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 Першими важливими 
подіями навчального року тра-
диційно є свята «Посвята в лі-
цеїсти» та «Посвята в студен-
ти». Довгоочікувані урочистос-
ті стали чудовим початком ці-
кавої подорожі країною знань. 
Бажаємо успіхів у навчанні, на-
тхнення та наполегливості! 

 З 8 по 10 вересня в  
м. Лубни пройшов Чемпіонат 
області з легкої атлетики, у яко-
му взяли участь студенти відді-
лення фізичного виховання. 
Предтавниці групи Ф-11 мають 
успішні результати: 
Хилимендик Юлія — І місце в 
метанні спису та ІІ місце в што-
вханні ядра 
Коваленко Аліна – ІІ місце в 
спринтерському бігові (100м) і 
ІІІ місце в естафеті 
Донова Єлизавета - ІІІ місце в 
естафеті 

 13 вересня відбувся все-
український Олімпійський урок 
із нагоди Дня фізичної культу-
ри й спорту України та Євро-
пейського тижня спорту, на 
який завітали Ольга Ляхова – 
майстер спорту міжнародного 
класу, чемпіонка Європейських 
ігор, багаторазовий призер чем-
піонатів світу, призер Усесвіт-
ньої універсіади з бігу на диста-
нції 800 м, естафетного бігу 

4х400 м, учасниця Олімпійсь-
ких ігор у Ріо 2016 року, та Ан-
геліка Ціхоцька – польська лег-
коатлетка, що спеціалізується в 
бігу на середні дистанції, чем-
піонка Європи, призер чемпіо-
нату світу, учасниця Олімпійсь-
ких ігор у Ріо 2016 року. Оскі-
льки урок проходив під егідою 
BeActive, здобувачі освіти мали 
можливість подивитись моти-
вувальний відеоролик про фор-
мулу успіху учасниці Олімпій-
ських ігор-2020 Климюк Кате-
рини Володимирівни та долу-
читися до челенджу 
#здоровакраїна30. 

 Колективом викладачів 
фізичного виховання Кремен-
чуцького педагогічного коле-
джу імені А.С. Макаренка спі-
льно зі студентами старших ку-
рсів відділення фізичного вихо-
вання та культорганізаторами 
наукового ліцею «Політ» 
15.09.2021 року проведено 
День здоров`я в лісовому маси-
ві «Соснівка». Програма перед-
бачала участь у змаганнях з 
CoolGames, туристичну естафе-
ту, вікторину на туристичну 
тематику, ярмарок майстерок 
“Forest Day” (міофасціальний 
реліз, йогу, Айти Джитсу, екст-
ремальний спорт (парашут), 
виживання в природних умо-
вах, стрільбу з пневматичної 
гвинтівки, ігротеку (настільні 
ігри), розмальовки (аквагрим), 
майстер-клас із фотографуван-
ня). У загальному заліку за під-
сумками усіх змагань кращими 
стали учні 9-А, 9-В, 10-А, 10-В 
класів. 

 У рамках відзначення 
Всесвітнього дня туризму для 
студентів першого та другого 
курсів Кременчуцького педаго-
гічного коледжу імені А.С. Ма-
каренка 29 вересня 2021 року 
викладачами фізичного вихо-
вання організований і проведе-
ний туристичний похід у с. Со-
снівка. Студенти відділень по-
чаткової, дошкільної освіти та 
фізичного виховання пройшли 
випробування в туристичній 
естафеті, продемонстрували 
неабияку спритність та жагу до 
перемоги у «Веселих стартах», 
узяли участь у конкурсі пісні на 
туристичну тематику, а також 
«Кращий бівуак» та флешмобі. 
Незважаючи на трохи похмуру 
й прохолодну погоду, атмосфе-
ра була теплою, враження  – 
яскравими, а настрій  – соняч-
ним. Дружня підтримка, запал 
та неймовірні емоції залишать 
чудові спогади про цей день у 
серці кожного…  

 17 вересня 2021 року 
студенти коледжу долучилися 
до екологічної акції «Зелена 
толока», що проходила до  Все-
світнього дня прибирання та в 
рамках відзначення Дня міста 
Кременчука.  
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 У Кременчуцькому пе-
дагогічному коледжі імені А.С. 
Макаренка 24 вересня 2021 ро-
ку відбулася ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична майстерня з 
гуманної педагогіки 
«Гуманізація – найкоротший 
шлях до особистості». Лейтмо-
тивом зібрання стали слова ви-
датного педагога Шалви Амо-
нашвілі: «Учень — це той, хто 
шукає світла, учитель — той, 
хто його несе». У роботі майс-
терні взяли участь педагоги з 9 
областей України. З вітальним 
словом до учасників майстерні 
звернулася директорка коледжу 
Леся Крупіна, яка зазначила, 
що у 2009 році 5 викладачів ко-
леджу стали ініціаторами ство-
рення Полтавського обласного 
осередку гуманної педагогіки, 
який по цей час плідно працює 
на базі коледжу й до якого за-
лучені вчителі-гуманісти з усієї 
Полтавщини. 

 На пленарному засіданні 
змістовними й цікавими стали 
доповіді провідних науковців. 
Серед них –  Станіслав Крук, 
директор центру інноваційної 
педагогіки та психології Хмель-
ницького національного універ-
ситету, президент Усеукраїнсь-
кої культурно-освітньої асоціа-
ції гуманної педагогіки,         
віце-президент Міжнародного 
центру гуманної педагогіки, 
Лицар гуманної педагогіки; 
Анатолій Самодрин, професор 
кафедри педагогіки і психології 
ПУ «Міжнародний гуманітарно
-педагогічний інститут «Бейт-
Хана»»; Вікторія Бак, голова 
Бахмутського центру гуманної 
педагогіки; Валентина Матя-

шук, завідувачка кафедри педа-
гогіки Львівського обласного 
інституту післядипломної педа-
гогічної освіти, Лицар гуманної 
педагогіки, голова Львівського 
обласного центра гуманної пе-
дагогіки; Ірина Олійник, голова 
Полтавського обласного осере-
дку гуманної педагогіки, учи-
тель гуманної педагогіки, стар-
ший викладач кафедри педаго-
гіки та психології початкової 
освіти Кременчуцького педаго-
гічного коледжу імені А.С. Ма-
каренка.  

 Під час практичного ін-
тенсиву педагоги обмінялися 
досвідом роботи з формування 
емоційного інтелекту молод-
ших школярів, мовленнєвої та 
читацької компетентностей уч-
нів Нової української школи, 
визначили засоби адаптації пер-
шокласників до школи та на-
прямки гуманізації освітнього 
простору в закладі дошкільної 
освіти, училися шукати на-
тхнення для професійної діяль-
ності та знайомилися зі шляха-
ми самореалізації. 
 За результатами роботи 
майстерні учасники вирішили 
не зупинятися на досягнутому й 
у подальшому розвивати гума-
ністичний підхід в освітньому 
процесі. 

 14 жовтня в Полтаві 
пройшов 39-ий обласний марш-
парад духових оркестрів з наго-
ди Дня захисників і захисниць 
України. Дівочий духовий ор-
кестр "Роксолана" Кременчуць-
кого педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка здобув 
гран-прі в обласному марш-
параді духових оркестрів серед 
20 колективів Полтавщини!  

 Згідно з планом спорти-
вно-масової роботи коледжу з 
20 по 27 вересня були проведе-
ні змагання на Кубок коледжу з 
мініфутболу серед груп відді-
лення фізичного виховання. У 
напруженій боротьбі серед груп 
фахового молодшого бакалавра 
перемогу здобула група Ф-41, а 
серед груп бакалаврату –          
Ф-41Б. У фінальному двобої 
між цими командами спортивна 
удача посміхнулася більш дос-
відченим студентам Ф-41Б.  

 Підтримали естафету 
змагань з мініфутболу й учні 
наукового ліцею «Політ». 11 
жовтня відбулася матчева зу-
стріч збірної команди 10 класів 
та збірної команди 11 класів. У 
цікавій та динамічній грі пере-
могу здобула збірна команда 
учнів 10 класів. 
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 Мельник Валентин 
Іванович – успішний учи-
тель інформатики, професі-
онал, талановитий, упевне-
ний, відкритий, натхнен-
ний. 
 Кожен, хто буває в 
нижньому корпусі біля ка-
бінету №28, може бути при-
сутнім на його уроці, бо 
двері завжди відчинені. Так 
і сам учитель відкритий для 
учнів та колег. 

 Особистісні якості 
Валентина Івановича – це 
запорука вагомих досяг-
нень. Кожен, хто хоч раз 
спілкувався з цією люди-
ною, не міг не помітити по-
чуття гумору та легкість 
розмови з ним. Навіть учні, 
які лише в цьому році впер-
ше відвідали його заняття, 
зазначають, що, незважаю-
чи на високий рівень дис-
ципліни, уроки вирізняють-
ся жвавістю, яскравим гу-
мором, високою продуктив-
ністю.  

 Життєве кредо  – бо-
ротись і перемагати. Віль-
ний од роботи час присвя-
чує спілкуванню з рідними, 
кумами, друзями,  рибальс-
тву, футболу, любить подо-
рожувати Україною та сві-
том. 
 Протягом багатьох 
років його учні мають висо-
кі досягнення в усеукраїн-
ських олімпіадах з інформа-
тики, перемагають у міжна-
родних змаганнях з інфор-
матики, здобувши золоті, 
срібні та бронзові медалі в 
Грузії, Сінгапурі, Японії, 
Болгарії, Словенії, Словач-
чині, Румунії, Азербайджа-
ні, Італії, Австралії, Мекси-
ці, Казахстані, Ірані та ін-
ших. Випускники  наразі 
працюють у провідних ІТ-
компаніях світу Microsoft, 
Google, Epam,  GlobalLogic, 
SnapChat. 

 Валентин Іванович – 
переможець конкурсу 
«Учитель року-2006» у но-
мінації «інформатика». Йо-
му присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений учи-
тель» (2006). Він нагоро-
джений орденом «За заслу-
ги» ІІІ, ІІ та І ступенів 
(2010, 2015, 2019), нагруд-

ними знаками «Василь Су-
хомлинський» (2009), 
«Відмінник освіти Украї-
ни» (2004). У 2008 році 
став лауреатом щорічної 
Премії Верховної Ради Ук-
раїни. 
 А в цьому році за зна-
чний особистий внесок у 
розвиток національної осві-
ти, підготовку кваліфікова-
них фахівців, багаторічну 
плідну педагогічну діяль-
ність та високий професіо-
налізм Валентинові Івано-
вичу присвоєно почесне 
звання «Народний учитель 
України». 

 На нагородження був 
запрошений і учень групи 
Л-11В Наукового ліцею 
«Політ» Навер Олег, який 
цього року на Міжнародній 
олімпіаді з інформатики в 
Сінгапурі (на жаль, в он-
лайн-форматі) виборов зо-
лоту медаль. 
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 Президент Володи-
мир Зеленський зустрівся з 
переможцями міжнародних 
учнівських олімпіад, їхніми 
педагогами, переможцями 
конкурсу «Учитель року» і 
членами Ради Фонду Пре-
зидента України з підтрим-
ки освіти, науки та спорту в 
Маріїнському палаці (Київ).   

 «Учитель – це набага-
то ширше, набагато глибше, 
ніж уроки, контрольні та 
зошити. Учитель – той, хто 
тебе змінив. Дав щось дуже 
цінне. Не те, що ти дізнався 
вперше, а те, що вивчив на-
завжди. Не те, що було на 
поверхні, а те, що ти поба-
чив поміж рядків, зрозумів 
та розгадав», – зазначив 
Президент. 
Володимир Зеленський роз-
повів, що на прикладі свого 
батька – викладача та про-
фесора математики – зрозу-
мів, що вчителювання – це 
дійсно справа життя. 
 «Учитель – не той, 
хто заповнює журнал, а 
той, хто наповнює інших – 
маленьких людей – змістом, 
світлом і цінностями. Не 
той, хто підписує тобі що-
денник. А той, хто залишає 
свій підпис у твоїй пам’яті 
й у твоєму характері. Учи-

тель – це його учні. А вели-
кий учитель – це його учні, 
які виховали інших учнів. 
 Учитель – це здат-
ність поширювати добро і 
світло в геометричній про-
гресії. Бо один він може на-
дихнути сотні, тисячі й на-
віть десятки тисяч людей, 
щоби змінити цей світ на 
краще», – сказав глава дер-
жави, додавши, що для цьо-
го досить бути порядною 
людиною. 

 Володимир Зеленсь-
кий щиро привітав учнів – 
переможців міжнародних 
олімпіад – і зазначив, що 
вони є  гордістю не тільки 
для своїх учителів, а й для 
України, наприкінці вручи-
вши сертифікати про отри-
мання премії Президента 
України 16 переможцям 
міжнародних учнівських 
олімпіад. І переповнює гор-
дість, що серед переможців 
є й наш учень, Навер Олег, 
талановитий, наполегливий, 
успішний, цілеспрямова-
ний,  який, безумовно, за-
слуговує на найвищі наго-
роди та заохочення.  
 Олег у 2019 році став 
призером Європейської 
юніорської олімпіади з ін-

форматики, здобувши сріб-
ну медаль, а в 2020 році 
став абсолютним перемож-
цем, виборовши золоту ме-
даль.  

 Олег двічі взяв       
участь у Міжнародній олім-
піаді з інформатики, що   
відбулася онлайн у Сінга-
пурі, здобувши 2020 року 
срібну медаль, а 2021  –
золоту нагороду. 

 У коледжі відбулася 
святкова зустріч Валентина 
Івановича й Олега, щирі ві-
тання лунали від Крупіної 
Л.В., Гальченка І.В., Шапо-
вал О.Г., колег-
інформатиків, учнів мате-
матичного та інформацій-
ного профілів. 
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 Натхненно переступив-
ши поріг ДЗОВ «Ерудит», я тве-
рдо вирішила, що це літо буде 
незабутнім (щоправда, не уявля-
ла наскільки). Уже маючи дос-
від роботи з дітьми та, зокрема , 
в таборах, я сміливо відчувала 
себе у своїй справі та перекону-
вала , що ця практика буде най-
легшою та найприємнішою. 

Але тут одна нотаточка. 
Нас заздалегідь попередили, що 
діти будуть нелегкі. «Ну, нелег-
кі – це які?» - подумаєте ви, як 
подумала я. Активні, шалені, 
іноді не керовані? Виявилося, 
деякі приїдуть з дитячого буди-
нку та інтернату.  

Не кліпнувши оком, я ви-
рішила скористатися своїм     
гаслом:  «Магу всьо» та свідомо 
згодилася стати вожатою цього 
загону. Сказати, що знала, як 
діяти – ні, я швидше за все не 
думала про це. Часто вдячна со-
бі за те, що не вмію жаліти лю-
дей, адже знаю, що той, кого, 
дійсно, шкода, того не оцінить. 
Тому впевнено визначила для 
себе, що це звичайні діти, з яки-
ми треба спілкуватися по-

дорослому, незважаючи на вік. 
Аж ось довгоочікуваний 

день заїзду. Я допомагала з ре-
єстрацією прибулих. Усміхнені 
дітлахи та підлітки. Деякі впер-
ше приїхали, деякі - усьоме, але 
всі з палаючими очима та перед-
чуттям пригод. Переводжу   по-
гляд далі – автобус, шугає      
думка: «О, мої!», посміхаюся та 
намагаюся роздивитися їх.  

Бачу дівчинку, яка весь 
час б’є хлопчика, він через це 
ридає. Уявіть, вона це робила з 
такою агресією і так безпричин-
но, що стало прохолодно при 
+25. Вона б’є, він ридає. Це ніби 
вічний двигун, який прирече-
ний. Хлопчик цей із гідроцефа-
лією, а дівчинка – із помітною 
розумовою та фізичною відста-
лістю, до того ж, із значними 
розладами психіки, що супрово-
джуються підвищеною агресією.  

*Пишучи це, я по-новому 
переживаю все, тому хочу за-
значити, від кожного слова    
мурахи по шкірі. 

Ідемо далі – глухонімий 
хлопчик, який випадково навіть 
для себе видає незрозумілі зву-
ки, вигуки (уявіть, він навіть не 
чує того, що тільки-но щось 
крикнув!). 

Хлопчик із синдромом Да-
уна – привітний та усміхнений 
малий, але зовсім беззахисний.  

Хлопчик, який сам себе не 
обслуговує, але дуже потребує 
спілкування. 

Хлопчик, який розповідає 
історії зі свого минулого, від 
яких холоне кров. 

Тридцять дві душі в загоні. 
Майже всі приймають     психо-
тропні препарати. 

У відомості про дітей було 
вказано «дитина, позбавлена 
батьківського піклування», ніх-
то не вказав причину та діагноз. 
До таких дітей ніхто не був го-
товий. Хочу зазначити, що я сві-
домо вживаю слово «таких», 
акцентуючи увагу на їхніх особ-
ливостях, адже сенсу вдавати, 
що вони нормальні, немає. Ще 
можу собі це дозволити, бо по-
любила кожного з них.  

А тепер уявіть Яну, яка 
намагається не показати те, що 
геть не знає, як спілкуватися з 
інклюзивними дітьми, Яну, яка 
демонструє своїм виглядом 
«чия відвага, того й перевага», а 
між тим шукає місце, куди мож-
на заритися й виплакатися. 
Перші два дні так і робила, жа-
лість до себе бере своє. Я не 
компетентна працювати з таки-
ми дітьми. Мене того не вчили, 
я того не вчилася. Так гасло 
«Подарувати незабутнє літо» 
різко змінилося на «не на-
шкодь».   

МІСЦЕ ЩАСЛИВИХ ДІТЕЙ 
Історія про те, як вдалось…  
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 Розумієте, я не вважаю 
себе слабкодухою, але не готова 
була взяти відповідальність за 
оздоровлення дітей, яких треба 
лікувати. 

Так, я вважаю себе особис-
тістю не з полохливих, саме то-
му зрозуміла, що якщо відступ-
лю я, то пробачити це собі на-
вряд чи зможу.  

Витерши сльози, узявши 
себе в руки, а дітей під руки, ми 
гайнули створювати команду.  

Знаєте відчуття прирече-
ності, коли дивишся на обстави-
ни, які підкинуло саме життя? 
Коли хочеш допомогти, але не 
знаєш як? Коли забуваєш про 
зовнішність і починаєш сприй-
мати людину такою, якою вона 
є всередині, ба більше, учишся 
бачити її такою, якою вона є. 

Перший тиждень я встава-
ла з чітким розумінням, що це 
сон. Ну, не може ж це відбува-
тися зі мною, агов! От захочу – і 
прокинусь, я просто поки не хо-
чу, а от як захочу – одразу. Зага-
лом, мозок вигадував безліч за-
хисних механізмів, шкода, що 
до стану власного я була байду-

жа. 
Я настільки почала жити 

вся в дітях, що стали неважли-
вими недоспані ночі, недоїдені 
сніданки чи відпочинок. Протя-
гом першого ж тижня я відпус-
тила улюблене мною правило 
«хочу й буду», а «не хочу й не 
буду» та пірнула в дітей.  

Нам таки вдалося стати 
командою! У перший же день 
ми створили крутезну казку на 
новий лад. Не зважаючи на ди-
тячий страх сцени, внутрішні 
комплекси, мовленнєві недолі-
ки, ми втерли носа всім! А я 
здобула неабиякий авторитет у 
найскладніших дітей. Уперше за 
декілька днів заснула натхнен-
ною та зарядженою! 

Сказати, що далі було лег-
ше – ні, легше не було жодного 
дня. Адже переломи, бійки, кон-
флікти супроводжували нас що-
дня, але була одна умова, яка 
залишалася незмінною, – ми бу-
ли готові стояти за один одного 
до кінця.  

Що ж. Я можу розповідати 
про цей місяць довго, але основ-
ної думки це не змінить – це лі-
то я не забуду ніколи (завдяки 
гарним спогадам). 

Є ще декілька висновків: 
-Коли перестаєш акценту-

вати увагу на зовнішньому, по-
чинаєш бачити внутрішнє (а во-
но, безперечно,  краще). 

-.Немає нічого неможливо-
го. 

- Межі наших можливос-
тей лише у власній голові. 

- Якщо віддаєш добро – це 

вже допомога. 
- Виграє той, кого підтри-

мують, адже люди, які підтри-
мують, – головний бонус. 

- Діти, що не мають бать-
ків, – це діти, які будуть назива-
ти тебе мамою, які за тебе пор-
вуть, які впустять у свою душу і 
ніколи вже не забажають відпу-
стити, це найгостріші колючки, 
але якщо до них достукатися, 
вони ладні віддати за тебе все. 

Знаєте, я ніколи не була 
тією тендітною дівчинкою, яка 

плакала над «Хатіко», але тепер 
змусити мене жаліти інших ду-
же складно, змусити жаліти себе 
- неможливо. 

Цей місяць не вдався б без 
чарівної Коломійцевої Марини 
Олександрівни, яка пліч-о-пліч 
проживала з нами кожну хвили-
ну, підтримувала та вірила в 
нас, коли навіть ми припиняли. 
Та без найкращих вожатих 4 та 
5 Еруленду – Ведмідь Юлії, Ми-
хайлюти Віталіни та Юлії Клев-
чук, адже з такою суперкоман-
дою нам удалося все! 

Гаркуша Яна,  
студентка групи У-42 
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Iдея, проводити розмовну 
практику з англійської мови для 
студентів груп спеціалізації за 
програмами GoCamp, тісно по-
в’язуючи вивчення мови та ме-
тодику її навчання, виникла дав-
но. Досвід та результати, нако-
пичені за декілька років, гово-
рять про правильність зроблено-
го вибору. Студенти тренують 
мовні та мовленнєві навички, 
паралельно використовуючи 
відповідні методи та прийоми 
навчання англійської мови. Та-
ким чином, уже по завершенню 
сесії вони не тільки володіють 
навичками використання різно-
манітних сучасних методів, при-
йомів, технік та інструментів у 
вивченні англійської мови, а й 
готові створювати та реалізову-
вати власні навчальні завдання 
для учнів початкових класів. 
Крім того, поєднання групової 
та індивідуальної, он- та оф-
лайнової, синхронної та асинх-
ронної форм роботи веде до об-
говорення переваг і недоліків 
для систематизації здобутого 
досвіду.  

Розмовну практику 2021 
було проведено за програмою 
"GoCamp ONLINE AROUND 
THE WORLD IN 10 DAYS" із 
залученням волонтера-носія мо-
ви Yasmine Stoner із Великобри-
танії, яка допомагала в реаліза-
ції програми офлайн. 

Усі етапи, враження й до-
сягнення висвітлювались у соц-
мережах (персональних і коле-
джу) – Facebook й Instagram. 
Студенти викладали виконані 
завдання у Goоgle Class GoCamp 
ONLINE AROUND THE 
WORLD IN 10 DAYS 2021. Під-
сумками участі в програмі мож-
на вважати TIPs, HACKs і RECs 
як особисті, так і для кафедри й 
закладу в цілому. 

TIPs  –  
У програмі брали участь 

65 шкіл, 970 учасників, 130 учи-
телів, 50 волонтерів (лише 8 
офлайн – приїздили в Україну)
…а ми ті, кому поталанило!  

Участі у програмі переду-
вав конкурсний відбір. Потім 
учителі проходили навчання у 
Canvas. За його результатами й 
наступного практичного засто-
сування знань, умінь і навичок у 
програмі вчителі отримали сер-
тифікати. 

GoCamp – це могутній 
вир, який закручує ідеї; це як 
вірус, що захоплює думки й ті-
ло. Ми приємно шоковані тита-
нічною роботою команди коор-
динаторів і горді бути частиною 
її неперевершених справ! / 
GoCamp is a huge whirlpool that 
wires your ideas...it's like a virus 
that catches your mind & body... 
we're shocked with its team titanic 
work & we're proud to be a part of 
one of its incredible deeds! ...and 
we miss it...as GoCamp – це:   

1 - двері у новий креатив-

ний простір світової спільноти, 
яка пропагує ненасильницьке 
спілкування й подає найкращий 
приклад волонтерської діяльно-
сті у Європі / a door to the new & 
creative world community involv-
ing in Nonviolent Communication 
& showing the best examples of 
volunteering in Europe 

 2 - виклик на здобуття но-
вих сучасних знань і розвитку 
критичного мислення й креатив-
них умінь і навичок / A chal-
lenge in gaining new knowledge, 
developing critical thinking & cre-
ativity 

3 - платформа для комуні-
кації, колаборації, обміну ідея-
ми та досвідом через co-teaching 
& team-teaching / A platform for 
communication, collaboration, 
ideas & experience sharing via co-
teaching & team-teaching 

4 - тренажерний зал для 
якісного вправляння у техніках і 
технологіях викладання, навчан-
ня, розвитку й виховання з за-
стосуванням новітніх інструме-
нтів. / A gym to train teaching & 
learning techniques using new 
tools such as on/offline;  synchro-
nous / asynchronous; creative pro-
jects; task-based, content-based, 
experiential learning & edutain-
ment; autonomous learning, etc. 

5 - спільнота однодумців, 
гнучких до змін і охочих до роз-
витку / A society of supporters & 
like-minded people who are flexi-
ble & ready to change the world 
changing themselves 

6 - подорож світом і шанс 
представити світові свою Бать-
ківщину / A Travel around the 
world & an opportunity to present 
your native country 

7 - усесвіт нестандартних 
ідей.../ A universe of non-standard 
ideas 

AROUND THE WORLD IN 10 DAYS 
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Отже, ми вмотивовані, бо 
- So, we are highly motivated as 
we 

1 – мріємо /  dream 
2 – прагнемо / do our best 
3 – віримо / hope 
4 – плануємо / plan 
5 – готуємося / prepare 
6 – працюємо / work hard 

at our autumn… 
7 - GO, Camp! Go! 

GoCamp ONLINE AROUND 
THE WORLD IN 10 DAYS 2021 

HACKs –   
Щасливі співпрацювати з 

GoСamp декілька років поспіль, 
здобуваючи нові й нові powers - 
Creativity, Friendship, Helpful-
ness, Autonomy, Self-
development, Involvement, Time 
management, Team work, Saving 
energy, Refreshing, Learning & 
teaching English, Discovering the 
WORLD…& others doing pro-
grams together. 

Динамічно провели час 
проєкту з волонтером, залучаю-
чи її до участі в уроках/заняттях 
(2 пари на день), відвідування 
уроку в початковій школі (№21, 
4 клас, Горбань Інна) та різно-
манітної вечірньої програми 
(екскурсії коледжем і територі-
єю;«Ерудит»; парками й сквера-
ми; історичними пам’ятками, 
галереями, святкових заходах 
міста;  відвідування військового 
ліцею; тестування української 
кухні). Вихідні волонтерка про-

вела в моїй родині (майстер-
клас із приготування борщу з 
чоловіком, наспівування україн-
ських пісень під музичний су-
провід гітари, прогулянки з со-
бакою, відвідування централь-
ного ринку, прощальний пікнік 
на березі Дніпра й незабутня 
екскурсія Києвом із 7 іншими 
волонтерами) та екскурсія з Мо-
роз О.М., ліцеїстами  та студен-
тами до с. Чечелева. 

 У рамках програми студе-
нти мали нагоду розвивати та 
вдосконалювати навички крити-
чного та креативного мислення, 
комунікації й колаборації, робо-
ти в команді, синхронного та 
асинхронного навчання та спіл-
кування, тайм-менеджменту, 
планування та спілкування з но-
сієм мови в режимі оф-лайн. 
Було виконано 7 творчих за-
вдань (представлення, зустріч 
волонтера, історія моєї країни, 
національна кухня, мистецтво, 
музика, прощання з волонте-
ром). Передувала програмі пе-
редпроєктна зустріч усіх учас-
ників (стаф і студентів) з метою 
ознайомлення з деталями про-
грами.  

Крім свого волонтера, уча-
сники програми мали шанс  по-
спілкуватися з 49 під час сесій 

та в зручний для всіх час. 
RECs –   
У підсумку варто звернути 

увагу на те, що якісній реаліза-
ції програми сприяють: 

• робоча комфортна пози-
тивна атмосфера 

• створення оргкомітету 
відповідальним членом адмініс-
трації 

• детальне ознайомлення з 
документами (меморандумом, 
програмою) 

• прораховування бюдже-
ту 

• спільні збори (он лайн) 
та канали комунікації під час 
проєкту 

• 5-хв. зустрічі 1 раз на 
день задля усунення проблем-
них моментів (у зручний час – 
краще ввечері) 

• чітке розподілення зон 
відповідальності серед членів 
адміністрації, координаторів, 
менторів, студентів та їх відпо-
відальне виконання 

• детальне покрокове пла-
нування, гнучкі зміни за потре-
би з доступом для всіх учасни-
ків проєкту і їх реагуванням 
(документи для спільної робо-
ти) 

• підтримка з боку колег 
кафедри й коледжу 

• гордість за коледж і вдя-
чність за можливість стати час-
тиною нових знань, умінь, дос-
віду й змін у навчанні іноземної 
мови 

•to be continued… 

Омельченко Юлія Василівна, 
викладач іноземної мови 
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GoCamp – це не просто 
англомовний табір, який поєд-

нує споріднених людей з усіх 
куточків нашої планети, але й 
надзвичайна та незабутня подо-

рож нею разом із волонтерами. 
Це надзвичайний дайвінг у краї-
ни, якими не крокували ваші 

ноги й не бачили ваші очі. Але 
завдяки GoCamp улітку 2021 
року я побачила цей світ завдя-

ки програмі, у якій я з задово-
ленням узяла участь уже втретє. 

І, знаєте, ні на мить не пошко-
дувала, адже отримала невимов-

ний водограй емоцій та енергії 
протягом двох тижнів! Вони 
спливли так, неначе пташка 

пролетіла й не встигла змахнути 
крилами, - швидко, але лишив-
ши заглибину, спогади, теплі 

почуття та пам'ятні слова від 

нашого волонтера з Англії, 
Мейсона. Велика йому від мене 

подяка й наповнена чаша тепла.  
 GoCamp - це крута мож-
ливість отримати досвід говори-

ти англійською. Особливо поз-
бутися власних страхів та нев-
певненості. Адже наразі це одна 

із причин невміння використо-
вувати мову як засіб спілку-
вання. А от GoCamp надає таку 

можливість завдяки спілкуван-
ню з волонтерами з усього світу 

та командами з різних куточків 
України, які, зазвичай, діляться 

своїми навичками, досвідом та 
знаннями.  
 GoCamp також надає 

можливість утвердитися, само-
реалізуватися, продемонструва-
ти свої таланти, ідеї, невичерпа-

ну фантазію, адже цього в на-

ших учасників виявилось     
удосталь.   

 GoCamp, як на мене, це 
місце, де ти знаходиш себе се-

ред людей, які прагнуть для тво-
єї й своєї країни змін як у куль-
турному розвитку, так і в духов-

ному.  
 

Молошна Богдана, 

студентка групи У-33 

Фідбеки GoCamp  

Дівочий духовий ор-
кестр «Роксолана» взяв участь у 
міжнародному музичному фес-
тивалі, що реалізовувався в ра-

мках Національної програми 
польсько-українського молоді-
жного обміну на базі туристич-
ного осередку Бжозув (Польща, 
Підкарпатське воєводство). 

"Джаз-духовий мікс-
майстерня вітрооркестру" — 
так називається проєкт, завдяки 
якому наші студенти отримали 
можливість узяти участь у ме-
режі майстер-класів разом із 
духовим оркестром Радзиміна 
(місто в Центральній Польщі). 

Проєкт реалізувався успішно, 
адже його учасники на лише 
отримали величезний досвід, а 
потоваришували між собою та 
спланували подальшу          
співпрацю. 
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 #пленеріНСС2021 – це 
збір національного Студентсь-
кого союзу. Сюди приїжджають 
студенти з різних куточків Ук-
раїни. Під час пленеру всі ці 
студенти  відвідують різні трені-
нги, такі як: "Гуртування та ко-
мандотворення", "Як бути ліде-
ром", "Як бути стейкходером". 
Також, окрім них, ми розвиває-
мо лідерські якості, учимося, як 
виходити із зони комфорту, фо-
рмувати особистість. 

Упродовж усього пленеру ми 
мали можливість познайомити-

ся з новими  друзями та отрима-
ти багато нової інформації. Та-
кож дізналися, які позаурочні 
заняття можна проводити у сво-
єму навчальному закладі, як мо-
жна об'єднати декілька навчаль-
них закладів з різними напряма-
ми підготовки для обміну інфо-
рмацією.  

Особливо для нас корисною 
була інформація про командо-
творення та гуртування, позаяк 
ми майбутні вчителі, і що таке 
вміння дружний класний колек-
тив. 

На пленері була особливо 
дружня атмосфера, тому що ко-
жен учасник мав змогу більше 
дізнатись один про одного. Зав-
жди наші постійні групи перемі-
шувалися, і кожен зміг побути 
лідером у новоствореній коман-
ді. Слід зазначити, що організа-
тори НСС змогли об'єднати різ-

них студентів із українських 
ВНЗ. Також організатори були 
заодно з учасниками, спілкую-
чись із нами нарівні. 

Участь у пленері  – відкриття 
в собі нових талантів та можли-
вість вийти з зони комфорту. 
Так під час прощального 
«Вечора талантів» танцювали та 
показували свої вміння навіть 
організатори НСС, так що захд 
став справжнім спільним проєк-
том. 

Поберезська Надія Сергіївна,  

Павелко Анна Валеріївна 

#пленеріНСС2021  

Моя історія знайомства з XVI 
молодіжним пленером Націона-
льного студентського союзу з 
лідерства, стратегічного плану-
вання й фізичного виховання 
молоді розпочалася з пропозиції 
завідувача відділення. Перед-
чуття було скептичним, але по-
бачене перевершило всі очіку-
вання. Вона тривала 7 незабут-
ніх. яскравих днів. Емоції пере-
повнюють до сих пір, а кожен 
спогад дає сили для нових  дося-
гнень та терпіння дочекатися 
наступного року.  

Пленер - це поєднання розви-
тку та корисного відпочинку. 
Квест, тренінги, майстер-класи, 
тематичні заходи, спортивна 
зарядка та багато іншого, що 
допомогло в незвичний спосіб 
набути нових навичок. Ми відві-
дали цікаві лекції досвідчених 
викладачів, розгорнули найбіль-
ший прапор України на честь 
річниці незалежності держави, 
обмінялися досвідом самовряду-
вання зі студентами з інших на-
вчальних закладів та отримали 
великий заряд енергії на новий 
навчальний рік.  

Завдяки здобутим знанням та 
безцінному досвіду ми зможемо 
покращити рівень самовряду-
вання в коледжі та врізноманіт-
нити студентське життя. Кобле-
во-2021 – це справжній рятува-
льний круг. 

За запрошення та  організа-
цію заходу вдячні Львівському 

політехнічному інституту.  Ок-
рема подяка  – керівництву  
Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка 
за сприяння  всебічному розвит-
ку, а також за фінансову підтри-
мку нашої поїздки та навчання 
на молодіжному пленері.  

З нетерпінням чекаємо на 
пленер НСС-2022. 

 

 
Студентка групи Ф51Б 

Ярошенко Альона 
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   У цьому житті 
кожному важливо знайти себе. 

Знайти саму справу, яка викли-
катиме у вас велику пристрасть, 
плекатиме вашу душу й залиша-

тиме в серці заглибину щастя, 
адже як-не-як вибір є першою 
сходинкою на непростому шля-

ху людини до успіху.  

  Важливою сходинкою 
зростання та заглибиною в серці 

став вступ до Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені 
Антона Семеновича Макаренка, 

і, зізнаюся, цей вибір був свідо-
мим та чесним, адже, на мою 
думку, своє покликання ми   

знаходимо в процесі тільки тоді 
нашої життєдіяльності, позаяк 
відчуття усвідомленості до нас 

приходить, коли ми доторкаємо-

ся серцем до частинки нас са-
мих, як до цілого. Тому профе-

сія вчителя - це те, що мене пок-
ликало, це те, ким я є зараз, і 
найкраще -  те, ким я можу    

стати в майбутньому. 
 "Чому я хочу бути вчите-
лем?" Це питання, яке я чую ще 

з першого курсу, утім, не втом-
лююся повторювати собі. Учи-
телем я хочу бути, тому що ба-

жаю виховати покоління свідо-
мих, перспективних та любля-
чих свою країну дітей. Я хочу 

бути вчителем, тому що вчитель 
– це та рушійна сила, яка пока-
зує красу життя, це та оболонка, 
яка обіймає й огортає теплом, це 

та свічка, яка не згасає й не за-
дмухує інші, а, навпаки, розпа-
лює й не дає їм згаснути. Я хочу 

бути вчителем усупереч тому, 
що це найтяжча й найвідповіда-
льніша професія з усіх, які є. Я 

хочу бути вчителем, бо маю сті-
льки в собі любові, що навіть 
Бог позаздрить. Я хочу бути 

вчителем, бо здатна надихати,  
уселяти віру в те, що все немож-
ливе – можливе.  

 Я знаю, що хочу бути 
вчителем, оскільки впевнена, 

що моя душа й серце будуть від-
дані дітям цілком і повністю, 

адже, як на мене, це найголовні-
ше.  
 І наостанок. Якщо ви й 

досі в пошуках професії своєї 
мрії, то можу лише побажати 
знайти ту саму, ту найпершу, ту 

найзаповітнішу, ту найжада-
нішу й найочікуванішу любов 
усього вашого життя. Успіхів! 

 

Молошна Богдана, 

студентка групи У-33 
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