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 Доброго дня, ми - з України!  
  Доброго дня, ми  – з коледжу, ми – з ліцею «Політ»! 
  І в нашому колективі звично-незвична, звичайно-надзвичайна, приємно-

щемлива подія  – завершення навчального року, особливий випуск студентів та учнів - 

2022! Дорогі наші, ви можете пишатися своєю силою духу, волею до перемоги, яку 
виявили, коли навчання треба було поєднувати з допомогою нашим військовим, воло-
нтерською роботою; коли вчили уроки під звуки сирени; коли не втрачали зв'язок з на-
ми, перебуваючи за сотні або й тисячі кілометрів від закладу… А він чекає на вас, як 
завжди, чепурний, затишний, дещо схвильований за те, щоб доля ваша склалася щас-

ливо, щоб знали й цінували речі прості й 
надважливі: можливість чесно жити у віль-
ній країні, під мирним небом, працювати 
сумлінно, як ваші викладачі, як усі, хто про-

тягом вашого навчання дарував тепло своїх 
сердець, робив ваше перебування затишним 
та комфортним. Маю надію, що ви продов-
жите кращі традиції нашого закладу в про-
фесійній діяльності. Роблячи кожен крок у 

своєму житті, матимете внутрішню відпові-
дальність, радість та гордість за те, що ви – 
з нашого коледжу, ви – з України. 

Директор коледжу 
Леся КРУПІНА 

Ми - з України 

Доброго дня, ми  – з України! 
Наша хоробрість віками гартована, 
Вогонь у наших серцях незгасимий, 
Душа українська вірою сповнена, 
[Така ж ніжна, така ж віддана.] 
 
Ми знаєм, як важко дається свобода, 
Тому її у нас не відібрати. 
На все українське у світі мода. 
Та ворогові України не мати! 
 
Ми ще міцніше в горі єднаємось, 
Підступними діями нас не залякати! 
Пліч-о-пліч стоїмо, за руки тримаємось  – 
І цей ланцюг віри не розірвати! 

Гальченко Оксана, Поезія вільних 
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 Так-так… Не та-
ким усі ми уявляли собі 
наш випуск у далекому 
2018-2019 навчальному ро-
ці – такому мирному, не епі-
демічному, безтурботному.  
Я найчастіше згадую, як са-
ме з цим потоком 40-х груп 
ми вперше опановували 
курс «громадянська осві-
та», вивчали наші права й 
обов’язки, з’ясовували, 
який він – відповідальний 
демократичний громадя-
нин, розбиралися з понят-
тям «національна ідентич-
ність», чому українцем бу-
ти гордо/соромно/
небезпечно, сперечалися 
про цінності демократії. І 
зараз не в авдиторних деба-
тах, а на реальних фронтах 
великою кров’ю нашому 
народу доводиться засвою-
вати й захищати нашу наці-
ональну гідність, демокра-
тичні цінності. Упевнена, 
що й ви не забуваєте цих 
наративів і долучаєтеся до 
нашої спільної боротьби за 
перемогу й за краще майбу-
тнє!  

Спостерігаючи за ва-
ми під час випускних іспи-
тів (добре, що ми мали таку 
нагоду – подивитися один 
на одного наживо наоста-
нок :),  удивляючись у ваші 
зосереджені обличчя, горду 
поставу, розуміла: переді 
мною – дорослі, самостійні, 

упевнені у собі, вільні лю-
ди. Такими зробили вас ро-
ки навчання в коледжі: пер-
ші кроки у професію, жит-
тєві настанови викладачів, 
перемоги над собою, ви-
пробування під час дистан-
ційки на витримку й волю, 
постійне перебування в си-
туації особистого вибору… 
Такими дорослими зробило 
вас 24 лютого 2022 року, 
яке тривожними сиренами 
розірвало на шматки наше 
мирне, сповнене надій жит-
тя… І цей останній се-
местр, у якому ви прагнули 
насолодитися безтурботни-
ми миттєвостями студентс-
тва, потусити з друзями, 
можливо, зануритися наос-
танок у навчання, набути 
професійного досвіду, побу-
дувати плани на найближчі 
роки, перетворився на не-
скінченний марафон на ви-
тримку, де ми жили єдиною 
думкою про перемогу, гір-
котою поразок, переживан-
ням за наші втрати, турбо-
тою за близьких та рідних. 

Не всім вдалося зібратися, 
знайти твердий грунт під 
ногами, хтось і досі не мо-
же подолати розпачу й де-
пресії, хтось – шукає при-
хистку в далеких краях, по-
кинувши домівку, багатьом 
довелося піти працювати, 
узяти на себе всю відпові-
дальність за свою родину. 

Тому й результати нашого 
навчання виявилися не та-
кими гарними, як усі очіку-
вали. Ви свідомо зробили 
цей вибір, і маєте на це пра-
во. Але, я впевнена, нічого 
не втрачено, і все, що не 
вбиває, робить нас сильні-
шими! Ви обов’язково 
знайдете свій шлях, на ньо-
му – застосування всіх на-
бутих за роки навчання на-
вичок і компетентностей, 
будете обізнаним фахівцем, 
гідною людиною і добрим 
громадянином для нашої 
мирної, заможної європей-
ської України!   

Юлія СТУПАК,  
заввідділення  

початкової освіти 

Ви - майбутнє України 
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Україна – це наша земля, 
рідний край, країна з багатовіко-
вою історією, мальовничою приро-
дою, чарівною піснею, надзвичай-
но мужніми й талановитими людь-
ми. Коледж – це велика міцна ро-
дина, об’єднання прогресивних, 
демократичних молодих людей. І 
ми консолідовані спільною ідеєю 
процвітання та миру. Червень кож-
ного року ми проводжаємо в про-
фесійну дорогу випускників. Ось і 
в тривожному 2022-му 112 студен-
тів складуть випусковий екзамен і 
отримають диплом. 

 До 90-річчя коледжу 
ми провели заходи під гаслом 
„Успіх там, де ти!”. Для кожного 
успіх визначається по-своєму. 
Хтось успішний у кар’єрі, хтось – у 
родині, а хтось успішний, бо прос-
то відчуває себе щасливим. Як би 
там не було, для досягнення будь-
якого успіху потрібні натхнення й 
мотивація. 

Усе, що ми робимо кожно-
го дня, має свій результат. А він 
залежить від виходу із зони ком-
форту. Людина, яка нічого не ро-
бить, не досягне успіху. Тому ніко-
ли не ставте крапку на своєму шля-
ху, рухайтеся вперед, змінюйтеся й 
шукайте нові ідеї.  

Пам’ятайте, що за кожним 
успіхом – багато помилок, роботи 
над собою та випробувань. Тому 
раджу вам працювати над собою, 
вашими мріями, бажаннями й по-
чуттями. Тільки тоді ніхто не змо-
же вас збити з обраного шляху. 

Шукайте не славу, а робо-
ту, яка дасть вам розвиток і можли-
вість реалізувати свій потенціал. 
Ніколи не зупиняйтеся, ризикуйте 
та нічого не бійтеся, не слухайте, 
що кажуть позаочі… Коли розумі-
єш, що дотичний до великої спра-
ви, тоді легко знайти сенс життя та 
свою особисту місію. 

Кожен із вас унікальний. 
Не втратьте цієї переваги й не бій-
теся пробувати, ризикувати й по-
милятися. Знайдіть сили в собі й 
команду, з якою будете реалізову-

вати свій потенціал. 
Запорукою кар’єрного роз-

витку сьогодні є знання іноземної 
мови, критичне та аналітичне мис-
лення, а також ініціативність. У 
вашому житті буде з’являтися без-
ліч можливостей, тому важливо 
цей період у житті розпізнати та 
використати. 

Не бійтеся витратити рік-
два, щоби знайти свою дорогу, бо 
потім вам по ній іти. Завжди шу-
кайте, поки не відчуєте, що на цій 
стежині ви – найкращі. Ніколи не 
тіштеся однією перемогою, а зав-
жди рухайтеся вперед і досягайте 
більшого. Бажаю вам особистого 
успіху, успіху в сім’ї, успіху в кар’-
єрі  та успіху в друзях. 

Усесвіт створений для нас, і 
для кожного у ньому є ваше місце 
для розвитку й самореалізації.  Ра-
джу випускникам щодня ставити 
собі запитання: «Чи щасливий я від 
того, що роблю?». Тільки давши 
самому собі відповідь, ви досягне-
те вершин. 

Дошкілля – особливий оа-
зис освіти. Це, по суті, друга оселя 
для дітей та працівників. Вихова-
тель –  особлива професія, покли-
кання допомагати маленькій дити-
ні пізнавати світ! Будьте завжди 
організованими, чіткими, послідов-
ними, не забувайте, що кожне ваше 
слово має бути виваженим, а дії – 
обміркованими. Ваші знання, пра-
ця мають служити виконанню цієї 
місії, бо від вашого вміння та дос-
віду залежатиме не лише освіта 
маленької дитини, а й майбутнє 
нашої країни. Педагоги дошкільної 

освіти нової генерації мають бути 
не лише досконалими фахівцями й 
сповідувати високі людські ціннос-
ті, але й глибоко розуміти непере-
рвність освіти, адже її розвиток не 
можливий без упровадження нових 
педагогічних технологій, нових 
методів і підходів у вихованні ді-
тей.  

Праця вихователя завжди 
була пов’язана з самовідданістю. 
За умов війни, пандемії коронаві-
русу, коли ЗДО  працюють не в 
усіх регіонах, люди дійсно усвідо-
мили значущість кожного праців-
ника дошкільної освіти. Але най-
ближчим часом нам відбудовувати 
нашу державу.  

  Дорогі випускники! 
Ви обрали благородну професію – 
служіння ДИТИНІ. Нехай на цьому 
нелегкому, але благородному шля-
ху вас завжди й у всьому супрово-
джує успіх! Ми, ваші вчителі, віри-
мо, що здобуті в коледжі знання й 
уміння дозволять вам опанувати не 
одну життєву й професійну висоту. 
Бажаю сповна скористатися набу-
тими знаннями, іти у світ лише до-
рогою добра й гідності, чесності й 
працелюбності. Вірю, що почуття 
піднесення й гордості за свою про-
фесію ніколи не зникне у ваших 
серцях! Міцного здоров’я вам, ща-
сливої долі, миру, добробуту й на-
тхнення! 

Молоді й талановиті, спов-
нені знань, сил і енергії, ви, безпе-
речно, станете гідними послідовни-
ками славетних традицій десятків 
тисяч випускників нашої Alma Ma-
ter. Як би далеко не закинула dас 
доля, дорожіть своїм ім’ям та ім’ям 
нашого коледжу! 

Тривожний 2022-ий... Але 
все буде добре! Усе буде Україна! 
Як у пісні, "червоними і чорними 
нитками" переплетене наше жит-
тя... Білий колір переважатиме, як 
у наших вишиванках! 

 
Олена БРОВАТА, 
заввідділення дошкільної 

освіти 

Ви - майбутнє України 
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Любі наші випускни-
ки! Навчання в коледжі – 
невелика відстань у вашому 
житті, але яка вона важли-
ва! Одна мить - і вчора сту-
денти, а сьогодні – дипло-
мовані бакалаври та молод-
ші спеціалісти. Незчулися, 
як за плечима залишилися 
найкращі дні юності, відс-
тупили будні швидкоплин-
ного студентського життя, з 
його тривогами і радощами,  
цікавими та знаменними 
подіями – 20-річчя відді-
лення фізичного виховання, 
90-річчя коледжу, приємні 
миті перемог, зустрічей, 
спілкування.  

Обставини останніх 
років переформатували на-
ше життя. Але різних, непе-
редбачуваних змін попере-
ду ще дуже багато. Не зав-
жди буде впевненість у зав-
трашньому дні, проте пок-
ладайтеся на себе, на свої 
сили долати труднощі та 
бути щасливими, незважа-
ючи на обставини. Ми у вас 
віримо! А знаєте чому? Бо 
здобути освіту в педагогіч-

ному коледжі, навчитися за 
короткий час проводити 
уроки дистанційно, оволо-
діти новітніми інформацій-
ними технологіями та су-

часними видами спорту, ви-
тримувати інтенсивні спор-
тивні навантаження, писати 
наукові роботи та ще й пра-
цювати – не кожному до 
снаги. Такі як ви – молоді, 
енергійні, розумні люди – 
потрібні українській освіті 
та спортивній спільноті. 
Нехай здобуті знання допо-
можуть вам уповні реалізу-
вати свої таланти, прагнен-
ня й мрії. Тож мрійте, бо всі 
наші мрії — то сходинка до 
дійсності! 

Любі наші! Ви – мо-
лодь, здатна зробити Украї-
ну сильною й квітучою. На-
полегливо працюйте, удо-
сконалюйте свої навички, 
тоді життя відкриє широкі 
можливості для самореалі-
зації. Упевнена, що весь 
свій потенціал, усі знання 
та енергію ви спрямуєте на 
розвиток фізичної культури 
й спорту, освіти, на благо 

всієї України. 
Якщо сподіватися на 

добро та діяти на благо, то 
й майбутнє нашої країни 
стане набагато кращим! І 
нехай слова пісні популяр-
ного музичного гурту 
«Океан Ельзи» «Усе буде 
добре для кожного з нас!» 
завжди вселяють у вас оп-
тимізм і віру в майбутнє! 

Будьте щасливими, бо 
цього не можна навчитися! 
Будьте здоровими, бо цього 
не можна придбати в апте-
ці! Будьте собою, бо це най-
більша розкіш у сучасному 
світі! І ніколи не зупиняй-
тесь - на вас чекають великі 
справи! 

Юлія  
ПРОКОПЕНКО,  

заввідділення  
фізичного виховання 

Ви - майбутнє України 
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За крок до мрії: У-41 
1 вересня 2018 року 

пролунав перший дзвінок 
для веселих, кмітливих 26 
студентів групи У-11. Прос-
торі коридори й переходи 
коледжу у вересневі дні да-
вали можливість блукати 
студентам у пошуках ауди-
торій. Улюблені викладачі-
професіонали із багаторіч-
ним педагогічним стажем – 
Терещенко Ольга Василів-
на, Ладягіна Валентина Па-
влівна, Сукачов Олександр 
Володимирович, Івасишина 
Лідія Миколаївна, Парнюк 
Зоя Володимирівна та бага-
то інших – надихали на 
опанування нового. 

Відкриття нових го-
ризонтів і можливостей – 
початок усіх начал. Перша 
атестація, семестрові оцін-
ки, стипендія, невдачі й змі-
ни в контингенті. Нас уже – 
24. Бойко Валерія вирішила 
змінити навчальний заклад, 
а Хвостик Єлизавета – спе-
ціалізацію, приєднавшись 
до У-13. 

На 2-му курсі ви по-
дорослішали й порозумні-
шали. З’явилося багато но-
вих предметів, що наближа-
ли таку бажану майбутню 
професію. Різні заходи 
сприяли підготовці студен-
тів до складання ЗНО й 
прийняття рішення щодо 
зміни навчального закладу. 
Тож, Деркач Дар’я й Бадрак 

Дмитро так і зробили, а піз-
ніше, на початку 3-го курсу, 
групу покинули Папуша 
Аліна та Русаленко Анаста-
сія. Нас залишилося 20! 

3-ий курс – і знову 
нові перспективи! Підгрупа 
студентів удосконалює 
вміння й навички з образот-
ворчого мистецтва. Безпе-
речними стали здобутки  
Богачова Антона, Денисен-
ко Яни, Кравченко Марини, 
Зіпи Олександри, Катасоно-
вої Ірини, Левченко Катери-

ни, Лугової Анастасії, Лук’-
янець Анастасії, Малашти 
Олександри, Олійник Діа-
ни. Не відставала й підгру-
па з англійської мови. Нав-
чання давалося складно, що 
вимагало від студентів зна-
чних зусиль в опануванні 
іноземної мови. Тісна й плі-
дна співпраця з Омельченко 
Юлією Василівною була 
насиченою для Гайворонсь-
кої Поліни, Кулівуш Марії, 
Кумаки Анни, Капітонова 
Андріана, Бурби Валенти-
ни, Семенової Ілони, Шеве-
льової Анни, Яковенко Ан-
ни. 

4-ий курс – останній 
навчальний рік. Рік викли-
ків, надій і сподівань. На 
жаль, на 4 курсі пішли з 
групи ще дві студентки – 
Балаусяк Ілона та Зіпа Оле-
ксандра. Нас залишилося 
18! Важкі події лютого 
2022-го року, початок акти-
вної фази російсько-
української війни  сколих-
нули й наш колектив, дали 
можливість увиразнити 
життєві пріоритети й орієн-
тири. Але група У-41 зали-
шилася майже в повному 
складі в Україні і достойно 
закінчує наш рідний Кре-
менчуцький педагогічний 
коледж імені 
А.С. Макаренка. 

Хочу побажати всім 
випускникам знайти дос-
тойне робоче місце, продов-
жити навчання в нашому 

коледжі на бакалавраті або  
інших навчальних закладах. 
Усім міцного здоров’я, тво-
рчих злетів і миру! 

Максим ЛИХМАН, 
класний керівник групи У-41 

У-41 
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Цей рік у вас особливий. 
Ви пройшли один із  
найважливіших етапів свого 
життя – закінчуєте педагогічний 
коледж. Ви –  майбутні вчителі, 
представники однієї з найпочес-
ніших професій. Вона для обра-
них. До вчителя йдуть зі своїми 
болями й радощами, черпають 
сили для підкорення нових ви-
сот, бо він заглядає в минуле, 
живе  сьогодні, прокладає міс-
ток у майбутнє. Багато чого є 
згадати за ці  роки: і здобутки, і 
поразки, і дзвінкий сміх, і сльо-
зи. Але пам’ятайте тільки приє-
мні хвилини студентського жит-
тя.  

Дорогі мої випускники, 
перед далекою дорогою в життя 
загадайте кожний своє бажання.  
Зовсім скоро ви триматиме в 
руках диплом і готові вирушати 

в широкий невідомий світ. Світ 
нових вражень і знайомств. Но-
вих друзів.  

Що візьмеш із собою в 
далеку дорогу? Що ж, допомо-
жу зібратися… 

Ось тримай... ВІРУ. Вона 
допоможе не втратити на шляху 
себе. І захопіть із собою МЕТУ. 
Щоб шлях не видавався пустим. 
Не забудь НАДІЮ. Візьміть із 
собою ДРУЖБУ. І захопіть ХО-
ЛОДНИЙ РОЗУМ. ГАРЯЧЕ 
СЕРЦЕ на шляху допомагатиме 
робити відкриття й бачити всі 
дива навколишнього світу. А 
головне – не забувай ЛЮБОВІ. 
Якщо пригорнеш цілий світ, то 
й він прийме в обійми. Пам’я-
тайте, справжнє багатство лю-
дини виражається не грошовим 
еквівалентом, а сердечною теп-
лотою люблячих людей, дитячи-

ми посмішками. 
Головне, не бери з собою 

злості й образ. Вони надто важ-
кі, погані для далекої дороги.   

Ну що ж, єдине, що ли-
шається тепер сказати: щасливої 
дороги! 

Ірина НЕПОРАДА,  
класний керівник У-42 

У-42 

Не дарма кажуть, що 
студентська пора – це окреме, 
маленьке життя. На першоку-
рсника буквально з початку 
навчання чекає багато змін. 
Не уроки, а пари, не контро-
льні, а заліки й іспити, не 
вчителі, а викладачі.  

Саме педагоги посту-
пово вносять порядок у цей 
хаос, указують студентам 
правильний напрям. Тож, ми 
не спали ночами, щоб написа-
ти курсову чи підготуватися 
до сесії, тоді як ви пильнува-
ли 24 години на добу, щоб 
допомогти нам порадою. Але 
так чи інак, а студенти стали 
випускниками!  

Хочемо висловити сло-
ва вдячності нашим чудовим 
викладачам! Викладач – во-
лодар розумів, який у чомусь 

випереджає свій час. Хто, як 
не він, має інтерес до нового, 
здатний бачити те, що інші 
оцінять лише з роками.  

Ми від душі бажаємо кожно-
му міцного здоров’я й довго-
ліття, мирного неба над голо-
вою, доброго настрою, легких 
рішень простих і складних 
життєвих завдань. Зараз ми 
тримаємо в руках дипломи, 
чим доводимо іншим і самим 
собі, що наполеглива робота 
завжди дає бажаний резуль-
тат.  

Окремо хочемо подяку-

вати нашому класному керів-

никові. Шановна Ірино Ми-

хайлівно, Ви завжди були по-

руч, підтримуючи, коригуючи 

й направляючи наші бунтівні 

голови. Ви завжди ставилися 

до будь-якої проблеми з розу-

мінням, Ви завжди могли під-

бадьорити й подарувати світ-

лу надію. Бажаємо Вам здо-

ров’я, яскравих ідей, добро-

буту й щастя в житті, успіху й 

натхнення в діяльності. Спа-

сибі, що у Вашій особі студе-

нти завжди можуть знайти 

надійного союзника в цій не-

легкій справі! 

Студентка групи У-42 
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Люба моя групо У-43! Чотири роки назад ви прийняли сміливе рішення стати вчите-
лем і переступили поріг Кременчуцького педагогічного коледжу імені 
А.С. Макаренка як студенти. Сьогодні – уже випускники. Радісно й три-
вожно водночас. Кожного з вас попереду чекає багато доріг. Яку ви обе-
рете, залежить лише від вас. 

Хочу привітати кожного з подоланням першої сходинки вашого 
професійного становлення, побажати наполегливості, натхнення, невиче-
рпного оптимізму, непохитної впевненості у власних силах, утілення за-
повітних  мрій. Вірю, що попереду вас чекають нові можливості, яскраві 
події: хтось продовжить навчання, хтось знайде роботу, про яку мріяв, 
хтось створить власну сім’ю. Хай ваше життя буде яскравим, сповненим 
приємних подій і досягнень. Хай поруч із вами завжди будуть ваші рідні, 
друзі. Будьте щасливими й  успішними! 

Світлана БАРДА,  
класний керівник У-43 

У-43 

«Велике дерево виростає з паростка, дев’ятипове-
рхова вежа — зі жменьки землі, а подорож у тисячу літ 
починається  з першого 
кроку»  (Лао-Цзи) 

Після закінчення 
школи перед кожним із нас 
постали запитання: «Що 
далі?», «Як себе зреалізува-
ти?», «Як не помилитись у 
виборі життєвого шляху?». 
Дехто намагався втілити амбіції своїх батьків, дехто всту-
пав до ЗВО лише тому, що це престижно, хтось себе зреа-
лізував у батьківстві. Ми ж, будучи ще юними, робили ма-
ленькі кроки на шляху до своєї великої мрії. 

Зараз, оглядаючись назад, ми з упевненістю може-
мо сказати, що не помилились і жодного разу не пошкоду-
вали  про обраний шлях. Кременчуцький педагогічний ко-
ледж імені А.С. Макаренка став для нас другою домівкою, 
а відділення початкової освіти – таким рідним і близьким, 
що хочеться повертатися туди знову й знову. 

Навчання в коледжі  подарувало нам безліч вра-
жень, нових знайомств, дозволило пліч-о-пліч співпрацю-
вати з неймовірними людьми, на яких хочеться рівнятися. 
Великий обсяг інформації, здавалося б, не підйомної, на 
перший погляд, на практиці засвоювався на одному поди-
ху. Завдяки педагогічній майстерності викладачів, їх умін-
ню донести потрібне до слухачів ми отримали максимум 
від навчання. Шановні викладачі, ви змогли в нас вихова-
ти особистостей, а не навантажених знаннями віслюків. 

«Ким бути?»,  «Яким бути?» – на ці запитання ми 
шукали відповідь у книгах, а ви допомагали це зробити 
наяву. 

Альона КРИВОХИЖА, У-43 

 
 

Роки студентські мчать у небуття. 
Ми зробимо свої дорослі кроки 
У самостійне і складне життя. 
 
Не завжди легко нам було навчатись, 
та все ж долали труднощі усі. 
І на свої знання ми будемо спиратись, 
які дали нам наші вчителі . 
 
У наші душі вклали ви найкраще, 
Навчили нас, як в світі треба жить. 
Цінить добро, і шанувати працю, 
І Україну, як себе, любить. 
 
Тож вам сьогодні шану ми складаємо 
за РОЗУМІННЯ, МУДРІСТЬ і ДОБРО! 
Здоров’я, миру і добра бажаємо! 
Нехай вас гріє сонечка тепло! 

 Карина МОРОЗ, У-43 

Ну от і все… Скінчились пари… 
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Ось і минули чотири роки 
студентського життя в коледжі. 
Нам було нелегко, але ми впора-
лись і ось-ось отримаємо дипло-
ми. Наша група хоч спочатку і 
не була дружною, але вже зараз 
ми з упевненістю можемо сказа-
ти, що ми справжні друзі. І за це 
згуртування ми маємо сказати 
ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМО нашій 
класній мамі – Івановій Наталії 
Анатоліївні. Ми завжди могли 
розраховувати на її підтримку й 
допомогу. Особливо на І курсі, 
коли я була старостою й, чесно 
кажучи, боялася, що не впораю-
ся, Наталія Анатоліївна підста-
вила мені своє плече, і вже ра-
зом ми могли вирішити всі пи-

тання. 

Ми назавжди запам’ятаємо 
наших улюблених викладачів, 
які всі ці роки ділилися з нами 
знаннями, мудро, щосили навча-
ли власним прикладом, як бути 
справжніми вчителями. Хоча 
нам було й не просто звикнути 
один до одного, але все ж таки 
ми стали однією сім’єю, де всі 
радо допомагали один одному 
здобувати нові знання. Як ка-
жуть деякі наші викладачі, «не 
тільки ви в нас учитеся, але й ми 
у вас». 

Скільки ж у нас виникало 
запитань і проблем, вирішити 
які допомагала наша улюблена 
завідувачка відділення початко-
вої освіти Ступак Юлія Іванів-
на. Хтось не знав, як розробити 

індивідуальний графік, а хтось 
вирішив стати мамою й хотів 
оформити академічну відпустку, 
а комусь просто була потрібна 
порада. 

Ми не можемо забути й 
нашу практику, якою завідувала 
Стеценко Наталія Костянтинів-
на. Під час найпершої практики 
нам було складно, адже ми не 
знали, як правильно знайти під-
хід до кожної дитини, які саме 
завдання будуть цікавішими для 
учнів. Потім ми очікували на 
практику в літніх таборах, але, 
на жаль, почався карантин і на-
шу практику довелося проводи-
ти дистанційно. Наталія Костян-
тинівна змогла нам допомогти 
пройти випробування, дібравши 
цікаве завдання – створити ві-
део про роботу вожатого в табо-
рі. Після завершення цієї прак-
тики на нас чекало нове випро-
бування. Ми вже трішки набра-
лися досвіду, і під час практики 
«Пробні уроки» нам уже було 
легше, але почалося дистанцій-
не навчання, і ми мали перелаш-
туватися на новий вид роботи – 
онлайн-уроки. Потім нас чекала 
практика «Перші дні дитини в 
школі», під час якої ми змогли 
поспостерігати, як діти звика-
ють до нового виду діяльності 
та до вчителів. На безперервній 
практиці ми мали унікальну мо-
жливість спробувати попрацю-
вати вчителем. Майже три міся-
ці щодня готувалися до нових 
уроків і до зустрічей з уже улю-
бленими учнями. Виникало ба-
гато труднощів: брак часу для 
підготовки, неправильно розпо-
ділений час на уроці, втрата ува-
ги учнів, але вже за декілька 
днів ми змогли подолати ці пе-
решкоди завдяки нашим мето-
дистам і Наталії Костянтинівні. 

Після проходження всіх видів 
практики з упевненістю можемо 
сказати, що ми майбутні вчите-
лі, але прекрасно розуміємо, що 
для цього ще потрібно багато 
чого навчитися. 

Дякуємо й нашому студ-
клубу, який створював для нас 
СПРАВЖНЄ СТУДЕНТСЬКЕ 
ЖИТТЯ. За час навчання в коле-
джі у нас були різні цікавинки, 
наприклад: щотижня в понеді-
лок у нас було свято ColorDay, 
коли студенти всіх відділень і 
груп мали прийти в одязі того 
кольору, якому був присвячений 
захід; узимку перед днем наро-
дження коледжу проводять тиж-
день відділення, під час якого 
студенти демонструють свої 
вміння та навички, організову-
ють презентацію свого відділен-
ня; до кожного державного та 
міжнародного світа організову-
ються концерти, під час яких 
можна було побачити творчість 
колективів художньої само-
діяльності.  

Ми вдячні нашому студ-
клубу за те, що мали можли-
вість продемонструвати свої та-
ланти в різних конкурсах. Осо-
бисто я була учасником ансамб-
лю спортивного бального танцю 
«Сузір`я», беручи участь у кон-
цертах та фестивалях, зокрема: 
«Студентська весна», «Студент 
року», «Першоцвіт», а також на 
міжнародних фестивалях у м. 
Празі (Чехія) та м. Ризі (Латвія). 

Дякуємо і нашим директо-
рам  –  Гальченкові Іванові Ва-
сильовичу й Крупіній Лесі Ва-
лентинівні, чудовим педагогам і 
керівникам, завдяки яким ко-
ледж квітне, будучи найкращим 
на Полтавщині! 

Марія СІЛІВАНОВА, 
студентка групи У-41Б 

У-41Б 
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Я пам'ятаю, як ви 
прийшли до мене такі юні 
та безтурботні, і вже тоді я 
зрозуміла: ви неймовірно 
розумні, добрі, перспектив-
ні та цілеспрямовані; ви і 
тільки ви є нашою надією, 
нашою майбутньою опо-
рою. Ви ‒ наше сьогодення 
й наше майбутнє, так не 
бійтеся втілювати всі ваші 
бажання, усе, навіть найс-
міливіші мрії, у відчутну 
реальність! 

 Шість років промай-
нули, як один день… А час, 
на жаль, не можна зупиня-
ти.  

Я хочу привітати вас, 
дорогі мої, із закінченням 
навчання! Позаду одні іспи-
ти, попереду інші, але я 
впевнена, що ви з ними 
впораєтеся. Я багато чого 
вас навчила і у вас навчила-
ся. Насамперед хочу подя-
кувати за емоції, пережи-
вання, хвилювання й радо-
щі, які ви мені дарували ко-
жен день. Я хочу вам поба-
жати, щоб усе в житті дава-
лося легко, усі ідеї перетво-
рювалися на реальність, а 

плани реалізовувалися без 
перешкод і труднощів. А 
якщо раптом буде нелегко, 
ви згадуйте мої поради.  

Я щиро й усім серцем 
переживаю за вас і хочу, 
щоб кожен із вас зайняв 
своє гідне місце в цьому 
житті. Мої улюблені випус-
кники, нехай дорога ваша, 
вибрати й пройти яку потрі-
бно вже самостійно, буде 
завжди успішною, безхмар-
ною, усі ваші мрії стануть 
прекрасною реальністю, 
адже ви гідні всього най-
кращого! Я не буду бажати 
вам легкого життя без ви-

пробувань просто тому, що 
так не буває. Але нехай же 
ваш перший крок буде вда-

лим, адже саме від нього 
залежить так багато! Нехай 
кожен прожитий день радує 
вас справдженими надіями 
й планами, позитивними 
емоціями й такими необхід-
ними досягненнями. Що б 
не трапилося, упевнено 
крокуйте до чітко поставле-
ної мети ‒ і тоді у вас обов'-
язково все вийде! Поважай-
те своїх батьків, зберігайте 
їх традиції й працюйте на 
славу рідної країни! Хай 
життя буде кольоровим, ща-
сливим, наповненим яскра-
вими, гарними подіями, 
упевненістю в завтрашньо-
му дні, миром, добробутом, 
планами та надіями, які 
здійсняться, коханням, до-
сягненнями, перемогами.   

 
Ольга ДІБРОВА,  

класний керівник  
групи У-61Б 

У-61Б 
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 Випускники 

будь-якого навчального за-

кладу мають схожі почуття, 

покидаючи стіни alma 

mater. Не є винятком і ви – 

мої улюблені дівчатка!  

Дорогі мої! Ось і на-

став момент прощання, ви 

успішно завершили навчан-

ня й стали справжніми фа-

хівцями, які претендують 

на найбільш перспективні 

робочі місця. Весь педагогі-

чний колектив нашого коле-

джу високо оцінює вашу 

сумлінність і старанність в 

засвоєнні програмових та 

професійних дисциплін.  

Спасибі вам за прояв-

лену ініціативу, креатив-

ність і невичерпну дитячу 

енергію, що послужила ру-

шійною силою для багатьох 

захопливих і цікавих почи-

нань. Дуже хочу, щоб Фор-

туна долучилася на першо-

му етапі вашого професій-

ного становлення, своєчас-

но запропонувавши вигідну 

пропозицію щодо працевла-

штування. Причому, оціню-

ючи вигоду, не робіть осно-

вну ставку на розмір запро-

понованого тарифу або 

окладу. Дуже часто скром-

ний заробіток із надлишком 

компенсується обсягом і 

якістю здобутого професій-

ного досвіду, щоденним 

спілкуванням із авторитет-

ними і компетентними май-

страми своєї справи. Голов-

не для вас - це люблячі ди-

тячі серця, у яких ви запа-

лите вогонь. Адже не сек-

рет, що здобуті вами в коле-

джі теоретичні знання пот-

ребують кваліфікованої й 

грамотної адаптації до умов 

сьогодення в такий нелег-

кий час для вас та нашої 

країни. Будьте сумлінними 

й наполегливими, на ділі 

набуваючи професійних на-

вичок. У добру путь! 

Від імені кафедри пе-

дагогіки та психології до-

шкільної освіти хочу приві-

тати вас  із закінченням ко-

леджу! Тепер ви не просто 

студенти, а дипломовані 

фахівці, наші колеги. Ба-

жаю вам знайти успішне 

застосування здобутих тео-

ретичних знань, побудувати 

успішну професійну кар’є-

ру й утілити в життя всі за-

думані плани. Нехай здобу-

тки допоможуть вам підня-

тися на найвищу сходинку 

фахової майстерності, до-

могтися приголомшливих 

результатів на шляху про-

фесійного вдосконалення. 

Не зупиняйтеся, продов-

жуйте підвищувати свою 

кваліфікацію, намагаючись 

досягти видатних результа-

тів в обраній справі! 

Вікторія МАЦЬКО ,  

класний керівник групи  

У-61Б 

 

В-41 
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Наша дружна група В

-42 хоче висловити слова 

щирої подяки викладачам 

за розуміння та індивідуа-

льний підхід до кожного 

студента. 

Закінчуючи коледж, 

визнаємо одностайно, що 

ви власним прикладом уп-

родовж усіх років показу-

вали відданість своїй спра-

ві, бажання розвиватися та 

дізнаватися ще більше ці-

кавого. Знання, здобуті з 

вашою допомогою, дають 

можливість кожному сту-

денту втілити мрію свого 

життя й стати висококвалі-

фікованим спеціалістом. 

Ми вдячні за ті думки 

та досвід, які передали 

нам, за можливість корис-

туватись новітніми прила-

дами та програмами, ура-

ховуючи сучасні тенденції 

науково-технічного про-

гресу. 

З великим позитивом 

згадуємо: ми завжди були 

ініціаторами та активними 

учасниками проведення 

різноманітних тематичних 

заходів, так що веселими й 

незабутніми стали наші 

студентські роки.  

Звісно ж, не обходи-

лося без проблем різної 

складності, але ми все пе-

режили разом, усе перебо-

роли. Незважаючи на те 

що на навчальний процес 

всі дивилися з різних по-

зицій, зусилля обох сторін 

були спрямовані на досяг-

нення єдиної мети. Педа-

гоги вклали чимало сил, 

часу й терпіння, щоб ске-

ровувати наше юне поко-

ління на правильний шлях. 

У доросле життя ми виру-

шаємо з міцними знання-

ми й вірою в досягнення 

високих результатів! Дяку-

ємо за кропітку працю ко-

жному з вас та наші щас-

ливі роки студентства! 

 

Студенти групи  
В-42 

     В-42         В-61 
Моє серце перепов-

нюють емоції, адже за два 
роки ми стали сім’єю, улюб-
лені мої студенти!  Ми ра-
зом долали труднощі, жар-
тували, мріяли й підтриму-
вали один одного. Я захоп-
лююсь і пишаюся вами. Ме-
ні важко вас відпускати у 
великий, дорослий світ, але 
я точно знаю, що у вас усе 
вийде! Щоб доля дарувала 
плідні ідеї й виклики суспі-
льно важливих справ. Щоб у 
вас завжди вистачало сміли-
вості на формування дерзно-
венних ідей. Щоб прибувало 
терпіння  та працелюбності 
на їх доведення до втілення. 

Перший диплом дає 
кожному з вас гідний старт 

для професійного та кар’єр-
ного зростання. Не втрачай-
те можливостей, сміливо 
йдіть уперед, добрими спра-
вами та відданою працею 

зміцнюйте авторитет і славу 
Кременчуцького  
педагогічного коледжу імені 
А.С. Макаренка. 

Оксана РАССОХІНА,  

класний керівник  
групи В-61   
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Швидко пролетіли роки навчання в 
коледжі, які були наповнені цікавими від-
криттями, новими знайомствами, приєм-
ними сюрпризами. Коледж на все життя 
залишиться в пам'яті як світла яскрава 
сторінка, і ви будете згадувати свій пер-
ший виступ на семінарі, перший іспит, пе-
ршу педагогічну практику. Але життя на-
шого коледжу - це не тільки якісний нав-
чальний процес, а й змістовне й цікаве до-
звілля: різноманітні гуртки, олімпіади, 
спортивні змагання, наукові конференції, 
майстер-класи, яскраві свята, екскурсії, 
участь у концертах, конкурсах. Навчання 
в коледжі не тільки озброїло вас міцними 
знаннями, а й забезпечило розвиток твор-
чих здібностей,  надало безцінний досвід, 
який стане в нагоді в майбутньому. Цінуй-
те його, примножуйте, максимально вико-
ристовуйте. Хочеться побажати вам не зу-
пинятися на досягнутому й не зраджувати 
своєї мрії. 

Чотири роки тому ви приєдналися 
до великої дружної сім'ї, коли вперше пе-
реступили поріг нашого навчального за-
кладу. За цей час ви подорослішали, стали 
більш мудрими. Ваші наставники-
педагоги передали вам глибокі теоретичні 
знання, практичні навички, які дозволять 

вам відкрити в собі нові рівні професійної 
діяльності.  

Відділення дошкільної освіти вже 
більше ніж 50 років готує майбутні педа-
гогічні кадри, має власні традиції, багату 
історію, ґрунтовну методичну базу, зроби-
ло вагомий внесок у розвиток вітчизняної 
дошкільної педагогіки. Нехай наші випус-
кники добрими справами зміцнюють і під-
тримують авторитет і славу відділення й 
усього навчального закладу. 

Сьогодні, у день урочистого вручен-
ня дипломів про здобуту освіту, ми не 
прощаємося з нашими випускниками. 
Двері коледжу завжди для вас відкриті, 
викладачі завжди чекають на вас і готові 
допомогти, дати мудру пораду, порадіти 
вашим успіхам. 

Хочеться побажати нашим випуск-
никам і всьому колективу Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені А.С. Макаре-
нка здоров'я, миру, наснаги, творчих сил, 
щастя, успіхів і процвітання. Хай доля 
збагачує нас життєвою мудрістю, енергі-
єю, натхненням та радістю сьогодення. 

  

Тетяна АЛЄКСЄЄВА,  
класний керівник  

групи В-41Б 
  

В-41Б 
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Закінчився шостий рік нашого студе-
нтського життя. Час прощатись із коле-
джем, який став нам рідною домівкою. 
Час прощатись із викладачами, які зустрі-
ли нас ще дітьми з наляканими очима, а 
випускають вже дорослих та свідомих фа-
хівців.  

Навчання в коледжі залишиться одні-
єю з найяскравіших сторінок нашого жит-
тя! Кажуть, що саме в студентські роки 
народжується найміцніша дружба. Ми ра-
зом училися долати труднощі, допомагали 
один одному порадою і справою, розвива-
лись і ставали кращими. Цінний досвід, 
здобутий у Кременчуцькому педагогічно-
му коледжі імені А.С. Макаренка, стане 
опорою для нас у майбутньому. Тут ми  
оволоділи однією з найбільш захопливих 
професій і тепер готові зробити свій вне-
сок у процвітання і розвиток суспільства.  

Студентські роки, без сумніву, займа-
ють величезну сторінку в житті кожної 
людини. Будучи випускниками, розуміє-
мо, що шість років тому, вступаючи до 
Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка на факультет дошкі-
льної освіти, ми зробили правильний ви-
бір. Ми вдячні коледжу за високу якість 
класичної освіти, яку він забезпечує. Ні 
для кого не секрет, що в нас панує особли-

ва атмосфера. Атмосфера приязні, поваги, 
єдності, коли ти з задоволенням, у хоро-
шому настрої йшов до коледжу, а навчан-
ня не вбачалося якимось тягарем. Причо-
му творцями даної атмосфери, думаю, од-
наково мірою є і директор коледжу, і ви-
кладачі та самі студенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дякуємо за цікаві роки навчан-

ня, за нові можливості, за пошук себе та 
майбутньої професії. Дякуємо, шановні 
викладачі, за те, що ви зробили все, щоб 
ми здобули якісну професійну освіту. Зав-
жди були уважними до нас, пробачали 
нам наші помилки й іноді не виконані за-
вдання. Ви давали нам не тільки профе-
сійні навички, а й життєві поради. Ви спо-
нукали нас ретельно працювати над со-
бою, розвивали наші вміння й не давали 
зійти з обраного шляху. Щиро дякуємо 
вам за цей чудовий період нашого жит-
тя! Ми пишаємося, що вчилися саме в 
Кременчуцькому педагогічному коледжі, 
тому що тут створено всі умови для ком-
фортного навчання. Ми любимо наш ко-
ледж. Ми любимо наше відділення й кож-
ного нашого викладача. 

Студенти групи В-61Б 
  

В-61Б 
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 Усі чотири роки з 
початку цієї історії з нами були 
Ви, шановний Віталію Іванови-
чу. Звичайно, спочатку не знали 
про Вас нічого (Ви здалися нам 
суворою людиною). Та й ми бу-
ли ще малечею, і нас було 28 на 
Вас одного. 

Із перших днів Ви допома-
гали нам у всьому: адаптувати-
ся до нового навчального закла-
ду, колективу, знайомили нас із 
коледжем, де ми проведемо чо-
тири роки. Для когось Ви були 
тією людиною, яка завжди 
підтримає, а для когось тією, 
хто дасть “мотивуючого” для 
підвищення середнього балу. 
Ви були різним, але точно мож-
на сказати, що нам, безумовно, 
пощастило зустріти на своєму 
шляху саме Вас – відвертого, 
чесного, доброго, сильного й 
незалежного. Ми всі завжди бу-
демо пам`ятати вашу допомогу 
та необхідні слова для кожного.  
Однозначно дякуємо за ваш гар-

ний, сильний приклад для нас 
та захист і від необдуманих  
рішень, і від неприємностей.  

Зараз і уявити не можемо 
кращого класного керівника! 
Дякуємо за всі чотири роки, 
якими б складними вони не бу-
ли. Ви найкращий. Любимо 
Вас. 

Студенти групи Ф-41 

    Ф-41      Ф-41Б    

Студентські роки про-
майнули як мить – і ось ми вже 
випускники, спритні та кмітли-
ві, розумні та відповідальні. За 
цей період ми встигли стати од-
нією великою дружною спорти-
вною родиною. 

Ми згадуватимемо не 
лише першу сесію або спільні 
походи, а ще як у перші дні гу-
бились у коридорах нашого нав-

чального закладу, як стояли в 
черзі в їдальні та буфеті, прохо-
дили літню практику в таборах, 
скільки переписаних конспек-
тів, аналізів уроків… Пам’ята-
тимемо безцінний труд та мудрі 
поради наших викладачів. 

Можливо, ми не завжди 
готувалися до занять, можливо, 
десь оступилися та щоразу на-
магалися виправлятися, щоб 
більше не засмучувати наших 
улюблених педагогів. 

Хочемо подякувати сво-
їм наставникам за їхній високий 
професіоналізм і самовіддану 
працю. Ми обіцяємо взяти з со-
бою в доросле життя мудре вчи-
телеве слово, завжди повертати-
ся до рідного коледжу: не тіль-
ки за спогадами, а й за порадою, 
настановою, консультацією, яку 
обов’язково отримаємо, а ще 
ділитися життєвими історіями, 
подіями й почуттями, радістю й 
оптимізмом! 

 

Дякуємо, наш класний 
керівнику Шаляпіна Ірино Вік-
торівно, за те, що Ви стали для 
нас тим зразком гарного вчите-
ля, на якого треба рівнятися. 
Ваша привітна посмішка й відк-
ритість у спілкуванні з нами 
згуртувала велику студентську 
сім’ю. Ви завжди переймалися 
нашим життям, радощами й не-
вдачами, підтримували й допо-
магали. 

Дякуємо нашим мудрим 
викладачам, що повірили в нас! 

Студенти групи Ф-41Б 
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Настав цей день… День 
прощання з рідним коледжем. 
Попереду незвідана даль. По-
заду – батьківський поріг, роз-
квітла калина, незрадлива ма-
мина усмішка зі сльозою на 
щоці, протоптана стежка по 
знайомих авдиторіях, настано-
ви мудрих викладачів… 

Знайти себе, своє місце 
в житті, бути завжди люди-
ною… Що є ціннішим і дорож-
чим? 

Чотири роки тому такі 
невпевнені першокурсники пе-
реступили поріг Кременчуць-
кого педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка. Нізащо 
б не подумала, що ці незнайомі 
обличчя, яких я зустріла пер-
шого вересня 2018-го року, у 
подальшому проявлять себе як 
сміливі, упевнені в собі, напо-
легливі студенти, які бороти-
муться за свою мету й досяга-
тимуть перемоги. 

На перший погляд, це 
боязкі, неосвічені молоді лю-
ди, які тільки закінчили 11-й 
клас та ще не знають, із чим їм 
доведеться зіткнутися, але в 

подальшому вони потужно 
конкурували в навчанні та спо-
рті на міському, обласному та 
всеукраїнському рівнях, про-
явили колективні та дружні 
якості. 

Серед найяскравіших 
студентів, які на сьогоднішній 
день вже мають чим пишатися, 
– кращі спортсмени нашої гру-
пи: Гордієць Артем (увійшов 
до складу збірної України з 
рукопашного бою, здобув три 
золотих медалі з військового 
п'ятиборства, виборов 1 місце 
на чемпіонаті світу з рукопаш-
ного бою, здобув звання майс-
тра спорту з рукопашного бою, 
став номінантом у конкурсі 
"Гордість коледжу – 2018"); 
Денисенко Даниїл (володар 
двох срібних медалей на чем-
піонаті світу на човнах-
драконах, двох золотих на чем-
піонатах України на драгонбо-
ті; багаторазовий фіналіст чем-
піонатів України з веслування 
на байдарках і каное). 

Вам судилася доля жити 
в час глибинних змін, коли ви-
значальними стали освіченість 
та інтелект, творчість і талант. 
Незважаючи на труднощі сьо-
годення, кожен із вас здобув 
міцні знання, став особистістю 

й фахівцем, котрий уміє діяти 
в умовах сучасного світу. 

Цей шлях, яким ми 
йшли протягом 4-х років нав-
чання, – це одна із найважливі-
ших подій у житті й вирішаль-
ний момент у долі кожного. 
Він запам’ятається як цікави-
ми, так і напруженими ситуа-
ціями, у яких ми разом знахо-
дили рішення поставленої за-
дачі або проблеми. 

Тепер для вас усі дороги 
відкриті, усе необхідне для ре-
алізації планів, амбіцій складає 
багаж знань. Я бажаю своїм 
випускникам у житті ніколи не 
здаватися, не опускати руки 
перед труднощами, а займати-
ся улюбленою справою, вірити 
у свої сили, робити життя на-
сиченим, яскравим і красивим. 

Дорогі випускники! За-
пам’ятайте себе такими моло-
дими, гарними, романтичними, 
з іскорками довіри до життя, 
надії на здійснення всіх мрій 
та сподівань. Гордо несіть по 
життю звання випускника ко-
леджу імені А.С. Макаренка. 

Ірина ШАЛЯПІНА,   
класний керівник групи Ф-41Б 

Ф-41Б 



 

                                                                                                      17 

Разом цілих шість років із 2016 року 

до тривожного 2022 року. Від невгамов-

них підлітків до мужніх, стриманих, доро-

слих юнаків і дівчат. Ми пройшли з вами 

тернистий шлях навчання обраній профе-

сії. Ви отримали запас спеціальних знань, 

щоби бути обізнаними фахівцями з фізич-

ного виховання, та опанували нові мето-

дики проведення уроків, щоби бути сучас-

ними, креативними вчителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мої випускники, ви вже дорослі лю-

ди, і в кожного з вас були свої плани та 

мрії, але війна внесла свої корективи, ки-

нула виклик кожному! Ви подолали ви-

пробування: успішно закінчили навчання, 

і кожний із вас наближає Перемогу: хто 

бере участь у загонах територіальної обо-

рони, хто працює волонтером, допомагаю-

чи тимчасово переселеним дітям. Час та 

обставини змінюють вас. Ви стали мудрі-

шими, розважливішими.  

Вітаю вас із закінченням коледжу і 

від усієї душі хочу побажати рухатися в 

правильному напрямку дорогою життя, 

займатися улюбленою справою, вірити у 

свої сили і мрії, ніколи не опускати руки, 

робити своє життя наповненим, а  в пам'я-

ті нехай назавжди залишаться яскраві сту-

дентські роки. 

Алла АНТОНЕНКО - МИРГОРОДСЬКА,  

класний керівник групи Ф-61Б  

Ф-61Б 
Вірте в свої сили та мріії 
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Ф-61Б 
Ми, випускники групи Ф-61Б, дякує-

мо нашим викладачам за їхню важку пра-
цю й виявляємо глибоку повагу! Ви стіль-
ки років поспіль вкладаєте частинку влас-
ної душі в кожного студента, навчаючи та 
наставляючи на правильний шлях… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алло Миколаївно! Ми впевнено мо-

жемо сказати, що Ви – наша друга мама… 
Усі шість років Ви вчили нас чомусь ново-
му. Заклали в нас той фундамент порядно-
сті, людяності саме Ви! Виплекали нас. 
Ми були підлітками, коли вступали на пе-
рший курс, а зараз - дорослі люди. Ми щи-
ро дякуємо Вам! 

Юліє Станіславівно! А пригадуєте, 
якими ми були на фізіології? Ми й зараз 
дивуємося, як Ви можете знати напам’ять 
усі лекції? А знаєте, який вид діяльності 
ми просто обожнювали? Практичні робо-
ти! Це був найкращий день для кожного, 
коли дізнавались, що сьогодні семінару не 
буде. 

Хочемо подякувати Ірині Вікторівні - 
за безцінні уроки життя й волейболу. Ми-
колі Васильовичу - за бездоганний майс-
тер-клас з ходьби на лижах. Євгенії Васи-

лівні - за креатив на кожному занятті. Ана-
толію Євгеновичу, Євгенію Валерійовичу 
- за те, що ми залишилися живими після 
літнього збору в Соснівці… 

Шановні викладачі, спілкуючись з ва-
ми ми отримали чудові враження, емоції, 
цінні життєві поради та напуття. А ви з 
нами, маємо надію, отримували заряд по-
зитиву на кожен день. Щороку нам було 
все легше знайти з вами спільну мову. А 
зараз ми розуміємо: усе, що ми з вами здо-
лали, - не дарма, і всі ваші повчання зро-
били нас не тільки обізнаними фахівцями, 
але й гідними людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завжди жаль розлучатися з дорогими 

серцю людьми, особливо з тими, хто, як 

наші дорогі вчителі, вклав в нас душу, то-

му урочистості з нагоди вручення дипло-

мів бакалавра - це не тільки радісна, але й 

трохи сумна подія. Сьогодні ми дивимося 

з упевненістю в майбутнє багато в чому 

завдяки нашим наставникам і педагогам. 

Велике вам дякуємо! 

Студенти групи Ф-61Б 


