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А.С. МАКАРЕНКО 

2019 рік був ознаменований 75-річним ювіле-
єм заснування нашого закладу освіти. Можна ствер-
джувати, що сьогодні коледж — це сучасний іннова-
ційний вищий заклад освіти, діяльність якого спрямо-
вана на впровадження новітніх освітніх технологій, 
випереджувальне навчання, підготовку висококваліфі-
кованих фахівців.  

Наш коледж — це не лише багатофункціона-
льний і багатопрофільний заклад вищої освіти, який 
здійснює підготовку фахівців за галузями знань: 
“Освіта/Педагогіка”, “Управління та адміністрування”, 
“Право” за освітнім ступенем “Бакалавр” та освітньо-
кваліфікаційними рівнями: “Молодший спеціаліст”, 
“Кваліфікований робітник”, а й осередок наукової тво-
рчості та педагогічної ініціативи. Гордість закладу — 
коледжанська родина, яка налічує 175 педагогічних та 
науково-педагогічних працівників. Серед яких є докто-
ри та кандидати наук, викладачі-методисти, старші 
викладачі.   

В успішній, креативній та плідній діяльності 
колективу коледжу значна заслуга директора, Ольги 
Іванівни Щербак — доктора педагогічних наук, доцен-
та, члена-кореспондента НАПН України, Відмінника 
освіти України, яка очолює заклад освіти із 1987 року. 
З метою висвітлення історії нашого закладу освіти, 
його сьогоднішніх здобутків та з нагоди 75-річчя засну-
вання у коледжі було проведено ряд заходів. Це і свят-
кові зустрічі із випускниками, роботодавцями, виставка 
наукових досягнень коледжу, презентація ювілейних 
матеріалів, творчих робіт студентів. “Ми пишаємося 
успіхами колективу, кожним нашим студентом та уч-
нем,” — наголосила у своєму привітанні директор ко-
леджу. 

       З особливою 
гордістю ведучі 
урочистого від-
криття святкувань 
ювілею коледжу, 
В. Г. Данькевич та 
М. М. Колос, зга-
дали наших випу-
скників, які досяг-
ли найвищих схо-
динок професій-
ного зростання. 

Це    Саєнко Олександр Сергійович — міністр Кабінету 
Міністрів України, Мусієнко Таїсія Петрівна — заступ-
ник начальника Управління закладів професійної осві-
ти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти 
Департаменту освіти і науки КМДА, В. П. Петрович — 
директор Державного навчального закладу “Київський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізич-
ною підготовкою”, О. О. Авраменко — директор Дер-
жавного професійно-технічного навчального закладу 
“Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Киє-
ва”, О. І. Михальчук — директор Київського професій-
ного енергетичного ліцею, Гаврилюк Валерій Іванович 
— директор Державного професійно-технічного навча-
льного закладу  “Київське вище професійне училище 
водного транспорту”, Д. В. Гуменюк — директор На-
вчально-наукового центру професійно-технічної освіти 
НАПН України та багато інших.    

Під час свята з нагоди 75-річчя від дня засну-
вання Київського професійно-педагогічного коледжу 
імені Антона Макаренка з вітальним словом від Апара-
ту Верховної Ради України виступила головний консу-
льтант секретаріату комітету з питань науки і освіти 
Апарату Верховної Ради України — Луцька Алла Во-
лодимирівна. Міністр Кабінету Міністрів України, 
керівник відділу реформ Саєнко Олександр Сергійович 
вручив коледжу Почесну грамоту Кабінету Міністрів 
України. За вагомий особистий внесок у забезпечення 
розвитку освіти, багаторічну сумлінну працю та висо-
кий професіоналізм Почесною грамотою Кабінету Мі-
ністрів України була нагороджена викладач                  
Н. О. Чистова та Подякою Кабінету Міністрів України 
— викладач О.В. Щепіло.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На своїй сторінці у соціальній мережі Фейс-
бук Олександр Саєнко написав: «Привітав з нагоди 75-
річчя Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка. Саме тут я здобував перші профе-
сійні знання та навички, відчував перші розчарування й 
перемоги. Дуже радий був бачити колектив, який про-
тягом багатьох років робить, можливо для декого непо-
мітну, але титанічну роботу, даючи цікаві, фахові знан-
ня новим поколінням». 
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Привітати коледж із 75-річчям прибула висока гостя –  
Перший секретар посольства Соціалістичної Республіки В’єтнам 
в Україні пані Ле Тхи Ту Фьонг.  

 
Надійшло привітання від заступника Міністра освіти і 

науки України І.Б. Карандія, яке оголосив Головний спеціаліст 
Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України          
В. Г. Вихор та вітання від генерального директора Департаменту 
професійної освіти МОН України — І. В. Шумік. Нагороди коле-
ктиву вручив заступник директора Інституту модернізації змісту 
освіти МОН України Ю. М. Сафонов. Від Департаменту освіти і 
науки Київської міської державної адміністрації коледж із ювіле-
єм вітав начальник управління закладів професійної освіти, про-
гнозування та розвитку інфраструктури освіти – Бондаренко Олег 
Миколайович разом із директорами закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти м. Києва, випускниками коледжу.  

 
Багато років коледж співпрацює з Національною акаде-

мією педагогічних наук України і приємно було чути вітання від 
президента НАПН України, академіка В. Г. Кременя, яке переда-
ла дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення 
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Н. Г. Нич-
кало. Вона разом із представниками Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інституту професійно-
технічної освіти вручила грамоти НАПН України співробітникам 
коледжу. 

Професор Л. М. Сергеєва, завідувач кафедри професій-
ної  та вищої освіти і права, зачитала привітання від ректора Уні-
верситету менеджменту освіти НАПН України, Кириченка Мико-
ли Олексійовича.  

За творчі здобутки у підготовці майстрів виробничого 
навчання і педагогів професійного навчання, інноваційну діяль-
ність, активну участь в експериментальній роботі, у впроваджені 
результатів наукових досліджень науково-педагогічний колектив 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Ма-
каренка нагороджено Почесною грамотою Національної академії 
педагогічних наук України. Вісім педагогічних працівників коле-
джу було нагороджено Почесними грамотами та Подяками      
НАПН України, 14 співробітників — Подяками Департаменту 
освіти і науки виконавчого органу КМДА, 14 педагогічних пра-
цівників нагороджено Грамотами Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 
України, 28 співробітників нагороджено грамотою коледжу,       
15 співробітників  — подякою коледжу.  

Багато років поспіль у нашому закладі освіти навчалися  
іноземні студенти з Вєтнаму, Афганістану, Куби, Анголи,      
Йємену, Буркіна Фасо, Камбоджі, Марокко, Монголії, Ефіопії та 
інших країн. Нас привітали з ювілеєм колишні студенти із цих 
країн.  

Приємно було бачити на сцені групу колишніх студен-
тів, випускників-іноземців: Фан Тьєн Донг, Чан Май Ань 
(В’єтнам); Аламер Нурулла (Афганістан); Насім Ахмаді 
(Ісламська Республіка Афганістан); Личен Еан, (Королівство 
Камбоджа); Мень Тон Ін, Сун Сінатол, Боу Рата, Чун Сорані, Еап 
Чен Маріан, Теук Фалі (Камбоджа); Уедраого Адам (Буркіна-
Фасо) разом із викладачами-ветеранами, що знаходяться на заслу-
женому відпочинку – Горишняк Тетяна Михайлівна, Попова Іри-
на Анатоліївна, Слезенок Наталія Георгіївна, Фещенко Алла Ми-
хайлівна, Баришевська Ольга Костянтинівна, Дяченко Світлана 
Олександрівна та тих, хто і зараз працює  –  Щепіло Ольга Васи-
лівна, Сергієнко Олександр Сергійович, Шовтюк Олександр Гри-
горович, Оверченко Валентина Іванівна, Щербак Ольга Іванівна. 
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Чільне місце у забезпеченні кадрами займає наступність 
в ступеневій освіті. У 1990 році коледжем спільно із Українською 
інженерно-педагогічною академією був створений перший в 
Україні комплекс «Педагог», що забезпечило підготовку випуск-
ників педагогічного профілю за скороченим терміном навчання. 
Тому особливо приємним було для колективу  вітання  першого 
проректора з науково-педагогічної роботи УІПА Тарасюка Ана-
толія Петровича.  

Вітав наш колектив, директора коледжу Ольгу Іванівну 
Щербак, із ювілеєм завідувач кафедрою загально-технічних дис-
циплін та охорони праці Національного педагогічного універси-
тету імені М.П.Драгоманова – Шевченко Володимир Вікторович. 
Він також вручив нагороду коледжу —  медаль Драгоманова. 

Чудові музичні дарунки від Національного педагогічно-
го університету імені М.П.Драгоманова представляли викладачі 
факультету мистецтв  імені Анатолія Авдієвського – народний 
артист України, професор Олександр Гурець, заслужена артистка 
України Тетяна Пирогова та студенти музичного факультету. 

Від ректора НУБІП Ніколаєнка Станіслава Миколайови-
ча виголосив промову завідувач кафедрою педагогіки Руслан 
Васильович Сопівник. 

Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського на урочистому святкуванні представляв 
заступник директора навчально-наукового інституту педагогіки, 
технології, підготовки фахівців вищої кваліфікації професор Бой-
чук Віталій Миколайович.  

Освітня діяльність коледжу тісно пов’язана з роботою 
методичних об’єднань Ради директорів міста Києва, тому гарною 

приємністю були вітання з ювілеєм від голови Ради директорів 
ВНЗ ІІ-ІІ рівнів акредитації м. Києва Похресника Анатолія Костя-
нтиновича з директорами. 

Успішність та професійна кар’єра наших випускників 
залежить від нашої співпраці із соціальними партнерами – Інсти-
тутом електрозварювання імені Є. О. Патона, обласними навчаль-
но-методичними центрами професійно-технічної освіти, корпора-
цією UZIN (Німеччина), Укрпошта, ТОВ СМП “Україна”, ТОВ 
«Грінвіч», ПАТ Трест, кафедра ЮНЕСКО. Вітання від Президен-
та національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона 
прозвучало з уст  директора Міжгалузевого учбово-атестаційного 
центру Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН 
України, канд. технічних наук Проценка Петра Прокоповича.  

Особливу увагу коледж приділяє співпраці з громадсь-
кими організаціями, насамперед, з Міжнародною Макаренківсь-
кою асоціацією, Всеукраїнською асоціацією навчально-
тренувальних фірм «Централь», засновником якої був коледж, 
Українським аналітичним центром професійної освіти 
«Національна обсерваторія», Всеукраїнською асоціацією праців-
ників професійно-технічної освіти (ВАПП), Асоціацією освіти 
дорослих. Ми вдячні їхнім представникам, які з великою увагою 
віднеслися до події, що відбулася у нашому закладі освіти. Щиро 
вітали коледж з ювілеєм: Віцепрезидент ВАПП – Селіфонтьєв 
Сергій Іванович, виконавчий директор асоціації «Централь» – 
Бондарєв Микола Миколайович.  

Вітання, що надходили у електронному вигляді від пред-
ставників різних організацій занотовано у «Книзі вітань», що 
започаткована з нагоди ювілею. 

Урочисте святкування коледжем свого 75-річчя поряд із 
радістю від привітань поважних гостей, колишніх випускників, 
нагород від влади дало можливість колективу усвідомити своє 
найважливіше завдання, що направлене на формування конкрет-
ної особистості. І ми глибоко переконані, що наступні покоління 
коледжан з честю продовжать славетну історію нашого закладу 
освіти. 

Адміністрація коледжу, директор Ольга Іванівна Щер-
бак, вдячні усім гостям та представникам закладів освіти, органі-
зацій за особисту присутність на святі та привітання.  

 
Микола Колос, Віта Данькевич,  

Валентина Кондратьєва, Марія Лозова  
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Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка 
м.Київ- 135 вул. В. Чорновола, 24 
тел. 236-11-11, 236-97-78  
факс: (044)236-97-65, 236-34-51 
e - mail: college@kppk.com.ua 
web-site: kppk.com.ua                                                                       

     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 
за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
літер. редактор — О. М. Коптюх, техн. редактор —            
М. М. Колос. Комп’ютерний набір і верстка —  
М. М. Колос.  
ТИРАЖ: 25 шт. 
Рекомендована ціна: договірна 

Святкування ювілею продовжилось 25 травня, у тради-
ційний день зустрічі з випускниками минулих років. На свято 
прибуло близько двохсот випускників різних років. Особливо 
приємно було чути вітання від колишнього випускника Олексан-
дра Карпенка, канд. технічних наук, автора багатьох наукових 
праць і громадських соціальних проектів, поета-пісняра, лауреата 
всеукраїнських конкурсів. 

Уже другий рік поспіль для об’єднання всіх випускників 
різних років у велику сім’ю коледжан на урочистих концертах  
виконується гімн коледжу, у якому закладена історія нашого за-
кладу освіти. Цього разу слово для привітання присутніх із ювіле-
єм взяв автор гімну, колишній випускник нашого закладу освіти 
Олександр Хмельовський, який читав свою поезію. На слова його 
віршів  лунали чудові ліричні пісні у виконанні естрадного     
артиста Прийми В'ячеслава.  

Музичними вітаннями приємно вразили випускниця 
коледжу Анастасія Кобизька, керівник вокального гуртка Лілія 
Бахарєва, керівник гуртка військово-патріотичного виховання 
Олександр Баланик. Солодким подарунком для колективу та ди-
ректора коледжу Ольги Іванівні Щербак з нагоди 75-річчя коле-
джу став іменинний торт та пісня “Многая літа”. 

Після концерту випускники згадували роки навчання у 
рідній Альма-Матер, ділилися своїми історіями. Доброю традиці-
єю для колективу є те, що викладачі та випускники нашого закла-
ду приводять на навчання своїх дітей та онуків. Так, випускниця 
Світлана Василівна Чорна закінчила наш коледж (тоді технікум) в 
1972 році за спеціальністю «Технологія обробки металів різан-
ням». Працювала вчителем креслення, а після закінчення Київсь-
кого педагогічного інституту імені М. Горького — вчителем по-
чаткових класів. Її донька, Валентина Борисівна Броннікова, з 

2003 року працює у коледжі викладачем. Внучка Світлани Васи-
лівни — Олена Геннадіївна Денисюк (Броннікова) — теж навча-
лась в коледжі з 2010 по 2013 рік за спеціальністю 
«Правознавство». Вже двадцять років працює у коледжі викладач 
економічних дисциплін Тетяна Георгіївна Пальчевська. Вона 
очолює роботу Модельного навчального центру, працює в при-
ймальній комісії (відповідальний секретар ПК). Її донька, Ганна 
Владиславівна Пальчевська також є нашою випускницею. Вона 
свідомо обрала навчання за спеціальністю «Маркетинг» саме в 
нашому закладі освіти, бо добре знала навчальний заклад вже з 
дитинства. Практичний психолог, Людмила Володимирівна Яко-
венко, працює в коледжі з 1999 року. Можемо порадіти, що її син 
Дмитро цього року теж є випускником спеціальності 
«Маркетинг», а в його планах – закінчити у коледжі бакалаврат. 
Випускниця 2016 року Литвин Ганна зараз працює в Київському 
науково-методичному центрі з охорони, реставрації та викорис-
тання пам’яток історії, культури і заповідних територій провід-
ним фахівцем з правових питань. Ганна згадує, що після закінчен-
ня 9-го класу вступила на навчання за спеціальністю 
«Правознавство». До речі, її мама, Литвин Лариса Василівна,  є 
викладачем коледжу. Цікаву історію розповіла випускниця Юлія 
Бондаренко. “У коледжі навчалася вся наша родина Бондаренків 
– я, чоловік і син. Спочатку навчалася я за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік», згодом — чоловік Анатолій Бондаренко 
за спеціальністю «Комерційна діяльність», а потім здобув ступінь 
бакалавра з маркетингу. Син Максим є випускником спеціальнос-
ті «Комерційна діяльність» 2016 року”. Випускниками нашого 
коледжу в різні роки були: син зав. відділенням “Професійна 
освіта” Бєлоусько Алли Михайлівни, син зав. навчальною части-
ною Ханової Олени Володимирівни, син завідуючої “Економіко-
правового відділення“ Чистової Ніни Олександрівни, донька за-
ступника директора Колоса Миколи Миколайовича. І я пишаюся 
тим, що є випускницею коледжу 2003 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всі випускники – це наша гордість, наші здобутки та 

мрії втілені в життя.  
Випускники! Дякуємо, що ніколи не забуваєте про свою 

Альма-Матер, а особливо у цей ювілейний рік. Усмішок вам, 
любові та гармонії в усьому! Пишаємося вами! 

Оксана Коптюх 


