


Свято радості для всіх

А чи ви знаєте, друзі, те, що саме наш коледж наділе-
ний особливим характерництвом у доброму сенсі? Тільки 
в Кременчуцькому педагогічному можливо якнайліпше 
розкрити себе як людину, професіонала, особистість. 
Лише тут цілком вірогідно відшукати своїх по духу, 
світосприйманні. Доперва наша Альма-матер дозволяє 
здійснити найзаповітнішу мрію кожного:
віднайти своє в житті.
Тож усіх, хто в коледжі шукає або вже зміг знайти себе, 
знайти своє, знайти своїх, вітаю з нашим спільним святом!  

З Днем народження тебе, рідний наш коледжу!

Крупіна Леся Валентинівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи в ліцеї

(випускниця Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С.Макаренка

1990 року)

З Днем народження, дорога коледжна родино!
День народження завжди приємно святкувати, особливо тоді, коли 
це свято всієї родини. Наш 89 рік був доволі складним. Разом з ін-
шими закладами освіти ми отримали ряд викликів 2020 року. Саме 
в такий час особливо відчувається працездатність, відповідальність 
та єдність нашого колективу. Ми разом навчилися приймати важливі 
рішення, організували на належному рівні дистанційне навчання під 
час карантину, провели ряд наукових онлайн-заходів на високому 
рівні, стали авторами методичних розробок, висвітлили результати 
досліджень у фахових виданнях України та закордонних публікаціях. 
Тому я щиро вірю в процвітання та розвиток 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка.
Тож бажаю колегам та студентам, щоб кожна мить  
пробуджувала сили й прагнення діяти,  бажання зробити свій вагомий 
внесок у перспективне, успішне майбутнє нашого закладу освіти. Усім 
здоров’я та великої удачі, хороших результатів у навчальній і освітній 
діяльності та радісних перемог! І нехай кожне ВИПРОБУВАННЯ СТА-
НЕ ДЛЯ НАС НОВОЮ МОЖЛИВІСТЮ! 

Деньга Наталія Миколаївна,
заступник директора з навчально-методичної роботи
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Шановні студенти й учні ліцею, викладачі та співробітники коледжу!
Традиційно на початку грудня ми відзначаємо річницю засну-
вання нашого навчального закладу як педагогічного. Саме тут 
почалося зростання цілої плеяди талановитих особистостей: 
педагогів, науковців, керівників освітніх та наукових установ,  дер-
жавних діячів та просто патріотів своєї Батьківщини. Ми гордимо-
ся випускниками, які своєю працею створюють імідж, добру сла-
ву коледжу та є прикладом для сучасних студентів й учнів ліцею.
Усі роки існування коледжу його міцною основою був твор-
чий, ініціативний, цілеспрямований колектив педагогів, сту-
дентів та учнів ліцею. Такої кількості викладачів вищої кате-
горії, викладачів-методистів, переможців усеукраїнського та 
обласного етапів конкурсу «Вчитель року» не має жоден педагогіч-
ний колектив шкіл та коледжів області, а можливо, і всієї України. 
Ми велика дружна родина. Люблячи свій коледж, покра-
щуючи його, ми робимо кращою нашу Батьківщину. Ба-
жаю всім вам міцного здоров’я, щастя, миру, натхнення, 
нових досягнень на благо нашого коледжу та України!

Шакотько Віктор Васильович,
заступник директора з навчальної роботи

З великою приємністю вітаю колег, співробітників, студентів та 
випускників з 89-річницею колледжу – святом, яке щорічно об’єднує
нас шаною до його славетного минулого, спільною 
справою, спрямованою на його розбудову. 
Пам’ятаймо, що коледж – це потужний осередок зростання та змі-
цнення неупередженого розуму, який здобуті знання перетворює 
на дієву силу, і таким чином випереджує час, бо відкриває кож-
ному з нас шлях до мистецтва вчитися впродовж  усього життя.
Нехай натхнення і жага творчого пошуку будуть нашими су-
путниками, життя – багатогранним і плідним, шлях до про-
фесійного зростання – успішним. Нехай ніколи не вичер-
пується особиста людська принадність, доброта, відкритість, 
порядність, толерантність, прагнення прийти на допомогу. Не-
хай у нашому колективі завжди панує взаємоповага і злагода!

Мокра Лариса Миколаївна, 
заступник директора з виховної роботи

Свято радості для всіх

Дорогий коледжу!
Щиро вітаю Тебе з поважною датою – 89-річчям з дня заснування!

Сьогоднішня подія – це знаменна дата не лише для 
Тебе, а й для освітян усієї Полтавщини та й України.
Нам разом з Тобою є чим пишатися, адже за роки існуван-
ня Ти став сучасним науково-освітнім центром із новітні-
ми технологіями й творчими підходами до навчання, потуж-
ною матеріально-технічною базою, високим рівнем підготовки 
кадрів та примноження багатих традицій вітчизняної школи знань.
Коледжне життя – це мрії, плани та натхнення, це відчуття, які за-
лишаються назавжди! Це суміш відомих науці гормонів радо-
сті, щастя, страху невідомості та особливий, твій – педагогіч-
ний… Його не можна придбати, не можна створити, тому що 
ми всі, хто тут працює чи навчається, причетні до твого життя.
Бажаю Тобі  процвітання, твоїм  викладачам, студентам  та  учням – успіхів, 
натхнення та міцного здоров’я! Нехай усі творчі задуми будуть успіш-
ними, плани – здійсненними, а високий професіоналізм – реалізованим.

Малюк Юлія Валентинівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи

(випуснциця Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С.Макаренка

1994 року)
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Кроки до успіху1931 - 2020

       1931-1951 1931-1951
•Лохвицький технікум радянського будівництва реорганізований у педагогічний 

технікум, а згодом - у педагогічне училище

1951-19711951-1971
•Педагогічне училище очолює Бойко Петро Карпович

•Розпочинає роботу дошкільне відділення 
•Педагогічне училище переведено з м. Лохвиці до м. Кременчука

1971- 19811971- 1981
•За створення кабінетної системи навчання колектив училища нагороджено 

Почесною грамотою
•У серпні 1981 року педагогічне училище увійшло до Південного регіону училищ України 

з центром у Запорізькому педагогічному  училищі

1981- 19911981- 1991
•Педагогічне училище очолює Гальченко Іван Васильович

•Училищу присвоєно ім’я А. С. Макаренка
•Збудовано новий корпус педагогічного училища

1991-19961991-1996
•Введено нові додаткові кваліфікації на спеціальності «початкова освіта», 

в тому числі, вчитель інформатики в початкових класах та вчитель 
англійської мови в початкових класах

•Розпочав роботу музей закладу і методкабінет

1996- 20011996- 2001
•Відкрито Полтавський обласний ліцей для обдарованої сільської  молоді  

•Відкрито відділення «Фізичне виховання». 
Ліцензовано спеціальність «фізична культура»

2001-20062001-2006
•Почав функціонувати обласний літній оздоровчий табір «Ерудит» 
з навчанням дітей інформатики і програмування на базі училища

•Почала діяти обласна «Школа олімпійського резерву 
з програмування» та інші ШОР

2006-2015  2006-2015  
•Відкриття НОК «Ерудит» в селі Потоки

•Почала діяти комп’ютерна школа «Олімп»
•Видана з грифом МОН серія підручників з інформатики для 

9-11 класів шкіл України 

2015-20202015-2020
•Ліцензування підготовки за ступенем вищої освіти 

«бакалавр» трьох спеціальностей
•Акредитація освітніх програм за ступенем вищої освіти 

«бакалавр» трьох спеціальностей



5

Антоненко-Миргородська 
Алла 

Миколаївна

Штефан 
Лідія 

Юріївна

Солодовникова 
Людмила 
Георгіївна

Батрак 
Володимир 
Петрович

    Традиційно, з нагоди святкування Дня коледжу, кращих майстрів 
педагогічної справи занесено до КНИГИ ПОШАНИ 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

•Викладач-методист 
вищої кваліфікаційної 
категорії
•44 роки пропрацював у 
педагогічному коледжі
•Викладав ручну працю, 
фізику, каліграфію, тех-
нічні засоби навчання 
(ТЗН)
•Протягом багатьох 
років був класним керів-
ником груп шкільного 
відділення
•Керував фотогурт-
ком, обирався головою 
профкому

Продовжуючи добрі традиції

•Викладач-методист 
вищої кваліфікаційної 
категорії 
•34 роки пропрацювала в 
педагогічному коледжі
•Викладала основи 
природознавства та 
методику ознайомлення 
дошкільників з природою
•Працювала заступ-
ником директора з ви-
робничої роботи та за-
ступником директора по 
роботі зі студентами на 
дошкільному відділі
•Методист ПОІППО, 
методист ліцею «Політ»

•Викладач-методист 
вищої кваліфікаційної 
категорії
•37 років працює в 
педагогічному коледжі
•Керівник ансамблю су-
часного народного танцю 
«Арабеск», який має чис-
ленні здобутки, навіть, за 
межами рідної країни
•Забезпечує підготовку 
студентів з додаткової 
спеціалізації «Керівник 
дитячого хореографічно-
го колективу»
•Протягом 10 років була 
директором літнього оз-
доровчого табору «Еру-
дит» 

•Старший викладач ка-
федри теорії та методики 
фізичного виховання,викла-
дач-методист вищої 
кваліфікаційної категорії
•Майстер спорту СРСР зі 
спортивної гімнастики
•Лауреат обласного  кон-
курсу «Вчитель року – 2005»
•Досвід вчителя узагальне-
ний і висвітлений у науко-
вих збірниках 
Всеукраїнських і міжнарод-
них наукових конференцій
•Велику увагу приділяє на-
вчально-методичному за-
безпеченню дисциплін, що 
викладає



Дошкільному відділенню 60 років

Сторінки ІСТОРІЇ:Сторінки ІСТОРІЇ:

19601960 – перший набір студентів на до-
шкільний відділ
19631963 – перший випуск вихователів для 
дитячих садків
19801980 – відкрито набір студентів на до-
шкільне відділення заочної форми нав-
чання
19921992 – введено додаткові кваліфікації на 
спеціальності «Дошкільна освіта»
20102010  – відділення дошкільної освіти очо-
лює Бровата О.Б
2017 2017 – отримано ліцензію на підготовку 
здобувачів вищої освіти за І рівнем (бака-
лаврським) спеціальності 012 Дошкільна 
освіта
20182018 – створено кафедру педагогіки 
та психології дошкільної освіти та гу-
манітарних дисциплін
20192019 – акредитовано освітньо-професійну 
програму Дошкільна освіта за І рівнем 
спеціальності. Здійснено перший випуск з 
даної спеціальності (77 осіб)

Випускники 60-х роківВипускники 60-х років

Випускники 70-х роківВипускники 70-х років

Випускники 80-х роківВипускники 80-х років

Відділення дошкільної освіти Відділення дошкільної освіти 
Кременчуцького педагогічного коледжу - Кременчуцького педагогічного коледжу - 

колиска дошкілляколиска дошкілля

Відділення дошкільної освіти сьогодніВідділення дошкільної освіти сьогодні

Гордість відділення

Карпова Катерина – 
переможниця  Всеукраїнського етапу МАН

Лисенко Юлія – 
переможниця 

Всеукраїнської олімпіади з української мови
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Дошкільному відділенню 60 років

У складі 13 осіб штатних 
працівників: 

4 особи – кандидати наук, 
2 – доценти, 

6 осіб – викладачі вищої 
категорії;

Наші традиції:
- Тиждень відділення;

- Проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конферен-
ції «Дитинство ХХІ століт-

тя: інноваційна освіта»;
- Фестиваль на кращі інсценів-

ки «Казки на новий лад»;

 Силу колективу           нашого відділення 
створюють викладачі, а славу -

випускники.
•На відділенні здобувають освіту 

332 студенти;
•За участю фахівців відділення видано 

підручники та навчальні посібники, 
серед яких є із грифом МОН;

•На відділенні ведеться підготовка 
здобувачів освіти до участі у конкурсі 
МАН та Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт.

  •На відділенні            можна здобути 
освіту за 6 додатковими спеціалізаціями;

•Кафедра педагогіки та психології до-
шкільної освіти та гуманітарних 

дисциплін співпрацює з:
-  Кременчуцьким центром 

професійної підготовки;
- Інститутом психології імені 
Г.С.Костюка НАПН України;

- ПОІППО імені М.В Остроградського;
- ЗОІППО;

- Асоціацією педагогічних працівників 
України.

Педагогічна практика в Педагогічна практика в 
закладах дошкільної освітизакладах дошкільної освіти

Педагогічна практика з до-Педагогічна практика з до-
даткової спеціалізації «Вихо-даткової спеціалізації «Вихо-

ватель логопедичних груп»ватель логопедичних груп»

День дошкілляДень дошкілля

Благодійні заходи до дня Благодійні заходи до дня 
Святого Миколая в Святого Миколая в 

Будинку дитиниБудинку дитини

Туристичний похід до Туристичний похід до 
Дня фізкультуриДня фізкультури

Педагогічна практика Педагогічна практика 
з додаткової спеціалізації з додаткової спеціалізації 

«Сімейний вихователь»«Сімейний вихователь»

Педагогічна практика Педагогічна практика 
з додаткової спеціалізації з додаткової спеціалізації 

«Керівник хореографічного «Керівник хореографічного 
колективу в ДНЗ»колективу в ДНЗ»

Перемога в конкурсі Перемога в конкурсі 
«Студент року - 2019»«Студент року - 2019»
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Особистість

«Не я потрібна коледжу, а коледж потрібен мені»

           Так вважає Зоя Володимирівна Парнюк, викладач вищої кваліфікаційної кате-
горії, учитель-методист, «Відмінник освіти України», дипломант обласного етапу кон-
курсу «Учитель року-2009», нагороджена знаком імені А.С.Макаренка, яка працює в 
коледжі 50 років (з січня 1970 р. і дотепер). 
        50 років – це мало чи багато? Для людини – це ціла вічність, більша частина жит-
тя. Для історії ж – менше, ніж одна мить. Зоя Володимирівна безмежно вдячна долі й 
добрим людям, які зустрічалися на її шляху, за те, що саме так склалося життя, саме 
такі відбувалися події. Для неї коледж – її дім, доля, місце натхнення та покликання.
       Скільки себе пам’ятає, завжди хотіла бути вчителем, хоча в її родині педагогів не 
було. Згадуючи дитинство, говорить, що ігри на подвір`ї частенько зводилися до того, 
що дівчинка уявляла себе вчителем, саджала перед собою друзів та й навчала їх. З 
самого дитинства Зою Володимирівну цікавили хімія й біологія. Хімію дуже любила й 
чудово розбиралася в даному предметі. А високими знаннями з улюбленої дисципліни 
завдячує вчителю школи № 20 м. Кременчука – нині покійній Аллі Петрівні Йорш.
      Частенько бувало, що вже пролунав дзвінок на урок, а Зоїного зошита з хімії не-
має, бо він ще «гуляє» між партами однокласників. Чудово дитині давалася хімія, тому 
й «виручала» однокласників, даючи списувати домашнє завдання. Та все ж перед тим 
як дати списувати, пропонувала спочатку пояснити незрозумілий матеріал. Подоба-
лося їй це – навчати й ділитися знаннями.
      Зоя – кременчуківка. Дитинство та юність пройшли в рідному місті. Здобувати ж 
вищу освіту подалася до обласного центру – м. Полтави. Полтавський педагогічний 
інститут імені В. Г. Короленка чекав талановиту дівчину з розкритими обіймами.
    Учителька переконана, що біологія та хімія – найцікавіші, найважливіші, най-
логічніші, найгуманніші та найточніші науки, бо вони компонент загальнолюдської 
культури, основа для формування наукової картини світу. «Розумна людина не та, що 
багато знає, а та, що знає саму себе» (В. Гете), адже знання про природу та  власний 
організм потрібні кожній людині, незалежно від віку, статі, професії.
       Уроки Зої Володимирівни завжди цікаві. Володіючи низкою оригінальних методів 
і прийомів, вона застосовує їх на різних етапах уроку. На її уроках панує гнучкість, 
нестандартність мислення, емоційний контакт і взаєморозуміння з учнями, довіра та 
чуйність, повага до особистості. Головне завдання – донести учням знання біологіч-
них компетентностей, можливість їх використання в повсякденному житті, зрозуміти 
цінності здоров’я та життя.

Парнюк З. В. 
1970 рік

Засідання клубу Здоров’я, 2007 Урок анатомії в 
2008 році
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Особистість

          Цілих 35 років (1980-2015) очолювала предметну комісію викладачів природничих 
дисциплін. Зоя Володимирівна натхненно працювала сама й надихала колег комісій 
працювати над озелененням території коледжу: клумбами, рабатками, затишними 
алеями та куточками, які чарують оксамитістю зелені та строкатістю багаторічних 
квітів, вирощених учнями разом із вчителями біології. Озеленені рекреації коледжу – 
теж заслуга Зої Володимирівни, прояв її ініціативи та безмежної любові до закладу.
      Значну роль у  педагогічній діяльності Зої Володимирівни відіграє позакласна ро-
бота. Понад 10 років керувала клубом «Здоров’я», який був осередком валеологічної 
освіти. Розробляла сценарії вечорів, проводила науково-практичні конференції,
зустрічі з лікарями, вечори за авторськими сценаріями, конкурси. Досвід своєї робо-
ти узагальнила в збірці «Про здоров’я треба знати», матеріали якої допомагають клас-
ним керівникам у проведенні виховних годин на теми валеології.
      Велику роль приділяє краєзнавчій роботі та екологічному вихованню студентів. Ро-
зробила цикл природничих екскурсій: Устимівський дендропарк, унікальна гора Пи-
виха, Придніпровський парк та Міський парк, річка Дніпро та Кременчуцьке море, 
які щорічно проводить для студентів II курсу. Під час екскурсій учить дітей чуттєво 
пізнавати світ, сприймати його як єдине ціле, у якому все з усім пов’язано, адже 
екскурсії в природу – важлива й необхідна складова частина всебічного виховання 
студентів. Під час екскурсій використовує засоби художнього слова, формує вміння 
бачити прекрасне, насолоджуватись ним.
       Зоя Володимирівна впевнена, що життя цікаве ще й тим, що можна подорожува-
ти. Захопившись літературою та історією, свого часу  стала позаштатним екскурсово-
дом Кременчуцького бюро подорожей та екскурсій. Проводила екскурсії по рідному 
місту, оглядові – по Києву, Полтаві, Дніпру, Одесі.
        Багато подорожувала, із 25 міст-обласних центрів – не була лише у двох. Її стежки 
мандрівника пройшли такими країнами, як Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Біло-
русь, Узбекистан та Киргизія, 20-ма країнами Європи (Іспанія, Франція, Італія, Данія, 
Норвегія, Фінляндія, Шотландія, Австрія та ін.)
        Педагог переконана, що професія вчителя немислима без постійного творчого по-
шуку, саморозвитку й самовдосконалення, головне – не зупинятись на досягнутому. 
Удячна своїм учням як за педагогічні знахідки, так і за прорахунки, поразки та роз-
чарування… Беручи все до уваги, перебудовує своє педагогічне  мислення, застосовує 
нові педагогічні орієнтири, учиться в часі, у якому живе, цінує в учнів особистість, 
любить те, що викладає, і тих, кому викладає. Упевнена, що вчителем треба народи-
тись, бо вчитель – не професія, а стан душі, спосіб життя.

Свято останнього дзвінка, 
2011 рік Парнюк З. В. 

2017 рік

Під час проведення
 екскурсії
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Рубрика «Знайте, шануйте, пам`ятайте…»
Герої сьогодення – серед нас

     Літопис нашого народу нараховує чимало кривавих сторінок. І одна з них – війна 
на Сході України. Герої сьогодення, які увійшли в сучасну історію України з палаючо-
го Майдану, Революції гідності й окупованих ворогом східних територій, своїм подви-
гом змінили й продовжують змінювати реалії нашої держави.  
     Серед воїнів-атовців чимало випускників нашого навчального закладу – близь-
ко 20-ти. Інформацію про них збирає та зберігає Кущ Олег Миколайович, завідувач 
музею Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. Серед випуск-
ників-учасників антитерористичної операції на Сході країни за фаховою спеціаль-
ністю є фізруки, учителі початкових класів та двоє ліцеїстів. Удвічі приємніше, що 
серед випускників-воїнів є також родичі викладачів нашого закладу – Пащенко Ген-
надій  – брат викладача Солодовникової Людмили Георгіївни та Савченко Руслан – 
син Олійник Ірини Олексіївни. Пишаємося нашими мужніми звитяжцями, зичимо їм 
міцного здоров`я та мирного неба над головою.
      Пащенко Геннадій Георгійович – випускник педагогічного училища 1986 року. 
Працював за фахом учителем початкових класів за направленням у Семенівському 
районі (у селищі Тукали) до призову на строкову військову службу. Після армії продов-
жив педагогічну діяльність в школі №28 м. Кременчука. 
      Згодом (1989 р.) працював інспектором у справах неповнолітніх (молодший лей-
тенант міліції) Крюківського району, потім – оперуповноваженим карного розшуку 
Крюківського РВ міліції. 
      Як тільки на Сході країни розпочався збройний конфлікт, не вагаючись, присту-
пив до виконання конституційного обов’язку, подався добровольцем. Служив в ім`я 
свободи українського народу, не шкодуючи ані сил, ані здоров`я. Воював на пере-
довій в 13-му батальйоні територіальної оборони, який пізніше перейменували в 13-й 
окремий мотопіхотний батальйон. Захищав на фронті АТО, проявляючи героїзм та 
мужність, у  селищі міського типу Новоселівка Друга Ясинуватського району, воював 
під Красногорівкою (Ясинуватський р-н), під селищем Зайцеве (Горлівський р-н), під 
містом Авдіївкою, коли брали промзону, та під містом Горлівкою на Новгородському 
укріпленому районі (2018-2019 р.р.)
      На питання редакторки: «Чи скоро закінчиться війна?» – Геннадій спокійно від-
повів: «Усе буде добре, Тетяно!» 
      При педагогічному коледжі активно діє волонтерський рух. І це не просто збір до-
бровільних пожертвувань, продуктів харчування, теплого одягу, лікарських засобів, 
– це надання можливості кожному бажаючому спробувати себе в ролі волонтера та 
виховання в дітей загальнолюдських цінностей, готовності прийти на допомогу. До-
помогу наші волонтери надавали, у тому числі й батальйону, де служив Геннадій Па-
щенко.
     Знаємо, щодня наші воїни проявляють мужність в боротьбі з агресором, щодня 
народжуються нові герої, які обов’язково здобудуть перемогу в цій кровопролитній 
війні.

Тетяна Литвиненко, редактор газети
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Студентам про студентів
Стипендія імені Ігоря Сердюка або мої 17 років в одній папочці

     «Звання націоналістки визначається не соціумом, а серцем. Величавши себе так 
усе своє свідоме життя, я знала, що маю нести це звання крізь терни та ототожнення 
слів  «нацистка» чи «шовіністка». Тому з терпінням у вишиванці пояснювала різни-
цю»,– саме так я розпочала мотиваційний лист на стипендію. З Мокрою Ларисою Ми-
колаївною ми присвятили достатньо часу для збору всієї інформації. І от мої 17 років 
в одній папочці.
     Трішки розповім, про що йдеться. Стипендія імені Героя Небесної Сотні – Ігоря 
Сердюка – це грошове заохочення до подальшої свідомої національно-патріотичної, 
волонтерської діяльності. Але для мене це стало підсумком усього життя, протягом 
якого я працювала над проєктами, реалізовувала їх; займалася творчістю, не маючи 
на меті визнання. Це був мій свідомий вибір (ну не сидиться на місці). 
      То коли 18 листопада мені зателефонували з Полтавської обласної адміністрації й 
повідомили про призначення стипендії, перш за все я написала: «Ларисо Миколаївно, 
ми це зробили!» І слова вдячності на цій сторінці будуть передусім людині, яка не тіль-
ки підтримувала, але й завжди допомагала мені, - Ларисі Миколаївні! 
Дякую Юлії Іванівні за віру в мене!
     Я дуже вдячна всьому Кременчуцькому педагогічному коледжу імені А. С. Мака-
ренка за людей, яких він об’єднав навколо мене! Іноді ловлю себе на думці, що вчи-
телі, яких я тут зустріла, стали  такими  рідними. Це може прозвучати банально, але 
вони відіграли велику роль у моєму житті.
        Терещенко Ользі Василівні  я буду щоразу несказанно дякувати за те, що повірила  
в мене та мої творчі здібності.
       Так от, до чого тут про письменницьку творчість... Так склалося, що сьогодні ми 
багато про що говоримо, але мало що озвучуємо. Я обрала шлях озвучувати через вір-
ші, прозу. Говорити про важливе - починаючи з 2014 року - це війна. 

Герої серед нас 
Присвята – Пащенко Геннадію

Писати вічний літопис народу…
Життям країну підіймать…
Боротися за віру, правду й мову.
Стояти – ні, не відступать!

Криваві обеліски пишуть тайни
Про героїчну кожну мить 
Солдат повторює, ніби в останнє – 
Лиш захищати – значить жить!

Він у історії шукає правду – 
В історії усе звучить – 
За незалежність боримося спрагло,
Століттями наш дух горить!

Та літопис славетного народу
Показує все без прикрас – 
Не повернеться це ніколи знову – 
Герої наші – серед нас!

Автор статті та вірша - Яна Гаркуша, 
студентка групи У-32



Шановні викладачі, працівники, студенти та випускники педагогічного 
коледжу! Щиро вітаю вас із нагоди 89-ї річниці від часу заснування нашого 
навчального закладу.Поділяючи з вами радість чудової дати, бажаю всім зу-
стрічати річниці ще багато літ, і нехай вони приносять тільки натхнення, 
бажання любити свою працю, творити добро.

Катерина Савінова, секретар директора

Нехай чисті джерела рідної української землі причащають усіх викла-
дачів коледжу, здобувачів освіти та технічний персонал щедрим здо-
ров’ям, любов’ю й доброю силою для осягнення нових життєвих і твор-
чих доріг.
Тетяна Яценко, завідувачка кафедри педагогіки й психології дошкільної 

освіти та гуманітарних дисциплін

У кожної людини повинно бути життєдайне джерело, яке наповнює розум – му-
дрістю, душу –енергією, а життя – красою. Бажаю рідному коледжу бути таким 
джерелом для багатогранного колективу студентів, учнів та викладачів. Нехай 
наш коледж завжди є тим місцем, де ми цінуємо кожну прожиту разом мить, від-
чуваємо смак цього життя та радіємо разом нашим успіхам і перемогам. З Днем 
народження!                                                                        Лариса Мороз, методист коледжу

Бажаю коледжу в День народження бути завжди наповненим добрими 
викладачами та студентами. Адже добра людина з доброго скарбу 
серця свого виносить добре; лиха ж з лихого серця лихе виносить.  

Наталія Скібенко, інженер-технолог

89 – это зрелость, не старость…Пройдено много и много осталось.
О! Сколько наш колледж взрастил педагогов и к детским сердцам проложил им дорогу.
Он учит нас всех быть сердечным, внимательным, любящим, добрым и обязательным.
Желаем, чтоб колледж всегда процветал,успешным чтоб был, поражений не знал!
Побед тебе, колледж, и вдохновения! Тебе, храм наук, доброты! С Днём рождения!

Олена Сухорукова, завідуюча гуртожитком

Дорогий коледжу! У День твого народження хочеться сказати, що за роки 
навчання та тривалої співпраці ми поріднилися з тобою. Тож  бажаю, 
щоб у твоїх стінах ще багато-багато нових поколінь відчули  тепло 
рідної домівки. Нехай молодість і мудрість крокують поруч задля твого 
подальшого процвітання.

З повагою, Шерстова Г. І., секретар відділу виховної роботи

Коледжу! Ти дім, у якому завжди гостинно відчинені двері. Ти ніколи не 
буваєш порожнім. А отже, ніколи не стихнуть жарти, веселощі, сміх, 
ніколи не зникнуть мудрість, жага до знань, диво відкриттів!!!Тож 
залишайся таким назавжди!!!
Ольга Діброва, завідувачка кафедри педагогіки та психології початкової 

освіти

Любі друзі! Бажаю всьому нашому колективу якнайшвидше пере-
жити ці сумні коронавірусні часи!)) І нехай на зміну розгубленості 
й песимізму прийде гармонія, солідарність та впевненість у за-
втрашньому дні!

Юлія Ступак, завідувачка відділення початкової освіти

У день ювілею відділення та день народження коледжу від щирого сер-
ця бажаю всім успішного досягнення поставлених цілей, переконливих 
перемог, видатних звершень, творчої наснаги., миру та злагоди!

З повагою, Олена Бровата,завідувач відділення дошкільної освіти

89 років… У межах людського життя – це вік мудрості й душевного 
спокою. У межах історії – довга бурхлива педагогічна епоха. Бажаю з 
кожним роком розвиватися та наповнюватися новими досягнення-
ми, знаннями та злетами!

Світлана Манукян, завідуюча бібліотекою коледжу
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