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 На зміну будням приходять свята, 
робочі дні змінюють вихідні … Так уже 
влаштоване життя. Коли вчишся, працю-
єш, то з нетерпінням піджидаєш канікул, 
вихідних. Але проходить деякий час, і ти 
з радістю чекаєш зустрічі з колегами, сту-
дентами, ліцеїстами,  починаєш сумувати 
за атмосферою, звуками, людьми, які є 
для тебе ще однією родиною; стінами, які, 
ніби надійна фортеця, захищають від усіх 
випробувань сучасного світу. Так нудьгу-
ють тільки за рідним домом, яким для ба-
гатьох-багатьох різних людей є Кремен-
чуцький педагогічний коледж імені А.С. 
Макаренка. У 2021 році закладу виповню-
ється 90 років, і на цьому відрізку історії 
розпочинається його інша, цікава, сторін-
ка, пов’язана з новою назвою - Обласний 
коледж «Кременчуцька гуманітарно-
технологічна академія імені А.С. Мака-
ренка» Полтавської обласної ради. Нова 
назва, насамперед, відображає інно-
ваційні завдання, що намічено реалізува-
ти задля підвищення конкурентоспромож-
ності закладу, розширення спектру 
освітніх послуг для учнівсько-
студентської молоді, яка шукає свій про-
фесійний шлях у житті.  

 Коледж — то особливий дух, тра-
диції, наступність поколінь. Це цілий світ, 
де панують їхня величність Освіта, Про-
світа, Наука; світ, у якому є повага до 
кожного, увага та чуйність до тих, хто 
цього потребує. Коледж — велике, зати-
шне містечко, у якому є улюблені куточ-
ки, пов’язані з певними моментами твого 
життя, адже саме тут ми не тільки прово-
димо значну кількість свого часу - тут усі 
ми вчимося, прагнемо та досягаємо вер-
шин знань, знаходимо натхнення творити, 
карбуємо спортивну майстерність, 
зустрічаємо справжню дружбу, а може, і 
щире кохання… 

 Сьогодні всі ми іменинники.  Це пе-
дагоги та працівники, хто щодня пересту-
пають поріг коледжу, сіючи зерна добро-
го, розумного, вічного, роблячи його до-
глянутим, затишним, атмосферним. Не 
було б свята без тих, хто зараз перебуває 
на заслуженому відпочинку, хто залишив 
у коледжі часточку себе, для яких найви-
ща нагорода в житті – успіхи колишніх 
вихованців, їхня щира шана та подяка. 
Справжніми янголами-охоронцями закла-
ду є ті, кого вже немає сьогодні на цій 
землі, але вони завжди живуть у пам’яті 
своїх учнів, колег, випускників… 

 Та ось хто себе відчуває по-
справжньому винуватцями свята – так це 
студенти та студентки, учні та учениці ко-
леджу, ті, без кого життя закладу втрачає 
сенс, хто наснажує його нестримною 
енергією, надихає, рухає, заряджає, іноді 
трішки засмучує, але в цілому радує, да-
рує надію, що поступ коледжу, чи то ака-
демії, буде потужним, успіхи – вагомими, 
майбутнє – щасливим! 

Леся КРУПІНА, 

директор  
Кременчуцького педагогічного  
коледжу імені А.С. Макаренка  
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      Тобі 90… Ти народився в лип-
ні 1931 року в невеличкому містечку 
на благословенній Полтавщині, про-
йшов складний, тернистий шлях..  Ти 
зростав і міцнів, набирався снаги й 
досвіду,  завойовував авторитет і від-
кривав своїм першим випускникам до-
рогу в широкий світ.  
   Ти захищав рідну землю в стра-
шні й буремні роки війни,  піднімав із 
руїн свої навчальні корпуси й гуртожи-
ток… І працював, невтомно й плідно  
працював на освітянській ниві, при- 
множуючи педагогічні  надбання й за-
початковуючи  традиції…  Твої най-
кращі сини й доньки стали окрасою й 
гордістю України, але вони  ніколи не 
забувають, звідки почався їхній шлях, і  
щороку на крилах летять до тебе зі 
словами глибокої вдячності й поша-
ни…  

    Ти завжди йдеш у ногу з часом, 
навіть інколи випереджаючи його.  Пе-
реїзд до  Кременчука, будівництво на-
вчальних корпусів,  відкриття нових 
відділень і спеціальностей,  справжня 
«комп’ютерна революція» - яскраве 

підтвердження цього. Але ти ніколи не 
зупиняєшся на досягнутому.  
   Зараз перед тобою відкривають-
ся широкі  горизонти. І це не просто 
нова назва — обласний коледж 
«Кременчуцька гуманітарно-
технологічна академія імені А.С. Ма-
каренка» Полтавської обласної ради. 
Це нові можливості, випробування, ви-
клики часу й велика відповідальність 
перед суспільством і наступними поко-
ліннями.  Адже тепер у твоїх стінах 
здобувають  майбутні педагоги не тіль-
ки фахову передвищу, а й вищу освіту, 
і не тільки за основними спеціальнос-
тями. А це значить, що через кілька 
років на широку освітянську ниву вий-
дуть учителі фізичної культури, інфор-
матики, української мови та літерату-
ри, програмісти...   
   Тобі 90… Ти мудрий і досвідче-
ний,  наполегливий і цілеспрямований, 
і разом із тим молодий і енергійний, 
сповнений планів і задумів. І дуже су-
часний… 

Ольга ТЕРЕЩЕНКО, 

викладач української мови  
та літератури 

 

Рішення ОДА про зміну найменування 
Кременчуцького педагогічного          
коледжу імені А.С. Макаренка: 
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 Історія Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені   
А.С. Макаренка бере свій поча-
ток у містечку Лохвиці на Пол-
тавщині. У липні 1931 року Ло-
хвицький технікум радянського 
будівництва був реорганізова-
ний у педагогічний технікум, 
який і розпочав працювати з     
1 вересня, а вже 1932 року від-
бувся перший випуск учителів.  
 У 1937 році педтехнікум 
перейменували на педагогічну 
школу. У ній було 4 корпуси 
гуртожитку. Усі викладачі, які 
мали в ньому потребу, жили тут 
же. Також вели натуральне гос-
подарство, продукти з якого 
йшли на харчування студентів. 
Слід відзначити, що хлопці ста-
новили майже 50% континген-
ту.  

 Страшного 1941 року 
пішли на фронт добровольцями 
викладачі й студенти педшко-
ли. Небагатьом доля посміхну-
лася, і вони повернулися додо-
му живими й здоровими. 

 Два воєнних роки пед-
школа не працювала. У вересні 

1943-го Лохвиця була звільне-
на, але за роки війни загарбни-
ки перетворили на руїну майже 
все місто. У винятково склад-
них умовах доводилося віднов-
лювати роботу педшколи: осно-
вний корпус виявився неприда-
тним для навчання, а відбудо-
вувати його не було можливос-
ті. Але, попри все, уже 1944 ро-
ку після трирічної перерви від-
бувся перший випуск.  

 Із 1 січня 1945 року пед-
школа стала називатися педаго-
гічним училищем. У тому ж 
році директором призначають 
Василя Миколайовича Трушев-
ського, який очолював колек-
тив майже 10 років. Саме він 
став ініціатором відбудови ос-
новного корпусу педучилища. 

 1955-го, після смерті Ва-
силя Миколайовича, директо-
ром став Петро Борисович Сем-
ко. Він займався педагогічними 
дослідженнями, мав 12 науко-
вих праць, і не випадково його 
перевели на посаду редактора 
республіканського журналу 
«Українська мова в школі». 
 Із 1958 року Лохвицьке, 
а потім і Кременчуцьке, 

педучилище нерозривно пов’я-
зане з життям і роботою Петра 
Карповича Бойка, відмінника 
народної освіти, заслуженого 
вчителя УРСР. Він очолював 
колектив аж до 1987 року.  
 1969-го саме з ініціативи 
Петра Карповича педучилище 
було переведене з Лохвиці до 
Кременчука. Ця подія стала ва-
гомим чинником розвитку осві-
ти міста. 
 До Кременчука прибуло 
412 студентів. Їх було розміще-
но в гуртожитку тролейбусного 
управління, а з 1978 року – у 
щойно збудованому власному, 
зі всіма зручностями, у спору-
дженні якого брали участь і са-
мі студенти, і викладачі 
педучилища. 

 Із переїздом до Кремен-
чука славні традиції педучили-
ща не розгубилися. Педколек-
тив і студенти наполегливо пра-
цювали, досягаючи нових успі-
хів: у 1970-х роках в закладі 
запрацювала кабінетна система, 
колектив занесений на обласну 
Дошку пошани; у першій поло-
вині 1980-х створений дівочий 
духовий оркестр. 
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 На зміну мудрому педа-
гогу й керманичу в 1987 році 
прийшов талановитий і досвід-
чений Іван Васильович Гальче-
нко, який продовжив справу 
Петра Карповича. 

 За роки роботи на посаді 
директора Іван Васильович 
здійснив повний переворот у 
житті училища. У час, коли дія-
льність освітньої сфери зазнала 
труднощів, зберегти, ще й при-
множити надбання кількох по-
колінь – це диво, титанічний 
труд, неймовірні зусилля. На-
снажений енергією пошуку й 
відкриття, з чітким усвідомлен-
ням суті подій свого часу, Іван 
Васильович завжди підтриму-
вав людей творчих, таланови-
тих, оригінальних. Свій життє-
вий і педагогічний досвід ново-
призначений очільник застосу-
вав у громадській роботі, бага-
то років будучи депутатом Пол-
тавської обласної ради, голо-
вою постійної комісії з питань 

освіти. За визначні заслуги Іван 
Васильович удостоєний звання 
«Заслужений працівник освіти 
України», нагороджений зна-

ком «Відмінник освіти Украї-
ни», нагрудним знаком «А.С. 
Макаренко», орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеня. Він очолю-
вав коледж до січня 2021 року. 

 1988-го за визначні за-
слуги в підготовці педагогічних 
кадрів училищу присвоєно ім’я 
А.С. Макаренка. З цієї нагоди 
на подвір’ї закладу встановлено 
пам’ятник «Макаренко й діти». 

 У 1989 році було відкри-
то новий навчальний та адміні-
стративно-побутовий корпуси. 
У другій половині 1980-х у за-
кладі з’явилися перші комп’ю-
тери, а незабаром, з приходом у 
1992 році на посаду заступника 

директора з навчальної роботи 
Віктора Васильовича Шакоть-
ка, розпочалася справжня 
«комп’ютерна революція». Са-
ме Віктор Васильович став іні-
ціатором як поглибленого ви-
вчення інформатики, так і вико-
ристання інформаційних техно-
логій в організації навчального 
процесу, комп’ютеризації на-
вчального закладу. Крім цього, 
Віктор Васильович є справжнім 
корифеєм цієї науки, автором 
понад 60 підручників та посіб-
ників з інформатики для загаль-
ноосвітніх шкіл. За свою робо-
ту він нагороджений нагрудни-
ми знаками «Відмінник освіти 
України» та «Василь Сухомли-
нський». 

 1990-го в училищі впер-
ше провели музично-пісенний 
фестиваль «Чураївна» – справ-
жнє свято української культури 
та мистецтва. У наступні роки 
були введені додаткові кваліфі-
кації на дошкільному та шкіль-
ному відділеннях, розпочали 
роботу музей, методичний кабі-
нет, новий бібліотечний ком-
плекс, відкрито ліцей при 
педучилищі, відділення фізич-
ного виховання, почав навчан-
ня при педучилищі військовий 
ліцей, стала виходити «Наша 
газета» та діяти літературна ві-
тальня «Пролісок». 
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 2012 року в селі Потоки 

на мальовничому березі Псла 

було відкрито навчально-

оздоровчий комплекс «Ерудит» 

для обдарованої молоді Полтав-

ської області.  

Сьогодні  це — спальний та 

навчальний корпуси, сучасний 

харчоблок, футбольне поле зі 

штучним покриттям, фонтан, 

більярд та тренажери, літній 

концертний майданчик та акто-

ва зала, власний пляж.  

Цілорічний відпочинок й 

оздоровлення обдарованих ді-

тей поєднується з навчанням, 

проведенням тренувальних збо-

рів для учасників олімпіад із 

базових дисциплін і конкурсів-

захистів робіт МАН, відбірково

-тренувальних зборів до Між-

народної олімпіади з інформа-

тики, занять Усеукраїнської лі-

тньої комп'ютерної школи з 

програмування «Олімп», керів-

ником якої є Валентин Іванович 

Мельник, предметних олімпіад. 

На базі навчально-оздоровчого 

комплексу «Ерудит» кращі сту-

денти коледжу проходять педа-

гогічну практику в літніх оздо-

ровчих таборах. 

Із 2015 року педагогічне 

училище було реорганізовано в 

Кременчуцький педагогічний 

коледж імені Антона Семено-

вича Макаренка.  

Восени 2016-го коледж отри-

мав ліцензію на підготовку 

освітнього ступеня бакалавра за 

трьома спеціальностями, а на-

ступного року відбувся перший 

набір майбутніх фахівців. У 

2019 році акредитовано освітні 

програми трьох спеціальностей 

за бакалаврським рівнем вищої 

освіти й здійснено перший ви-

пуск бакалаврів. 

 У 2021 році, після вихо-

ду Івана Васильовича на заслу-

жений відпочинок, коледж очо-

лила його випускниця Леся Ва-

лентинівна Крупіна. Спочатку 

вона була призначена викону-

вачкою обов’язків директора, а 

в травні перемогла на перших в 

історії закладу виборах дирек-

тора. Творча, енергійна, кому-

нікабельна, завжди готова 

прийти на допомогу, вона подає 

приклад у всьому. 
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 На сьогодні в коледжі 

діють три відділення 

(початкової освіти, дошкільної 

освіти, фізичного виховання) та 

ліцей, очолювані мудрими, тво-

рчими й талановитими керівни-

ками. 

 Відділення початкової 

освіти – ровесник коледжу. За 

час його існування підготовле-

но тисячі педагогів, які працю-

ють не лише на Полтавщині, 

але й далеко за її межами. Бага-

то випускників відділення ма-

ють звання «Заслужений учи-

тель України». Тривалий час 

очолювали відділення й зроби-

ли великий внесок у його істо-

рію Всеволод Михайлович Ку-

лішов, Володимир Миколайо-

вич Волков, Віктор Миколайо-

вич Тристан, Лідія Миколаївна 

Івасишина. Багато років своєї 

педагогічної діяльності віддала 

відділенню початкової освіти 

Юлія Іванівна Ступак, яка ке-

рує ним і зараз. 

 Перший набір студентів 

на дошкільне відділення відбу-

вся 1960-го, а випуск виховате-

лів дитячих садків —1963 року. 

Чимало зусиль і невтомної пра-

ці в організацію його роботи 

доклали Людмила Костянтинів-

на Трушевська, Лідія Юріївна 

Штефан, Людмила Микитівна 

Носкіна. З 2010 року відділення 

дошкільної освіти очолює Оле-

на Борисівна Бровата. Його ви-

пускники  працюють виховате-

лями, методистами, завідувач-

ками дитячих садків в усіх ку-

точках України. 

 Відділення фізичного 

виховання з 1998 року забезпе-

чує підготовку високоосвіче-

них, фізично розвинених та ду-

ховно багатих спеціалістів у 

галузі фізичного виховання й 

спорту, які працюють учителя-

ми загальноосвітніх закладів, 

тренерами спортивних шкіл та 

інструкторами з фітнесу. Пер-

ший набір студентів, які жили 

спортом і обрали саме цю спе-

ціальність, був дуже колорит-

ним, адже в групі було 6 канди-

датів у майстри спорту. Від са-

мого заснування й до 2021 року 

очолював відділення Віталій 

Володимирович Бондаренко, а з 

2021 року естафету від нього 

прийняла Юлія Станіславівна 

Прокопенко. 

 У 1997-1998 навчально-

му році з метою концентрації 

уваги на проблемі обдарованих 

дітей при педучилищі відкрито 

Полтавський обласний ліцей 

для обдарованої сільської моло-

ді (зараз – Науковий ліцей 

«Політ» при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені   

А.С. Макаренка). Багато років 

завідувала ліцеєм Леся Вален-

тинівна Крупіна. Усе починало-

ся з двох груп профілю інфор-

маційних технологій та гумані-

тарно-педагогічного, у яких бу-

ло 32 учні. Зараз же в ліцеї 14 

груп і близько 400 учнів, які 

навчаються на чотирьох профі-

лях. У серпні 2021 року ліцей 

очолила Ольга Григорівна Ша-

повал. 

Олег КУЩ, 

методист, викладач  

російської мови та зарубіжної  

літератури   

Сайт музею коледжу з історич-

ними світлинами:  
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Справжній лідер... Який він? Насамперед, це людина, яка готова брати та нести відповідаль-

ність не лише за себе, а й за свою команду. Завжди йти попереду, бути прикладом та наставником 
— складові успішного та мудрого керівника.  

Колективу спочатку педагогічного училища, а пізніше й коледжу дійсно пощастило працювати 
під керівництвом директорів, які є взірцем лідерства. Підтримка, розуміння, мудрі поради, можли-
вість самореалізації були і є засадами керівництва нашого навчального закладу.  

Людяність та професіоналізм керівника та педагога 

Надзвичайно людяний, толерантний й відпові-
дальний професіонал освітянської ниви. Справж-
ній керівник, котрий сприяв створенню в колек-
тиві комфортної атмосфери та реалізації можли-
востей досягати успішних результатів. Це все 
про Бойка Петра Карповича, який стояв на чолі 
педагогічного училища протягом 29 років. 

Із 1958 року Лохвицьке, а потім і Кременчуць-
ке, педучилище нерозривно пов’язане з ім’ям 
Петра Карповича Бойка, відмінника народної 
освіти, заслуженого вчителя УРСР. Він очолю-
вав колектив аж до 1987 року.  

Як справжній гуманіст, Петро Карпович кори-
стувався заслуженим авторитетом і повагою се-
ред колег, студентів, батьків, мешканців міста, а 
також багатьох педагогічних колективів Украї-
ни, де працювали й працюють випускники учи-
лища. 

Життєвий шлях Петра Карповича не був лег-
ким. Війна перервала його навчання в Дніпропе-
тровському університеті. Воював у складі Пів-
денно-Західного фронту. Після Другої світової, 
закінчивши університет, розпочав педагогічну 
діяльність.  

У 1969 році саме з ініціативи Петра Карпови-
ча педучилище було переведене з Лохвиці до 
Кременчука. Ця подія стала вагомим чинником у 
розвитку освіти міста. 

 

Лідер  
 
От лідерство не означає силу, 
Не кожен сильний має доброту. 
Той лідер, хто дарує крила 
І ставить перед іншими мету. 
 
Й веде до неї через перепони 
Та має мудрість у житті просту. 
І навіть в думці людям не зашкодить, 
Бо має добрість в серденьку святу. 
 
Такий от лідер. Ти ним можеш бути? 
Ти можеш до мети всіх повести? 
Про себе іноді, про все довкіл забути — 
І до людей зі щирістю іти… 
 
Такий він лідер, що про інших дбає, 
Веде до цілі й сили додає 
Та ласку у своєму серці має. 
Велике й добре серце в нього є. 
 

Надія Красоткіна 
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Код успіху будь-якого навчального закладу 

залежить від колективу, а особливо від керівни-

ка, який завжди має мотивувати власним прикла-

дом. Нам надзвичайно пощастило з мудрим кері-

вником і наставником — Іваном Васильовичем 

Гальченком, заслуженим працівником освіти Ук-

раїни, нагородженим знаком “Відмінник освіти 

України”, нагрудним знаком “А.С. Макаренко”, 

орденом “За заслуги ІІІ ступеня”. Доля педагогіч-

ного коледжу нерозривно пов’язана з його ім’ям. 

Іван Васильович 34 роки стояв на чолі закладу, 

створивши потужний освітній осередок, один із 

найкращих не лише Полтавщини, але й усієї Ук-

раїни. Він і зараз продовжує підтримувати колек-

тив та студентів, ставши радником Кременчуць-

кого педагогічного коледжу імені А.С. Макарен-

ка. 

Довгою й тернистою дорогою пройшов ко-

ледж  на чолі із Іваном Васильовичем. Його та-

лант організатора завжди надихав на навчання та 

творчі досягнення студентів — майбутніх учите-

лів. Іван Васильович — керівник від Бога. У чо-

му ж секрет? Титанічна праця та неймовірні зу-

силля задля створення сучасного навчального 

закладу з обладнаними за останнім словом техні-

ки авдиторіями, бібліотекою із найкращим книж-

ковим фондом, затишним та комфортним гурто-

житком. Як творча людина, він знає, як формува-

ти духовні цінності: за його ініціативи створено 

дівочий духовий оркестр “Роксолана”. Літератур-

на вітальня “Пролісок” допомогла розкрити твор-

чий потенціал учнів і студентів. Під керівницт-

вом Івана Васильовича створені сучасні аудито-

рії НУШ, української філології, фізики, інформа-

тики, англійської мови із надсучасним комп’юте-

рним комплексом IDM Next.  

Іван Васильович проявляє турботу й про ін-

ших дітей та підлітків Полтавщини, адже завдяки 

йому при Кременчуцькому педагогічному коле-

джі працює Науковий ліцей “Політ”, учні якого 

щорічно стають переможцями та призерами 

МАН, обласних, усеукраїнських та міжнародних 

олімпіад. Завдяки таланту Івана Васильовича як 

освітнього менеджера було створено НОК 

“Ерудит” у с. Потоки.  

Рішучий, завзятий, цілеспрямований — саме 

таким керівником зарекомендував себе Іван Ва-

сильович. Здатність організувати роботу потуж-

ного колективу, спрямувати на успішне виконан-

ня завдань — це та риса, яка йому притаманна. І 

головне — готовність брати та нести відповіда-

льність за власні дії та підлеглих. Нарівні з цим -

талант психолога тонко розбиратись у людських 

стосунках та вчинках, гуманне ставлення до сту-

дентства, прагнення до справедливості та об’єк-

тивності.  

Іван Васильович завжди в авангарді освіти та 

прагне нового, тож природним є зміна не лише 

назви, а й рівня підготовки під його керівницт-

вом. Нелегкий шлях подолали ми разом від під-

готовки молодших спеціалістів до бакалаврів, від 

училища до коледжу. 

Мудрий керівник, талановитий наставник і радник 
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Ганна Анатоліївна Касьянова (Мельниченко) (випускниця 
2020 р.) – відома легкоатлетка, багатоборка, заслужений майстер 
спорту України з багатоборства, чемпіонка світу 2013 року, учас-
ниця двох Олімпіад.  
“Наша група була першопрохідцями відділення фізичного вихо-
вання. Вдячна колективу педагогічного училища, що дозволив 
продовжувати свою професійну діяльність та розвиватися, поєдну-
ючи навчання та спортивну кар’єру. Особливі слова хочу сказати 
завідувачу відділення фізичного виховання Бондаренку Віталію 
Володимировичу, який став для нас другим батьком, виховав нас, 
вивів у люди”. 

Олена Миколаївна Коль (випускниця 1992 р.) - начальник 
Автозаводського районного відділу в місті Кременчуці Управ-
ління ДМС України в Полтавській області. 
 “Я відразу відчула себе дорослішою, тому що рівень відповіда-
льності та викладання був значно вищий, ніж у школі. Улюбле-
ним предметом була дитяча література з Марією Степанівною, 
наш студентський театр, а також заняття фізкультури з Віталієм 
Володимировичем. Саме педагогічне училище мені дало вели-
кий багаж знань і навичок, які я використовую у вихованні сво-
їх дітей. Справжньою перемогою вважаю те, що знайшла друзів 
під час навчання й спілкуюсь із ними дотепер. Яскравим спогадом є конкурс на першому курсі 
“Алло, ми шукаємо таланти! ”, коли ми, учорашні школярі, змогли показати свої таланти та здібно-
сті. Усі педагоги, що мене навчали, —- справжні професіонали, тому всім низький уклін і велика 
вдячність. Бажаю щастя, здоров’я, наснаги та хороших студентів”. 

Старченко Валентина (випускниця 1979 р.) - консультант із методичної 
роботи в мережі приватних дитячих садків “Суперсім’я” м. Києва. “Уроки, 
які нам проводили, були цікавими, їх майстерно давали викладачі методик, 
але, звичайно, були найулюбленіші. Зокрема, заняття з української мови, що 
проводила Патерило Єфросія Іванівна, яка давала такі грунтовні знання, що 
вже після закінчення педагогічного училища, навчаючись в інституті, мені 
радили викладачі перевестися на філологічний факультет. Щиро вдячна за 
такі знання! Одним із улюблених предметів була психологія. Ми сиділи заво-
рожені на уроках Людмили Костянтинівни Трушевської, яка доступно могла 
розтлумачити найскладніші психологічні терміни й поняття. Пам’ятаю їх че-
рез багато років. Ще один улюблений предмет — дошкільна педагогіка, який 
викладала молода й талановита Євдокія Федорівна Лозинська. Ми були дуже 
щасливі, що в нас такий класний керівник і викладач. Дякую моїм наставни-

кам за те, що ці улюблені предмети, склали основу моєї подальшої професійної діяльності”.  

Коваль Анжела (випускниця 1989 р.) - вихователь-методист дошкіль-
ного відділення гімназії «Провесінь» Львівської міської ради. “Моя ди-
тяча мрія спонукала мене до навчання в педагогічному училищі, я хотіла 
стати педагогом і працювати з маленькими дітьми. Моє перше враження 
про заклад, що тут все інакше, по-дорослому, - і мені сподобалось. Улю-
бленими предметами були дитяча література, психологія, педагогіка, 
музика, фізкультура. Як успішна студентка, два роки поспіль отримува-
ла підвищену стипендію, була старостою, і це дало мені перший досвід 
керування колективом. Навчання у педагогічному училищі стало фундаментом мого життя, життє-
вого вибору, створило базу знань про дошкільну освіту, а також спонукало до подальшого руху й 
зростання. Хочу передати слова подяки викладачам Грисенко Любові Петрівні, Носкіній Людмилі 
Микитівні за добро, професійність, щирість, чуйність і теплі усмішки”. 
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Асафат Андрій (випускник 2004 р.) - керівник відділу дизайну міжнародної DMD 
студії, яка займається розробкою мобільних ігор. 
“ Мені дійсно подобалася думка стати вчителем, а також училище було і є одним із 
найкращих закладів. Улюбленим предметом була, звичайно, інформатика. Важче дава-
лася фізика та хімія. Найбільшою перемогою стало усвідомлення, що моє подальше 
життя буде пов’язане з комп’ютерною графікою, і саме в педагогічному училищі я 
отримав квиток у доросле життя. Найяскравішою подією стала літня практика в таборі, 
а найважчою була практика в школі, де я побачив інший бік медалі та зрозумів, наскі-
льки складно бути вчителем. Хоча я й не став учителем, здобуті знання допомагають 
мені в навчанні своєї дитини. Саме училище стало першою сходинкою у моєму подаль-
шому житті, тому що на той момент тут були дуже цікаві комп’ютери в крутих комп’ю-

терних класах, а головне — чудові викладачі. Хочу передати привіт і слова вдячності наставникам, бо пам’я-
таю та ціную кожного, хто готував нас до дорослого життя, за що я дуже вдячний. З кимось було нелегко, з 
кимось відверто важко, а хтось приходив на допомогу”. 

Вікторія Балкова (випускниця 2005 р.) - завідувачка відділення комунікацій 
Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету 
внутрішніх справ. “ Дитяча мрія привела мене до Кременчуцького педагогічного 
училища, яке одразу викликало захоплення. Улюбленим предметом була вікова 
фізіологія. Найбільшим здобутком за час навчання вважаю те, ким я є зараз, а 
також знання, перемогу над собою, дружбу, перші кар’єрні сходинки. Найбіль-
ше запам’яталися табірні, лижні та літні збори. Училище стало стартом доросло-
го життя, руху до вдосконалення та досягнення цілей. Слова вдячності всім ви-
кладачам, які були поряд під час навчання, за те, що складали з цеглинок знання 
й плекали наші душі. Великі слова вдячності Прокопенко Юлії Станіславівні, бо 
вона вже протягом 20 років поруч із кожним із нас! 

Іван Сорокін (випускник 2009 р.) - продюсер комерційних проєктів 
найбільшої медіагрупи України. 
“Перше знайомство з училищем почалося зі співпраці з інструменталь-
ним ансамблем “Барви”, коли я був ще школярем. Вразили масштаби са-
мого навчального закладу: великі корпуси, світлі авдиторії, неймовірно 
довгий перехід між корпусами. Моїми улюбленими предметами були пе-
дагогіка, психологія, географія та українська література. Найбільше запа-
м’яталися святкові заходи, такі як: «Студентська весна», поїздки на фес-
тивалі КВК, гастролі нашого студентського клубу. Вважаю, що дві мої 
магістратури з відзнакою та творчі нагороди є саме заслугою педагогіч-

ного коледжу, адже він дав базові знання, розуміння різних вікових категорій, уміння керувати своїми емоці-
ями — тому все завдяки рідному навчальному закладу. Я пишаюся тим, що я був студентом і керівником 
фотогуртка такого потужного освітнього осередку, вихователем табору “Ерудит”! Привіт хочу передати ка-
федрі педагогічних дисциплін за супервізійні зустрічі, емоційну підтримку. Також висловлюю вдячність ад-
міністративному корпусу за розуміння й комфорт, студентському клубу — за реалізацію творчого потенціа-
лу. Усім бажаю наснаги, креативних ідей! 
Андрій Патерило (випускник 2008 р.) - директор Кременчуцької початкової школи 
№ 15. “Бути вчителем — це моя мрія дитинства, і після закінчення школи за пора-
дою знайомої обрав Кременчуцьке педагогічне училище. Мене вразили цікавий  і 
нескінченний потік інформації, рівень підготовки педагогічного складу. Було хоч і 
складно, але цікаво. Виокремити якісь предмети як улюблені я не можу, бо подоба-
лися всі. Найбільшою перемогою для себе вважаю ті знання та вміння, які здобув за 
роки навчання в училищі. Поразок не було —- лише перемоги. Кожен день студент-
ського життя був наповнений яскравими та цікавими подіями. Це й студентські ради, 
і табірні збори, неповторні дні практики влітку. Яскравим заходом була науково-
практична конференція, яка проходила в педагогічному училищі в м. Білопіллі 
Сумскої області. Усім викладачам, які мене навчали, які пам’ятають мене зі студент-
ських років, передаю вітання й слова вдячності за їхню нелегку щоденну працю, за 
те, що кожного дня віддаєте частинку себе своїм студентам, за те, що колись вклали 
в мене, за підтримку й пораду. Спасибі!” 
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 Тут мав би бути мудрий 
епіграф, але цей твір розпоч-
немо з лірики… 

Стоїть у місті Кременчук,  
мов скеля непохитна, 

Педагогічний коледж наш - 
Ласкавий і привітний. 

 

Багато мудрих вчителів  
Із нього випускають, 

Макаренка святе ім’я 
У праці прославляють. 

 
Так слався й далі у віках, 

Ти, наша альма-мати,  
Щоб своїм донькам і синам 

В житті зорею стати! 
 

   У кожного в житті є 
історії, які назавжди змінюють 
його подальший  вектор…  

   У кожного в житті є 
місце, куди завжди повертати-
мешся з валізою спогадів…  

   У кожного в житті бу-
дуть люди, які наповнюють 
глибоким сенсом ці історії та 
місця…  

  Так 2018 року і я пірнула 
в серію пригод, які тепер нази-
ваю “студентськими”.  

   Захоплююся непередба-
чуваністю життя... Погодьтеся, 
деякі рішення ми приймаємо 
виключно на інтуїтивному 
рівні, а згодом намагаємося ди-
витися на них трансцендентно 
та похапцем ловимо себе на 
думці: “Як добре, що я зробила  
саме цей вибір ”. Це я так пояс-
нюю причини свого вступу до 
Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені Антона Семено-
вича Макаренка.  

   Коли мене запитують 
“Чому?”, крізь призму 4 курсів 
навчання я впевнено даю 
відповідь, ніби саме цим  і ке-
рувалась, вступивши на 
відділення початкової освіти.  

  Але зараз ми трішки бу-

демо подорожувати в часі… Ви 
ж не проти?..  

 Перша зупинка — 
“Мотив”.  

  Що ж, це, мабуть, той 
інтуїтивний рівень, або ж, як 
люблять говорити, доля. Мені 
п'ятнадцять років, я точно 
знаю, що не бажаю продов-
жувати навчання в школі, але 
чого саме хочу — поки й гадки 
не маю.  

   Тут варто зазначити, що 
я була (гаразд, не слід брехати 
на папері, була і є) дівчинкою, 
яка завжди вважала, що дуже 
сповнилася у своєму пізнанні, 
тому здивувати мене майже не-
можливо. Тобто уявляєте цей 
юнацький максималізм щоразу, 
як життя доводило зворотнє?  

Але на тому етапі виріши-
ла, що хочу самостійного жит-
тя, а мамі пояснити це було 
легше словами: “Хочу йти 
твоїми слідами” (вона також 
здобувала освіту тут). Так я й 
опинилася на порозі великого 
відкриття під назвою “Світ пе-
дагога”. 

    Наступна зупинка — 
“Мета”. Можливо, вона мала 
передувати мотиву, але все 
відбувалося саме так. Її я 
усвідомила лише на другому 
курсі (дехто,  уже працюючи у 
сфері освіти, і досі не розуміє,  
навіщо це робить… Тому я бу-
ла неймовірно щаслива, що 
знайшла сенс ще на початково-
му етапі).  Безпосередньо з 
дітьми я стала працювати до-

сить рано, тому через свої 
аналітичні здібності — робити 
свої висновки з їхньої по-
ведінки також.  

Згодом підсумувала все й 
змогла відкрити для себе 
аксіому, якою пояснила, чому 
професія вчителя стала для 
мене відрадою.  

Насправді, люди саме цієї 
професії керують світом. Ду-
маєте, це справа політиків? Але 
ж їх хтось навчав у школі, в 
університеті тощо. Тобто 
взаємодіяв, на певному етапі 
впливав та вкладав у їхню 
свідомість загальноприйняті 
норми. Надихав та, навпаки, 
виносив вирок, розумів або 
змушував сумніватися… Немає 
варіанту нейтрального, особли-
во в початкових класах.  

  Тому тут я зрозуміла, що 
в моїх руках не просто потужна 
сила, а справжній важіль Архі-
меда… 

 Я це стверджую,  спира-
ючись уже на власний досвід. 

 У  моєму житті вчителі 
відігравали чи не найваж-
ливішу роль у різні періоди. До 
речі, так сталося і в нашому ко-
леджі. 

 Коли мене досить іроніч-

но запитують “Пф, і чим же 

твій коледж такий унікаль-

ний?”, я відповідаю щось на 

кшталт “А тим…” Яка інтона-

ція - така й відповідь. Але вам я 

розповім.  
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  Кременчуцький педаго-
гічний коледж об'єднав найта-
лановитіших учителів в одному 
місці. Ні, не таких, що визнані 
всеукраїнськими преміями, а 
тих, що визнані серцями студе-
нтів (моє серце я залишила са-
ме тут), а таку нагороду заслу-
жити значно складніше за Glob-
al Teacher Prize. Ці люди не 
тільки неймовірні фахівці своєї 
справи, а дійсно ті, хто надиха-
ють прагнути більшого й зна-
ють, що ти це беззаперечно 
зможеш. Найвищий рівень пе-
дагога —- вірити в учня чи сту-
дента, коли той геть утратив 
або й не знаходив ту віру. Ба 
більше, не просто вірити, а 
“заразити” його цим.  

 Я маю сміливість писати 
так тому, що є однією з тих, у 
кого повірили. Вступаючи на 
перший курс, цілком була гото-
ва, що знайду товаришів серед 
одногрупників, але, якби сказа-
ли, що найкращі друзі будуть 
серед учителів, не повірила б 
ніколи (мабуть, тому й не гово-
рили). 

 *Згадую все, і рядки ча-
рівним способом вимальову-
ються самі, а через свою сенти-
ментальність супроводжуються 
теплою посмішкою та вологи-
ми очима. 

   Іноді одне “Я в тебе ві-
рю!” ладне змінити хід життя, 
тому в арсеналі вчителя сила-

силенна справжнісінької магії. І 
собі я вирішила, що в моїх ру-
ках вона реалізовуватиметься 
мудро.  

   Наступна станція —
“Прогрес”. Тут, здебільшого, 
відбувається найцікавіше. Ок-
рім занять, домашніх завдань й 
іншого, мою студентську рути-
ну активно розфарбовували 
творчими конкурсами, олімпіа-
дами, преміями тощо. За них я 
дуже вдячна, адже саме завдяки 
цьому моя особистість набула 
відтінку “свідомої творчості”, 
саме вони дали поштовх розви-
ватися та успішно займатися 
самовдосконаленням. 

 Педагогічний коледж — 
це не просто заклад, де здобува-
ють освіту майбутні вчителі та 
вихователі, він грандіозний, 
адже якимось чарівним чином 
кожен тут знайде саме те, до 
чого лежить його душа. 

 Хочеш танцювати? Є 
прекрасний танцювальний ко-
лектив. 

 Хочеш співати? Будь 
ласка, підіймайся поверхом ви-
ще.  

 А хочеш реалізовувати 
всі можливості? Стався до жит-
тя свідомо та слухай себе.  

 Знаєте, у попередньому 
абзаці я трохи схибила.  

 Кременчуцький педаго-
гічний коледж – не просто за-
клад… Це люди. І переважно 
не студенти, а потужна педаго-

гічна команда. Скептики ска-
жуть: “Ну не може кожен ви-
кладач бути таким крутим, 
яким ти його описуєш!” Я пояс-
ню: навіть той учитель, який 
здебільшого керувався методи-
ками, ще не відомими світу, за-
лишив свій відбиток, бо також 
викликав емоції.  

 А вчителі, які стали в 
ряд Людей, про яких ти обов’я-
зково розкажеш своїм дітям, —
це твоя нагорода за те, що ко-
лись інтуїтивно обрав шлях пі-
знання “Світу педагога” саме в 
Кременчуці… 

 Саме тут і зараз…  

 Майбутня моя станція 
—- “Результат”. Але візьму у 
своєму творі на себе відповіда-
льність сказати, що в цьому ви-
падку шлях до омріяної мети 
значно важливіший за  резуль-
тат.  

 P.S. Тут я маю право на-
писати присвяту. Отож, присвя-
чується тим, з думкою про кого 
вийшла ця сповідь чотирьох 
років - найкращій Терещенко 
Ользі Василівні, Бірюковій Сві-
тлані Олександрівні, Навроць-
кій Мар’яні Миколаївні та 
Олійник Ірині Олексіївні. Час-
тинка мого серця знаходиться в 
кожної з вас!  

 

Гаркуша Яна, 

студентка групи У-42  
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 Понад усе йому не подо-
балися вихідні й канікули. Ви-
хідні він ще якось міг перечека-
ти, а от канікули… То було 
справді нестерпне випробуван-
ня. Часто зітхаючи, ніби поди-
хом намагаючись підганяти час, 
переконував себе, що очіку-
вання зустрічі — солодке від-
чуття. Його можна порівняти 
лише з емоціями від високих 
оцінок у табелі наприкінці тра-
вня. Він ледве стримував сум і 
вкотре перебирав приємні спо-
гади. Дівчатка з філологічного 
профілю, викладачі, математи-
ки та інформатики, майбутні 
історики й економісти, хлопці з 
військового ліцею… Постаті 
пролітали в пам’яті, немов різ-
нокольорові метелики. 

 Тихо, надто тихо. У ко-
ридорах та класах порожньо. 
Пилинка, що попала у промі-
нець сонця, зависла й не ворух-
неться. Усе завмирає в очіку-
ванні дітей. 
 Аби не сумувати й згая-
ти час, він налив собі обліпихо-
вого чаю з медом і сходами під-
нявся до «Коридору слави». 
Щоб потрапити в Хоґвартс, по-
трібно було знайти платформу 
9 ¾, а наш коридор на 2 1/3 по-
версі. Потайки всміхнувшися 
вдалому жарту, зненацька зами-
слився над протяжністю кори-
дору, чи достатня вона. Кори-
дор – гордість Коледжу. У час, 
коли його прикрашають нови-

ми портретами переможців і 
призерів олімпіад та змагань, 
старий Коледж надто хвилю-
ється, але стримується, бо від 
гордощів у нього можуть тріс-
нути стіни! Данило, Софійка, 
Олег, Наталка, Артем… - усі 
вони його діти. Згадуючи їх, 
стає наче вищим, легшим, і аби 
не стеля, то, мабуть злетів би, 
немов повітряна кулька. Прохо-
дячи повз світлини, відчуває, як 
його настрій поліпшується з 
кожним кроком. 

 Підморгнувши осені, яка 
мимоволі спостерігала за ним 
через вікно, помітив, що жовто-
гарячий йому личить. Клени 
якраз змінили колір листя, а 
зелене обрамлення з кущів туї 
та каштанів молодило, освіжало 
й скидало кілька десятків літ. У 
цьому році йому — 90, юві-
лей…   

 І це не жарт. Він ніколи 
не відчував себе просто будів-
лею, адже Коледж — це не сті-
ни, це люди в ньому, його діти. 
І зараз, напередодні свята на 
його честь, насолоджувався ме-
тушнею урочистих приготу-

вань. Намагаючись не підгляда-
ти й не підслуховувати, він уяв-
ляв собі свято: танцювальний 
гурт «Арабески» кружлятиме, 
як легкі сніжинки взимку, духо-
вий оркестр «Роксолана» з вла-
стивою урочистістю та блиском 
подарує грандіозність звучання, 
а Леся Валентинівна гляне на 
всіх, усміхнеться й промовить: 
«Із ювілеєм тебе, наш любий 
Коледже!» 

 Як добре, що клени баг-
ряні, бо від такої кількості при-
ємних слів, усмішок і побажань 
він неодмінно почервоніє й збе-
нтежиться. Те, що його люб-
лять, опікуються ним, розвива-
ють, хвилюються про нього, без 
сумнівів. Давній друг – медич-
ний коледж, що жив трохи ви-
ще на пагорбі, — зазначав, що 
його приятель аж надто вимог-
ливий до себе. У сьогоденні бу-
ти сучасним, досвідченим, роз-
виненим і водночас по-
домашньому приємним, комфо-
ртним, як плед у червону кліти-
нку, здатен не кожен. Коледж 
був обізнаний у комп’ютерних 
науках, володів кількома мова-
ми, а про користування 3D 
принтером і спілкування в Усе-
мережжі зрідка навіть консуль-
тував своїх друзів. Дякуючи 
дітям, мав активне соціальне 
життя на сторінках у Facebook, 
Instagram та TikTok. Точно знав 
і пишався, що таким атмосфер-
ним стосункам, як у нього з 
дітьми, потайки заздрять біль-
шість його колег.  

Таємне життя дев’яносторічного Коледжу 
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 Задоволено всміхнув-
шись, він ще раз подякував 
Усесвіту за такий емоційний 
зв'язок. А як інакше? Він знає 
всі таємниці як дітей, так і ви-
кладачів. У кого коли контроль-
ні чи тести, хто вивчив, підго-
тувався, а хто довивчав у кутку 
на підвіконні. У кого який на-
стрій чи плани, хто забув спор-
тивну форму, зошит, книжку чи 
взагалі зробити дослід із хімії, і 
чим це смачненьким пахне з 
їдальні. Із цих буденних подій і 
складається велика історія шкі-
льного життя.   
 А знаєте, як проходить 
знайомство з новенькими? Ко-
жен рік він із нетерпінням че-
кає на них. Восьмикласників 
видно одразу, бо перший тиж-
день трохи блукають коридора-
ми поміж корпусами. На радо-
щах Коледж навіть готовий за-
бути, як на вступних іспитах 
від хвилювання за дітей у нього 
трясуться склопакети. Завжди 
приємні зустрічі, але прийде 
час, діти підростуть – і настане 
пора випуску. Це найважчий 
час для Коледжу. Якби він міг, 
то пішов би слідом за ними.  
Знадобився не один десяток лі-
трів чаю, годин роздумів та 
спогадів, щоб зрозуміти: розлу-
ка не назавжди. «Його діти» 
приводили своїх братів і сестер, 
згодом дітей, поверталися до 
рідних стін викладачами та ке-
рівниками. І разом вони знову 
були великою сім’єю. Як зав-
жди. Зі своїми радощами, кло-

потами, хвилюваннями, домаш-
німи завданнями, буденною ме-
тушнею. Упевнено йшли впе-
ред, розвивалися, перемагали, 
разом відкривали новий день. 
Віра в дітей, у їхні здібності, 
таланти додавала впевненості й 
приносила спокій. Він міг від-
пустити… У їхньому житті все 
буде добре, вони оберуть пра-
вильний шлях. А він буде чека-
ти їх, адже йому тільки-но ви-
повнилося 90! Ось знову через 
щирість почуттів став помічати 
незначний конденсат на вікнах! 
Не дай, Боже, ще помітять ді-
ти…  

 Звук сповіщення у Face-
book повернув із виру думок. 
Його сусід, медичний коледж, 
геть засумував: студенти-
медики також на дистанційно-
му навчанні. Треба відповісти 
на повідомлення, переглянути 
новини, свіжі світлини його 
дітей та обов’язково поставити 
лайки. І неодмінно передати 
обліпихи й меду. Увечері ство-
римо відеоконференцію в Zoom 
– почаюємо. Разом таки чекати 
краще… 

 Кілька слів про твір 

 Коли нас запитали, чому 
у творі наш коледж набув рис 
живої істоти, відповідь спала на 
думку не одразу. Є розуміння, 
що первинно це не наші відчут-
тя, але сприйняті, як саме со-
бою зрозуміле.  

 Спілкуючись із дітьми, 
що навчаються в коледжі, чи 
випускниками, завважили одну 
спільну рису: розповідь про 
свій коледж вони починали, 
вдихаючи побільше повітря в 
легені, що значило довгу роз-
мову, а усмішка й іскринки в 
очах гарантували приємність 
від почутого. Такий емпатич-
ний зв'язок із коледжем зрозу-
міли й ми, коли з братом при-
йшли сюди навчатись у восьмо-
му класі. Маємо надію, що цей 
невеличкий твір покращить ат-
мосферу нашого коледжу й 
дасть змогу відчути  зовсім ін-
ший шкільний світ. 

Арсеній і Родіон Каменєви,  
Л-9Г 
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90 років. Якщо їм повернутися вслід? 
Що побачити можна в минулому? 
Той, що зараз, чи,  можливо,  вже інший світ? 
Що б змінили, забрали чи куди б повернули ми? 
 
Зараз маємо результат у руках —  
Надбання поколінь через працю свідому. 
Ця ідея народжена в давніх роках –  
Дарувати освіту, світло в розум вкладати невтомно. 
 
Починається все від потреб і ідей. 
А освіта – потреба важлива! 
Донести промінь знань до звичайних людей 
Зможе тільки людина вчена й кмітлива. 
 
Так, в 30-их роках на полтавських просторах 
Був сформований заклад освіти і знань. 
В класах закладу шум, метушня в коридорах. 
Повно щирих надій, мрій, думок, сподівань. 
 
В ті далекі часи працювали і вчились,  
Не дивились на труднощі – йшли до мети. 
А здобувши знання, ними вміло ділились 
І старанно навчали молоді вчителі. 
 
Але різні часи: час війни, 
Коли небо гриміло усюди,  
Перемоги години і радощів дні,  
Коли силою волі свободу отримали люди,  
 
Відбудова – час, коли кожен робить свій вклад  
І коли необхідно навчати й навчатись,  
Час, коли не вертаємо більше назад 
І немає потреби назад повертатись. 

70-ті роки… Кременчук… Відтепер тут освіти початок. 
Перенесено заклад  в цей край. 
І відкриті шляхи для хлопців й дівчаток 
До професії вчитель, тож не зволікай! 
 
Відкриваються різні напрямки й форми 
Для навчання студентів, а тепер - школярів. 
Прибирають старі, вводять нові реформи,  
Але згадують завжди видатних вчителів. 
 
Так і назва з’явлилась на честь педагога,  
Що опікував сиріт і навчав цих дітей. 
В нього довга й терниста освітня дорога,  
Було повно думок і дієвих ідей. 
 
Видатного Макаренка тепер коледж наш зветься. 
Він існує і квітне, і сьогодні, в цей час, 
Тут навчатися шанс багатьом з нас дається, 
І можливість дають розвиватися всім. 
 
У сучасному світі коледж далі вікує,  
В ногу з часом іде, «викладає» нове, 
Вчителі і студенти науки шліфують. 
Щось залишиться в пам’яті, а щось згодом мине… 
 
І міняються учні, міняються люди,  
І міняється з часом склад вчителів,  
Але вогник освіти буде зажди горіти,  
Щоб зігріти собою прийдешнії дні! 
 

Анна Міхайлова 
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Минуле й сучасне об’єднує одна мета  

Увага! Конкурс! 
Для вас, творчі та завзяті, натхненні та захоплені!  Оголошуємо конкурс на 

кращий постер-рекламу Кременчуцького педагогічного коледжу імені 
А.С.Макаренка.  

Умови конкурсу: 
- створіть постер-рекламу коледжу; 
- розмістить свою роботу на дошці Padlet за посиланням до 17 грудня; 
- укажіть ваше ім’я, прізвище та групу для індивідуальних робіт або групу 
для групових робіт.   
Переможці отримають призи! 


