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За істину, добро і мудрістьЗа істину, добро і мудрість

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив усі тайни доріг,

Учням хто крила дарує щодня,

Хто вдовольняє жагу пізнання,

Тим, чия праця завжди непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Хто відкриває науки світання, - 

Наші святкові і щирі вітання!

   Працю вчителя ні з чим не можна ні 
порівняти, ні зіставити. Ткач уже через 
годину бачить плоди своїх турбот. Ста-
левар через кілька годин радіє з вогнен-
ного потоку металу — це вершина його 
мрії; орач, сіяч, хлібороб через кілька 
місяців милується колосками й жменею 
зерна, вирощеного на полі... А вчителеві 
треба працювати роки й роки, щоб поба-
чити предмет свого творіння; буває, ми-
нають десятиріччя і ледве-ледве починає 
позначатися те, що ти замислив; ні в 
кого так часто не буває почуття незадо-
волення, як у вчителя; ні в якій справі

 помилки й невдачі не призведуть до таких 
тяжких наслідків, як у вчительській. Учи-
тель зобов’язаний перед суспільством, 
перед твоїми батьками працювати тільки 
добре; кожна крихта твоєї людської 
краси — це його безсонні ночі, сивина, 
неповоротні хвилини його особисто-
го щастя — так, учителеві часто буває 
ніколи подумати про себе, бо він змуше-
ний думати про інших, і це для нього не 
самопожертва, не покірливе підкорення 
долі, а справжнє щастя особистого життя. 

                                    Василь Сухомлинський
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ПРИВІТАННЯ

Бути вчителем, вихователем - це 
неймовірне щастя, велика відповідальність 
і …нові челенджі кожного дня. Сучасне 
покоління учнів, студентів вельми допит-
ливе, надзвичайно просунуте, розумне 
й талановите. Тому це стає стимулом для 
педагогів не пасти задніх, постійно удоско-
налюватися, ставати кращими в усьому. 
Ось і підкорюють наші викладачі верши-
ни педагогічної майстерності, опанову-
ють глибини інформаційної грамотності, 
знаходяться в постійному творчому по-
шуку: ЯК зробити процес навчання ще 
більш цікавим, ефективним та захоплю-
ючим?! Прагнуть і стають кращими се-
ред найкращих: переможцями конкурсу 
«Учитель року», заслуженими вчителя-
ми, кандидатами наук, методистами, ка-
валерами орденів, та найголовніше – що 
вони самовіддано, не шкодуючи власних 

сил, часу, здоров’я, віддають себе, свої 
знання, досвід, а ще – учительську любов 
вам, дорогі наші студенти й студентки, 
ліцеїсти та ліцеїстки! І дуже сподіваються, 
що ви перевершите своїх учителів, стане-
те суперпрофесіоналами, відбудетесь як 
особистості.

Тож не підкачайте, дорогі наші 
вихованці! 

Шановні колеги, приймайте щирі 
вітання й слова безмежної вдячності за 
вашу відданість професії й коледжу, любов 
до дітей та тепло сердець. Бажаю нашому 
колективу дружніх відносин, процвітання 
й добробуту, мудрості в прийнятті щоден-
них рішень. Зі святом вас, дорогі друзі-
освітяни!

                         З повагою - Леся Крупіна
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 За підсумками ЗНО 2020 року наш ліцей 
посів І місце у рейтингу загальноосвітніх шкіл 
Полтавської області та 121 місце у рейтингу 
загальноосвітніх шкіл України.

  Рейтинг складено інформаційним освітнім ре-
сурсом «Освіта.ua».

    У якості вихідних даних для укладання рей-
тингу були використані результати зовнішнього 
незалежного оцінювання, отримані випускника-
ми шкіл у 2020 році.

  Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим 
балом, який розрахований на підставі серед-
нього значення балів зовнішнього незалежного 
оцінювання, отриманих учасниками тестування 
з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної 
кількості складених тестів випускниками кожної 
школи. 

 Леся Валентинівна Крупіна, в.о.директора 
коледжу: «Ці новини свідчать про високу 
професійність, командність нашого колективу. 
Дякую всім і кожному за гідні результати нашої 
спільної праці!»

Вітаємо вчитель-
ку української мови 
та літератури нашого 
ліцею Шаповал Ольгу 
Григорівну з перемо-
гою в усеукраїнському 
конкурсі Teacher 
Innovation Cup, яка 
ввійшла в ТОП-19 
кращих учителів-
інноваторів України!

Конкурс був про-
ведений за підтримки  
Міністерства цифрової 

трансформації та Міністерства освіти і науки 
України.

У конкурсі міг узяти участь будь-який 
шкільний учитель, який застосовує інноваційні 
освітні практики, створює інноваційні підходи 
до проведення своїх занять, використовує сучасні 
технології і змінює систему освіти у своїй школі.

Вітаємо абсолютного переможця 
Європейської юніорської олімпіади з 
інформатики Навера Олега, учня 10-В 
класу! Гідно виступили на цих змаганнях 
також учні 9-Г класу Козловський Олек-
сандр і Шпикуляк Віктор. Тренер команди 
– Мельник Валентин Іванович.

Успішно виступила на XXXII 
Міжнародній олімпіаді з інформатики 
збірна України, чотири учасники якої ви-
бороли срібні медалі. Серед них – випуск-
ниця ліцею 2020 року Мельник Софія та 
учень 10-В класу Навер Олег. Вітаємо ко-
манду та тренера Мельника Валентина 
Івановича!

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Навер О. Козловський О.

Мельник В.І. Шпикуляк В.
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27 вересня – Всеукраїнський день 
працівників дошкільної освіти

Професія вихователя – унікальна. Адже саме 
вихователь є помічником, наставником і партне-
ром дитини в її дивовижній мандрівці широки-
ми просторами дитинства. Людей цієї професії 
вирізняє терпіння, ніжність, тепло й турбота 
про дітей, уміння дивуватися, бачити світ очима 
малюків і пізнавати його разом із ними. 

 День вихователя та всіх працівників дошкільної 
освіти почали відзначати порівняно недавно. В 
Україні він має фіксовану дату - 27 вересня. 

Коли та як виник перший дитсадок
Дитячий садок як виховний заклад з’явився в 

XIX столітті в Шотландії. Відбулося це в 1802 році 
в селищі Нью-Ланарк: соціаліст-утопіст Р. Оуен 
організував так звана «школу для малюків».

Сама назва «дитячий садок» прийшла з 
Німеччини та була придумана в 1837 році педаго-
гом Фрідріхом Вільгельмом Августом Фребелем. 
Історія її виникнення така:  діти – квіти життя, 
які потребують умілого та ретельного догляду, і 
вирощувати їх повинні садівниці. Відтак перша 
назва професії вихователя - «садівниця».

Святкування Дня дошкілля в коледжі
24-25 вересня в Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А.С. Макаренка відбулися захо-
ди, присвячені Всеукраїнському дню дошкілля: 
виставка методичних посібників і  дидактичних 
ігор викладачів методик дошкільної освіти; акція 
«Подаруй дитині радість»; конкурс малюнку на 
асфальті «Щасливе дитинство»; виставка сту-
дентських робіт «Студентський вернісаж»; фото-
сушка «Кумедні факти про життя малюків»; ство-
рення відеоролика «Яскравий світ дитинства».

До Дня дошкілля в закладах дошкільної  освіти 
№78, 82, 62, 50 м. Кременчука студентами прове-
дено  цікаві форми активного відпочинку, створе-
но фотоколаж «Галявина мрій сучасного малюка».

 Студенти групи В-41 у сквері «Сосновий» та 

парку Миру (класний керівник Навроцька М.М.,  
керівники практики Дорошенко Т.М, Носкіна 
Л.М.) провели для малечі міста розважальні про-
грами «Подаруй дитині радість!» і взяли у батьків 
дітей інтерв’ю «Моя улюблена вихователька».

Майбутні бакалаври організували для студентів 
другого та третього курсу, які навчаються за ОКР 
«молодший спеціаліст»,  квест «Цікаві факти та 
історія Дня дошкілля».

У соцмережах запустили челендж «Я люблю й 
пам’ятаю свою виховательку!». Минуло 40 років з 
того дня, як я була випускницею дитячого садка 
№ 41 м. Кременчука, але до цього часу дуже добре 
пам’ятаю свою виховательку Яворську (Дідей) Те-
тяну Володимирівну.

Бути вихователем – високе покликання. Від 
мудрості вихователя, його терпіння й уваги до 
внутрішнього світу маленької людини залежить 
щасливе дитинство та  подальша доля кожного 
вихованця.

Хочу привітати зi святом колег, які віддають 
щоденно тепло своїх сердець дітям. Доброта й 
педагогічна майстерність, мудрість і терпіння 
день у день перетворюють Вашу роботу на  радість 
і щастя!

Тож нехай доля сторицею віддячить Вам за не-
втомну працю незмінною прихильністю. Від усьо-
го серця бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
натхнення, любові, здійснення мрій та сподівань.

  

З любов’ю та повагою 
     завідувач відділення 
        дошкільної освіти 
             Олена Бровата

ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ
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ХТО ТАКИЙ УЧИТЕЛЬ?
Учитель. Вступаючи до педагогічного коледжу, 

майбутній учитель не здогадується, ба навіть не 
намагається визначитися, що за сенс вкладений 
у це слово. Відверто кажучи, я теж не до кінця 
усвідомлювала, що це таке й куди я йду.

Згодом в атмосфері народження майбутніх 
учителів з’явилися деякі висновки.

Насамперед варто сказати, що вчителем, 
як і медиком, «народжуються». Але, як пра-
вило, ті, хто «народжуються» вчителями, 
перекваліфіковуються на щось престижніше, 
тобто високооплачуване. А ті, хто «стають» учи-
телями, часто йдуть до дітей, забуваючи або не 
усвідомлюючи, хто такий учитель.

Спираючись на свій досвід, можу сказати, що 
вчитель – це той, хто шукає та знаходить своє нат-
хнення (а вчитель – людина творча) в дітях.

Творчій людині (говорю як людина творча) 
потрібно надихатися: 

комусь природою, 
комусь коханням,
 комусь життям і
 навіть смертю. Але
 це все скінченне. А от
 енергія дітей є 
джерелом невичерпним, адже діти будуть 

завжди – різні, але щоразу такі, які радіють жит-
тю, позитивні й усміхнені.

«Учитель має любити дітей», - говорять студен-
ти, які завчили цю фразу, аби дати відповідь на за-
питання про свою майбутню професію. Любити – 
так. Але любов буває різна. Любов – то розуміння, 
свобода та повага.

Розуміння з’являється тоді, коли ти бачиш, чуєш 
і відчуваєш учня. Розуміння потреб, почуттів, 
відчуттів, мрій, настрою, стану. Розуміння – це 
небайдужість.

Свобода – це свобода думки. Не нав’язування 
власної, а формування незалежної, вільної. Із 
справжнім учителем учень не боїться бути собою, 
помилятися чи говорити, як думає.

І повага. Це поєднання любові та можливості 
бути вільним. Якщо ти поважаєш себе – ти 
поважаєш інших. Учитель, який поважає себе, 
поважає учнів. Учні, що поважають себе, поважа-
ють учителя. Бумеранг, моральні норми, заповіді 
Божі – називайте, як хочете.

Завдання й обов’язок педагога – зрозуміти це 
та втілювати у спілкуванні, вихованні, навчанні та 
викладанні.

Можливо, виникає запитання: «Та звідки тобі 
відомо? Думаєш, так легко все???» Легко, коли го-
риш своєю справою, як має горіти кожен Учитель. 
У будь-якій професії буває емоційне вигорання. 
Але коли ти щодня радієш можливості віддавати, 
то емоційне вигорання перетворюється на зви-
чайну  втому, якої вранці вже не відчуваєш. І ти 
відновлюєшся. І знову готовий віддавати.

Любити те, що робиш, - це талант.
Знайти те, що любиш, - дар.

Яна Гаркуша, група У-32

             Той, хто вміє навчати й любити,
             Зможе красою ідей осліпити,
             Він глибокі знання принесе –
             З учителя починається все!

             Він всі справи свої відкине,
             А в біді тебе не покине,
             Завжди відкриє серце своє –
             З учителя починається все!

             Образити учня нікому не дасть,
             Молодшому досвід свій передасть,
             Таланти твої до небес піднесе –
             З учителя починається все!

            Дасть пораду в потрібну хвилину
            І підтримку свою незамінну.
            Усміхнене завжди лице –
            З учителя починається все!

            Усього себе присвятить дітям,
            Знання поширить усім світом,
            Свій труд все життя пронесе – 
            З Учителя починається все!
                                Інна Горбань, студентка групи У-41

.

РОЗДУМИ ПРО ВЧИТЕЛЯ
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ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ

Наш коледж має свої традиції святкування Дня 
працівників освіти, які трепетно зберігаються та 
щорічно збагачуються.

Завітаймо до коледжу в уявному візиті та 
подивімося, як відбувається  святкування.

Процес підготовки до події розпочинається 
заздалегідь. Студенти разом зі своїми настав-
никами розмірковують про значення професії 
педагога, віншують досвідчених викладачів, зна-
йомляться з досвідом роботи відомих учителів і 
вихователів, історією та традиціями відзначення 
свята в Україні та за її межами, готуються до уро-
чистостей.

Четвер. У переддень свята студенти й учні 
з любов’ю прикрашають приміщення закладу, 
створюють привабливі фотозони.

П’ятниця. Святковий день. Ранок. Прямуємо 
до входу в коледж. Однією з традицій є зустріч 
викладачів студентами й учнями ліцею на вході  
до приміщення коледжу з приємними сюрприза-
ми у вигляді солодощів, повітряних кульок чи те-
плих побажань, виконаних у різноманітній формі.

Протягом дня в аудиторіях і коридорах лунають 
щирі привітання зі святом. 

У рекреаціях усі охочі можуть оглянути ви-
ставки творчих робіт талановитих учнів і 
студентів, а також методичних і наукових надбань 
педпрацівників. 

Читальна зала гостинно запрошує до перегля-
ду змістовних та естетично оформлених виста-
вок, присвячених діяльності видатних педагогів і 
досягненням наших викладачів.

Кінець навчальних занять. Час урочистостей 
і відпочинку. Актова зала. Щорічно ретельно 
готується урочиста концертна програма, присвя-
чена Дню працівників освіти, на яку запрошують-
ся викладачі, студенти, ветерани, випускники, а 
також спеціальні гості. Перед початком концерту 
святковий настрій створює джазовий гурт «Roksi 
Band».  Традиційно  на сцену під гучні оплески за-

прошують  із вітальним словом директора – заслу-
женого працівника освіти Гальченка Івана Васи-
льовича. Коротко, але ємко – так завжди звучить 
слово наставника викладачів, студентів і ліцеїстів. 
Освітян коледжу вітають  концертними номерами 
колективи художньої самодіяльності та колеги. 

Гуртожиток. Свято триває. Студентами, учнями 
та вихователями організовуються пізнавальні та 
розважальні заходи до Дня працівників освіти.

Ось такими різноманітними та цікавими є 
традиції відзначення професійного свята у нашо-
му коледжі.

Цього року з огляду на ситуацію в Україні 
та світі святкування в нашому закладі не буде 
традиційним, бо святкова атмосфера буде ство-
рена не лише в самому коледжі, а й онлайн у 
соціальній мережі. Наших викладачів у стінах 
закладу від самого ранку та протягом дня че-
кають особливі сюрпризи від студентів і учнів, 
а на сторінках коледжу та ліцею в мережі Фейс-
бук – найприємніші новини вересня, святкові 
привітання від випускників і виступи місцевих 
артистів.

Тож зберігаймо та примножуймо традиції си-
лами творчих, талановитих, енергійних і небайду-
жих учнів, студентів і викладачів! І нехай щорічно 
святкування Дня освітян буде урочистою одою 
цій нелегкій, але вічній, безцінній і незамінній 
професії!

              Світлана Олександрівна Бірюкова, редактор

   . 
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В Аргентині День учителя став одним із го-
ловних національних свят, його відзначають 11 
вересня. Оголошується загальний вихідний, і 
аргентинці із задоволенням вітають учителів. А 
також згадують президента Домінго Фаустіно 
Сарм’єнто, якого вважають просвітителем країни.

У Бразилії це свято відзначається 15 жовтня. 
Раніше упродовж довгого навчального семестру з 1 
червня по 15 грудня існувало всього 10 відпускних 
днів. І кілька викладачів захотіли організувати ще 
один вихідний у процесі навчання, аби перервати 
напружену роботу й уникнути перевтоми, а також 
отримати додаткову можливість для аналізу своєї 
професійної діяльності. Професор Беккер запро-
понував дату 15 жовтня. Було вирішено, що в цей 
день учителі й учні принесуть домашню випічку, 
щоб влаштувати невелике шкільне свято, яке й 
було успішно організоване. У 1963 році був при-
йнятий закон на державному рівні, який закріпив 
за 15 жовтня статус святкового дня. І хоча він не є 
вихідним, але в цей день у школах проходять різні 
святкові заходи.

В Індії День учителя відзначають у день на-
родження С. Радхакришнана, що припадає на 5 
вересня. Там існує досить цікава традиція. Учні 
старших класів міняються місцями з викладачами 
й самі проводять уроки. Звичайно, цього дня всім 
учителям говорять багато теплих слів подяки.

У Лівані урочистості з нагоди свята тривають 
цілий тиждень - з 3 по 9 березня.

У Таїланді вчителям співають величальних 
пісень і підносять їм подарунки у вигляді цілої таці 
з квітами, фруктами та свічками. Відбувається це 
дійство 16 січня.

Чехія та Словаччина вітають педагогів 28 бе-
резня. Саме в цей день у чеській Моравії народив-
ся Ян Амос Коменський - один із найвидатніших 

учителів світу. На честь Коменського проходить 
конкурс «Золотий Амос», де номінантів на премію 
висувають самі учні.

В Америці діти традиційно власноруч 
підписують улюбленому вчителеві листівку. У 
нашу епоху електронних повідомлень такий по-
дарунок отримати справді приємно.

У Канаді дуже душевно відзначають свято 
вчителів, яке також припадає на 5 жовтня. Не так 
давно була випущена навіть цінна марка, присвя-
чена цьому дню.

У Вірменії в День учителя, який святкується 
тут у першу суботу жовтня, кажуть багато те-
плих слів подяки викладачам. Професія вчителя 
вважається тут однією з найбільш важливих.

Цікаво, що в Японії не святкують День учите-
ля! Але в цій країні існує культ учителя. Чому ж 
так? У Японії вчитель — одна з найбільш шанова-
них професій. Японські підприємці дуже радіють, 
коли до їхніх магазинів приходять учителі, вва-
жають це великою честю для себе. У метро для 
них існують окремі місця, для педагогів відкриті 
окремі магазини, вони не стоять у чергах за квит-
ком на будь-який вид транспорту.      Отже, у 
японських учителів кожен день їхнього життя — 
немов свято.

У Китайській республіці День учителя 
припадає на 28 вересня - це день народження 
Конфуція. Щоб привітати вчителів, до шкіл при-
ходять колишні учні, які самі вже стали батьками. 
У цей день звучить багато теплих слів, а діти дару-
ють учителям квіти й готують святкову програму.

                                                      З Інтернету
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      Моїм викладачам
Сивіють скроні у моїх викладачів,
І очі в окуляри одяглися.
Ти, буйний вітре, не шуми вночі
І без потреби у вікно не бийся.
Якщо захочеш,звістку принести
З далеких міст і сіл країни,
Ти ніжним подихом їх пригости -
То слово вдячності їм нині
За мудре слово, труд багаторічний,
За віру в нас, тепер уже дорослих,
За те зерно, розумне, добре, вічне,
Що вже давно посіяне й проросле.

                                                    
                                                    Наталія Андріївна
                                                Скоропльот, викладач 
                                                        української мови 
                                                              та методики

Учитель... Подумай, чи легко ним бути?
Учитель – це майже про себе забути.
Бо скрізь лише діти, книжки і конспекти,
Таблиці, проблеми, фейсбук і проспекти…
Учительська праця – це воля  й терпіння,
Посмішка дітям, належні уміння.
Учитель завжди все зведе до пуття – 
Дає вчитель дітям путівку в життя.
Тож найкраще під сонцем  на нашій землі – 
Професія ваша, Дорогі Вчителі!

                                                
                                             Карина Мороз, студентка 
                                                                   групи У-33

   

В шалений вік сучасних технологій,
Коли IT заполонили світ,
Учителю немає аналогій,
Бо тільки з Ним здіймаєшся в політ. 

Бо тільки Він у барви світло-сині
Прикрасить небо, море і річки,
Бо тільки Вчитель в зграї лебедині
Збере осінні килими й стрічки.

Бо тільки Вчитель зазирне у очі 
Й побачить в них безмежжя і блакить.
І вчительські слова такі пророчі,
З якими йдеш вперед і хочеш жить!

Він захистить, мов вітер у негоду,
Не дасть незгодам душу зруйнувать.
Учитель - сонце і твоя свобода,
Він подарує крила, щоб літать!

Він посмішка, підтримка і опора,
Це дух, це сила, міць і доброта,
Це боротьба, це світло світанкове,
Це мудрість і натхнення, це душа!

Це теплий дощ, що змиє кривду й сльози,
Стезя, що поведе в казковий світ.
І хай які страшні метаморфози,
Учитель поруч на мільйони літ!

Учитель - це людина лиш від Бога
У наш шалений техногенний світ.
І не шукай ніяких аналогій,
Бо тільки з Ним піднімешся в політ!                               

 Світлана Миколаївна 
Яненко, вчитель
   української мови та
 літератури
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