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За істину, добро і мудрістьЗа істину, добро і мудрість

Величне свято на Покрову
В Україні не знайдеться людини, яка не знала б 

про козаків. Козак у нашій культурі– звитяжний 
воїн, озброєний захисник Вітчизни, що боронить 
віру, гідність та звичаї всього нашого народу.

Історія українського козацтва – 
це одна з найвеличніших сторінок 
життя нашого народу. Рятуючись 
від постійних нападів сусідів та 
набігів кочовиків, чоловіки гурту-
валися для захисту своїх земель. 
На цьому тлі виникло козацтво, ут-
ворилася Запорізька Січ, а згодом 
і власна держава – Гетьманщина.

Святкування Дня українського 
козацтва, Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дня захисни-
ка України недарма поєдналися 
в одну величну дату – 

14 жовтня. Шануймо та при-
множуймо народні традиції, 
бережімо пам’ять про звитяжних 

воїнів козаччини та дякуймо відвазі, силі духу 
і стійкості громадян, які у важВладикий для 
всієї країни час, не роздумуючи і усвідомлюючи 
відповідальність перед батьківщиною і родиною, 
пішли відстоювати єдину та незалежну українську 
державу. Ніколи не перестанемо дякувати   палким патріотам, 
які віддали своє життя захищаючи наш спокій зараз...

Владислава Лисівець,
учениця ліцею «Політ»

Владислав  Берт,
учень ліцею «Політ»
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Василь Олександрович Сухомлинський пи-
сав: «…Творення щастя є метою виховання, 
і в той же час щастя – це стан душі, про який 
можна говорити як про здатність бути вихо-
ванцем, піддаватися виховному впливу педа-
гога. Без цього душевного стану просто не-
можливе виховання». З метою запровадження 
ідей духовного гуманізму в сучасний освітній 
та суспільний простір, обміну новітніми на-
працюваннями з питань гуманізації освітнього 
процесу, знайомства з досвідом кращих 
педагогів-гуманістів України, збагачення твор-
чого потенціалу педагогічних працівників, 
підтримання й поширення ідей гуманізму за 
ініціативи кафедри педагогіки та психології 
початкової освіти коледжу до 102-ої річниці 
з дня народження видатного педагога на 
базі Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка 25 вересня відбулася 
ІІ Всеукраїнська науково-практична май-
стерня з гуманної педагогіки «Гуманізація-  
найкоротший шлях до особистості!» 

 Сьогодні ідеї гуманізму спрямовані 
на різні аспекти освіти: навчання й вихо-
вання, міжособистісні стосунки учите-
ля (викладача) й учня (студента), сучасні 
технології, управління освітою, моделі розвит-
ку закладів освіти. І хоча сучасний освітній 
процес має гуманістичну спрямованість, ро-
бота майстерні спонукала замислитися над 
різними питаннями гуманістичної філософії. 
Яка справжня освітня інновація? Що є дже-
релом натхнення сучасного вчителя? Яка 
місія дорослого наставника? Який це щасли-
вий учитель? Від кого залежить щастя учня? 

На ці та багато інших актуальних питань 
дали відповідь Крук С. Л., к. псих. наук, до-
цент, директор центру інноваційної педагогіки 
та психології Хмельницького національного 
університету, президент Всеукраїнської 
культурно-освітньої асоціації гуманної 
педагогіки, віцепрезидент Міжнародного 
центру гуманної педагогіки, Лицар гуманної 
педагогіки;  Матяшук В. П., к. іст. наук, завідувач 
кафедри освітньої політики Львівського

обласного інституту ППО, Голова ГО 
«Львівський обласний центр гуманної 

педагогіки», Лицар Гуманної педагогіки; 
Бак В. Ф., к. пед. наук, учитель-мето-
дист, учитель біології Бахмутського 
НВК №11, Відмінник освіти України, 
віцепрезидент Всеукраїнської культурно-
просвітницької асоціації Гуманної 
Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки; 
Самодрин А. П., д. пед. наук, профе-
сор кафедри педагогіки і психології 
ПУ «Міжнародний гуманітарно-
педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

м.Дніпро; Олійник І. О., старший ви-
кладач кафедри педагогіки та психології 
початкової освіти Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені А.С. Ма-
каренка, голова Полтавського облас-
ного осередку ВГО асоціації гуманної 
педагогіки та психології, «Учитель 
гуманної педагогіки»; Тристан А.О.,  
директор Пирятинського закладу 
дошкільної освіти «Сонечко».

До роботи майстерні долучилися 
викладачі коледжу Ярова Т.П. («Краса  

як засіб виховання»), Носкіна Л.М. («Ви-
ховна сила морально-етичної бесіди для 
дітей старшого дошкільного віку»), 

Алєксєєва Т.М. («Гурткова робота як 
засіб навчання й виховання в контексті 
ідей гуманної педагогіки В.О. Сухом-
линського»), Барда С.І. («Вплив типу 
темпераменту на формування творчої 
особистості молодшого школяра»), 
Бірюкова С.О. («Реалізація засад гуманнoї 
педагoгіки в роботі з учнями пoчаткoвих 
класів»), Болотіна М.П. та Івашина О.В. 
(«Ствopeння cпpиятливo cтимулюючиx 
умoв для poзвитку ocoбиcтocтi мoлoдшoгo 

Гуманізація – найкоротший шлях до особистості!
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школяра»), Діброва О.В. («Шляхи розвит-
ку вербально-лінгвістичного інтелекту на 
уроках української мови і літературного чи-
тання в початковій школі»), Непорада І.М. 
(«Формування лідерських якостей молод-
ших школярів в умовах сучасної початкової 
освіти»), Носкіна Н.О. («Виховання гуман-
них почуттів у молодших школярів засобом 
ляльки-мотанки»), Скоропльот Н. А  

(«В. О. Сухомлинський і педагогіка 
гуманізму в сучасній початковій школі»), 

Крот В. О. («Ідеї гуманної педагогіки в творчій 
спадщині Михайла Грушевського»), Мо-
сковець Л.П. («Професійна ідентичність як 
критерій професійного розвитку особистості 
вчителя»), Доценко Г.Г. («Теоретичні основи 
краєзнавства як засіб виховання учнівської 
молоді»), Іванова Н. А. («Сервіси google для 
навчання»), Кіндякова Н.Г. («Використання 
ІКТ у формуванні творчих здібностей учнів 
на уроці музики»), Левіна О.І. («Викори-
стання прийомів гуманної педагогіки під час 
викладання біології») та студенти коледжу 
Лапчук С. В., Пшенишна O. O., Карпенко І.В., 
Реуцька Л.В., Кривохижа А. В.,

Гребенюк К.В.,  Кеслер Я.О.
У результаті роботи майстерні учасники 

визначили:
– Справжня освітня інновація – повер-

нення до істинних гуманності та духовності, 
адже духовний гуманізм здатен відкрити 
четвертий вимір педагогічного мислення, до-
повнивши звичний трьохвимірний простір 
безмежжям думки й любові, феноменом душі 
та місією чи покликанням кожного учасника 
освітнього процесу. 

– Стимулом натхнення сучасного вчите-
ля є духовний гуманізм Василя Сухомлинсь-

кого, тому що гуманістична система 
видатного педагога, на засадах якої пра-
цюють в Павлиській школі в 

XX с., постає для нас невичерпним 
джерелом творчості, так як в умовах 
постійних суспільних змін дає чіткі 
моральні та духовні орієнтири, спираю-
чись на які, можна впевнено рухатись у 
майбутнє.

– Місія дорослого наставника  – на-
дати дитині крила, бо дитина чекає від 
дорослого  відкрите серце та душу, любов, 
довіру, повагу, добро, свободу, щирість, 
відповідальність, розуміння. Хоче бачи-
ти очі, триматись міцно за руку та мати 
обійми в будь-який необхідний момент. 
Хоче чути й відчувати, що її люблять, що 
вона не сама, що вона все зможе, що вона 
чудове та незвичне творіння світу цього. 
Дитина не хоче переваг дорослого над со-
бою, але вона радіє тим людям, які поруч. 

– Нова професійна компетенція – 
щасливий учитель. Здатність бути щас-
ливим формується в соціальних умовах 
життя й виховується, але не закладе-
на природою людини в її особистісній 
структурі. Щастя - не випадковий дар 
природи і не примхлива воля випадку. 
Щастя - продукт зусиль самої людини.

Запрошуємо викладачів та студентів 
коледжу долучатися до ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «По-
чаткова освіта: сучасні перспективи роз-
витку», яка відбудеться 11 грудня 2020 р. 
на базі коледжу.

Наталія Деньга,
кандидат педагогічних наук, 

заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
 «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта»

Ось уже третій рік поспіль ми ініціюємо 
проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Дитинство 
ХХІ століття: інноваційна освіта» на базі 
педагогічного коледжу. Тож 9 жовтня 2020 
року відбулася  знакова подія для нашого 
освітнього закладу, адже конференція тако-
го рівня з проблем дошкільної освіти про-
ходить у стінах саме нашого коледжу, де за-
початкована добра традиція та можливість 
для фахівців, відданих шляхетній справі, 
виховання підростаючого покоління, про-
демонструвати свої досягнення та напрацю-
вання, обмінятися досвідом, знайти нових 
однодумців, а найголовніше – заявити про 
себе у світі науки.

Організаторами заходу виступили: 
Міністерство світи і науки України, Інститут 
психології імені Г.С. Костюка, ВГО «Асоціація 
працівників дошкільної освіти», Полтавсь-
кий національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка, Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Департамент освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації  та Кре-
менчуцький педагогічний коледж імені                   
А.С. Макаренка.

Було визначено, на наш погляд, актуальні 
питання у галузі знань «Освіта. Педагогіка. 
Дошкільна освіта у 2020-2021 навчальному 
році»:

• Сучасні інноваційні програми, 
технології та методики в галузі дошкільної 
освіти.

• Наступність як ключовий елемент 
взаємозв’язку в організації освітнього про-
цесу закладу дошкільної освіти і НУШ.

• Досвід та перспективи розвитку 
інклюзивної освіти в Україні.

• Інструменти дистанційної освіти у 
ЗДО.

• Підготовка фахівців дошкільної освіти 
в умовах зміни освітньої парадигми: досяг-
нення, протиріччя, перспективи.

         До роботи конференції на платформі 

ZOOM долучилося 145 учасників, а саме: 
педагогічні працівники закладів дошкільної 
освіти з Полтавської, Кіровоградської,  
Дніпропетровської, Миколаївської,  
Донецької, Запорізької, Київської областей,  
викладачі фахових коледжів та педагогічних 
університетів, студенти відділення 
дошкільної освіти.

         Розпочала роботу науково-практичної 
конференції виконувачка обов’язків дирек-
тора коледжу, кандидат педагогічних наук 

Крупіна Леся Валентинівна, яка наголоси-
ла, що «проблема формування життєвої 
компетентності у дітей дошкільного віку є 
актуальним завданням дошкільної освіти на 
сьогодні, а тому педагог повинен забезпечи-
ти системний, цілісний підхід до організації 
життєдіяльності дошкільника для успішного 
розв’язання життєвих завдань». 

 Леся Валентинівна акцентувала ува-
гу учасників онлайн-конференції на її 
основних напрямках та запропонувала 
проаналізувати здобутки в дистанційній 
освіті дошкільників та окреслити можливі 
варіанти розвитку подій.

Передусім слід визнати, що ми впер-
ше зіштовхнулися з викликами, які є до-
статньо серйозними як для всіх рівнів (або 
сходинок) освіти, так і для дошкільної зо-
крема: наявність цифрової нерівності між 
учасниками освітнього процесу завдяки 
відсутності всеохопного доступу до мережі 
Інтернет та необхідної техніки та девайсів; 
загальна непідготовленість до дистанційної 
освіти, що обумовлено такими чинниками: 
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відсутність методик, технологій та про-
грамних засобів для дистанційного навчан-
ня дошкільників; несформованість нави-
чок працювати в колективі та взаємодіяти 
з іншими дітьми в режимі on-line; постійне 
порушення режиму дня дошколятами за 
потуранням батьків та недостатня кількість 
рухової активності; поглиблення освітньої 
нерівності між дітьми через відсутність що-
денного спілкування з вихователями (осо-
бливо це проявилося в садочках, розташо-
ваних у сільській місцевості); об’єктивна 
неможливість урахування вихователями 
індивідуальної освітньої траєкторії кожної 
дитини; втрата доступу до харчування 
дітей з незаможних родин, які його отри-
мували в закладі дошкільної освіти тощо. 

        Координувала роботу науково-
практичної конференції  заступник ди-
ректора з науково-методичної роботи кан-
дидат педагогічних наук Деньга Наталія 
Миколаївна.

Змістовними та аргументованими були 
виступи спікерів:

Омельяненко Ніни Володимирівни, 
шеф-редактора управлінських ви-
дань MCFR: Освіта, очільника ВГО 
«Асоціація працівників дошкільної освіти» 
«Нормативні акценти діяльності закладів 
дошкільної освіти у 2020-21 н.р.»,

Хартман Олени Юріївни,  кандидата 
психологічних наук, старшого науково-

го співробітника лабораторії психології 
дошкільника, Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України, співавтора 
проєкту «Впевнений старт», головного 
редактора видавництва «УКРАЇНСЬКА 
АКАДЕМІЯ ДИТИНСТВА», Лауреата 

Державної премії України в галузі освіти 
«Проєкт «Впевнений старт» - сучасне 
інноваційне програмно-методичне забезпе-
чення дошкільної освіти України»,

Баєр Ольги Миколаївни, кандидата 
психологічних наук, доцента, завідувачки 
кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» 
ЗОР, «Нова Українська Школа і дошкільна 
освіта: вектор наступності»,

Горбенко Інни Василівни, кандидата 
педагогічних наук, психолога,  доцента ка-
федри менеджменту освіти і практичної 
психології Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди, «Формуван-
ня інклюзивного середовища у закладі 
дошкільної освіти,

Половіної Олени Анатоліївни, канди-
дата педагогічних наук, доцента кафедри 
дошкільної освіти Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка і Кондратець Інни Вікторівни, 
кандидата педагогічних наук, доцента ка-
федри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, які поділилися практичним 
досвідом упровадження дистанційної освіти. 
Цікавим та змістовним був їх бінарний ви-
ступ «Особливості формування мистецької 
компетентності майбутніх вихователів в 
умовах дистанційного навчання».

Під час обговорення та обміну досвідом  
було окреслено перспективи розвитку 
дошкільної освіти та питання для наступної 
конференції. 

Науково-методична конференція була 
проведена на високому методичному рівні із 
використанням сучасного технічного забез-
печення. 

Запропоновано долучати студентів до 
активної творчої наукової діяльності та 
участі в конференціях різного рівня.  

Олена Бровата,
завідувач відділення дошкільної освіти
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Go Camp 2020 Afterschool Online: англійська + креативність
Швидко промайнули три тижні захопливої 

осінньої сесії Go Camp 2020 Afterschool Online. 
Студенти груп У-21, У-23 педагогічного ко-
леджу та учні групи Л-8А ліцею “Політ” на 
чолі з менторами-викладачами Мороз О.М.,                     
Омельченко Ю.В. та Навроцькою М.М. взя-
ли участь у проекті “Art and Creativity”, який 
проходив з 26.09 по 16.10.2020 р. у форматі он-
лайн. Це була надзвичайна подорож країною 

англійської мови та творчості. Ми мали змо-
гу не лише поспілкуватися англійською, а 
й потоваришувати, обмінятись досвідом та 
ідеями з волонтерами з різних куточків світу. 
А які цікаві та змістовні зустрічі проводили 
менеджери Snapshot для кемперів! Це май-
стер-класи із створення дивовижних відео, 
професійних фотографій та обробки відео- 
та фотоконтенту у програмі  Snapshot.  Усі 
активності Go Camp були спрямовані на фор-
мування критичного мислення, творчості, 
уяви, а головне — віри в себе, свої можливості, 
вміння відкрити свої таланти.

Згадуючи всі моменти осіннього табору, 
не можна не розповісти про Кореде Араре 

– волонтера команди нашого коледжу. Нам 
справді пощастило зустріти та спілкуватись 
з одним із найкращих представників коман-
ди волонтерів. Не зважаючи на відстань між 

нами (Кореде зі спекотної Нігерії), ми ста-
ли справжніми друзями. За професією Ко-
реде — коучер з життєвих навичок та кон-
сультант професійного спрямування, тож 
нам пощастило двічі. Його цікаві, корисні та 
просто «крутезні» тренінги запалили вогник 
усередині кожного з нас. Студенти вкотре 
зрозуміли: замало бути хорошим вчителем –  
потрібно прагнути стати найкращим. Звісно, 
наша співпраця та дружба буде тривати далі й 
поза Go Camp. Ми з нетерпінням чекаємо Ко-
реде у Кременчуці та в нашому педагогічному 
коледжі.

     На жаль, ця сесія вже позаду. Але це не 
кінець співпраці з Go Camp.              Уже по-

дано заявку на наступну сесію із захопливою 
назвою “Dreaming Big”, яка відбудеться  з 9.11 
по 20.11.2020 р. за підтримки Kyivstar.

Go Camp у нашому коледжі бути! Go Camp, 
Go-ooo!

Марина Навроцька,
викладач іноземної мови вищої категорії

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ОСОБИСТІСТЬ

Успіху досягають цілеспрямовані
Розпочинаємо щомісячну постійну рубри-

ку «Особистість», де будемо висвітлювати 
різні грані особистості (працівників колед-
жу) ПОЗА коледжом . За описом і світлинами 
постарайтеся зрозуміти про кого йдеться в 
дописі.

Рідне місто. Місто 
Глухів, що на Сумщині 
славиться тим, що є 
останньою гетьмансь-
кою столицею,  має 
безліч архітектурних 
пам`яток, багатющу 
природу та культуру 
(свого часу це слав-
не місто мало статус 
театральної столиці). 
Та найбільшим багат-
ством цього, здавало-
ся на перший погляд, провінційного містечка є 
люди. Дивовижні, талановиті, надзвичайні люди. 
Недаремно ж місто має таку різносторонню, на-
сичену подіями, історію. Отож, мова сьогодні піде 
про чоловіка, дитинство і юність якого пройшли в 
Глухові, власне, наш герой родом з цього чудового 
міста.

Дитячі та юнацькі захоплення. Навчаю-
чись в загальноосвітній школі, відвідував фут-
больну секцію, також грав у волейбол та баскет-
бол. Футбол захоплював найбільше, тому постійно 
захищав честь школи, пізніше інституту. Був 

гравцем-лідером у міській футбольній команді. 
І,  як не дивно, саме відповідальність за футболь-
ну команду міста, зіграла неабияку роль в тому, 
що сьогодні і вже багато років підряд, починаючи 

із 1992 року, колектив коледжу та студенти мають 
надзвичайно талановиту людину. Виявляється, 
прийняти рішення про переїзд до іншого міста, 
в зв`язку зі вступом до ВУЗу було зовсім не про-
сто. А отже, вступ до Глухівського педагогічного 
інституту (нині Глухівського національного 
педагогічного університет імені Олександра 
Довженка) став доленосним. Спеціальність 
«Загальнотехнічні дисципліни» передбачала гли-
боке вивчення найрізноманітніших наук - від 
вищої математики до радіотехніки. Примітно, що 
роки університетського студентства  були сповнені 
творчого польоту та гумору у складі  команди КВК 
закладу. 

Визнання в футболі. Легендарна книга 
«Спартак», рожденный «Штурмом» видана під 
авторством чотирьох відомих гравців коман-
ди «Спартак» м. Глухів (В. Романенко, В. Ма-
май, В. Шумицький, С. Скакун) у 2016 році - це 

хронікально-публіцистичне видання, яке увібрало 
в себе найексклюзивніший матеріал та світлини 
про зародження, розвиток і становлення футболу 
в невеличкому містечку Глухові на півночі України: 
від першої команди «РМГ», створеної в 1922 році, 
до бронзового призера першості області 2015 
«Велетня-Спартака».  Неодноразово в цій книзі 
згадується прізвище та фото, у складі улюбленої 
команди, відданого справі спортсмена:

- «…з командою почала готуватися таланови-
та молодь: 18-річний нападник Віктор Терехов і 
воротар Олександр Литвин,  17-річні Валентин 
Понікаров, Віктор Шакотько, Віктор Решет-
няк. Підбирався цікавий колектив, який на по-
чатку чемпіонату непогано себе проявив, кілька 
зустрічей виграли, почали наближатися до трійки 
лідерів чемпіонату. 
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- «1969 р. Три товариських матчі зіграли 
між собою команди Будинку піонерів (тренер В. 
Садирін) і ДЮСШ (10-11 років). Всі зустрічі ви-
грали футболісти Будинку піонерів (3:1, 5:1, 
3:0). У переможців кращими гравцями були Саша 
Єрофєєв, Вітя Шакотько…»

Улюблений предмет в школі. Одним з улюбле-
них предметів в школі була географія. Наскільки 
улюбленим, що старанний учень  навіть здобув пе-
ремогу на районній олімпіаді з даного предмету та 
став учасником обласної олімпіади. Та обставини 
склалися так, що через рік після успішного виступу 
пішла на пенсію учителька, що навчала географії. 
Прийшла новий педагог, яка навіть перед учнями 
не приховувала, що вона вимушена читати пред-
мет, який раніше не викладала, а тому оцінки ста-
вила практично всім не більше за «добре». Що в її 
класі є переможці олімпіади вона не знала, і зви-
чайно нікого не орієнтувала на участь у черговій 
олімпіаді. Попри все, хлопчина не втрачав інтересу 
до предмету і сам прийшов на районну олімпіаду, 
де знову переміг, а вчитель отримала подяку від 
адміністрації за чудову підготовку учня. Відтоді 
з географії - лише відмінно. Ця ситуація додала 
впевненості в своїх силах.

Кар`єра. Опинившись на Кременчуччині, після 
здобуття вищої педагогічної освіти, кар`єра юного 
вчителя розпочалася в затишній маленькій школі, 
що в Кам`яних Потоках. І, оскільки, годинне на-
вантаження було невеликим, довелося новоспече-
ному педагогу проявляти себе  одразу в декількох 
дисциплінах. Через рік насиченої роботи в сільській 
школі (1979-1980 р.р.) перейшов до міської 17-ї 
школи, звідки й пішов в армію (1981-1982 р.р.). 
Після армії продовжив роботу в улюбленій 17-й 
школі, але не довго. Незабаром (1983 р.) моло-

дого натхненного спеціаліста помітили в Авто-
заводському районному відділі народної освіти 
(завідувачем відділу на той час був Гальченко І. В.) 
й запропонували посаду інспектора з трудового на-
вчання. Керівництво області довго вагалося з при-
воду призначення, зважаючи на досить молодий 
вік та малий педагогічний досвід. Та все ж молодий 
фахівець обійняв дану посаду.

Робота за кордоном.  П’ять неймовірних 
років за кордоном (1987-1992 р.р.) – в Німеччині, на 

посаді інспектора шкіл Західної групи військ, були 
насиченими та сповненими нових знайомств,  но-
вого професійного досвіду та нових знань в області 
комп’ютерної техніки, що зіграло вирішальну роль 
в подальшій кваліфікації та фаховому призначенні 
педагога. Адже досвід написання та розробки 
комп’ютерних програм -  безцінний, для тоді ще 
зовсім не комп’ютеризованої України. Отож, міста 
Східної Німеччини, їх історія та архітектура за-
хоплювали і радували погляд неймовірними 
краєвидами і, на деякий час, стали, як рідними. Це 
відображено на численних світлинах того часу. До-
велося стати, навіть, свідком падіння Берлінського 
муру (1989 р.) під час перебування в Німеччині.

Після повернення в рідну Україну отримав за-
прошення обійняти посаду заступника директора з 
навчальної роботи Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А. С. Макаренка, де працює і нині 
(більше 28 років). «Найвитриваліший» зав-
уч за всю історію коледжу, оскільки робота ця 
передбачає певні стресові навантаження. На його 
думку, основними досягненнями на цій посаді є 
створення ліцею при коледжі, літнього табору для 
обдарованих дітей, що переріс в НОК «Ерудит», 
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інформатизація коледжу та створення тестової си-
стеми контролю знань, відкриття бакалаврату.

Працюючи викладачем інформатики,  досяг неа-
бияких висот. Зокрема, є співавтором підручників з 
інформатики  для  загальноосвітніх шкіл, член журі 
на Всеукраїнських олімпіадах, автор та розробник 
навчальних програм, кандидат педагогічних наук.

Хобі. Не зважаючи на довгий список серйозних 
досягнень та відзнак, педагог - досить тонка та ро-
мантична натура.  Свідчить про це хобі – фотогра-
фування, зокрема,  любов до фіксування на кадрах 
природи. Друзі, які отримали в подарунок диск із 
світлинами, відмітили: «Робить він це дуже талано-
вито!»

Дуже полюбляє подорожувати: і пішки, і 
автомобілем, і на байдарках…

Спорт сьогодні. Маючи неабиякий спор-
тивний стаж, і сьогодні продовжує грати в фут-
бол у складі команди членів журі Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики.

Думаю, не складно було здогадатися, про кого 
йшлося  в рубриці «Особистість» – це Віктор 
Васильович ШАКОТЬКО – заступник дирек-
тора з навчальної роботи Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, 
висококваліфікований педагог, чудова людина і 
цікавий співрозмовник.

  Тетяна Литвиненко,
    редактор газети

Авторські фото
із особистого архіву
Віктора Шакотька.
Альбом «Природа»



З давніх-давен і до сьогодні
Вже шостий рік поспіль Україна відзначає 

14 жовтня відразу 3 події: Свято Покрови, день 
Українського козацтва та день Захисника Вітчизни. 

Покрова Пресвятої Богородиці. Існує багато 
версій щодо виникнення цього свята. Проте загаль-
ноприйнятою є легенда про те, як Богородиця вря-
тувала жителів міста від набігу військ київського 
князя Аскольда. Відтоді Покрова має особливе 
значення для всіх православних. Вірують, що вона 
може захистити населення від бід та нещасть. Божу 
Матір в народі вважали найкращою заступницею 
дітей і молодих дівчат. Завдяки цьому Покрова 
Пресвятої Богородиці – одне з найулюбленіших і 
шанованих свят на Русі. І дотепер збереглося безліч 
прикмет та звичаїв, яких дотримується наш народ.

Наші козаки також святкували Покрову. Більше 
того, на Січі було збудовано церкву на її честь. Пе-
ред тяжкими, довгими, запеклими боями хлопці 

служили молебні Богородиці. Її зображували 
на хоругвах та іконах. Кажуть, що саме 14 жов-
тня військо вибирало собі гетьмана, традиційно 
підкидуючи кобуру вгору.  Козаки захищали наші 
землі від нападу польських, османських, кримсь-
котатарських полчищ. Часи були складні, а вони 
йшли на самопожертву, загартовуючи себе тим, що 
так забезпечать нам світле майбутнє. Так воно і є: 
сьогодні наша Україна - сильна та незалежна дер-
жава, котра впевнено йде до своєї цілі, а самі коза-
ки є символом свободи нашої країни. Тож, 14 жов-
тня святкуємо день українського козацтва.

А починаючи з 2014 року червоною цифрою в 
нашому календарі відмічений день Захисника 
Вітчизни, що бере свій початок зо дня вторгнен-
ня російських військ на нашу територію. Тисячі 
молодих хлопців пішли на фронт та полягли там, 
борючись за свободу нашої країни. Війна забрала 
сотні життів мирних людей, котрі постраждали 

нізащо. Варто не забувати, що захисниками є не тільки 
чоловіки, а й жінки.

Для кожного українця ці свята значать різне , 
проте вони мають надзвичайно велику цінність, 
адже поєднують у собі не лише духовну вартість, а 
й національну ідентичність та давні традиції. Отже, 
важливо пам’ятати нашу історію і тих людей, котрі 
добровільно загинули заради мирного неба над  на-
шими головами. Наш народ та нація - невмирущі. Ми 
будемо йти до кінця, не дивлячись ні на що. І нарешті 
ми досягнемо того, чого прагнули протягом століть.

Катерина Устенко,
учениця групи Л11-Б  ліцею «Політ»

Продовження доброї традиції

14 жовтня вся країна відзначала День захисни-
ка Вітчизни. Це – свято спадкоємності героїчних 
традицій нашого народу, сили духу й мужності, 
відданості своїй Вітчизні й гордості за її ратну славу. 
Це справжнє свято лицарства та благородства, якими 
володіють справжні оборонці, визволителі й захисни-
ки України. Це свято кожного, хто в той чи інший час 
віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм 
справі захисту нашої держави.

У нашому навчальному закладі стало доброю 
традицією напередодні свята вітати ветеранів. 
Учні наукового ліцею «Політ» при Кременчуцько-
му педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка 
зустрілися й привітали наших захисників.

Поки є герої, що захищають наше мирне майбутнє 
від брехливого підступного ворога, ми обов’язково 
переможемо! 

Вітаємо!                                                  Юлія Вакуленко, 
культорганізатор ліцею «Політ»

        
  

З інтернету

КУЛЬТУРНО - ІСТОРИЧНА СТОРІНКА
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Уже традиційно 14 жовтня святкуємо 
День Українського козацтва, свято мужності 
та сили, відданості та відваги, рішучості та 
впевненості. З нагоди урочистої події, що пліч-
о-пліч крокує з Днем захисника Вітчизни,  
вихователі НОК «Ерудит» організували та прове-
ли фотосесію етнічного характеру, до якої залучи-
ли вихованців закладу – учнів ліцею «Політ». 

Спеціально до цієї події було відібрано та 
створено чудові образи, що відразу перенесли 

учасників у величну атмосферу козацтва. Діти 
так пройнялися ідеєю та вжились в образи, що 
навіть на бекстейджі не виходили з нього: хлопці 
змагалися на шаблях, посміхалися дівчатам, а от-
аман час від часу приборкував своїх норовливих 
козаків, інсценізували залицяння на вечорницях, 
картини мужніх, суворих та, головне, вільних 
козаків, жага до життя та свободи читалася в по-
глядах юних моделей.  

Дівчата, приміривши костюми українських 
панночок, побачили себе в них зовсім іншими 
очима, стали більш жіночними, яскравими та 
усміхненими. Всі пані відмітили, що образи їм 
неймовірно пасують. Недарма з давніх-давен 
українські дівчата славились своєю вродою та 
неповторністю.

Фотосесію було проведено на території колед-
жу, на тлі ошатної  природи в осінньому вбранні, 
але такої теплої та величної. 

Потім вихователі 
закладу «Ерудит» 
відправились у ма-
льовниче село Недо-
гарки, яке є окрасою 
Кременчуччини, до 
етно-садиби «Ку-
черява хата», де на  

гостей чекала творча й креативна господиня  
Віталіна Нетребко. У садибі,  якій вже близько 
ста років,  збережено та відтворено  атмосферу і 
побут українського народу ще з давнини.  Сама 
хата оснащена великою кількістю старовинних 
речей, які легко допомагають проникнутися 
всією різноманітністю та наповненістю того-
часного життя. Образи для кожної з нас були 
підібрані індивідуально.  Приміривши на себе 
одяг, якому понад сто років, виховательки ніби 

перенеслись в ті часи, стали по-
ратись по господарству, варити 
їжу та готуватись до вечорниць, 
що й показано на фото.

Обирати локації та вдалий 
кадр допомагала найкращий 
фотограф табору «Ерудит» Ок-
сана Силкіна.  Загалом фотосесія 
принесла неймовірні враження 
всім учасникам та естетичне за-
доволення людям, які потім пе-

реглядали ці світлини. 

Душа українського народу вільна та вродли-
ва, а використовуючи етнічні образи, стає ще 
ніжнішою та більш чаруючою.

Марина Надточій, 
вихователь НОК «Ерудит» 

До витоків української минувшини

КУЛЬТУРНО - ІСТОРИЧНА СТОРІНКА



 — Світова пандемія Covid-19 внесла свої корек-
т и ви у розвиток освітньої системи 

України. Тому, на мою думку, такі 
програми як Zoom чи Meet, плат-
форма дистанційного навчання 
Moodle дали змогу освоїти у до-
сить короткі терміни як викла-
дачами, так і студентами основні 
ази проведення онлайн-занять. 

Отже, перевагами дистанційного 
навчання є:
• Можливість навчатися у 

б у д ь - який час. Студент, який навчається 
дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і 
скільки часу упродовж семестру йому приділяти на 
вивчення того чи іншого матеріалу. 

• Навчання без відриву від основної 
діяльності. Для навчання зовсім не обов’язково 
брати відпустку на основному місці роботи. 

• Можливість навчатися у своєму темпі. Сту-
дент завжди може повернутися до вивчення більш 
складних питань, кілька разів подивитися відео-
лекції, перечитати переписку з викладачем.

 • Мобільність. Зв’язок з викладачами, репе-
титорами здійснюється різними способами: як on-
line, так і off-line. 

• Дистанційна освіта дешевша. Студенту не 
доводиться оплачувати дорогу, проживання. 
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1. Які на Вашу думку переваги дистанційного навчання?
— У коледжі я навчаюся третій рік. З такою формою 

зіткнувся вперше, як і всі інші студенти в 
Україні. Ми були абсолютно неготові 
до таких подій. Але після двох 
тижнів наполегливої роботи нам 
таки вдалося освоїти різноманітні 
програми та технології. І тому в 
ситуації, що склалася, це був для 
нас єдиний вихід продовжити на-
вчання без перерви.

Для себе я виокремив такі перева-
ги дистанційного навчання:

• Можливість планувати свій день і ч а с , 
приділяючи увагу більш важливим предметам, осо-
бливо це стосувалося предметів, що були обрані для 
проходження ЗНО.

• Доступність усіх навчальних матеріалів 
на сайтах викладачів, починаючи від програм і 
закінчуючи планами семінарських, практичних і ла-
бораторних занять.

• Можливість проходити тести дистанційно в 
будь-який зручний час.

• Відсутність хвилювання під час виступів на 
онлайн конференціях.

•     Заощадження коштів, оскільки немає потреби 
витрачати їх на проїзд до коледжу та обіди.

•  Постійний зв’язок з викладачем у viber та ли-
стуванння електронною поштою, що дає змогу 
отримувати відповіді на будь - які  питання.

Дистанційне навчання. Переваги і недоліки

2. Які недоліки дистанційного навчання?
•  Відсутність мотивації, оскільки практично 

весь навчальний матеріал студент-дистанційник 
освоює самостійно. 

• Нестача практичних умінь і навичок. Досить 
проблемно якісно організувати дистанційне навчан-
ня за напрямами підготовки та спеціальностями, на 
яких передбачена велика кількість практичних за-
нять. 

• Дистанційна освіта не підходить для розвит-
ку комунікабельності. При дистанційному навчанні 
особистий контакт між студентами/студентками та 
з викладачами мінімальний, а то й цілком відсутній. 

• Проблема ідентифікації студента. Поки 
найефективніший спосіб простежити за тим, чи 
студент самостійно здавав іспити чи заліки, - це 
відеоспостереження, що не завжди можливо.  

У дистанційному навчанні вбачаю такі суттєві 
недоліки, а саме:

• Часткова відсутність доступу до мережі 
Internet, особливо це стосується студентів із сільської 
місцевості.

• Відсутність можливості в деяких студентів 
виходити на зв’язок, бути присутнім на відео-лекціях 
чи семінарах з технічних причин.

• Неможливість проведення більшості лабора-
торних чи практичних робіт дистанційно.

• Втрата можливості живого спілкування з од-
ногрупниками та вчителями, неможливість вступи-
ти в дискусію з того чи іншого питання.

•    Здається, що на виконання домашніх завдань 
тепер витрачається набагато більше часу.
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3. Чи відчуваєте Ви різницю між тим, як все починалося 
навесні (перехід на дистанційну форму навчання) і тим, як 

це відбувається зараз? Поясність.
 — Звісно, кардинальна різниця. Навесні для 

більшості з нас, викладачів і студентів, учнів ліцею 
«Політ» — це було випробування як психологічне, 
так і моральне. Непідготовленість, невизначеність, 
страх та інші фактори негативно впливали на 
самоорганізацію і дисципліну, особливо студентів. 
Зараз, восени, ситуація абсолютно інша: врахо-
вуючи розвиток епідеміологічної ситуації стало 
зрозумілим, що продовження дистанційного на-
вчання стане неминучим. Тому і викладачі, і сту-
денти підготовлені до цього.

 — Вважаю, що різниця є. Навесні для нас був 
просто шок. Це було пов’язано із тим, що ми не 
знали, як будуть організовані навчальні заняття, 
як ми будемо здавати домашні завдання та заро-
бляти бали? І, зрештою, які будуть у нас знання?

Восени, ми вже з досвідом і певною системою 
«пішли на дистанційку». Тому зараз працюємо, 
вдосконалюємося, і нам засвоювати навчальний 
матеріал стало набагато краще.

4. Скільки часу йде на підготовку до онлайн-уроку? Це більше, чи менше 
в порівнянні з офлайн-форматом? Чому?

 — Якщо бути відвертим, то підготовка до он-
лайн-уроку не займає дуже багато часу. Маючи під 
рукою цілий арсенал засобів навчання: від методи-
чок до навчальних сайтів, можна спокійно готува-
тися до занять. Цікавою стала форма проведення 
онлайн-занять, яка незабаром стане  звичайною 
практикою. Скоріше всього, що на офлайн (звичай-
ний урок) ми готуємося набагато більше.

Виконання домашнього завдання в онлайн-
форматі забирає забагато часу, адже деякий 
матеріал ми повинні засвоїти самостійно. Сприй-
мання інформації з гаджету не таке ефективне, 
ніж коли ми знаходимося поряд з учителем в 
одній аудиторії. Під час очного навчання я краще 
відчуваю емоції, інтонації викладача, між нами 
постійний візуальний контакт. Тому матеріал, чу-
дово засвоєний в коледжі, вже не потребує гли-
бокого занурення в нього вдома. Отже, часу на 
підготовку до онлайн-уроку я витрачаю більше.

5. Все ж, враховуючи те, що вже маєте певний досвід, Вам більше 
подобається дистанційна чи очна форма навчання? Чи, можливо, 

схиляєтеся до змішаної? Чому?
 — Відверто, не хочеться бути занадто консерва-

тивним, але традиційні уроки набагато ефективніші, 
аніж дистанційні. Живе спілкування зі студентами 
не зможе замінити техніка. Окрім цього, наші студен-
ти повинні проходити практику в таборах і школах, 
а організувати дистанційну практику у початковій 
школі їм ніхто не зможе. Звідси висновок: очна фор-
ма навчання – це справжнє навчання, а дистанційна 
– це часткова імітація, в якій не відбувається всео-
хоплююча суб’єкт-суб’єктна взаємодія, через яку 
«педагог зможе стати педагогом».

Максим Лихман,
викладач суспільних дисциплін 

I кваліфікаційної  категорії  

Мені більше подобається очна форма навчан-
ня, але й не проти змішаної. Ми до епідемії дуже 
часто хворіли (а це багато студентів у коледжі). 
Можна організовувати змішані уроки. Ті студен-
ти, що хворіють, мають можливість вдома пере-
глядати трансляцію, що веде викладач під час 
уроку (звісно, якщо дозволяють технічні засоби), 
а інші – знаходитися в аудиторії. 

Усім бажаю міцного здоров’я і впевнений: 
пандемія завершиться – і ми повернемося за пар-
ти!

Андріан Капітонов,
студент групи У-31



                                                     «Наша газета»
Щомісячна газета
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка                                                                                              
Редактор: Литвиненко Т.С.  
Комп’ютерна верстка, дизайн: Силкіна О.І.
Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори.
Редакція не завжди поділяє точку зору автора
Редакція залишає за собою право виправляти матеріал
зі збереженням змісту.

Адреса коледжу
39623, м. Кременчук,
вул. Л. Чайкіної, 33.
Тел.: (05366) 5-33-01
Наш сайт: pu.org.ua

Є п`ятдесят – буде й мільйон!

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України спільно з Державним агент-
ством лісових ресурсів України та благодійною 
організацією «Благодійний фонд «Озеленення 
України» у березні 2020 року розпочали спільний 
проєкт із озеленення.

Це екологічна акція, яка об’єднає владу, бізнес 
та громадськість заради відновлення екосистеми 
країни. Спільна мета проєкту – висадити 1 000 000 
дерев за 24 години по всій Україні.

Висадка дерев – це найпростіший та дієвий 
спосіб боротьби з кліматичними змінами, які так чи 
інакше вже відчув на собі майже кожен українець. 
Тому ми маємо згуртуватися для ефективної 
протидії кліматичним змінам. І екологічна акція із 
висадки одного мільйона дерев за одну добу саме 
і покликана на об’єднання українців у боротьбі зі 
змінами клімату.

Наш навчальний заклад долучився до 
Всеукраїнського проєкту з озеленення «Мільйон 
дерев за добу». 20 жовтня на території Кременчуць-
кого педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка 
викладачі, працівники та учні наукового ліцею 
«Політ» висадили близько 50 ялинок, які були 
надані батьками нашого учня Селича Олександра. 
Дякуємо, що допомагаєте робити нашу планету 
зеленішою!

І нехай сьогодні це не мільйон дерев, але ми зро-
били свій внесок у збереження екосистеми країни. 
У нас усе попереду! Є  п`ятдесят – буде й мільйон!

    
Ірина Баздирєва,

педагог-організатор ліцею «Політ»

КОЛІР НАСТРОЮ - ОСІНЬ

Есе «Осінній дощ»

Я прокинулася від приємного стукотіння до-
щових крапель по підвіконню. На секундочку 
засумнівалася: «Може, це хом’як господарює 
в клітці». Прислухалася іще раз. Це – дощ!   
Приємний, осінній, теплий дощ. Як же ж довго 
на нього чекали всі ми: рослини, люди, водойми, 
сама земля! Піднімаюся, підходжу до вікна, роз-
суваю  штори – вже асфальт змінив свій колір, 
поволі в ритм дощу рухаються осінні листочки. 
Крізь мокре вікно вглядаюся в парк напроти 
– він ще дрімає в приємному шумі дощу. Квіти 
на клумбі сусідки тітки Тетяни здіймають свої 
голівки вгору, підставляючи теплим краплям 
усміхнені «обличчя».                                                                          

В сусідній кімнаті сплять діти. Рівне, глибо-
ке дихання шириться кімнатою. По металевому 
даху балкона заколисуюче стукотять краплинки.           
В ногах у дітей, згорнувшись бубликом, мирно 
спить кіт Шуберт. Здається, його також заколи-
сав дощ.

Люблю осінній дощ – провісник грибних 
урожаїв, умиротвореного настрою, затишних 
сімейних вечорів… 

        
     Тетяна Литвиненко,

редактор газети


