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Гімн училища
Слова Володимира Капкіна
Музика Миколи Бабкова
На зеленому пагорбі, на видноколі
Сяє вікнами, наче розмай,
Рідний заклад, як часточка кожної долі.
Ти студентські роки пригадай.
Приспів:
Хай живе вічно, наше педагогічне,
Вулиця Шевченка номер два.
Хай буде вічним Балтське педагогічне,
Рідне й найдорожче педучилище.
Пролітають роки, наче пісня барвиста,
Ти вже вчитель, ти інших вже вчиш.
Та запал той студентський веселий, ігристий
Ти у серці назавжди залиш.
Приспів.
Де б не був ти, і з ким, і коли б не зустрівся –
Добрим словом усе пригадай:
Ті роки, те містечко, той заклад, де вчився,
І цю пісню, як гімн, заспівай.
Приспів:
Хай живе вічно, наше педагогічне,
Вулиця Шевченка номер два.
Хай буде вічним Балтське педагогічне,
Рідне й найдорожче педучилище.
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80-річчю Балтського педагогічного училища присвячується
Альма-Матер! Славимо тебе
На роки, на благодатну вічність.
Ветерани і студентство молоде
Свято вірять у твою Величність!
Де б не був, в які часи не жив,
Працею звитяжною, натхненно
Славу Балтського училища неси
Через все життя, немов знамено.
Ветерани і студентство молоде
Свято вірять у твою Величність.
Альма-Матер! Славимо тебе
На роки ми славимо, на
Вічність!
Любов Капкіна,
викладач училища

Педагогічному училищу – 80.
Перегорнемо сторінки його славної історії, вклонимося сотням добрих імен, що
творили, творять і будуть творити його добру славу.
Історію Балтського педагогічного училища можна поділити на два основних
періоди, а саме:
Перший період: від часу його заснування з 1 вересня 1930 року до 20 липня 1941
року (окупація німецько-фашистськими загарбниками м. Балти).
Другий період: з 20 червня 1944 року (звільнення м. Балти від окупантів).
За період існування педагогічне училище три рази змінювало свою назву. З 1930
року до 1938 року воно називалось педагогічним технікумом, з 1938 року до 1944 року
– педагогічною школою, а з 1944 року і до сьогоднішнього дня – педагогічним училищем.
Тому, розповідаючи його історію, називатимемо його так, як воно називалось в
той чи інший період часу свого існування.
З
утворенням восени 1924 року Молдавської
Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки, центр якої до 1927 року був у м. Балті, на території колишнього Балтського чоловічого монастиря був утворений Молдавський педагогічний навчальний комбінат. До нього входили молдавський, український педтехнікуми, робфак
і педагогічні курси. Український педагогічний технікум розпочав свій навчальний процес з учнями першого курсу в кількості трьох паралельних груп першого вересня 1930
року. Ця дата є початком заснування Балтського українського педагогічного технікуму.
Два роки український педтехнікум працював у системі педкомбінату. На початку
1932-1933 навчального року український педтехнікум відокремився від педкомбінату,
перейшов у північну частину міста Балти на вул. Шевченка в приміщення колишньої
чоловічої гімназії, в якому певний час перебував уряд Молдавської АРСР. (Тепер тут
школа-інтернат № 1). У вечірню зміну тут і почалось навчання з паралельними групами першого, другого і четвертого курсів з кількістю учнів близько 300. Весною 1933
року відбувся перший випуск учителів І—IV класів початкової школи Балтського
українського педтехнікуму. Директором педтехнікуму протягом цих трьох років (19301933) був Запорожець С.Г., заступником директора з навчальної роботи Гладких М.К.,
парторгом був учень Копайгора.
В 1933-1934, 1934-1935 навчальні роки український педтехнікум проводив навчання у відведеному для цього приміщенні колишнього будинку Балтської міської
управи. Директором у 1933-1934 навчальному році був тов. Гладких, а потім тов. Займан.

Історія навчального закладу – це одна із яскравих сторінок становлення освіти
на Україні. Це радощі, успіхи, перемоги, невдачі. Це сотні людських життів, які були
віддані педагогічній справі, це тисячі благородних вчинків і починань, це праця
декількох поколінь задля благородної справи – навчання і виховання Людини.
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У 1934-1935 рр. директором педтехнікуму став тов. Бердичевський, заступником
його з навчальної роботи був тов. Кругляк.
Поруч з приміщенням українського педтехнікуму містився в двох будинках
Балтський будівельний технікум, який влітку 1935 року був переведений в інше місце.
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За ухвалою відповідних державних органів ці два будинки, що належали будівельному
технікуму, були передані Балтському українському педтехнікуму з усім інвентарем, навчальними кабінетами, бібліотекою. Крім того, педтехнікуму було передано 10 будинківгуртожитків для учнів, приміщення їдальні (колишній польський костьол).
З цього часу український педтехнікум отримав свою навчально-матеріальну базу,
що повністю забезпечувала весь навчально-виховний процес з учнями в одну зміну.
В одному головному будинку (колишня жіноча гімназія) розміщені були навчальні
кабінети: фізичний, хімічний, природознавчий, військовий, музичний, актовий зал.
В другому будинку розмістилися навчальні класні кімнати, кабінети директора і заступника з навчальної роботи, учительська, кімната комсомольської і профспілкової
організацій, бухгалтерія, бібліотека з читальним залом.Навчально-виховним процесом (програми, навчальні плани, плани педпрактики, інші методичні вказівки) керував
Комісаріат освіти УРСР. Розклад уроків складався парними годинами. Кожного дня в
академічній групі навчання проходило лише з трьох предметів. Навчання з музики проходило у другу зміну.
З першого вересня 1937 року в м. Балті було відкрито дворічне вечірнє відділення
педшколи для учителів, що працювали в школах міста, але не мали належної спеціальної
педагогічної освіти. Заняття проходило 4 рази на тиждень по 4 академічних години в
день. Відбувся лише один випуск таких учителів І-ІV класів початкових шкіл весною
1939 року в кількості 25 осіб.

роки. Така ситуація була й з директорами, коли протягом шести років у педтехнікумі
змінилось 5 директорів. Виняток становив директор Запорожець С.Г., який працював 3 роки.
Лише з 1937-1938 навчального року зі вступом на посаду директора Кахно Я.С.
склад викладачів стабілізувався. Більшість з них працювало до 1941 року, до початку Вітчизняної війни. Можна виділити таких викладачів: Чемересюк Г.М. – викладач
малювання, Сігал Г.В. – викладач математики, Охріменко О.А. – викладач
української дитячої літератури, Циганаш – викладач педагогіки, Грішнін –викладач
фізичної культури, Зубко Ф.О. – викладач географії, Шамшанович – викладач німецької
мови, Кушнір І.В. – викладач фізики, Попружний І.І. – викладач хімії, Кахно Л.С. – викладач історії, Андрійченко Н.М. – викладач математики, Андрійченко К.М. – викладач
біології, Островський – викладач математики, Плотницький Л. – викладач української
мови, Губська П.І. – викладач педагогіки, Козулько І.П. – викладач української мови,
Гінзбург Н.С. – викладач музики.
Партійна організація педшколи (секретар парторганізації тов. Циганаш) була тією
дійовою силою, яка направляла й організовувала всю масово-політичну і навчальновиховну роботу. Під керівництвом парторганізації добре була налагоджена робота
комсомольської і профспілкової організацій, а також інших громадських організацій.
Педагогічна практика до 1941 року проводилась лише з учнями третього курсу,
поурочно – в школах м. Балти протягом навчального року. А двотижнева з 1 до 15 квітня
– в школах району. Учні дошкільного відділу педпрактику проводили в дитячих садках
м. Балти.
Добре була налагоджена шефська робота з трьома колгоспами с.Кармалюківки.
Кожного року в революційні свята Першого травня та Жовтневих свят колектив педшколи в складі хору, драмгуртка, духового оркестру виїздив у колгоспи для проведення
масово-політичної роботи. В клубі села читались лекції, доповіді, ставились п’єси, концерти. Колгоспники завжди сердечно дякували.В педшколі добре працювала художня
самодіяльність. Духовим оркестром у складі 22 осіб керував досвідчений капельмейстер Гінзбург Я.С., який в свій час 15 років керував військовим дивізійним духовим
оркестром.

Щодо викладацького складу можна сказати, що від початку заснування
педтехнікуму, тобто в 1932 року і майже до 1937 року відчувався перехідний, не
постійний стан їх місця роботи.
Майже щорічно змінювались викладачі з різних причин, і рідко хто працював 2-3
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Оркестр разом з хором часто виступав у міському парку, Будинку культури, на
підприємствах, на вечорах. Добре працював і оркестр народних інструментів, яким керував т. Чеховський.
Особливо відзначався своєю роботою драмгурток, яким керував завуч педшколи
Зайцев О.А. Гурток ставив такі п’єси, як «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка, «Дай серцю
волю – заведе в неволю» М.Кропивницького, «Платон Кречет» О.Корнійчука та інші.
Коли восени 1939 року була звільнена Західна Україна, туди із багатьох
загальноосвітніх шкіл України були направлені досвідчені учителі для організації навчального процесу в школах. Народний Комісаріат освіти УРСР запропонував дирекції
Балтської педшколи достроково направити учнів третього курсу в ці школи, і вони вибули до Західної України для навчання дітей. Ці достроково випущені учні педшколи
потім завершили навчання заочно.
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А на місце тих учнів третього курсу, що вибули, прийшло поповнення за рахунок
учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл Балтського та інших районів Молдавії. В червні
1940 року була звільнена Бессарабія. Утворилася Молдавська РСР. Молдавська педшкола переїхала до м.Тирасполя.
Першого вересня 1940 року відбувся переїзд педшколи на нове місце. Всі 460
осіб, були розміщені в гуртожитках, 12 сімей викладачів одержали тут же квартири.
Весело, радісно, з високим моральним піднесенням почалося навчання на новому
місці. В широкій, просторій їдальні учні одержували недорогу смачну їжу. Серед цього прекрасного природного ландшафту духовий оркестр у вихідні дні або напередодні
виступав з концертами улюблених вальсів, пісень, увертюр. На спеціально збудованій
естраді виступав хор.
І ось всьому цьому величному настрою, коли вже почалися перевідні і випускні
екзамени, коли випускники третіх курсів вже мали на руках призначення на педагогічну
роботу, коли в їхній уяві повставали радісні картини зустрічі з школярами – перешкодила страшна звістка, яку принесло радіо: 22 червня 1941 року німецько-фашистські
загарбники напали на нашу Батьківщину.
З перших днів Вітчизняної війни директор педшколи Кахно Я.С., викладачі Попружний І.І., Островський, Грішин, Карцев, Кудлай та заступник з навчальної роботи
Зайцев О.А. були мобілізовані до лав Радянської Армії. Ще раніше, восени 1939 року,
під час фінської кампанії, були призвані до лав Радянської Армії викладачі Лакшул А.,
Кушнір І.В., а восени 1940 р. викладач Козулько І.П.
Директором педшколи з липня 1941 року став заступник по заочному навчанню
Зубко Ф.О.

Педшкола перестала функціонувати у зв’язку з окупацією німецькими загарбниками
території Радянської України, зокрема м. Балти.
На початку квітня 1944 року Радянська Армія звільнила м. Балту. Відновили свою
діяльність партійні органи, радянські державні
установи, громадські організації,
промислові підприємства, колгоспи. Знову почала працювати і Балтська педшкола.
З 1943 року педшкола перейменована в педучилище.
За вказівками Одеського облвно вже 8 червня 1944 року педучилище стало готуватись до початку навчального року. Але постало питання: з чого починати? Ні
матеріальної бази, ні приміщення педучилище не мало. Адже фашистські загарбники
під час окупації знищили всі матеріальні цінності училища.
Навчальне кабінетне устаткування, прилади, музичні інструменти були
пограбовані німцями. Бібліотека, що нараховувала більше 2500 екземплярів
наукової, художньої літератури, підручників, була спалена. А відступаючи,
німецькі варвари спалили обидва навчальні корпуси, гуртожитки учнів.
В таких важких умовах педучилище приступило до організації навчального процесу. Треба було шукати приміщення для занять, зайнятися збором учнів, що вчилися
в педучилищі до Вітчизняної війни й перейшли на II і III курси, укомплектовувати викладацькими кадрами, вишукувати засоби для устаткування навчальним інвентарем. В
усіх цих справах велику допомогу надавала районна партійна організація, райвиконком
і міськрада.
З червня 1944 року директором педучилища був призначений Камщій, заступником його по навчальній частині став Левченко А.М. За літній час в райони Одеської
і найближчих областей розіслані повідомлення про набір учнів і початок занять в
педучилищі.
За цей час повернулися з евакуації частина викладачів, що працювали до війни в
педшколі, частину вчителів запрошено на роботу з загальноосвітніх шкіл. Таким чином, педагогічними кадрами педучилище було укомплектовано.
Проведений набір з випускників середніх шкіл, укомплектовані були II і III курси
з учнів, що вчились в педшколі до Вітчизняної війни.
Отож заняття 1944-1945 навчального року педучилище розпочало з учнями II і III
курсів і однією групою набору на базі 10 класів.
Спочатку навчання проводилось у вечірню зміну в приміщенні третьої середньої
школи, а потім в приміщенні по вул. Уварова, в колишньому будинку дитсадка (тепер у
ньому школа-інтернат № 2).

В останніх числах липня 1941 року м. Балта була зайнята німецько-фашистськими
окупантами.В житті й діяльності педшколи сталася перерва на 2 роки 18 місяців.
8

Приступив до роботи й заочний відділ. Завідував цим відділом учитель Адаменко
П.Ф. Наочними приладами з фізики, хімії й природознавства користувалися з
середньої школи № 3.
Бібліотека складалася не більше як з 300 екземплярів різної літератури. А
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підручників взагалі не було. На меблевій місцевій фабриці наспіх були зроблені дубові
столи кустарного вигляду з розрахунком на 6 учнів, а для сидіння учнів зроблені лави
по довжині столів. Але і цього устаткування не вистачало. Іноді учні приносили з собою табурети, а бувало й так, що слухали уроки стоячи. Навесні 1945 року відбувся
перший післявоєнний випуск.

внюватись і шкільним інвентарем. Замість столів класні кімнати були устатковані партами.
У 1948-1949 навчальному році випуску учнів не було, бо за постановою Уряду
педучилища перейшли на чотирирічне навчання.

В серпні 1945 року директором педучилища став Кохановський Д.К., який
незмінно працював і далі на цій посаді біля 23 років аж до виходу на пенсію.
З 1 грудня 1945 року заступником директора з навчальної роботи став Зайцев
О.А., який щойно демобілізувався з Радянської Армії. На цій роботі він працював до
вересня 1957 року, попрацювавщи в училищі понад 20 років.
Заступником директора заочної форми навчання став Зубко Ф.О., що теж повернувся з лав Радянської Армії. Повернувся з Армії і викладач української мови Козулько
І.П. Секретарем парторганізації була Шпігельбург С.М., а з 1946 навчального року
до 1 вересня 1957 року – Зайцев О.А.
Частина викладачів не повернулися., захищаючи нашу Батьківщину загинули в
бою Кудлай, Карцев, Грішин, Колмацуй, Шашманович.
15 грудня 1945 року педучилище знову перейшло в старе приміщення по
вул. Шевченка (колишня гімназія), яке займало ще до 1940 року і було звільнено
військовою частиною. В другому приміщенні, яке теж педучилище займало до 1940
року, розмістився військовий шпиталь.
На новому місці створилися важкі умови для навчання. Опалювальна система (грубки) працювали погано, у багатьох вікнах вибиті шибки, дув вітер, в класних
кімнатах було холодно. Доводилося вставляти фанерні шибки або затуляти різними
предметами. Бракувало столів, стільців. Учні, як і викладачі, на уроках сиділи одягнені.
Та, не зважаючи на такі важкі умови, у педагогічного колективу і в учнів був високий
ентузіазм, бажання вчитися.
Викладання проводилось в одну зміну. А коли відкрилась базова школа, заняття
стали проводитись у дві зміни.
В міру зміцнення економіки нашої Батьківщини покращились і умови навчання в
педучилищі. Стала зміцнюватись навчально-матеріальна база.
Так, вже з 1949 року працювали фізичний, хімічний,
природничий,
музичний,
педагогічний кабінети. Вони
поповнювались
навчальними приладами. Для викладання музики придбано було
більше 30 скрипок, 35 домр,
піаніно. А для гурткової роботи – комплекс оркестрових домрових інструментів і комплект
інструментів духового оркестру.
Педучилище стало попо10

Припинилась плинність педагогічних кадрів училища. Починаючи з 1948 року
почав стабілізуватись постійний склад викладачів училища. Значно покращилась
успішність учнів. Стали з’являтися, хоча і небагато, – 3-4 учні в кожному випуску, що
закінчували педучилище з дипломом відмінника.
На належному рівні була політична і культурно-масова робота серед учнів,
навчально-виховний процес. Під керівництвом партійної організації значно покращилась робота комсомольської та профспілкової організацій. Запрацювали гуртки
художньої самодіяльності: хоровий, музичний та інші. Налагодилась робота педучилища у підшефному колгоспі «Правда». Велику допомогу педучилище надавало в
збиранні врожаю колгоспам району, в першу чергу підшефному с. Харитинівці, а
також колгоспам сіл Лісничівка, Мирони та іншим.
Якщо до 1941 року випускники училища направлялися на роботу лише в райони МАРСР, то після звільнення України від німецько-фашистських загарбників вони
декілька років підряд, починаючи з 1945 року, направлялися в школи областей Західної
України і в Ізмаїльську область (колишня Бессарабія). Частина направлялась і в Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську області.
З переходом на чотирирічне навчання значно покращилась педагогічна практика.
Пробні практичні уроки тепер проводились учнями ІІІ-го і IV-го.
При педучилищі була відкрита базова школа в кількості шести класів початкової
школи. Завідувала базовою школою Кохановська Г.М. Діти базової школи навчались
в першу зміну, тоді довелося частину груп учнів педучилища перевести на заняття в
другу зміну. В базовій школі учні училища IIІ і IV курсів проходили педагогічну практику. Але задовольнити повністю кількість запланованих уроків базова школа не мог11

ла. Тому чималу частину уроків з педпрактики учні проводили в початкових класах
загальноосвітніх шкіл міста Балти.
Незабаром базова школа своє існування припинила, а вся педпрактика учнів педучилища була переведена повністю до загальноосвітніх шкіл. Заочний відділ, що почав працювати в педучилищі ще з 1932 року, провівши останній 16 випуск заочників,
у 1952 році був ліквідований. За час свого існування заочний відділ педучилища випустив 512 учителів початкових класів.
Починаючи з 1960-1961 навчального року прийом учнів на перший курс проводився в кількості не більше 3-4 паралельних груп. Тому весь контингент учнів за
цей період складався в різні роки не більше як з 14-16 академічних груп з щорічною
кількістю близько 450-480 учнів.
Навесні 1957 року секретар партійної організації училища, він же і заступник директора з навчальної роботи Зайцев О.А. їде до Міністерства освіти УРСР з
аргументованим листом, підписаним кількома викладачами – членами КПРС, в якому
доводилося, що Балтське педучилище територіально знаходиться від Одеського обласного центру на відстані більше 200 км., що поблизу немає педагогічних училищ, що
до нього вступають учні не тільки з Одеської області, але й з найближчих Вінницької,
Кіровоградської областей. В листі було прохання залишити надалі Балтське педучилище діючим. Міністерство освіти УРСР зважило на це прохання і з 1958-1959 навчального року запланувало набір в педучилище двох паралельних груп кількістю 60 учнів
на базі випускників середньої школи з дворічним терміном навчання. В подальшому з
кожним роком прийом в училище учнів на базі середньої школи все зростав і зростав,
збільшуючи кількість набору до 6, а то і більше навчальних груп. Так, в 1962-1963 навчальному році в педучилищі було вже 6 груп першого курсу, така ж кількість груп була
і другого курсу. А всього учнів було більше 360. Разом з набором учнів на базі середньої
освіти в 1963-1964 навчальному році було прийнято дві групи в кількості 60 учнів на
базі восьмирічної школи. Прийом учнів в кількості 2-3 груп на базі восьмирічної школи
продовжувався й далі навчання відбувалося за двома навчальними планами.

Із збільшенням академічних груп збільшувався й педагогічний склад викладачів.
З них лише деякі викладачі музики й фізичного виховання мали середню спеціальну
педагогічну освіту, а всі інші мали закінчену вищу освіту. За стажем 30 % викладачів
мали понад 15 років педагогічної роботи в педучилищі. А такі викладачі, як Козулько І.П., Кохановський Д.К., Андрійченко Н.М., Чемересюк Г.М., Андрійченко К.М.,
Зубко Ф.О., Левченко А.М. пропрацювали в училищі понад 20 років. Це ветерани
педагогічного училища. Викладачі поєднували навчальну роботу з громадською роботою в місті, читали лекції, доповіді серед населення. Козулько І.П. – поет-початківець.
Часто виступав в школах на дитячих ранках, мав надруковані свої дві збірки віршів. На
цей час в педучилищі зміцнилась навчально-виховна база. Обладнана була майстерня для проведення уроків з ручної праці, обладнаний спортивний зал. В училищі нараховувалось вже 4 піаніно, 6 баянів, декілька десятків домбр, кіноапарати, радіола,
магнітофон. Бібліотека педучилища збагатилась до 24 тисяч навчальної і художньої
літератури. Значно підвищилась ідейно-теоретична робота серед викладачів щодо
підвищення їх політичного рівня з вивчення творів В.І. Леніна, теоретичних основ
марксистсько-ленінської педагогіки.
У 1968 році прийом учнів на базі середньої освіти припинився. З 1968-1969 навчального року і далі набір учнів проводився лише на базі випускників восьмирічної
школи.
На початку 1968-1969 навчального року директор педучилища Кохановський Д.К.
виходить на пенсію і новим директором стає Михайло Якович Антошко, секретарем
парторганізації працює Хомов Г. В.
З 1968-1969 навчального року педучилище стало на широкий шлях свого
піднесення в усіх сферах життя як навчально-виховного процесу, так і господарського.
Другий навчальний корпус, в якому містилася середня школа № 2, в 1968 році був переданий педагогічному училищу. Але він був у такому стані, що вимагав капітального ремонту. Вимагав значного ремонту і старий навчальний корпус. У 1970 році ремонт 2-х
поверхового навчального корпусу, переданого середньою школою № 2, закінчився, а
все внутрішнє переустаткування: стеля, двері, вікна, капітальна стіна, відокремлювала
північну частину від південної, були зроблені заново. Тепер в цьому навчальному корпусі
розмістились класні кімнати, учительська, військовий кабінет, кімната комсомольської
і профспілкової організацій, бухгалтерія. У головному корпусі, де розміщені
навчальні кабінети, актовий зал, заново переустатковані приміщення кабінетів,
замінені вікна й двері, змінена система опалення, розширено площу актової зали на
350 місць.
Таким чином, з 1970-1971 навчального року заняття учнів стали проводитись з
одну зміну, за винятком викладання музики, яка проводилась в другу зміну.
У 70-ті роки порівняно з попередніми роками збагатилась навчально- матеріальна
база училища.
Був збудований 5-ти поверховий гуртожиток на 440 місць з усіма зручностями.
Відкрито їдальню, яка зараз має три просторі зали.
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В 1997 році навчальний заклад було реорганізовано в Балтське училище
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського
(постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 р. № 526, наказу Одеського
управління освіти № 153 від 27.06.1997 р, рішення обласної Ради від 21.02.1997 р.
№134 – ХХП, та розпорядження Одеської обласної держадміністрації № 436/А - 97
від 20.06.1997 р).
В 2003 році Міністерство освіти і науки України видало ліцензію на право
здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з напрямку «Початкове навчання» шляхом створення на базі училища навчально-консультаційного центру
Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. За ліцензією Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.
К.Д.Ушинського працюють курси користувачів персональних комп’ютерів.
Балтське училище ПДПУ ім. К.Д.Ушинського має розвинену матеріальнотехнічну базу: два навчальних корпуси, в яких розміщено 29 навчальних кабінетів, методичний кабінет, початкові класи базової школи, які входять в структуру комплексу, на
виконання цільової програми інформатизації навчальних закладів обладнано два нові
навчальні комп’ютерні комплекси, бібліотека (загальний фонд – 58895 примірників)
та читальний зал на 80 місць, музей училища, спортивний та хореографічний зали, актовий зал (на 350 місць), кабінет для занять з хорового співу, гуртожиток (440 місць) з
готельними номерами, медичний кабінет з ізолятором, їдальня з трьома залами на 320
місць, дві теплиці.

Сьогодення навчального закладу
Дорогі ветерани педагогічної праці, талановиті викладачі, працівники,
випускники минулих років, сьогоднішнє студентство,
наші бажані абітурієнти!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 80-річчя нашого навчального закладу.
Славний шлях пройшло училище. Це були роки неспокійні, насичені, плідні.
Разом із розбудовою держави зростав і міцнів на теренах України наш навчальний заклад. Училище набуло авторитету та визнання в суспільстві, випускники стали затребуваними. Ми робимо вагомий внесок у підготовку спеціалістів для початкової ланки
національної освіти.
Сьогодні з теплотою і вдячністю ми згадуємо засновників училища, низько
вклоняємося ветеранам, висловлюємо шану й подяку за їх відданість вчительській
справі, мужність, героїзм проявлені в роки Великої Вітчизняної війни, в роки відбудови,
становлення і розвитку училища.
Наші слова вдячності всім, хто творить сьогодення, хто плекає долю народу і
майбутнє України, всім, для кого вчитель не просто професія, а стан душі, всім, хто
виховує нову національно свідому націю, навчає стремлінню бути гідними своїх
попередників, вчитися в них високого професіоналізму, досвіду та творчого натхнення, готовності діяти задля прогресу, нести ідеї освіти, гуманізму, демократії. Вектор
української освіти направлений у Європейський простір. Колектив училища з вірою й
оптимізмом дивиться у майбутнє.
Ми усвідомлюємо, що перед нами стоять завдання складні та величні. Переконаний, ми їх спільно вирішимо, адже у нашого навчального закладу для цього є всі
необхідні умови: належна матеріальна база, набутий професійний досвід, натхнення та
мудрість педагогічного колективу, стремління та потяг до якісних знань студентської
молоді.
Хай нам усім щастить на цьому відповідальному шляху.
Зі щирими побажаннями здоров’я, щастя, нових злетів і звитяг.

Директор
Вищого навчального
комунального закладу
“Балтське педагогічне училище”
Одеської області
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Надворі трепетно звучать перші акорди осені. Стихає пташине різноголосся,
жовтіє листя беріз та каштанів, багряніє листя кленів...
Але земля не хоче прощатися з красою. Сяють різнобарв’ям королеви осені –
хризантеми, чорнобривці кланяються всім, хто ступає на подвір’я училища – в царство
краси і храм науки, який манить затишними коридорами і світлами кабінетами, скликає
всіх у вересні малиновим дзвоником, а у травні проводжає прощальним – радісним і
сумним водночас. Скільки їх, випускників, впевнено крокують Країною знань, ведуть
за собою найменших громадян незалежної України. Скільки їх, випускників різних
років, з вдячністю згадують своїх наставників, які ділилися досвідом і майстерністю,
любов’ю і вірою, мудрістю і сердечністю...
Перший вчитель... Великий творець дитячих душ! Осяяний вічним покликом,
несе світло і тепло далекої зорі та Прометеєвим вогнем зігріває душі й серця дітей.
Наче в чарівну казку веде у царство думки і дає можливість кожному відчути себе в
ньому володарем. Це від нього залежить, якою стане маленька людина в майбутньому: окриленою, здатною робити великі вчинки, мріяти і досягати висот своїх мрій чи
безрадісною, пригніченою, сповненою турбот і тривог життя.
Перший вчитель – як перший крок у житті, перше вимовлене слово, перші друзі
дитинства, перше кохання.
Вищий навчальний комунальний заклад “Балтське педагогічне училище”
Одеської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.09 р. за №1222
“Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.09 року № 1449
“Про реорганізацію Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К.Д.Ушинського”) готує вчителів початкових класів – першого вчителя в житті
маленької людини. Це він, перший учитель, готує пташенят до польоту в життя, вірить,
що здійметься над Україною величний і славний птах, що є одвічним символом творчого пошуку, натхнення, злету і самовдосконалення.

Навчальний процес здійснюють 71 висококваліфікований педагогічний
працівник, серед них мають звання: «Викладач-методист» - 17 , «Старший викладач» – 28 , «Відмінник освіти України» – 32. Один викладач нагороджений нагрудним
знаком «В.О.Сухомлинський», 7 викладачів нагороджені знаком «А.С.Макаренко»,
2 викладача – заохочувальною відзнакою «Почесний працівник фізичної культури і
спорту». Протягом 2010-2011 рр. два викладача продовжують навчання в аспірантурі
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського
та один викладач навчається в аспірантурі Одеського національного університету імені
І.І.Мечнікова. Викладачі училища проводять активну громадську роботу, серед них є
депутати міської та районної ради.

На очах першого вчителя відбувається справжнісіньке диво: з невмілого, невпевненого в собі малюка зростає учень, який мислить, знає, вміє, оцінює себе та інших,
зростає співучасник, співавтор навчально-виховного процесу.
За 80 років діяльності училище підготувало понад 15,5 тис. спеціалістів для
початкової ланки освіти. Серед випускників училища велика кількість педагогів,
відомих як в нашому районі, області так і в інших областях України та за її межами.
В училищі працює дружний, згуртований колектив, який гармонійно поєднує в собі
досвід, глибокі професійні знання, мудрість старшого покоління та ентузіазм, бажання
працювати молодшого покоління. Майже половина педагогічного колективу – випускники училища, закохані у свою справу, для яких педагог не просто професія, а стан
душі, а училище – Альма-Матер, що плекає молоде покоління педагогічних кадрів.
Колектив, керований людиною слова і діла, дбайливим господарем, гарним
організатором, фахівцем високого рівня Іванніковим Сергієм Івановичем, здатний
вирішувати найскладніші завдання навчання та виховання, становлення вчителя
початкової ланки освіти, справжніх громадян незалежної суверенної України.
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Освітня діяльність
Лугова О.П., викладач вищої
категорії,
викладач-методист,
заступник директора з навчальної
роботи
В душі кожної людини лишається спогад про першого вчителя, який навчив найскладнішої людської
діяльності – вмінню вчитися, спілкувати з природою,
книжкою, людьми. Вчити виховувати, розвивати дитину важко і відповідально. Сучасна початкова школа
чекає на професіоналів високого рівня. Щоб не ламати
природу дитину, вчити, виховувати, розвивати дитину
потрібні універсальні знання.
За останні п’ять років чимало зроблено в нашому закладі по удосконаленню підготовки вчителя
відповідно до сучасних потреб:
- змінився зміст професійної освіти, розроблені і
впроваджені навчальні плани, програми на основі Галузевих стандартів вищої освіти;
- відбувається модернізація змісту педагогічної освіти, впроваджуються нові методи, технології навчання, підготовка конкурентноспроможного фахівця;
- введені в зміст навчання нові дисципліни: “Основи корекційної педагогіки”,
“Педагогічні технології”, “Основи психологічної підготовки вчителя”;
- з метою забезпечення індивідуально-диференційованого, особистісноорієнтованого підходу до здобуття професійних знань, умінь та навичок кожним студентом; в 2008 р. введена 12-ти бальна школа оцінювання;

стала переможцем ІІІ національного туру ІХ Міжнародного конкурсу і отримала диплом,
в 2010 році студентка Лілія Пені зайняла І місце в обласному етапі Х Міжнародного
конкурсу української мови імені Петра Яцика;
- на виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю в
2009-2009 н. р. з метою підвищення ефективності роботи з талановитою, обдарованою
молоддю, залучення до системної роботи в предметних гуртах, спортивних секціях та
інших творчих об’єднаннях в училищі створено студентський клуб;
- в училищі працюють вимогливі й добрі люди, неординарні особистості, викладачі,
які здатні своєю наполегливістю і творчим підходом до справи, своїм інтелектом, знаннями і культурою захопити студентів, спонукати їх до творчості: Л.М.Капкіна, Т.П.Лугова,
Н.С.Шендеровська, В.П.Печарська, Н.А.Присяжнюк, Л.П.Білецька, Г.А.Грудіна,
Л.К.Скарга, В.Г.Крючкова, Л.С.Скопа, О.М.Чусова, К.Д.Самсонюк, С.О.Кузьома,
І.Г.Тихохід, В.Г.Гончарук, Г.М.Кузьменко, Т.М.Саранцина, Т.В.Безродна, Т.А.Нечаєва,
З.Г.Пазиніч, Т.С.Притуляк, С.І.Попельницька, С.К.Атаманюк, К.М.Адаменко,
Т.Т.Кифоренко.
Сьогодні викладачі бачать основну мету підготовки випускників в вихованні педагога нового типу, особистість творчу, яка має особисту життєву та педагогічну позицію,
яка орієнтується в розмаїтті педагогічних концепцій і технологій, в формуванні у
майбутніх учителів професійних якісних знань, умінь в галузі навчання, виховання і
розвитку учнів початкових класів.
Неможливо детально відобразити 80-річний шлях училища, але можна з
впевненістю сказати, що воно має великі резерви рішення проблем удосконалення
навчально-методичної і дослідно-експериментальної роботи студентів і викладачів.
Перспективи своєї діяльності колектив бачить в створенні нового покоління
навчально-методичних комплексів для забезпечення навчального процесу, розширення
та удосконалення навчально-матеріальної бази для проведення занять, активному використанню інформаційних і телекомунікативних технологій в професійній підготовці і
особистісному розвитку сучасних спеціалістів для початкової школи.

- удосконалюється матеріально-технічна база навчальних кабінетів шляхом обладнання їх сучасною відеотехнікою, інтерактивними дошками, функціонують кабінети
новітніх інформаційних технологій;
- впровадження в практику нових педагогічних технологій;
- удосконалення дослідно-експериментальної роботи студентів в галузі з
психолого-педагогічних проблем, проблем підвищення ефективності навчання з
предметів початкової школи;
- розширення видавничої діяльності викладачів училища;
- колектив училища пишається досягненнями своїх студентів, які щороку
посідають на обласних, регіональних олімпіадах, в Міжнародному конкурсі знавців
української мови імені Петра Яцика призові місця, в 2008-2009 н. р. Тарабанчук Любов
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Науково-методична робота
Атаманюк Г.Г., викладач вищої категорії, викладачметодист, завідувач методичного кабінету
Завдання сучасного навчального закладу – готувати не просто фахівця, який володіє вузькопрофесійними
знаннями і навичками, а спеціаліста – діяча, соціальномобільну особистість, яка уміє працювати з людьми,
може бути здібним організатором, не байдужим до громадського життя, справжнім громадянином України.

С.І., які професійно та креативно підходять до процесу навчання та виховання студентів.
Голови предметно-циклових комісій працюють над збереженням досвіду ветеранів
педагогічної праці, голів комісій Голякової Д.Є., Антипової Л.Я., Вітенко З.Г., Гончарук В.Г., Гловацького І.Ф. і над модернізацією науково-методичної роботи відповідно
до вимог часу, акцентуючи увагу на розвиток творчої особистості, як викладача, так і
студента.
Предметно-циклові комісії планують свою роботу відповідно до науковометодичної проблеми училища. На засіданнях комісій обговорюються питання щодо:
- удосконалення форм і методів проведення навчальних занять, гурткової роботи,
роботи з обдарованою молоддю;
- впровадження інтерактивних методів навчання в підготовці спеціалістів для
початкової школи;

Виконати ці завдання можливо лише за умови
запровадження передового педагогічного досвіду й
новітніх педагогічних технологій, які орієнтуються на
особистісно орієнтоване навчання.

- впровадження комплексного комп’ютерного виміру рівня підготовленості
студентів та удосконалення його методики;

«Від творчо працюючого вчителя – до творчого колективу» - одна із тез, яка є домінуючою в
діяльності педагогічного колективу. Методична робота – найвагоміший засіб підвищення педагогічної
майстерності викладачів, яка допомагає зв’язати в єдине ціле всю систему навчальної,
виробничої, виховної роботи.

- оновлення навчально-методичних комплексів з метою удосконалення методичного забезпечення дисциплін;

- проблеми підготовки майбутніх освітян у контексті їхньої мовної і мовленнєво-

Важливою умовою успішної реалізації цих завдань є чітка, змістовна науковометодична робота. Педагогічний колектив училища працює над проблемою:
«Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток особистості
студента, формування його основних компетенцій шляхом підвищення ефективності
праці кожного викладача, використання його потенційних творчих можливостей» і
спрямовує свою діяльність на вирішення таких першочергових завдань:
- здійснення рішучого повороту від масового
індивідуального підходу до кожного;

методичної підготовки як основи професійної компетентності випускників;

- проводиться огляд новинок методичної літератури, творчі дискусії, засідання
«круглого столу», презентації досвіду, спільні засідання предметно-циклових комісій
училища з методичними об’єднаннями початкових класів шкіл міста, району; активна
участь в роботі регіональних, обласних методичних об’єднань.
Результатом такої діяльності є позитивні зміни в професійній підготовці викладача, створення методичних посібників, рекомендацій, програм, розробок методик вивчення окремих предметів.

навчання всіх до посилення

- удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу з урахуванням
компетентнісного підходу до формування моделі випускника;
- впровадження в практичну самостійну діяльність студентів сучасних
педагогічних технологій, інтерактивних форм і методів навчання та ін.
Велику допомогу в реалізації намічених планів, науково-методичної роботи надають предметно-циклові комісії, які є основною ланкою в розробці і впровадженні
прогресивних форм і методів навчання та виховання. Очолюють ці комісії найбільш
досвідчені викладачі Шендеровська Н.С., Капкіна Л.М., Грудіна Г.А, Саранцина Т.М.,
Кузьменко Г.М., Кифоренко Т.Т., Тихохід І.Г., Куций О.І., Пазиніч З.Г., Попельницька
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Науково-методична рада – є головним органом управління науково-методичної
роботи училища. На її засіданнях розглядалися і затверджувалися програми, плани,
обговорювалися питання підготовки і проведення семінарів директорів та заступників
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, регіональних методичних
об’єднань,
педагогічних читань,
науково-практичних
конференцій, регіональних та обласних олімпіад, конкурсів, заслуховувалися звіти предметноциклових комісій, творчі звіти
викладачів, які атестуються,
звіти голів предметно-циклових
комісій про роботу над науковометодичною проблемою, введення в практику роботи
моніторингових
досліджень
якості загальної середньої і
професійної освіти.
Особливою і вже традиційною формою методичної роботи в училищі є заняття в
«Школі молодого викладача».
Молоді
викладачі,
вихователі одержують конкретні
рекомендації та поради щодо
планування навчально-виховної
роботи,
методики викладання предмету, змісту, форм
позааудиторної, виховної роботи, підготовки та проведення
батьківських зборів, розв’язання
складних педагогічних ситуацій.
Вони отримують дійову допомогу
від адміністрації, методкабінету,
викладачів-методистів Лугової Т.П., Капкіної Л.М., Фролової С.О., голів предметноциклових комісій Тихохода І.Г., Попельницької С.І., Шендеровської Н.С., Пазиніч З.Г,
Кузьменко Г.М. наставників, які з позиції свого досвіду радять колегам, як правильно
вибрати метод чи прийом роботи на занятті, чим зацікавити студентів, як активізувати
їхню навчальну діяльність.

ім.І.І.Мечникова, беруть участь у обласних конкурсах «Викладач року» - (Присяжнюк Н.А., Печарська В.П., Лекар А.М.), педагогічних читаннях, всеукраїнських,
регіональних науково-практичних конференціях (Лугова О.П., Атаманюк С.К. та ін.)
Вже стало традицією представляти методичне забезпечення предмету, навчальний кабінет на обласний огляд-конкурс. Результатом є І, ІІ призові місця серед ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Одеської області навчальних кабінетів математики (зав.кабінетом
Скарга Л.К.), української літератури (зав.кабінетом Присяжнюк Н.А.), фізики, охорони праці (зав.кабінетом Атаманюк Г.Г.), зарубіжної літератури (зав.кабінетом Білецька
Л.П.), історії (зав.кабінетом Кифоренко Т.Т., Адаменко К.М.), інформатики (зав.
кабінетом Одінцова А.В.), іноземної мови (зав.кабінетом Попельницька С.І.).
Науково-методична робота в училищі неможлива без співпраці з вищими навчальними закладами. Училище підтримує тісні зв’язки з Південноукраїнським національним
університетом ім.К.Д.Ушинського, Одеським інститутом удосконалення кваліфікації
вчителів, Запорізьким базовим педагогічним коледжем, педагогічними закладами
Південного регіону, Одеським педагогічним коледжем, Білгород-Дністровським педучилищем та іншими ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області. Викладачі беруть активну участь в роботі регіональних і обласних методичних об’єднань. На базі нашого
училища проводились регіональні олімпіади з української мови, педагогіки, іноземної
мови, методичні об’єднання викладачів музики, російської мови, української мови,
природничих дисциплін, працівників бібліотеки, обласне методоб’єднання викладачів
математики.
Училище забезпечує якісну підготовку обдарованих і здібних студентів. У закладі
розроблена і діє програма роботи з талановитою і здібною молоддю. Результативність
очевидна.
Щороку студенти училища – активні учасники, переможці: Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; регіональних науково-практичних
конференцій «Знахідки пошукової, дослідницької діяльності студентів»; призери регіональних олімпіад з педагогіки, української мови, іноземної мови, обласних
олімпіад з філософії, соціології, з загальноосвітніх дисциплін: фізики, математики,
зарубіжної літератури, інформатики, історії.

Відомо, що вчитель існує доти, доки сам учиться. Навчати сьогодні молоде
покоління без оновлення й збагачення своїх наукових знань, які є опорою для творчості
неможливо. Директор училища Іванніков С.І., викладачі училища Чусова О.М., Лекар А.М. продовжують навчання в аспірантурі Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського та національного університету
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Серйозна увага приділяється відкритим заняттям, позааудиторним заходам, вивченню досвіду роботи викладачів, кураторів груп, пропаганді та висвітленню його в
освітніх журналах, газетах:
«Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»
(Присяжнюк Н.А., Печарська В.П.)
«Російська мова і література» (Саранцина Т.М.)
«Розкажіть онуку» (Лугова Т.П., Скопа Л.С., Капкіна Л.М.)
«Освіта.Технікуми.Коледжі» (Притуляк Т.С.,Присяжнюк Н.А., Капкіна Л.М.,
Грудіна Г.А., Таскіна Л.І., Чорновол Л.М.)
«Виховна робота в технікумах, коледжах» (Таскіна Л.І., Дончук Н.В.)
«Наша школа» (Лугова О.П., Крючкова В.Г., Скарга Л.К., Капкіна Л.М.)
«Трудове навчання» (Ступак Н.Б.)
Досвід роботи викладачів педагогіки Лугової Т.П. з питання «Роль навчального
кабінету педагогіки в підвищенні якості підготовки спеціаліста для початкової школи», Лугової О.П. з питання «Підвищення ефективності навчальних занять шляхом
впровадження інноваційних технологій з метою розвитку особистості студента, його
потенційних творчих можливостей з виходом на практику», викладача української
філології Капкіної Л.М. з питання «Виховання духовних цінностей студентів на заняттях філологічного циклу» визнано актуальними серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Південного регіону і внесено в картотеку передового досвіду.
Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості
забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, сприяє підвищенню професійної
майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.
У вирішенні науково-методичної проблеми училища важлива роль бібліотеки.
Бібліотека веде свою історію з дня заснування навчального закладу - рік 1930.
Тоді це було невелике приміщення, в якому містилися і абонемент, і читальна зала. На
сьогодні бібліотека училища одна з кращих у області. Це два книгосховища, абонемент,
затишна читальна зала на 80 місць, обладнана сучасною комп'ютерною технікою. Загальна площа 150 м2.
Основна мета бібліотеки - сприяти науковому та методичному забезпеченню
навчального процесу, організовувати збереження та ріст бібліотечних фондів, їх комплексне розкриття та доступність. Універсальні фонди нараховують близько 70 тис.
примірників. Щороку передплачується понад 80 найменувань періодичних видань фахового спрямування. Бібліотечний фонд постійно поповнюється новими підручниками
та посібниками (приблизно 3 тис. примірників щороку), а також електронними
посібниками.
Систематично ведеться робота по комплектуванню з видавництвами та книжковими магазинами, книгопостачальними базами. Протягом навчального року бібліотека
обслуговує більше 900. користувачів, книговидача складає близько 63 тис. посібників
в рік.
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Бібліотека – осередок
духовного життя училища. У
читальній залі постійно експонуються виставки літератури
та періодичних видань. На
базі бібліотеки проводяться
масові заходи, виховні години,
екскурсії, а також бібліотечні
уроки, лекції з використанням
інтерактивних технологій.
Особливий
інтерес
викликає робота членів студентського клубу «Книголюби» - це постійний пошук
новітніх технологій в масовій роботі: диспути, обговорення прочитаних книг, спільне
вирішення проблем.
Інформаційно-масова робота бібліотеки училища здійснюється з використанням
технічного обладнання. Бібліотека практикує з допомогою інтерактивної дошки показ
слайдів нових надходжень на засіданнях методичної ради голів предметних комісій,
випуск інформаційних бюлетенів нових надходжень. Активне запровадження новітніх
інтерактивних ЗМАРГГ-технологій дало можливість змінити сам спосіб надання
інформації, яка тепер представлена у вигляді тематичних мультимедійних презентацій,
що сприяє формуванню інформаційної культури користувачів.
Потужна ресурсна база училищної бібліотеки ( документний фонд, довідковопошуковий апарат) зумовила удосконалення організації обслуговування, З метою
швидкісного пошуку літератури, автоматизації багатьох технологічних бібліотечних
операцій у 2009 р. впроваджено ведення електронного систематичного та абеткового
каталогу, продовжується робота над складанням та редагуванням електронних тематичних картотек. Це надає нові можливості, щодо забезпечення ефективності самостійної
навчально-пізнавальної роботи студентів.
Електронний каталог відображає фонди бібліотеки з новими можливостями.
Створено список ключових слів та виразів, наявних у текстах документів, які проходять
електронну бібліографічну обробку. Вони служать основою для створення читацького замовлення та пошук необхідних джерел. Створення списку ключових слів значно
полегшує тематичний пошук.
Використання електронних ресурсів дає змогу перейти на якісно новий рівень
обслуговування, підвищити оперативність та забезпечення повноти задоволення
інформаційних потреб користувачів.
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Педагогічна практика
Скопа Л.С., викладач вищої
категорії, викладач-методист,
заступник директора з навчальновиробничої роботи
Мудрий, далекоглядний наставник на життєвій
ниві, невтомний, самовідданий аж до самопожертви трудівник і безкорисливий слуга народу, лагідний, терплячий, високо свідомий громадянин своєї країни – таким у нашій уяві постає вчитель.
Є якості душі, без яких людина не може стати
справжнім вихователем, і серед цих якостей на першому місці – вміння проникнути в духовний світ дитини.
Тільки той стане справжнім учителем, хто ніколи не
забуває, що він сам був дитиною.
Педагогічний талант – який він? З ним народжуються чи здобувають в процесі життя? Але ствердно
можна сказати, що основним складником учительського
хисту є любов до дітей.
Учитель не лише вчить, а й постійно вчиться.
Проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя, здатного моделювати навчально-виховний процес, самостійно втілювати нові ідеї та
технології навчання і виховання, є на сьогодні актуальною, оскільки професійно компетентний учитель має позитивний вплив на формування творчих учнів і досягає кращих результатів у своїй професійній діяльності, що сприяє реалізації його професійних
умінь. Загальновідомо, що процес формування професійної компетентності студентів
динамічний і постійно вдосконалюється. Тому основне завдання кожного викладача
училища - навчити студентів мислити, свідомо оволодівати фундаментальними знаннями та вміти використовувати їх на практиці.

оскільки від успішності оволодіння студентами професійними вміннями залежить їх
професійна спрямованість і мотивація професійної діяльності, адекватність в оцінці
досягнутих результатів, рішучість і самостійність у процесі формування професійної
компетентності.
Педагогічною практикою охоплені всі студенти другого, третього та четвертого
курсів. Розпочинається педагогічна практика позанавчальною практикою з виховної
роботи. Саме під час даного виду практики студенти роблять перші кроки у своє
професійне майбутнє, і їх з нетерпінням чекають молодші школярі загальноосвітніх
шкіл та шкіл-інтернатів міста.
Літня практика є першою самостійною педагогічною роботою студентів з повною
відповідальністю за життя, фізичне, психічне та моральне здоров’я дітей. В умовах
відпочинку діти проявляють себе з різних сторін, тому діяльність вожатого в таборі
багатофункціональна. Він є і вихователем, і організатором дитячого життя, і масовиком, і нянею, і медсестрою.
Підґрунтям успіху у літній практиці є підготовка до проходження даного виду
практики під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін і спецкурсів з методики
виховної і оздоровчої роботи в умовах літа, на факультативах з підготовки до роботи в
оздоровчих таборах, табірного збору.
Під час інструктивно-методичного табірного збору проводяться ряд цікавих,
змістовних заходів, а саме: практикуми, тренінги, в тому числі вогник організаційного
періоду „Будьмо знайомі”, іменинний експрес, творчі конкурсні ігри, шоу-програми,
конкурсні програми, конкурсно-розважальні програми, музичні відеокліпи, ряд
різноманітних КТС, ігор, вікторин, конкурсів. Майбутні практиканти беруть активну
участь в роботі збору, проявляють ерудицію, натхнення, власну ініціативу, демонструють вміння використовувати набуті теоретичні знання на практиці. Щоденним
помічником і порадником стають «педагогічні скарбнички», які накопичуються протягом трьох років.

Педагогічна практика є однією із складових підготовки молодих спеціалістів,
під час якої студенти набувають практичних умінь і навичок організації навчальновиховної роботи дітей загальноосвітніх шкіл, шкіл – інтернатів.
Під час педагогічної практики формування професійної компетентності студента
передбачає перехід від теоретичних знань до оволодіння необхідними педагогічними
професійними вміннями, сформованості професійно значущих якостей особистості.
Для розв’язання цієї проблеми керівники різних ланок практики здійснюють інтеграцію
знань з фундаментальних, спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін до застосування їх студентами в практичній діяльності; знаходять шляхи ефективного входження студентів у професійну творчість на кожному етапі педагогічної практики,
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Студенти училища є постійними учасниками регіонального семінару - практикуму з підготовки студентів третіх курсів до проведення літньої практики, який
з метою обміну досвідом щорічно проводиться на базі одного з училищ Південного
регіону.
Вагомий внесок в здобуття практичної підготовки студентів здійснюють викладачі
психолого-педагогічних дисциплін Лугова О.П., Шендеровська Н.С., Лугова Т.П., Фролова С.О., Прущак О.Г., Чусова О.М., Дончук Н.В., Бронзель Л.А. та викладачі музичних дисциплін Прущак А.І. і Тодорова Л.В.
Сьогодні студентів Балтського училища знають і запрошують працювати кращі
табори міста Одеси та Одеської області, Вінницької та Кіровоградської областей. Базовими є оздоровчі табори «Космос», «Казковий», «Мрія», «Юний залізничник» м.
Одеси, «Тилигульська Січ» та «Дубки» Одеської області, «Сосновий Бір», «Колос»
Вінницької області, «Чайка» Кіровоградської області.
Адміністрація училища постійно дбає про розширення баз практики. В даний
час надійним партнером по роботі є Український дитячий центр «Молода гвардія».
Розширенню та збагаченню досвіду роботи сприяє робота в Міжнародному дитячому
центрі «Артек».
Перебування в таборі є різноманітним, веселим, насиченим. Враження надовго
залишаються в серцях студентів.
Традиційними стають творчі звіти, які проводяться групами студентів, що працюють в одному таборі. До проведення звітів також залучаються студенти молодших
курсів. Така робота сприяє ознайомленню майбутніх практикантів з кожним оздоровчим табором, свідомому вибору табору для проходження практики, розширенню знань
про методику роботи в таборі, підготовці до роботи саме в цьому таборі.
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З трепетом в серці практиканти готуються до свого першого уроку. Підготовчою
роботою до практики «Пробні уроки» є лабораторні та практичні роботи з навчальних
дисциплін. У процесі лабораторних занять студенти відвідують різні освітні заклади, де
ознайомлюються з навчальними планами і змістом освітніх програм, формами і методами навчання та умовами праці вчителя, спостерігають за методами та прийомами роботи на уроці. Внаслідок виконання практичних робіт практиканти вміють визначити
тип, структуру уроку, триєдину мету, підготувати конспект уроку. В процесі практики
«Пробні уроки» студенти продовжують формувати вміння та навички спостереження
за навчально-виховним процесом та аналізу його результатів, оволодівають різними методами та прийомами проведення занять та позакласних заходів. Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вчителя, особливістю
якої є те, що студент виконує не окремі види педагогічної діяльності, а всі функції
вчителя-класовода. Базовими школами для проходження даного виду практики є школи
міст Балти, Котовська, а також школи Балтського району. Під час переддипломної практики студенти набувають досвіду роботи не тільки з учнями, а й з їх батьками. Велика
увага надається вивченню і пропаганді досвіду роботи випускників різних років училища, використанню досвіду роботи вчителів-новаторів.
Як під час практики «Пробні уроки», так і під час переддипломної практики
практиканти постійно ведуть пошук способів і форм роботи, відповідаючи вимогам
сьогоднішнього дня. Їх головна мета – вироблення форми подачі і засвоєння навчального матеріалу, яка сприяє розвитку навичок мислення, навчає умінню спілкуватись, формувати, доводити свою точку зору. Студенти навчаються творчо застосовувати знання, які отримали при вивченні окремих методик та предметів спеціалізації. З метою
підвищення пізнавальної активності учнів на уроках, розвитку їх зацікавленості студенти III та IV курсів практикують впровадження інтерактивних технологій навчання, проведення нестандартних уроків, зокрема таких, як урок-казка, урок-подорож,
урок-змагання, урок-аукціон, урок-конкурс, урок-диспут, урок-гра, інтегрований урок.
Нестандартний підхід до проведення уроків стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу студентів. Таке навчання спрямоване на підвищення та розвиток якості знань, формування творчого ставлення до роботи вчителя.
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Мудрими наставниками студентів під час практики є методисти, викладачі з великим досвідом роботи на педагогічній ниві. Це Іванніков С.І., Самсонюк К.Д., Тихохід
І.Г., Кузьома С.О., Капкіна Л.М., Печарська В.П., Слобіцька Л.З., М’ягкоход Н.М., Безродна Т.В., Саранцина Т.М., Нечаєва Т.А., Крючкова В.Г., Грудіна Г.А., Скарга Л.К.,
Тихохід В.Д., Пазиніч З.Г., Притуляк Т.С., Кузьменко Г.М., Таскіна Л.І., Гончарук В.Г.,
Гужанська І.Ю.
Реалізація поставлених перед студентами завдань розглядається на підсумкових
конференціях, які проводяться після закінчення кожного виду практики. До проведення
конференцій практиканти готуються заздалегідь: продумують виставки, в які включають
кращі зразки наочності, розробки нестандартних уроків, ребусів, вікторин, позакласних заходів, вироби дітей; розгортки з фотоматеріалами, на яких відтворюються фрагменти занять або заходів, відео матеріали. Обов’язковим є аналіз роботи практикантів
методистами училища та вчителями шкіл.

Предметно-циклові комісії
За роки існування навчального закладу предметно-циклова комісія викладачів
психолого-педагогічних дисциплін накопичувала та примножувала досвід підвищення
професійної майстерності, якості підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.
У 60-80 роки ХХ століття успішно розв’язували завдання виховання вчителів початкових класів викладачі: Антошко М.Я., Бобровська С.Д., Томіна Л.В., Гарачук Л.Б.
Саме вони присвятили свою діяльність становленню такого вчителя, особистість якого
стала б взірцем для нового покоління, здатного змінити підходи до освіти, навчання і
виховання.
Комісія психолого-педагогічних дисциплін.

Виробити почуття впевненості, знизити емоційне напруження, надати практикантам методичну допомогу й емоційну підтримку завжди готові вчителі – класоводи.
Існує певна система співпраці викладачів училища з вчителями шкіл, яка постійно
вдосконалюється і розширюється. Так, викладачі училища проводять відкриті заняття з
методик окремих предметів, на яких присутні вчителі шкіл, з наступним обговоренням
актуальних проблем, вивчають передовий досвід кращих вчителів. З участю вчителів
шкіл проводяться методичні об’єднання, підсумкові конференції з окремих видів практики. Практикується проведення практичних конференцій на базі однієї із шкіл міста
або району. Тісне співробітництво проводиться з міськими загальноосвітніми школами
№1, №2, №3, школами-інтернатами №1, №2, Бендзарівською, Білинською, Піщанською,
Плосківською загальноосвітніми школами.
Викладачі училища виступають з лекціями на районних методичних об’єднаннях
учителів початкових класів, у співавторстві видають посібники, якими користуються як
студенти, так і вчителі шкіл.
Таким чином, вся робота викладачів училища у процесі педагогічної практики
спрямована на формування професійно компетентного, творчого, конкурентоспроможного педагога, здатного на високому науковому рівні здійснювати навчально-виховний
процес.

Сьогодні предметно-циклова комісія (голова комісії – Шендеровська Н.С.) працює
над проблемою формування у студентів педагогічного мислення, конструювання та
проектування навчально-виховного процесу в початковій школі, вмінь орієнтуватись у
світовому освітянському просторі, формування професійного становлення особистості
вчителя. Тому навчальні заняття з педагогіки (викладачі Лугова О.П., Шендеровська
Н.С., Лугова Т.П., Фролова С.О.) побудовані із застосуванням інноваційних технологій,
інтерактивних методів навчання, які допомогають студентам пізнавати педагогіку
співробітництва, особистісно орієнтовану педагогіку та педагогіку толерантності, що
спрямовані на розвиток і становлення особистості дитини.
Викладачі психології та предметів додаткової спеціальності Прущак О.Г., Дончук Н.В., Чусова О.М., Бронзель Л.А. знайомлять студентів із проблемами розвитку
особистості, формують у них діагностичні вміння, які в майбутньому вони використають в роботі з колективом, окремим учнем. Вчать застосовувати тренінги, проектні
методики, методи саморегулювання та самоконтролю.
Педагогічна практика з виховної роботи та додаткових спеціальностей в школах міста сприяє формуванню вмінь експерементувати, організовувати виховну роботу з колективом та індивідуальну роботу, прогнозувати результати своєї самостійної
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підготовки, впроваджувати соціометричні методики, методи профілактичної роботи та
соціальної реабілітації.
Якісна підготовка вчителів початкової школи потребує їх професійного удосконалення. Цьому сприяють науково-практичні конференції, відкритий захист курсових
робіт, конкурси педагогічної майстерності, зустрічі з кращими вчителями міста та
району, знайомство з роботою альтернативних шкіл ( “Квінта” м. Котовськ ), участь
в регіональних олімпіадах, де студенти протягом 10 років посідають призові місця та
регіональних форумах лідерів-студентів.
Викладачі психолого-педагогічних дисциплін беруть активну участь у методичній
роботі училища, як – от: впровадження в практику роботи нетрадиційних занять, методів
навчання та виховання, розробка методичних рекомендацій на допомогу студентампрактикантам, випуск педагогічних бюлетнів, вісників, створення опорних конспектів,
схем, методичних посібників з предметів , які вже вивчались та нововведених ( “Основи психологічної підготовки вчителя, “Інноваційні технології навчання у початковій
школі”). Вони проводять заняття психолого-педагогічного семінару для викладачів, є
активними учасниками педагогічних читань з проблеми училища.

Слово – найцінніший педагогічний
інструмент, його нічим не заміниш.
Вчитель початкових класів
насамперед – словесник.
В.О.Сухомлинський
Комісія філологічних дисциплін.

Традиційно студенти старших курсів звітують про наслідки літньої,
переддипломної педагогічної практики, творчі звіти яких готуються спільно з викладачами комісії.
В методичному кабінеті відображено роботу викладачів через створення розробок виховних годин, позакласних заходів, різних видів педагогічної практики, досвіду
роботи кабінету педагогіки, методичних рекомендацій і т.д.
Комісія практикує проведення спільних засідань методичних об’єднань з викладачами, інших дисциплін, кураторами груп, на які запрошуються і члени студентської
ради, з метою обміну досвідом, щодо впровадження нововведень з питань навчання
та виховання дітей в умовах розвитку національної школи, практикуються регіональні
методичні об’єднання викладачів психолого-педагогічних дисциплін на базі училища.
Велику методичну допомогу надають викладачі вчителям початкових класів та
вихователям школи – інтернату у побудові ефективного навчально-виховного процесу. Вони запрошуються на методичні об’єднання, де знайомляться з сучасними
технологіями навчання та виховання, отримують кваліфіковані консультації з питань
соціальної та корекційної роботи.
Викладачі психолого-педагогічних дисциплін горді за своїх випускників: Завалевського Ю.І. (кандидат психологічних наук) – заступник директора Інституту змісту
освіти та інноваційних технологій( м. Київ); Задорожну Л.К. (кандидат філософських
наук) - заступник директора Одеського інституту післядипломної освіти), Бадюл С.А.,
Цибух Л.А. Крючкова О.О. ( кандидати педагогічних наук), – викладачі Одеського
національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, які примножують
досвід роботи нашого навчального закладу, нашої комісії, надають науково-методичну
допомогу в питаннях удосконалення викладання психолого-педагогічних дисциплін.
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Обличчям кожного навчального закладу є учитель. Справжній учитель – це художник, який добирає потрібну палітру барв, це музикант, який розучує етюди, створює
емоційний настрій, це людина, яка має дар відчувати слово. Училище завжди було
україномовним. Все звучить тут на рідній мові мудро, спокійно, возвеличено.
Предметна комісія викладачів української філології дбає про те, щоб випускники
училища несли рідне слово до дітей, котрі вперше сядуть за шкільну парту, до тих, хто
народився і виріс під високим і чистим небом України, хто з дитинства знав напам’ять
чи не всього “Кобзаря”, хто переймався проблемами і болями народу.
Цю проблему успішно вирішували викладачі-філологи в 60-80 роки ХХ століття.
Вагомий внесок у становлення професійної майстерності вчителів початкової школи
внесли І.П.Козулько, В.Г.Гончарук, В.О.Тарасенко, К.І.Фурман, О.І.Балтян.
Сьогодні прищеплюють студентам любов до рідної мови, забезпечують високу
якість викладання дисциплін філологічного циклу, запроваджують нові технології навчання, працюють над розвитком інтелектуальних здібностей студентів викладачі:
Капкіна Л.М., голова предметної комісії, викладач-методист вищої категорії, нагороджена знаком “Відмінник освіти України” нагрудним знаком “А.С.Макаренко”,
визнана “Жінкою року - 2008” в номінації “Освіта і наука”; Присяжнюк Н.А., викладач33

методист вищої категорії, нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, редактор
газети “Педагогічний вісник”; Печарська В.П., старший викладач вищої категорії, нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, керівник гуртка виразного читання
“Молоді голоси”; Бабкова О.Ф., старший викладач вищої категорії, нагороджена знаком
“Відмінник освіти України”; Слобіцька Л.З., старший викладач вищої категорії, нагороджена знаком “Відмінник освіти України”; молоді творчі викладачі М’ягкоход Н.М.,
Каташинська А.О.

Цікаво і захоплююче проходять декади рідної мови та літератури, науковопрактичні конференції, зустрічі з учителями-новаторами, поетами, дні святкування
пам’яті Т.Г.Шевченка, Олійниківські читання, презентації нових книг, тематичні чергування.

Всі викладачі-випускники училища, для яких училище – рідний дім і колиска
творчості. Предметна комісія працює над проблемою особистісно зорієнтованого навчання через запровадження інноваційних технологій, коли викладачі стають і режисерами, і творцями занять, на яких виступають в ролі акторів-майстрів, що тримають в
емоційно-пізнавальній напрузі студентську групу.

Сотні випускників повторили шлях своїх улюблених учителів – стали філологами,
журналістами, плекають любов до рідної мови, прагнуть пізнати її закони, шліфують
влучне й добірне українське слово.

Заняття з мови, літератури, методики проходять в гарно обладнаних кабінетах.
Кабінет літератури (зав. кабінетом Присяжнюк Н.А.) в обласному огляді-конкурсі посів
І місце.
Використання інтерактивної дошки, комп’ютерні програми, проведення
презентацій проектної діяльності вимагає від викладачів психологічної готовності,
ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки, вміння швидко пристосуватися до
змін у перебігу заняття, раціонально розподіляти час, послідовно і логічно конструювати кожен з етапів уроку, мотивувати їх, визначати цілі, у співпраці та співтворчості із
студентами досягати поставлених завдань. Словесники не тільки професіонали і майстри своєї справи, а їх освоєність у слові сягає найвищого рівня – творчого, поетичного. Вони пишуть вірші, етюди, казки, чистомовки. Студенти відчувають цю безмежну відданість рідній мові і для себе відкривають її неосяжні багатства, у них виникає
бажання вчитися, підвищувати свій професійний рівень, створювати цілісний простір
праці розуму й серця, прилучатись до найкращих надбань рідного слова.
Студенти – переможці обласних та регіональних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
В 2009 р. студентка Тарабанчук Любов стала переможницею в загально-національному турі ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, студенти вибороли І
командне місце серед училищ Південного регіону. В 2010 році
студентка Пені Лілія посіла І місце в обласному турі і вийшла в
ІІІ загальнонаціональний тур Х Міжнародного конкурсу імені
Петра Яцика (викладач Капкіна Л.М.).
Викладачі активно співпрацюють із науково-методичними
журналами, видають посібники для студентів, методичні
рекомендації, якими користуються колеги-філологи, вчителі
початкових класів, студенти. Проводять спільні методичні
об’єднання з викладачами різних дисциплін та вчителями початкових класів міста.
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Викладачі-словесники бачать свій кінцевий результат роботи: учитель, який
має міцні наукові знання з усіх навчальних дисциплін плюс високорозвинена мовна
особистість, яка формується повсякденним життям навчального закладу.

Комісія математичних дисциплін.

Предметно-циклову комісію фізико-математичних дисциплін очолює Грудіна Г.А.,
спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Має ґрунтовну теоретичну підготовку,
досконало володіє методикою викладання математики.
Викладачі предметно – циклової комісії:
Скопа Л.С., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена Почесними грамотами міністерства освіти і науки України, голови Одеської обласної державної
адміністрації, знаком “Відмінник освіти України». Студенти під її керівництвом практикують впровадження інтерактивних технологій, проведення нестандартних уроків
при проходженні педагогічної практики. Педагогічні та методичні пошуки Скопи Л.С.
знайшли своє відображення в ряді методичних посібників та розробок, а також робіт,
опублікованих в педагогічній пресі.

Пені Лілія,
студентка 41 гр.

Скарга Л.К., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувачка кабінетом
математики.
Кабінет математики, завдяки її зусиллям, має високе матеріально-методичне забезпечення і посів І-ше місце в обласному конкурсі.
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Одінцова А.В., спеціаліст вищої категорії, викладач основ інформатики,
завідувачка кабінетом інформаційно-комунікаційних технологій. Кабінет ІКТ визнано
одним з кращих в області. Викладач зосереджує свою увагу на розвитку творчих сил
студентів у різних видах діяльності.
Крючкова В.Г., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена знаком “Відмінник освіти України» нагрудним знаком “А.С.Макаренко”. Спрямовує
свою роботу на формування у студентів інтелектуальної культури, розвиток навчально - дослідницької роботи, розвиток творчого мислення. Дороговказом у діяльності
Крючкової В.Г. є вислів М.А.Рибникової: «Викладання є мистецтво, а не ремесло», і
вона намагається реалізувати це у своїй роботі.

Якщо ми робимо те, що можемо,
значить, ми робимо те, що повинні.
М.Скодері

Комісія викладачів російської мови.

Тихохід В.Д., спеціаліст вищої категорії, старший викладач. У своїй роботі
орієнтується на кожну особистість, здійснює диференційований підхід до студентів.
Приділяє увагу позакласній роботі зі студентами.
Атаманюк Г.Г., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком “А.С.Макаренко”, завідувачка кабінетом фізики. В обласному оглядіконкурсі кабінет посів 2-е місце.
Атаманюк Г.Г. багато уваги приділяє роботі з обдарованими, здібними студентами, вони беруть участь в обласних олімпіадах, стають призерами і переможцями. Атаманюк Г.Г. – активний учасник обласного методобєднання вчителів фізики, член журі
обласних олімпіада.
Присяжнюк В.П., спеціаліст вищої категорії, викладач фізики, нагороджений знаком “Відмінник освіти України”. Опираючись на свій багаторічний педагогічний досвід,
використовуючи новітні інформаційні технології, добивається високих показників у
навчанні студентів. Значна кількість вихованців Присяжнюка В.П. продовжили навчання на фізико-математичних факультетах вищих навчальних закладів.
Зусилля викладачів спрямовані на вирішення проблеми, яку вони поставили перед собою:
“Розвиток особистості студента, формування його основних компетенцій шляхом
актуалізації інтелектуальних та творчих можливостей викладача”. Девізом для членів
комісії став відомий вислів: “Вчити творчості можуть тільки творці”.
Предметно – циклова комісія математичних дисциплін активно співпрацює з викладачами інших навчальних закладів області і України, бере активну участь у заходах,
які проводяться в регіоні і області.
Значна увага приділяється позакласній роботі з математики, фізики та інформатики.
Працюють гуртки, проводяться олімпіади, вечори, КВК, конкурси, виховні години, години цікавої математики, фізики, інформатики. Випускаються стінні газети, бюлетені,
календарі.
Студенти училища Кілівнік Юлія, Обухов Давид, Принковська Ольга, Паєвська
Юліана, Муравенко Анастасія, Котробай Сергій, Пустовіт Тетяна, Гіра Кароліна стали
призерами обласних олімпіад із предметів загальноосвітнього циклу.
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Викладачі методичного об’єднання російської мови, методики і зарубіжної
літератури використовують ефективні педагогічні технології навчання, виховують
соціально-успішну особистість.
Голова комісії Саранцина Т.М., викладач-методист вищої категорії. Працює
творчо, вміє орієнтуватися в потоці сучасної інформації. Її заняття мають професійну
спрямованість, використовує різні форми і методи, активізує розумову діяльність, виважено вибирає засоби для вирішення педагогічних задач.
Як голова комісії (з 1999 р.) організовує плідну роботу викладачів, студентів, бере
активну участь в засіданнях методичних об’єднань викладачів Південного регіону,
методичної ради училища, в науково-практичних конференціях. Методичні розробки,
статті надруковані в журналі “Русский язык и литература в учебных заведениях Украины”.
Викладач Безродна Т.В. (вища категорія, старший викладач) володіє педагогічним
тактом, знаннями основ методик, знаходить ефективні засоби підвищення якості знань
студентів. Широко використовує позитивний досвід вчителів – практиків під час
підготовки студентів до практики “Пробні уроки”. Як завідуюча кабінетом Безродна
Т.В. підготувала різноманітний роздатковий матеріал, тести різного рівня, завдання для
самостійної роботи.
Білецька Л.П., викладач вищої категорії, методист, нагороджена знаком “Відмінник
освіти України”, компетентна, інтелектуально розвинута, творчо працює над пробле37

мою навчання та виховання, використовуючи можливості літератури. Основне в роботі
Білецької Л.П. – навчити студентів думати самостійно. Для цього в кабінеті розроблена
система запитань, завдань, тести, логічно-структурні схеми, які допомагають виділити
ключові моменти. Підготовлені і проведені викладачем-куратором літературно-музичні
вечори “Поэзия Ф.Тютчева”, «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель», «Русские писатели и поэты – лауреаты Нобелевской премии». Викладач багато працює з обдарованою молоддю. Студенти займають призові місця в обласній олімпіаді, проводять творчі
звіти з предмету «Основи сценічного і екранного мистецтва”.
Білецька Л.П. – завідуюча кабінетом зарубіжної літератури. За результатами обласного огляду кабінет визнано кращим.
Ліля Петрівна – куратор з багаторічним стажем, методичний кабінет училища
вивчав досвід роботи, групи неодноразово були визнані кращими, нагороджувались
поїздками до столиці та інших міст.
Нечаєва Т.А., старший викладач вищої категорії, активна, принципова, завжди
цікавиться новинками наукової та методичної літератури. На заняттях використовує
інтерактивні методи і прийоми навчання. Її методичні розробки мають практичне застосування на заняттях з російської мови, методики, педагогічній практиці. Нечаєва
Т.А. надає методичну допомогу вчителям початкових класів міста і району, виступає
з актуальними розробками на засіданні секції “Что такое современный урок русского
языка?” Бере активну участь в житті училища, цікаво організовує роботу із студентами
в групі, була визнана кращим куратором 2006 року”.
Комісія природничих дисциплін.

культури спілкування з природою, бережливого ставлення до неї та відповідальності за
збереження її багатства.
Предметно-циклова комісія – це викладачі-природознавці, які забезпечують наукову, методичну та виховну роботу серед своїх колег та студентської молоді.
Викладачі – носії духу і традиції училища, це колектив однодумців, це люди
особливої вдачі: Пазиніч З.Г. очолює природничу циклову комісію, старший викладач вищої категорії, «Відмінник освіти України», Притуляк Т.С., старший викладач
вищої категорії, «Відмінник освіти України», голова профспілки навчального закладу;
Супотніцька Н.Ф., викладач І категорії, магістр.
Пріоритетним у роботі викладачів природничого циклу є формування в студентів
культури особистості на засадах інтеграції, компетентності та духовності фахівця. На
комісії створюються умови для повної реалізації принципу йти від зацікавлень і потреб
особистості студентів, тобто особистісно орієнтований підхід. Майбутній учитель має
бути носієм загальнолюдських цінностей, любити і берегти природу. У цьому процесі
особлива роль відводиться викладачам кафедри, які мають допомогти студенту обрати
стратегію опанування педагогічної освіти у двох напрямах: по-перше, це становлення
особистості студента, по-друге, це конкретна сфера соціального досвіду, яка надалі стане засобом і змістом його професійно-педагогічної взаємодії з вихованцями.
Члени предметно-циклової комісії працюють над активізацією навчальнопізнавальної діяльності студентів, впроваджуючи на своїх заняттях інтерактивні методи і прийоми навчання, працюють над залученням студентів до пошукової роботи,
складанням проектів з предмету «Людина і світ» та основ природознавства. Успіхи у
навчанні та вихованні студентів значною мірою залежать від викладача, його здатності
творчо розв’язувати завдання, які нині ставить життя, тому Притуляк Т.С., Пазиніч
З.Г., Супотніцька Н.Ф. на кожному занятті і в позаурочний час виховують у студентів
педагогічну культуру, здійснюють екологічне виховання, любов і бережне ставлення до
природи, рідного краю, бажання до самовдосконалення і набуття професійних умінь.
Робота ця проводиться на навчально-дослідних ділянках для створення естетичного вигляду, культурного затишку в навчальному закладі та на його території.
Спільно з головами предметно-циклових комісій педагогіки, української мови,
образотворчого та трудового навчання проводяться спільні засідання методичних
об'єднань на актуальні теми для навчального закладу.

Уміння бачити прекрасне навколо робить людину добрішою, мудрішою, духовно багатшою. Дійсно, любов до природи рідного краю, бажання зрозуміти її, бажання дізнатися про неї якомога більше - хіба не джерело для душевних сил, коріння
духовності? На сучасному етапі розвитку суспільства охорона навколишнього середовища є найактуальнішою проблемою. Розв’язати її допоможе виховання в студентів
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Члени комісії ведуть роботу над методичним забезпеченням кабінетів, активно
співпрацюють з іншими викладачами, беруть участь в педагогічних радах, науковопрактичних конференціях, регіональних та обласних методоб’єднаннях, позакласних
виховних заходах, методоб’єднаннях учителів початкових класів міста.
Викладачі Притуляк Т.С., Пазиніч З.Г., Супотніцька Н.Ф. беруть активну участь
у громадському житті училища, міста та району. Академічні групи, де кураторами
Супотніцька Н.Ф., Пазиніч З.Г., чергують в училищі на теми охорони природи і здорового способу життя, випускають стінні та радіогазети, інформаційні бюлетні.
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Систематично ведеться пропаганда здорового способу життя, боротьби зі СНІДом,
курінням, вживанням алкоголю. Як методисти Пазиніч З.Г., Супотніцька Н.Ф., Притуляк Т.С. якісно готують студентів III-IV курсів до різних видів практики.
Педагогічний вуз – це своєрідний стартовий майданчик, на якому вихованці починають шлях у велике життя. Творчу особистість майбутнього вчителя, який буде любити і охороняти природу, примножувати її зі своїми вихованцями, може сформувати
тільки відповідне потенційно-активне, екологічно чисте середовище як природи так і
суспільства.
Комісія соціально-економічних дисциплін.

Велика увага приділяється пошуково-дослідницькій роботі. Цьому сприяє
дослідницький напрям “Жива історія”. Студенти училища збирали і збирають
краєзнавчі матеріали з історії власної родини або селища в роки Великої Вітчизняної
війни, свідчення про голодомори 1921-23 рр., 1932-33 рр., 1946-47 рр. та ін.. Результатом цієї роботи стало проведення студе¬нтської конференції «Не маємо права забути...»
до дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.
Аналогічні конференції стали завершенням пошукового циклу з теми «60 хвилин
за 60 років» до 60 річчя заснування ООН, методичні рекомендації щодо організації
відзначення 60 річчя ООН, (Адаменко К.М.) «Проблема ОУН-УПА: історія і сьогодення» (Кифоренко Т.Т., 2007 р.), «Європейський Союз та Україна» (Чорновол Л.М., 2008
р.), в яких логічно поєдналися різні види діяльності студентів, в тому числі пошуководослідницька, акумулятивна, комунікативна, творча та мовленнєва.
Формуються дослідницькі уміння студентів на занятті в процесі поєднання
інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій. Прикладом такої
діяльності стала підготовка і захист науково-дослідної роботи «Заснування і життя жителів Кодимщини до XIX ст.» студенткою ІУ курсу Олійник Л. Свою роботу
вона захищала презентацією на науково-практичній конференції в Кременчуцькому
педагогічному коледжі ім.А.С. Макаренка (керівник Кифоренко Т.Т.).

Предметна комісія викладачів соціально-економічних дисциплін:
- Кифоренко Т.Т. - голова предметної комісії, викладач філософії та релігієзнавства,
основ економічної теорії;
- Адаменко К.М. - викладач всесвітньої історії, етики та естетики, соціології;
- Лєкар А.М. - викладач історії України, основ правознавства, брав участь і переміг
в конкурсі “Учитель року-2008” в номінації “Історія”, активно співпрацює з науковометодичною лабораторією історії, правознавства та громадянської освіти Одеського
інституту вдосконалення кваліфікації вчителів, громадськими організаціями: Одеською
обласною групою медіації та обласним об'єднанням викладачів громадянської освіти;
- Чорновол Л.М. - викладач історії України, всесвітньої історії, етики та естетики.
Викладачі комісії мають належну теоретичну та методичну підготовку, постійно
працюють над вдосконаленням методів навчання, підвищенням якості знань студентів,
впровадженням в навчально-виховний процес новітніх технологій. Оформлено на електронних носіях навчально-методичні комплекси з предметів.
Відповідно проблеми училища викладачі комісії підготували ряд методичних
розробок, методичних рекомендацій, виступали з повідомленнями та доповідями на
педагогічних і методичних радах, обласних і регіональних об’єднаннях викладачів
соціально-економічних дисциплін.
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У 2009 році на науково-практичній конференції науково-дослідних робіт взяли
участь студенти: Бенера І. з проектною роботою з основ економічної теорії на тему:
«Сімейний бюджет»; Гордієнко Н. з науково-дослідною роботою на тему: «Феофан
Прокопович - видатний представник українського просвітництва». Обидві роботи були
представлені презентаціями.
У сучасному педагогічному процесі пріоритетним напрямком стає участь у
спільних справах дітей і дорослих. Однією з таких справ, до яких долучилися студенти, викладачі, адміністрація нашого училища, батьки, громадськість, стало поповнення
матеріалами училищного музею. Дана робота проводиться Адаменко К.М., Чорновол
Л.М. Результатом цієї роботи стала велика кількість зібраних матеріалів: документів,
фотографій, спогадів, що послужило основою для створення у музеї відповідних
експозицій, папок. В музеї училища постійна проводяться екскурсії для наших студентів
та гостей училища.
Одним із методів підвищення мотивації на заняттях соціально-економічного
циклу під час вивчення предметів є використання мультимедійної наочності. Кабінет
історії забезпечений відеотекою. Викладачі комісії використовують ці матеріали на
своїх заняттях.
Кожного навчального року комісія здійснює тематичне чергування. Традиційним
стало допомога у випуску стінної газети та інформаційного бюлетеню, випуск юридичного вісника, проведення заходів на морально-правову тематику.
Студенти училища залучаються до активної суспільно-корисної та громадської
діяльності.
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Комісія іноземних мов.

комплексному підходу у навчанні, спрямованому на необхідність підготовки до реального спілкування. На заняттях поєднуються різноманітні форми роботи. Досягти високих результатів допомагають заняття з розмовної практики, курси з поглибленого вивчення мови з використанням НМК Британських видавництв, курси для абітурієнтів, які
працюють в літній період. Талановиті вихованці неодноразово перемагали та посідали
призові місця в обласних та регіональних олімпіадах. Це: Лукіна Л., Аркавенко Д., Мащенко С. Випускники груп з додатковою спеціалізацією продовжують славні традиції
нашого навчального закладу, працюючи та навчаючись в провідних ВНЗ України та за
кордоном.
Комісія трудового навчання.

Викладачі предметно-циклової комісії іноземних мов відмічають подвійний
ювілей: саме 10 років тому було засновано методичне об'єднання викладачів іноземної
мови училища. Протягом цих років викладачі своєю працею доводили важливість та
актуальність вивчення іноземної мови на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.
Викладачі кафедри творчо працюють над реалізацією основних вимог до вивчення іноземної мови, які висуває держава перед освітніми закладами І-ІІ рівнів
акредитації. Досвідчені викладачі Кузьміна В.А., Атаманюк С.К., Попельницька С.І.
навчають студентів предметам «англійська мова», «практичний курс англійської мови»,
«англійська мова за професійним спрямуванням», «англійська мова з методикою навчання». Викладацький склад комісії поповнився молодим дипломованим спеціалістом
Спинул Л.І., яка переймає досвід наставників і креативно втілює його в освітній процес.
Заняття з іноземної мови проходять в кабінетах, обладнаних сучасними засобами навчання (комп'ютери з виходом до мережі «Інтернет», мультимедійна дошка), які
сприяють оптимізації самостійної та пошукової роботи студентів.
В предметно-цикловій комісії проводиться методична робота: створюються
навчальні програми та розробляються посібники, викладачі працюють над підвищенням
рівня кваліфікації. Вдало будується співпраця з міськими школами №3-колегіум та
№2-гімназія в рамках практики «пробні уроки» та переддипломної практики. ПЦК
училища надавала методичну допомогу методоб'єднанню викладачів іноземної мови
Балтського району при складанні завдань районної олімпіади з англійської мови серед
учнів шкіл. Голова комісії Попельницька СІ. входила до складу журі в конкурсі «учитель року» (англійська мова). Викладачі комісії проводять відкриті заняття та уроки
практики в школі з метою поширення та обміну досвідом. На спільних засіданнях з
викладачами предметно-циклової комісії російської мови та зарубіжної літератури обговорюються проблеми освіти та шляхи їх вирішення.
Незмінною популярністю користується додаткова спеціалізація «вчитель
англійської мови в початкових класах». Студенти отримують ґрунтовні знання завдяки
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Великого значення у формуванні особистості студентів, їх художньо-естетичних
смаків приділяють викладачі трудового навчання та образотворчого мистецтва: Кузьменко Г.М., Олєєва Г.С, Ступак Н.Б., Гужанська І.Ю. Очолює комісію Кузьменко Г.М.,
викладач вищої категорії.
Предметна комісія працює над формуванням у майбутніх вчителів загальнотрудових політехнічних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для залучення їх до
продуктивної праці та використання у майбутній роботі.
Сьогодні ми з вдячністю згадуємо імена викладачів, які стояли біля витоків прищеплення любові до праці, до народного мистецтва: Панаріна С.Д., Чемересюк Г.М.,
Кобилянський І.М., Ковальова А.П., Антипова Л.Я., Олєєв А.А., Олєєва Г.С.
Викладачі комісії, зважаючи на важливість трудової підготовки та художнього розвитку майбутніх вчителів початкової школи та тих завдань, що постали перед
української освітою у зв'язку з її реформуванням і наближенням до європейських та
світових стандартів, здійснюють значну роботу по організації навчального процесу, його
навчально-методичного забезпечення, по удосконаленню методичної та професійної
майстерності викладачів, впровадженню передових педагогічних технологій.
Всі члени предметної комісії – люди творчі, працьовиті, закохані у свою професію,
і намагаються прищепити ці риси своїм студентам. Зростанню майстерності викладачів
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сприяє їх участь у науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, у роботі
регіональних методичних об'єднань. Викладачі постійно підвищують свій методичний
рівень шляхом стажування в різних педагогічних закладах України. Разом із студентами
викладачі беруть участь в організації і проведенні виставок декоративно-прикладного
мистецтва, підтримують тісні зв'язки з класоводами шкіл міста та району, надають їм
методичну та практичну допомогу, залучають студентів до пошукової роботи, до участі
в роботі гуртків. Як свідчить досвід, позакласна робота з трудового навчання приносить
велику користь майбутнім вчителям, де вони у невимушеній обстановці можуть сповна
проявити і розвинути свої нахили і здібності. З цією метою в училищі діє Технологічна
студія, яка дозволяє здійснювати ефективну роботу з розвитку здібностей студентів
у художньо-технологічному напрямку, а також у розширенні знань про декоративноприкладне мистецтво. Керує роботою студії молодий викладач, випускниця Балтського
педучилища Ступак Наталія Борисівна.
Головна мета предметної комісії полягає в формуванні та впровадженні
професійної і життєвої компетенції у майбутніх вчителів.
Комісія викладачів музичних дисциплін.

ки, мали можливість реалізувати свої творчі здібності.
Історія відділення музичного мистецтва продовжує свою роботу з 1991 р. з новою
силою, коли було відкрито додаткову спеціальність «Керівник дитячого художнього хорового колективу», а у 2005 році - «Керівник дитячого хореографічного колективу»,
коли студенти почали отримувати додаткову кваліфікацію.
Сьогодні предметно-циклова комісія працює над проблемою методологічної
переорієнтації процесу навчання та виховання па розвиток особистості студента, формування в свідомості студентів цілісної картини культурного простору, особистісноціннісного ставлення до мистецтва, розвиток емоційно-почуттєвої сфери та потреби
у художньо-творчій діяльності, шляхом підвищення ефективності праці кожного викладача, використання його потенційних можливостей. Викладачі постійно працюють
над підвищенням фахового і загальнокультурного рівня, вивчають здобутки інших,
опираються на сучасні технології навчання, ґенерують нестандартні ідеї, знаходяться
у постійному творчому пошуку. Це Віхренко Т.С., Гончарук В.Г., Прущак А.І., Куций
О.І., Таскіна Л.І. – наставники молоді. Сьогодні вони наполегливо працюють, готуючи
студентство до практичної діяльності.
Ветерани педагогічної праці, які працюють нині, зробили великий внесок в
історію та творчий розвиток молодого покоління: Бабков М.В. – керівник ансамблю
бандуристів, Седзяло М.Г. керує народним хором, а Безкоровайний B.C. - духовим оркестром.
Училище – наш другий дім. наша невеличка планета, наша творчо-музичнопедагогічна держава. І відданими патріотами музичної країни є викладачі Орловський
А.В., Пустовий А.В., Тодорова Л.В., Лісовська Г.О.
На сьогоднішній день в
закладі діють два колективи, яким присвоєно звання «Народний художній колектив»:
гурт «Чисті джерела» та ансамбль сопілкарів «Дударик».

Основним пріоритетом у роботі навчального закладу є формування творчого студента, а в майбутньому – творчого педагога.
Бурхливе, цікаве, різнобарвне життя в училищі. І коли ми підходимо до певних
ювілейних дат чи то в житті людини, чи держави, завжди оглядаємось на той шлях, ті
здобутки, які досягнуті за попередні роки.
У 60-90 роки XX століття успішно розв'язували завдання музично-естетичного
виховання вчителів початкових класів викладачі: Сорока М.С., Глядченко М.О.,
Міхальчевська Л.Є., Терещенко M.B., Крючков О.В., Хомов Г.В.. Гатинюк А.І., Кравченко І.П., Бідюк М.М., Дербо В.А., Божеску М.С.
З середини 90-х років продовжили славні традиції: Базюк М.Є., Віхренко В.Х.,
Павлишина Л.М., Купчик А.І., Лопатюк Л.А., Коляда С.М., Вербицька Р.М., Паурчак
О.В., Томіна С.М. Вони поєднали в собі пристрасне, емоційне слово з чарівністю музи44

Гурт української пісні «Чисті джерела» був створений на основі тріо викладачів
«Кольори» та інших діючих колективів. Новостворений гурт об'єднав любителів
української народної пісні та гри на народних музичних інструментах і отримав назву
«Чисті джерела», керівником якого є голова предметно-циклової комісії викладачів музики Куций О.І., хормейстер - Прущак А.І.
Колектив – учасник Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Таланти твої,
Україно!», регіонального фестивалю «Чураївна», «Тарасова криниця». Брав участь
у фестивалях художньої творчості, які проводяться серед вищих навчальних закладів
Одеської області.
Творчою майстернею, де українська мелодія з її ліричністю, гумором, невичерпною енциклопедією людських почуттів є ансамбль сопілкарів «Дударик», створений
навесні 2003 року, художній керівник викладач Віхренко Т.С. Учасники ансамблю – студенти різних груп додаткової кваліфікацій, які пропагують, зберігають та відтворюють
українську пісню та популяризують українські інструменти: сопілку, окарину, теленку,
денцівку.
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Комісія викладачів фізичного виховання.

формування всебічно розвиненої особистості, ціннісних орієнтирів щодо культури
здоров'я і здорового способу життя, потреби та звички постійно займатися фізичною
культурою і спортом, створення умов для реалізації, творчого потенціалу, спрямування
їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури.
Велика увага приділяється спортивно-масовій роботі. Традиційно в училищі проводиться спартакіада училища з п'яти видів спорту: волейболу, легкої атлетики, шашок,
настільного тенісу та багатоборства, першість училища з шахів та баскетболу.

Важливість проблеми збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління
і роль закладів освіти в її вирішенні визначається «Національною доктриною розвитку
освіти в Україні в XXI столітті» та «Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту в Україні», іншими законодавчими документами.
Фізична культура і спорт є важливою сферою соціальної політики громадянського суспільства, суттєвим чинником інтеграційних процесів в умовах глобалізації
світу, невід'ємним правом кожної людини, ефективним засобом організації дозвілля на
підвищення якості життя, досягнення оздоровчого та виховного ефекту, усвідомлення
ідентичності та ствердження патріотичних почуттів співгромадян, формування
міжнародного іміджу країни.
Викладачі фізичної культури - Іванніков С.І., Тихохід І.Г., Самсонюк К.Д., Кузьома С.О., Камінський В.М., Хомов Є.Г., Березюк Д.І., Штурба В.В., Шевченко М.О.,
викладач цивільної оборони Одінцов В.Б.

Іванніков С. І. - викладач-методист вищої категорії, нагороджений нагрудним
знаком “О.В.Сухомлинський”, Кузьома С.О. - викладач-методист вищої категорії,
Самсонюк К.Д., нагороджений відзнакою «Почесний працівник фізичної культури та
спорту», під керівництвом голови предметно-циклової комісії Тихохода І.Г., викладачаметодиста вищої категорії, нагородженого відзнакою «Почесний працівник фізичної
культури та спорту», проводять велику навчально-виховну роботу, яка направлена на
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На початку навчального року проходять змагання для студентів І курсу з шести видів спорту - «Тиждень першокурсника», що проводяться з метою адаптації
першокурсників та відбору талановитих спортсменів. У кінці навчального року проводиться масове яскраве спортивне свято з нагородженням кращих груп та спортсменів,
проводиться підсумок усієї роботи за рік. В училищі вже стало доброю традицією
проводити «День здоров'я», в якому бере участь педагогічний колектив, студенти та
працівники училища. Працюють спортивні секції баскетболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, шахів та шашок, футболу, атлетичної гімнастики, спортивного
танцю, туризму. Кращі студенти цих секцій захищають честь училища та району.
Збірні команди беруть участь в обласній олімпіаді з фізичної культури ВНЗ І-II
рівнів акредитації. Команда з легкої атлетики - п'ятиразовий переможець цієї олімпіади,
команди дівчат з волейболу та настільного тенісу - багаторазові призери. У загальному
заліку обласних змагань училище багато разів посідало призові місця.
Викладачі приділяють велику увагу професійно-педагогічній орієнтації студентів.
Зацікавившись предметом «фізична культура», багато студентів обрали професію вчителя фізичної культури. Випускники училища працюють викладачами фізичного виховання у вищих закладах III-ІУ рівня акредитації та тренажерних залах.
Лаборанти, секретарі.

Надійними помічниками педагогів є секретарі та лаборанти, які своєю працею
сприяють поліпшенню навчально-виховного процесу, педагогічної практики студентів.
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Виховна робота
Таскіна Л.І., викладач вищої
категорії, викладач-методист,
заступник директора з гуманітарної освіти і виховання
Головним завданням виховної роботи навчального закладу є формування особистості як пропедевтика спільноти самодостатніх людей з національними
та загальнолюдськими чеснотами, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.
Формування свідомого громадянина-патріота
України активного провідника національної
ідеї, виховання духовності та культури студентів
відбувається згідно концепції національного виховання студентської молоді за напрямками:
національно-патріотичне виховання, інтелектуальнодуховне та громадянсько-правове виховання, моральне, екологічне, естетичне, трудове виховання,
фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. Виховну діяльність навчального закладу
зорієнтовано на пріоритети національної культури,
визначено основні напрямки її оновлення, здійснено нові підходи до організації цього
процесу.

та образотворчого мистецтва. В училищі організовано постійно діючу виставку “Таланти твої, училище”, експозиції якої оновлюються. Активну участь беруть учасники
технологічної студії.
Виховання політичної, правової культури особистості, виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина відбувається в процесі проведення диспутів дискусій, зустрічей
з працівниками Балтської районної державної адміністрації, працівниками відділу
внутрішніх справ. В навчальному закладі організовано загін охорони правопорядку, де
працівники училища спільно зі студентами-юнаками забезпечують дотримання порядку та дисципліни на території училища.
Студенти училища постійно беруть участь в доброчинних акціях, надають шефську допомогу учням шкіл-інтернатів, ветеранам педагогічної праці, надають допомогу в
організації районних заходів до дня захисту дітей. Силами громадськості міста і району
збудовано пам’ятник Т.Г.Шевченку, який встановлений на території училища. Тут проходять урочисті зібрання, акції, мітинги, вшановуючи пам’ять Великого Кобзаря.
Пам’ятник Т.Г.Шевченку.

Велика робота з виконання заходів комплексного плану національного виховання
студентів училища проводиться методичним об’єднанням кураторів груп та вихователів
гуртожитку. Процес формування особистості майбутнього вчителя відбувається з застосуванням традиційних та інтерактивних технологій виховного впливу на молодих людей.
На спільних засіданнях методичних об’єднань кураторів груп, викладачів психологопедагогічних дисциплін та органів студентського самоврядування вирішуються питання виховання громадянських рис студентської молоді, формування національної
свідомості.
Усвідомлюючи значимість завдань виховання студентів навчального закладу як патріотів Української держави, як активних провідників національної ідеї, як
представників української національної еліти, колектив викладачів та студентів училища визначили пріоритетні напрямки виховного процесу. Традиційними в навчальному
закладі є фестивалі народної творчості “Ми діти твої, Україно”, присвячені пророку та
мислителю української нації Т.Г.Шевченку. Українське слово, яке лунає зі сцени актової
зали, сприяє формуванню гідності громадянина, вихованню поваги й любові до рідної
землі й українських традицій, української культури, мови. Студенти готують та проводять свято рідної мови, поєднуючи це з організацією виставок декоративно-ужиткового
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Гордістю, окрасою навчального закладу та міста є територія училища, де споруджено фонтани, розбито квітники, насаджено сосни та ялини, споруджено теплицю.
З ранньої весни до пізньої осені двір училища потопає в різнобарв’ї квітів. Досягти
зразкової чистоти та порядку, естетично обладнати та упорядкувати кожний куточок
території, вдалось завдяки спільним зусиллям студентів, викладачів, працівників навчального закладу. Біля училища упорядковано парк, обладнано дитячий майданчик.
Таким чином, виховується у студентів почуття відповідальності за природу, готовність
до активної екологічної та природоохоронної діяльності, почуття дбайливого господаря.
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Одним
із
найважливіших
напрямів у виховній роботі є формування та утвердження здорового способу життя, виховання відповідального
ставлення до свого здоров’я, протидія
та запобігання негативним звичкам засобом формування моральної культури особистості, засвоєння моральних
норм, категорій, принципів, ідеалів
студентською молоддю. Використовуються різноманітні форми роботи:
диспути, дискусії, бесіди, зустрічі,
які сприяють формуванню потреби самодисципліни, фізичному самовдосконаленню,
здоровому способу життя. Традиційним стало проведення Дня здоров’я, в якому бере
участь колектив працівників та студентів училища. Похід в супроводі духового оркестру вулицями міста, змагання на стадіоні, конкурси створюють незабутню атмосферу
свята фізичної культури, свята краси, свята здоров’я.

українську культуру, сприяють збереженню та примноження традицій українського народу сучасною молоддю, бажання зберегти та передати прийдешнім поколінням надбання української нації. Гурту української народної пісні “Чисті джерела” та ансамблю
сопілкарів “Дударик” присвоєно звання народного художнього колективу.
Гурт “Чисті джерела”

На території училища упорядковано спортивний майданчик з покриттям, для того
щоб було дотримано правил техніки безпеки під час проведення занять з фізичної культури.
Розбудова суверенної незалежної Української держави зумовлює новий підхід
до організації, змісту і методів виховання молодого покоління. Це процес формування
якісно нової людини, процес докорінної зміни її свідомості та самосвідомості. Виникла соціальна потреба у формуванні особистості, яка б змогла розв’язувати як щоденні,
так і масштабні завдання, що забезпечать прогрес нації. Виховання особистості –
професіонала, який активно включатиметься в демократичні процеси в країні, стане активним учасником самоврядування народу, є суттю соціального замовлення суспільства
системі освіти.

Ансамбль “Дударик”

В навчальному закладі створено систему організації роботи органів студентського самоуправління. Щосеместру в училищі проводиться день студентського
самоуправління під час якого всі обов’язки адміністративних посад виконують студенти. Навчальні заняття в день самоуправління теж проводять студенти навчального закладу, забезпечуючи повноцінний хід навчально-виховного процесу.
Студенти училища розуміють необхідність та потребу постійного самоудосконалення, самовиховання, набуття навичок організації цього процесу упродовж всього життя. Розроблено рекомендаційний матеріал програми “Шліх до досконалості”, за
якою працюють студенти навчального закладу.
Великого значення в навчальному закладі приділяється естетичному вихованню студентської молоді, формуванню естетичних поглядів і смаків, які ґрунтуються на
українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури. В училищі
працюють художні колективи, які пропагують українське народне мистецтво,
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Продовжує вдосконалювати свою виконавську майстерність хореографічний колектив “Річенька”.

Студенти училища беруть участь в міжнародних конкурсах, фестивалях “Чисті
роси”, “Тарасова криниця” та отримують перемоги. Учасником всіх урочистостей є
духовий оркестр.
Учасники духового оркестру

Під час проведення виховних заходів, лунає українська пісня у виконанні народного та академічного хорів, тріо “Кольори”, ансамблю дитячих музичних інструментів,
ансамблю бандуристів.
Ансамбль бандуристів
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Соціальний захист студентів та працівників
Притуляк Т.С.,
голова об’єднаної профспілки

виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до Державних символів
України, зміцнення демократичних засад в освіті, зокрема шляхом розвитку студентського самоврядування. Молодь училища бере активну участь у засіданнях стипендіальної,
приймальної комісій, а також у роботі педагогічних рад та нарад при директорі.

В умовах розвитку національної школи, оновлення професійної, вищої системи освіти, входження
України до Європейського освітнього простору зростає
потреба в створенні умов для забезпечення доступу
студентів до якісної освіти, утвердженні високого статусу педагогічного працівника в суспільстві.

Профспілковий комітет, адміністрація училища широко сприяють розвитку
наукової, пошукової, творчої роботи студентів через участь їх у науково – практичних
конференціях, педагогічних читаннях, олімпіадах, конкурсах педагогічної майстерності.

Дирекція, профспілковий комітет у своїй спільній
роботі докладають багато зусиль для здійснення заходів,
спрямованих на реалізацію положень Болонської
конвенції, зокрема на розвиток соціальних програм.

Належна увага приділяється оздоровленню, організації дозвілля, відпочинку
студентів. Щороку влітку на узбережжі Чорного моря на оздоровчій базі «Педагог» понад 100 кращих студентів І – ІІ курсів мають можливість безкоштовно відпочити, набратися сил для навчання у новому семестрі, відвідати фортецю у Білгород-Дністровську,
здійснити подорож морем на катері. Переможці в номінаціях «Краща академічна група», «Кращий гурток» мають можливість безкоштовно під час екскурсій познайомитися з видатними місцями, пам’ятками архітектури Києва, Львова, Умані.

Згідно чинного законодавства один раз на семестр студентам, за результатами семестрового контролю навчальних досягнень, призначається стипендія
відповідно до встановлених категорій. За особливі
успіхи у навчанні, перемогу в предметних обласних, регіональних олімпіадах студентам призначаються стипендії Президента України, іменні стипендії навчального закладу: імені М.Я.Антошка, імені Д.К.Кохановського.
Соціальні стипендії отримують студенти – інваліди, з малозабезпечених сімей,
які постраждали від наслідків на Чорнобильській АЕС. Відповідно до чинного законодавства, Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом при
народженні дитини студентка отримує матеріальну допомогу. Сироти знаходяться на повному державному утриманні. Рішенням стипендіальної комісії студентів з контрактної
форми навчання, які закінчили навчальний семестр на «7» - «12» балів, переводять на
вільні місця державного замовлення.
Дирекція, профспілковий комітет надають матеріальну допомогу на оздоровлення та лікування всім категоріям студентів, у першу чергу з багатодітних і малозабезпечених сімей, сиротам, інвалідам та членам молодої студентської сім’ї. Щомісяця майже
100 студентів відмінників навчання, переможці олімпіад, члени студентського клубу та
збірної команди училища з видів спорту, студенти пільгової категорії – сироти, інваліди,
з малозабезпечених сімей, студенти, які мають дітей віком до 3-х років отримують талони на безкоштовне харчування у студентській їдальні, яка забезпечує студентів комплексними обідами.
У нашому навчальному закладі забезпечується реалізація заходів щодо корінного
поліпшення навчально-методичної та виховної роботи зі студентською молоддю на
основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної
спадщини, формування у студентів високої патріотичної свідомості, готовності до
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Питання захисту духовних інтересів студентської молоді, розвитку культурномасової, спортивної та оздоровчої роботи серед студентів червоною ниткою проходить
через план роботи профкому.

В училищі працюють гуртки за інтересами, згідно тижневого плану роботи систематично проводяться тематичні вечори, свята української пісні, конкурси «Міс училища», «Суперкозак училища». Традиційними стали дні студентського самоврядування
та дні здоров’я. Яскравими і незабутніми є заходи, присвячені відзначенню Дня студента, зокрема проведення молодіжного фестивалю «Барви осені».
Звісно, життя не стоїть на місці, змушує гостро реагувати на потреби дня. І
дирекція, профспілковий комітет училища добре це усвідомлюють, прагнуть допомагати кожному студенту реалізувати сої можливості, стати особистістю, зайняти достойне
місце в бурхливому житті сьогодення.
Національна презентаційно-рейтингова програма “Діловий імідж України.
Національні досягнення” відзначила трудовий колектив почесною нагородою – срібною
відзнакою “Визнання року – 2009” у номінації “Освіта та наука України” серед вищих
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за високий професіоналізм, вагомий внесок
у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток України, формування та
популяризацію її міжнародного іміджу.
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку висококваліфікованих
фахівців для початкової школи, впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних
технологій і науково-методичних досягнень, зміцнення соціального захисту студентів,
активну громадську діяльність трудовий колектив Балтського педагогічного училища
нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою
Одеської обласної державної адміністрації.

55

Студентський гуртожиток

Медичний пункт

Невід’ємною частиною Балтського педагогічного є його гуртожиток – другий дім
для студентів, котрі приїхали здалеку. Гуртожиток – п’ятиповерхова будівля, розрахована на 400 місць.

Технічний персонал училища

Саме сюди у 80-му році вселилися перші мешканці, з тих пір минуло багато часу, в
стінах гуртожитку зросло чимало поколінь студентства – теперішніх творчих педагогів.
Гуртожиток є не просто місцем тимчасового проживання, але й місцем, де зав’язується
вірна дружба, де вчаться жити гуртом – весело, цікаво, допомагаючи один одному у
будь-якій справі.
В гуртожитку працюють п’ять вихователів, кожен має педагогічну освіту, постійно
вдосконалюють на практиці свої знання з педагогіки і психології, допомагають студентам адаптуватися в нових умовах, прищеплюють любов до естетики і культури в повсякденному житті. В гуртожитку діють гуртки і клуби за інтересами, їх відвідують
студенти під час дозвілля.
Особливої уваги заслуговує і матеріально-технічна база гуртожитку. В цьому
можна впевнитися одразу ж, переступивши поріг. Сучасний продуманий дизайн першого поверху створює атмосферу затишку і комфорту. Інші житлові поверхи також
мають гарний вигляд. Про їх належний стан дбає не лише технічний персонал гуртожитку, але й самі студенти, постійно займаючись їх озелененням та оформленням. Тут
створені всі умови для повноцінного життя , навчання, відпочинку студентської молоді.
На кожному поверсі функціонують кімнати самопідготовки, кімнати відпочинку, кухні
обладнані всім необхідним. Кожна із житлових кімнат має власне оригінальне оформлення, обстановка максимально наближається до домашньої. В гуртожитку працюють
сучасні тренажерний і танцювальний зали, медичний пункт.
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Багато зусиль докладає обслуговуючий персонал, щоб усі приміщення були чисті
та ошатні, щоб усюди було затишно і зручно. У цьому велика заслуга всього колективу,
найбільша – директора Іваннікова С.І. та заступника директора з господарчої частини
Зубарєва О.О. Він вміло організовує роботу техперсоналу.
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Працівники їдальні

Інтер’єр їдальні

В училищі працює по сучасному обладнана їдальня. За щоденну турботу про
здоров’я, смачні страви всі дякують завідуючій Іванніковій Л.М. та старанним, доброзичливим працівникам їдальні. Гарний інтер’єр сприяє хорошому емоційному настрою.
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Працівники бухгалтерії

Злагоджено працює колектив бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером Усовою Т.К.
Ветеран праці Хомов Георгій Васильович

Славиться училище і своїм уважним ставленням до пенсіонерів, ветеранів
педагогічної праці: їх люблять, пам’ятають, їм допомагають.
Десятиліття невтомної праці, професіоналізм, свою сумлінність і відповідальність
віддали вони рідному училищу. А молоде покоління вчиться у них мудрості, порядності,
людяності, високої культури та інтелігентності.
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Училищу – 80! Із року в рік училище підтверджує своє призначення – готує молодших спеціалістів для початкової ланки освіти. Училище було і залишається криницею мудрості і знань, воно квітне і розвивається, возвеличується у своїх викладачах і
випускниках, які творять гімн знанням, плекають майбутнє нації.
Училище утверджується кожним прожитим десятиріччям, стверджується рік за
роком, день за днем у наступних поколіннях, бо професія вчителя вічна, як і саме життя. Невмирущою залишається любов до Вчителя, пошанування Вчителя.
За плечима шлях у 80 років, за плечима – трудові вчительські будні, це багата і
яскрава історія, це здобутки і досягнення, а попереду нові й нові перспективи, важливі
завдання в благородній справі навчання і виховання вчителів нового тисячоліття,
висококваліфікованих, інтелігентних, конкурентноспроможних спеціалістів народної
освіти.

СПИСОК
працівників Вищого навчального комунального закладу
«Балтське педагогічне училище» Одеської області
І. Керівний склад
Іванніков Сергій Іванович
- директор, викладач-методист вищої категорії
Лугова Олександра Парамонівна
- заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист вищої категорії
Скопа Людмила Сергіївна
- заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач-методист
вищої категорії
Таскіна Лариса Іванівна
- заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, викладач-методист
вищої категорії
Атаманюк Галина Григорівна
- завідуюча методичним кабінетом, викладач-методист вищої категорії
Зубарєв Олександр Олександрович
- заступник директора з адміністративно-господарчої роботи
ІI. Викладацький склад

категорії
Адаменко Камелія Михайлівна
- старший викладач суспільних дисциплін вищої Бронзель Людмила Анатоліївна
категорії
- викладач психолого-педагогічних дисциплін
першої категорії
Атаманюк Світлана Кирилівна
- старший викладач іноземної мови вищої Віхренко Тетяна Сергіївна
категорії
- викладач музики першої категорії
Бабкова Ольга Федорівна
Гончарук Валентина Григорівна
- старший викладач української філології і мето- - викладач музики вищої категорії
дики вищої категорії
Грудіна Галина Адольфівна
Бабков Микола Васильович
- викладач - методист математики вищої категорії
- старший викладач музики вищої категорії
Лісовська Ганна Олександрівна
Безкоровайний Василь Степанович
- старший викладач музики вищої категорії

- викладач музики
Лекар Анатолій Михайлович
- викладач-методист історії вищої категорії

Безродна Тетяна Володимирівна
- старший викладач російської філології вищої Лугова Тетяна Парамонівна
категорії
- викладач-методист педагогіки вищої категорії
Березюк Дмитро Іванович
М’ягкоход Наталя Миколаївна
- викладач фізичного виховання
- викладач української мови першої категорії
Білецька Лілія Петрівна
Нечаєва Тетяна Анатоліївна
- викладач-методист російської філології вищої - старший викладач російської філології
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Орловський Анатолій Володимирович
- старший викладач музики вищої категорії

літератури вищої категорії

Гужанська Ірина Юріївна
- викладач образотворчого мистецтва першої
Олєєва Галина Семенівна
- старший викладач практикуму в навчаль¬них категорії
майстернях вищої категорії
Дончук Наталія Валеріївна
Одінцов Валентин Борисович
- керівник допризовної підготовки
Одінцова Антоніна Василівна
- викладач інформатики вищої категорії

- викладач психолого-педагогічних дисциплін
Капкіна Любов Макарівна
- викладач-методист української філології та методики вищої категорії

Камінський Валентин Михайлович
Пазиніч Зоя Григорівна
- старший викладач основ природознавства вищої - викладач фізичного виховання вищої категорії
категорії
Каташинська Алла Олександрівна
- викладач української філології другої категорії
Попельницька Світлана Іванівна
- викладач іноземної мови вищої категорії

Кифоренко Тетяна Тимофіївна
- викладач соціально-економічних дисциплін
Печарська Віра Петрівна
- старший викладач української філології вищої першої категорії
категорії
Кузьміна Валентина Андріївна
Присяжнюк Василь Петрович
- викладач фізики вищої категорії

- старший викладач іноземної мови першої
категорії

Кузьома Сергій Олександрович
Присяжнюк Надія Анатоліївна
- викладач-методист української філології вищої - викладач-методист фізичного виховання вищої
категорії
категорії
Прущак Анатолій Іванович
- старший викладач музики вищої категорії
Прущак Ольга Григорівна
- старший викладач психології вищої категорії

Тихохід Валентина Дмитрівна
- старший викладач математики вищої категорії
Тодорова Людмила Володимирівна
- викладач хореографії
Фролова Світлана Онисимівна
- викладач-методист педагогіки вищої категорії
Хомов Євгеній Георгійович
- викладач фізичного виховання вищої категорії
Чорновол Лілія Миколаївна
- викладач соціально-економічних дисциплін
Чусова Ольга Миколаївна
- викладач психології
Шевченко Максим Олександрович
- викладач фізичного виховання
Шендеровська Ніна Сергіївна
- викладач-методист педагогіки вищої категорії
Штурба Антоніна Олегівна
- викладач іноземної мови
Штурба Володимир Валерійович
- викладач фізичного виховання

Крючкова Валентина Григорівна
- викладач-методист математики і методики вищої
категорії

Притуляк Тетяна Семенівна
- старший викладач хімії вищої категорії

Кузьменко Галина Михайлівна
- старший викладач практикуму в навчальних
майстернях вищої категорії

Пустовий Анатолій Віталійович
- викладач музики першої категорії

Куций Олександр Іванович
- старший викладач музики вищої категорії

Седзяло Михайло Григорович
Саранцина Тамара Михайлівна
- викладач-методист російської філології вищої - старший викладач музики вищої категорії
Спінул Любов Іванівна
категорії
- викладач іноземної мови
Самсонюк Кузьма Дмитрович
- старший викладач фізичного виховання вищої Ступак Наталя Борисівна
- викладач трудового навчання
категорії
Супотніцька Наталя Федорівна
Скарга Людмила Костянтинівна
- викладач-методист математики і методики вищої - викладач біології першої категорії
категорії
Тихохід Іван Григорович
- викладач-методист фізичного виховання вищої
Слобіцька Людмила Зіновіївна
- старший викладач української мови і дитячої категорії
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ІІІ. Навчально-допоміжний персонал
Усова Тетяна Костянтинівна
- головний бухгалтер
Строгаль Олена Юріївна
- бухгалтер
Смеречинська Вікторія Володимирівна
- бухгалтер
Шиндер Ніна Феодосіївна
- бухгалтер
Панова Ольга Леонідівна
- касир
Мойса Світлана Анатоліївна
- завідуюча відділом кадрів
Полякова Оксана Геннадіївна
- секретар навчального відділу
Фесюк Тетяна Яківна
- секретар директора
Притуляк Наталя Олександрівна
- завідуюча бібліотекою
Зубарєва Тетяна Олексіївна
- бібліотекар
Зубарєва Ганна Федорівна
- бібліотекар
Зубарєва Іванна Іванівна
- бібліотекар
Бондаренко Наталя Миколаївна
- бібліотекар
Вихователі гуртожитку:
Оровець Маргарита Олексіївна
- завідуюча студентським гуртожитком
Анохіна Єлизавета Євгеніївна
Гритенюк Ганна Вікторівна
Разводова Марина Валеріївна
Романенко Людмила Сергіївна
Куруч Світлана Василівна
Пустова Оксана Миколаївна
Одольська Людмила Василівна
- медичний працівник
Поляруш Марія Іванівна
- кастелянша гуртожитку
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Вахтери гуртожитку:
Присяжнюк Віра Іванівна
Вакарчук Наталя Антонівна
Філіпенко Ганна Григорівна
Кочергіна Раїса Серафимівна
Працівники їдальні:
Іваннікова Лідія Михайлівна
- завідуюча студентською їдальнею
Давиденко Лідія Володимирівна
Пещенко Світлана Станіславівна
Хопило Олена Вікторівна
Коваль Ніна Михайлівна
Лаборанти:
Глухий Володимир Іванович
Грановська Раїса Миколаївна
Горячева Ольга Іванівна
Диновська Лариса Олександрівна
Диновська Світлана Петрівна
Мазурик Марина Анатоліївна
Попова Оксана Іванівна
Лиса Валентина Віталіївна
Любіва Марина Геннадіївна
Ласкурінська Наталя Володимирівна
Маковський Павло Павлович
Олійник Світлана Володимирівна
Снятовський Анатолій Васильович
Сорокіна Раїса Григорівна
Щирба Марина Олегівна

Палійчук Тетяна Вікторівна
- працівник теплиці
Обслуговуючий персонал:
Владимиров Ігор Олександрович
- столяр
Моргунов Анатолій Костянтинович
- столяр
Ворона Ігор Володимирович
- сантехнік
Запорожець Олексій Яковлевич
- сантехнік
Ворона Володимир Володимирович
- електрик
Димовський Федір Афанасійович
- охоронник
Леонов Юрій Іванович
- охоронник
Зубарєв В’ячеслав Олександрович
- старший кочегар
Водії:
Диновський Олександр Леонідович
Олійник Сергій Олександрович

Прибиральниці:
Філіпенко Любов Миколаївна
Сінарик Наталя Іванівна
Стебницька Людмила Станіславівна
Оленко Марія Денисівна
Костюк Алла Олександрівна
Сакара Марія Володимирівна
Христіна Людмила Анатоліївна
Юраш Любов Василівна
Кускова Оксана Петрівна
Сімонтовська Ірина Володимирівна
Адамчик Олена Василівна
65

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної
державної адміністрації
Вищий навчальний комунальний заклад «Балтське педагогічне училище» Одеської
області оголошує прийом вступників на 2010 – 2011 навчальний рік для підготовки
вчителів початкових класів із додатковими спеціалізаціями:
англійська мова;
керівник художнього дитячого хорового та хореографічного колективу;
вихователь школи-інтернату;
соціальний педагог.
Форма навчання – денна.
Термін навчання на базі основної (9 кл.) школи – 3 роки 10 місяців.
Заяви приймаються з 15 липня до 22 липня 2010 р. з 8.00 до 17.00 щоденно.
До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про закінчення основної (9 кл.) школи (в оригіналі).
2. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
3. Медична довідка (форма 086 – О), карта профілактичних щеплень.
4. Копія свідоцтва про народження.
5. Ідентифікаційний код.
Документи приймаються з укладеною тристоронньою угодою:
1.Місцевий відділ освіти.
2.Юридична особа.
3.Педагогічне училище.
Вступні екзамени проводяться з 23 липня 2010 р. в один потік:
1) українська мова (диктант);
2) математика (тести) в обсязі програми за основну (9 кл.) школу.
Для учнів, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, проживають в зоні радіоактивного забруднення, проводиться вступне випробування
– співбесіда. Якщо результати співбесіди позитивні, абітурієнти зараховуються
до училища. При негативних результатах співбесіди абітурієнти допускаються до
складання вступних екзаменів на загальних підставах.
На 2010 – 2011 н.р. проводиться прийом вступників за державним замовленням (120 осіб). Абітурієнти, які не пройшли за конкурсом, але виявили бажання
навчатися на платній основі (700 грн. за семестр), повинні укласти угоду. Зарахування таких абітурієнтів відбувається за результатами вступних випробувань.
При училищі працює їдальня.
Адреса училища: 66101, Одеська обл., м. Балта, вул. Шевченка, 2.
Тел./факс: (04866) 2 – 18 – 86, тел.: 2 – 27 – 70, 2 – 20 – 03.
Тел. приймальної комісії: 2 – 38 – 04. Е-mail: pedagog@uptel.net
Запрошуємо до училища щорічно 25 березня, коли традиційно проводиться День
відкритих дверей для абітурієнтів (10 год. 00 хв.) та Свято зустрічі випускників училища (13 год. 00 хв.).
Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АВ № 301991 від 30.03.2007 р.
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