заборонила
комуністичну символіку та її розповсюдження, а
термін «Велика Вітчизняна війна» замінено на
«Друга світова війна». Ці зміни аж ніяк не применшили важливості святкування Дня Перемоги, адже українцям ніколи не забути, які страшні сліди залишила Велика Вітчизняна війна. За
чотири роки в Україні загинув кожен шостий
громадянин. Хто візьметься підрахувати, скільки вони могли б зробити, скільки б могли пізнати радісних хвилин...
Шостого травня учасники художньої
самодіяльності коледжу провели урочистий
концерт з нагоди 70-ї річниці святкування Дня
Перемоги. Головною метою заходу було -- вшанувати героїв Другої світової, героїв Небесної
Сотні та тих, хто загинув, стримуючи агресію на
сході України. Директор коледжу, Ольга Іванівна Щербак, привітала усіх співробітників та
студентів із Днем Перемоги та представила
гостей, поетесу Тетяну Михайлівну Альмужну й
учасника бойових дій на сході України, майора
АТО Олександра Івановича Жилака. Гості, викладачі, студенти, учні вшанували хвилиною
мовчання тих, хто віддав життя за Перемогу,
безневинних жертв тоталітарних режимів, героїв
Небесної Сотні і тих, котрі полягли на сході
України, захищаючи наш спокій. Вшановано
полеглих під час Другої світової війни працівників коледжу: Володимира Германовича Больботенка, Олексія Іларіоновича Книша, Олександра Петровича Круковського, Григорія Семеновича Плетеня, Михайла Яковича Рудника.
Учасники концерту персонально привітали
Анатолія Івановича
Дьоміна, Василя Іванович Кальницького, Натана Марковича Левіна,
після закінчення війни ветерани відбудовували наш навчальний заклад і зараз
провадять активне життя, підтримуючи
тісний зв'язок із коледжем. Хоч, через
поважний вік, їх не було серед присутніх у залі, ведучі від імені усіх викладачів та студентів висловили їм вдячність
за подвиг, здійснений під час війни, і
за особистий вклад у розбудову навчального закладу.

Квітами й концертними номерами вітали учасники концерту і співробітників, хто має
статус «діти війни»: Ольгу Григорівну Вороніну, Анатолія Петровича Дриня, Людмилу Володимирівну Зиміну, Катерину Іванівну Зобенько,
Еру Михайлівну Ковальчук, Ганну Михайлівну
Краснощок, Олександра Федоровича Ремеза,
Людмилу Олександрівну Сидоренко, Світлану
Кузьмівну Смоляніну, Ольгу Григорівну Стась,
Олександра Григоровича Шовтюка та директора
коледжу -- Ольгу Іванівну Щербак. Їм довелося
пережити страшну війну, важкі повоєнні роки та
вони й зараз продовжують працювати в коледжі.
Ведучі побажали співробітникам міцного здоров’я, наснаги в роботі та усіх земних гараздів.
У другу неділю травня українці також
відзначають одне з головних родинних свят —
День матері. Зі сцени пролунали вітання нашим
матерям від гості з міста Жашків, Тетяни Василівни Альмужної, жінки, матері, бабуся, патріота України. Поетеса прочитала викладачам та
студентам патріотичні вірші із своєї нової збірки «Україно, будь благословенна», свідомо
спонукаючи присутніх до активних патріотичних дій у непростий для держави час. Особливо
актуально прозвучав із уст поетеси вірш
«Солдат війни», який присвячений пам’яті дідуся Трохима, ветерана ВВ війни, похованого на
Луганщині:
Пробач, дідусю, -- мамин тату –
За біль глибокий.
Доріг військових пройшов багато –
Отримав спокій.
Так склалась доля:
Земля луганська в собі сховала.
Та знов неспокій з чиєїсь волі
Приготувала…
Лежать вкраїнці і білоруси,
І росіяни.
І сивочолі, і безвусі –
Лежать слов’яни...
Тож схаменіться, в броню закуті –
Земля одна.
А ти ж людина –
Своєї честі не оброни.
Нехай спочине хоч після смерті
Солдат війни.
Україна – християнська держава, нам
підтримкою та обороною завжди є Господь та
Божа Мати. Тож нехай Богородиця візьме сьогодні під свій покров воїнів, що захищають мир і
спокій України та молиться за весь український
народ, -- виголосила поетеса наостанок.
Україно, будь благословенна!
У роках, сторіччях і віках.

Україно — матінко священна,
Із дитятком Божим на руках.
Україно, в світлій вишиванці
Битим шляхом йдеш до перемоги.
Щоб навіки згинули поганці,
Ти не звернеш з Божої дороги.
Україно! Жінко – берегине,
Син твій витре сльози на лиці.
І ніколи рід твій не загине
З кетягом калини у руці! (08.03.2015)
Вірш «Мати», у виконанні студентки
Жук Катерини, був дуже доречним,
коли до слова запросили героя АТО, Олександра
Івановича Жилака. Ми все витримаємо і переможемо, заявив боєць, бо понад усе цінуємо свободу і прагнемо єдності між Сходом та Заходом.
Із вдячністю читають воїни на передовій студентські листи, бо нашим солдатам потрібна не
тільки матеріальна допомога, а й духовна підтримка. Як наші діди, батьки під час Другої світової війни, так і чоловіки та сини зараз перемагають, тому що відчувають найвищий обов’язок
– захищали Батьківщину. Перемагають тому, що
відстоюють право на життя своїх дітей та онуків, право на людську гідність, і їм сьогодні, як
ніколи, потрібна наша з вами підтримка, -звернувся Олександр Іванович до студентів.
Дорого коштує теперішній спокій
українців. Війна не припиняється -- збільшуються обеліски та братські могили та наш народ
незламний доти, поки живе пам'ять про героїв –
захисників Вітчизни:
Ніхто не забутий, на попіл ніхто не
згорів,
Солдатські портрети на вишитих крилах
пливуть.
І доки є пам'ять в людей і живуть
матері,
Допоки й сини, що спіткнулись об кулі,
живуть.
З теплом і шаною привітали учасники
художньої самодіяльності воїна АТО. На сцені
виступили студенти --Гуревич Олег з піснею
«Не спешите нас хоронить», Трухан Андрій з
пісню «Мамина вишня», Світлана Данилюк з
піснею
«Повертайся
живим»,
Анастасія
Кобизька з піснею «Перемога».
Герої не вмирають!
Вірю, Перемога за нами!
Марія Лозова
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КОНКУРС ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ
У Київському індустріальному коледжі з
28 до 29 травня була проведена виставкаконкурс технічної та художньої творчості студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації міста Києва.
Конкурс проводився за 15-ма номінаціями. На
виставці було представлено більше 320 робіт,
виготовлених руками студентів під час виробничих практик.
У номінаціях «Художня творчість у металі»,
«Промисловий дизайн», «Навчально-методичні
розробки», «Газета коледжу» студенти КППУ
ім. Антона Макаренка зайняли перші місця.
У номінації «Технічна творчість» — ІІ місце
(представлено «Діючі моделі виробів»).
Також на виставці від нашого коледжу було
представлено, такі експонати, як «Метелик
надій», присвячений загиблим воїнам АТО

( виконали студенти гр. ЗУП – 11 Н. Болтов,
К. Мамаєв); «Незалежна Україна» (виконала
студентка гр. ЗУП – 11 А. Дудка); «Карта
України «Солодка країна» (виконали студенти
групи 42 КД С. Колібаба, О. Архіпчук; «Ми
українці»( виконали студенти групи ЗУП – 11
О. Троїцький та Я. Міщенко).
Протягом 2014—2015 навчального року в
коледжі видається наша газета “Коледжани”,
яка теж була представлена на конкурсі. Наш
редакційний колектив святкує перемогу — на
виставці технічної та художньої творчості ми
отримали перше місце у номінації “Газета
коледжу”!
Команду коледжу на виставці очолював
старший майстер, Роман Леонідович Янковський.
І.В. Бредіхін

ПЕРЕМОГА У МІСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ
На міській олімпіаді з «Інженерної графіки»
відзначились студенти групи 95 З ПІТ. В особистій першості ІІ місце зайняли Володимир
Воровський та Антон Лисенко. Вони ж разом із
Максимом Фесенком були другими у командній
першості.
До вступу в коледж хлопці вже мали по три
роки трудового стажу на виробництві. Там мали
справу зі складними кресленнями. Та все ж
завдання олімпіади були не з легких. Треба було
зробити розрізи складної деталі, побудувати 3-й
вид, дотримуючись при цьому всіх норм і правил креслення.
Готувала студентів до олімпіади досвідчений викладач дисципліни «Нарисна геометрія.
Інженерна графіка», Катерина Єгорівна Власенко, голова циклової комісії, спеціаліст вищої
категорії, викладач методист. Вітаємо її з перемогою!
І.В. Бредіхін

ПОЕТИЧНЕ ВИЗНАННЯ АННИ-МАРІЇ
23 квітня 2015 року в актовій залі Оптикомеханічного
коледжу
КНУ
ім. Т.Шевченка відбувся підсумковий тур міського конкурсу творчих робіт з світової літератури «Первоцвіт». На щорічному творчому змаганні студенти технікумів та коледжів міста
Києва представляли доповіді, презентації, інсценовані уривки творів. Паралельно з авторським конкурсом «Первоцвіт» відбувався конкурс
читців. Виступи конкурсантів перепліталися із
концертними номерами, які виконували учасники художньої
самодіяльності Оптико-

механчного коледжу..
Студентка відділення «Правознавство»
Анна-Марія Здерчук (групи 44 КД 1/9)здобула
І місце в номінації «Філософська лірика».
Раніше Анна-Марія з успіхом презентувала
свою поезію на сцені нашого коледжу. Тепер
вона отримала визнання, приз — статуетку та
іменні грамоти, які вручала голова ММО викладачів світової літератури В.І. Плешкун.
Готувала Анну-Марію до конкурсу викладач
Оксана Миколаївна Коптюх.
І.В. Бредіхін

ВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВ!
Зубрій Раїса Олександрівна—22 травня
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