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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ!

Шановні колеги, прийміть щирі вітання з нагоди
Дня працівника освіти!
Дорогі коледжани, висловлюю щиру подяку за
творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну
майстерність і безкорисливе добро, що повсякчас ви
даруєте своїм студентам. Сьогодні той день, коли не
лише я, а й кожен студент, батько, мати, дякують вам
за те, що даруєте тепло своїх сердець вихованцям.
Зі свого багаторічного досвіду знаю, що життя
кожного з нас невід’ємно пов’язане з коледжем – це
радісні зустрічі з першокурсниками та прощання із
випускниками, які кожного року залишаються не тільки у спогадах на численних світлинах, але й у серці
класних керівників, вихователів, завідувачів відділень,
викладачів.
Низько вклоняюся ветеранам освітянської ниви за
наполегливу працю. Я наголошую, що вам є чим пишатися -- своєю мудрістю та знаннями ви примножували
найкращі традиції нашого навчального закладу. Бажаю
вам ще довгих, світлих і активних років життя, міцного
здоров’я та родинної злагоди. Також вітаю з професійним святом і молоде покоління педагогів. Бажаю вам
великого терпіння та натхнення у повсякденній роботі
із молоддю. Хай багатство і щирість душ зігрівають
усіх ваших вихованців, сила любові захоплює, а краса
чеснот вселяє у них віру в неминучість вічних істин.
Упевнена, що справа, якій ви віддаєте всі свої сили,
знання та енергію, примножить славу рідного коледжу,
а ваші вихованці є і будуть нашою гордістю та гордістю держави! Примножуйте і розвивайте надбання старшого покоління, і з гордістю несіть таке почесне звання --

ПЕДАГОГ
КИЇВСЬКОГО
ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА!
У цьому році Україна святкує тридцятиріччя відновлення незалежності. За цей час свого існування наш
заклад освіти багато разів був відзначений численними
нагородами Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації за значні досягнення педагогів. За своє тридцятилітнє існування ми
постійно крокували в ногу з часом, брали участь у розробці нормативних документів, державних стандартів
освіти, впроваджували нові методи навчання, застосовували новітні технології і практики, вдосконалювали
освітній процес, використовуючи зарубіжний досвід,
знаходили креативні підходи в спілкуванні з учнями та
студентами.
Здобутки, якими ми пишаємося:
1990 рік — отримали першими в Україні статус
коледжу – закладу нового типу; здійснювали підготовку фахівців для зарубіжних країн;
1991 рік — започатковано психолого-педагогічну
підготовку для працюючих викладачів і майстрів виробничого навчання;
1992 рік — розпочато експериментальну роботу з
розробки моделі підготовки педагога нового типу;
1993
рік
—
відкрито
спеціальність
«Бухгалтерський облік»;
1994 рік— спеціальність «Професійне навчання»
віднесена до напряму «Педагогіка» галузі знань
«Освіта»; розпочато співпрацю з ВІВВ (ФРН), Академією економіки (м. Лейпциг, ФРН) в рамках проекту
«Трансформ творення модельних центрів з підготовки
фахівців підприємницької діяльності» (ФРН);
1995 рік — створено Модельний центр з навчально-тренувальною фірмою в рамках спільного українсько-німецького проекту «Трансформ»; відкрито спеціальність «Комерційна діяльність», робітничі професії
«Верстатник
широкого
профілю»,
«Електрогазозварник»; розпочато співпрацю з Хейлудзянським інститутом економіки і транспорту
(Китай); започатковано стажування викладачів в навчально-тренувальних фірмах Німеччини;
1996
рік
—
відкрито
спеціальність
«Правознавство»;
1997 рік — відкрито робітничі професії
«Закрійник», «Кравець»;
1998 рік — введено до Класифікатора професій
нової спеціальності «Комерсант»; створено науководослідну лабораторію Інституту педагогіки і психології
професійної освіти НАПН України з проблем підготовки педагога професійного навчання;
1999 рік — коледж перейменовано в Київський
професійно-педагогічний коледж (наказ Міністерства
освіти України від 31 серпня 1999 року № 311); коледжу присвоєно ім’я Антона Макаренка (Постанова
Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року
№ 1689);
2000 рік — створено юридичну клініку за підтримки фонду «Відродження»; відкрито спеціальність
«Професійне навчання. Технологія харчування»; робітнича професія «Секретар керівника»; співпраця з Вашингтонським Університетом (США) в рамках проекту
«Університети побратими Україна США: Американські студії»;
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Вітання від
Голови трудового колективу.
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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ!
2001 рік — до Державного класифікатора професій ДК 00395 введено нову професію «Педагог професійного навчання» ( за
ініціативою коледжу); внесено зміни до нормативнозаконодавчих документів; розпочато випуск першого збірника
наукових праць «Педагог професійної школи»; організовано і
проведено Міжнародну ярмарку навчально-тренувальних фірм;
співпраця з Вашингтонським Університетом (США) в рамках
проекту «Університети побратими Україна США: Американські
студії»; відкрито спеціальність «Професійне навчання. Поштовий
та телеграфний зв'язок», «Маркетинг»; робітничу професію
«Зварник, рихтувальних кузовів»; «Агент з організації туризму»;
«Оператор ЕОМ»;
2002 рік — відкрито спеціальність «Трудове навчання» та
робітничу професію «Соціальний робітник»; розроблено модульну програму «Організатор малого бізнесу»; співпраця з Культурконтакт (Австрія) в рамках Українсько Австрійського проекту
співпраці для поліпшення якості освіти в галузі туризму; участь в
Українсько-Датських проектах «Нові підходи у навчанні» та
«Розробка навчальних програм для менеджерів середньої ланки в
Україні»;
2003 рік — організовано і проведено Міжнародну ярмарку
навчально-тренувальних
фірм;
відкрито
спеціальність
«Професійне навчання. Інформатика та комп’ютерна техніка»;
2004 рік — створено ресурсний центр «Американські студії»
з відповідним оснащенням; розроблено та впроваджено навчальну програму «Основи підприємницького успіху»;
2005 рік — створено координаційну групу для забезпечення
навчання викладачів і студентів за програмою «Intel@Навчання
для майбутнього»; розпочато навчання за програмою викладачів
та студентів коледжу та інших закладів;
2006 рік — відкрито робітничу професію «Кухар. Офіціант»,
«Перукар-модельєр»; організовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти України;
2007 рік — відкрито робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору»; участь в Міжнародному україно-австрійському
проекті з підготовки мультиплікаторів у сфері обслуговування;
2008 рік — на базі коледжу створено пункт для проведення
ЗНО;
2009 рік — участь в Міжнародному україно-австрійському
проекті з підготовки мультиплікаторів у сфері обслуговування;
2010 рік — відкрито робітничу професію «Адміністратор» ;
брали участь в Міжнародному проекті «Введення практичного
навчання за професією «Укладальник підлогових покриттів» в
Україні та Республіці Білорусь» за ініціативою європейської компанії UZIN (ФРН);
2011 рік — стажування викладачів та майстрів виробничого
навчання по технологіях укладання підлогових покриттів за участі європейської компанії UZIN;
2012 рік — відкрито робітничу професію «Укладальник підлогових покриттів»; розпочато співпрацю з Саскачеванською
Політехнікою (Канада) в рамках Українсько-Канадського проекту
«Навички для працевлаштування»;
2013 рік — стажування викладачів
в рамках україноканадського проекту «Навчання для працевлаштування»; викладачі та студенти навчалися за дистанційним курсом
«Адміністратор» за підтримки компанії Майкрософт України;
2014 рік — на базі коледжу створено Центр педагогічної
майстерності академіка Івана Зазюна; розроблено та затверджено
в установленому порядку Державний стандарт професійнотехнічної освіти з професії «Укладальник підлогових покриттів» (наказ Міністерства освіти і науки від 01 грудня 2014 р.
№1412);
2015 рік — відкрито спеціальності: «Професійна освіта. Комп'ютерні технології», «Професійна освіта. Будівництво»,
«Професійна освіта. Зварювання», «Професійна освіта. Харчові
технології», «Професійна освіта. Транспорт»;

2016 рік — участь викладачів коледжу у розробці Державного Стандарту галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого бакалаврського рівня вищої освіти;
2017 рік — відкрито робітничу професію «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;
2019 рік — затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого бакалаврського рівня вищої освіти; участь викладачів коледжу у
розробці професійних стандартів «Майстер виробничого навчання», «Педагог професійного навчання», «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; участь у розробці Методичних рекомендацій щодо оформлення установчих документів
закладів фахової передвищої освіти; відзначили 75-річчя заснування закладу освіти;
2020 рік — коледж перейменовано на Київський професійнопедагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка (наказ
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2020 р. №285); розпочато навчання за освітньо-професійним ступенем «Фаховий
молодший бакалавр»; затверджено професійний стандарт
«Майстер виробничого навчання» (наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України 20 червня
2020 року №1181); затверджено професійний стандарт «Педагог
професійного навчання» (наказ Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України 20 червня 2020 року
№1182); затверджено професійний стандарт «Методист закладу
професійної (професійно-технічної освіти)» (наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
20 червня 2020 року №1183); участь у розробці проекту Умов
прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році; участь у роботі науково-методичної комісії із загальної, професійної
освіти та спорту, підкомісії 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями); впроваджено дистанційні форми навчання;
2021 рік — участь у робочій групі з розробки документального та інформаційного забезпечення акредитації освітньопрофесійних програм у сферах фахової передвищої освіти; участь у розробці освітнього стандарту 015 «Професійна освіта (за
спеціалізаціями); використано дистанційні форми навчання під
час освітнього процесу.

Ми і сьогодні готові прийняти нові виклики і не відступати
перед випробуваннями часу.
Шановні коледжани! Низький уклін вам за натхненну і самовіддану працю.
З повагою Ольга ЩЕРБАК
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ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ЗНАНЬ
Першого вересня 2021 року відбулися урочисті збори з нагоди Дня знань та посвячення першокурсників у студенти коледжу.
У цьому році до нашого навчального закладу освіти вступило 275
здобувачів освіти. На урочистій лінійці з нагоди Дня знань та
посвячення у студенти їх привітали директор Ольга Щербак, заступник директора Валентина Кондратьєва.

но зазначив: «Україна дихає свободою. Це її кисень»!
Боротьба за незалежність України триває й нині. Це боротьба не лише за людей і територію, а й за право бути собою, самим
вирішувати, як жити і яке майбутнє обирати. Головне, нам, українцям, потрібно навчитися жити без страху і зневіри. Адже, як
писала геніальна Ліна Костенко:
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за нашу вільну,
незалежну Україну. Вічна їм слава. Слава Україні!
З нагоди Дня знань Лауреат премії імені Антона Макаренка
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, студентка спеціальності «Право», Білик Марина (група
67Ю4/9) та студент спеціальності «Професійна освіта. Транспорт», Токарчук Олександр (група 23А2) поклали квіти до бюста
Антона Семеновича Макаренка та вручили першокурсникам символічний студентський квиток.

Із вітальним словом та із доповіддю з нагоди тридцятиліття
Української Незалежності виступила викладач історії України,
кандидат педагогічних наук, Віта Данькевич:
— Незалежній Україні вже 30 років. Але насправді значно,
значно більше. Наша країна не постала «нізвідки». Її історія –
глибинна. Ми пам’ятаємо про зародження державності у часи
Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого Князівства Литовського, Козацької держави. Пам’ятаємо про боротьбу І. Мазепи за Україну, пам’ятаємо про незалежність 1917-1921
років, без якої не було б сьогоднішньої України, про боротьбу
українських повстанців, дисидентів і політв’язнів за часів СРСР.
Та, на превеликий жаль, усі попередні спроби Української
державності були короткотривалими і закінчувалися поразками.
Саме перед нашим поколінням постало завдання розірвати це
фатальне історичне коло. Зробити так, щоб українську незалежність, як раніше, ніколи не вимірювали місяцями чи декількома
роками. І потім довгими десятиліттями бездержавності не оплакували її втрату. Не аналізували причин чергової поразки. А щоби
пишалися перемогами і гордилися успіхами.
Звісно, є велика спокуса оголосити новітню історію України
періодом втрачених можливостей. На фоні країн Балтії або Польщі ми й справді виглядаємо не найбільш старанними учнями.
Однак, у порівнянні з колишніми сусідами пострадянського простору, особливо північними, Україна контрастно виділяється. Ми
відстояли демократію і зберегли найбільшу нашу цінність – свободу. Сучасний український філософ Мирослав Маринович влучЗавідувачі відділень:
Алла Бєлоусько, Ніна Чистова,
Володимир Іванчук представили присутнім кураторів груп
нового набору. Ними стали:
Віта Данькевич, Ганна Шусть,
Вікторія Шевчук, Олена Коваленко, Оксана Котирло, Костянтин Бойко, Іван Дячишин,
Мар’яна Павловська, Юлія
Кононенко.
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ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ЗНАНЬ
Викладачі Олександр Баланик, Марія Лозова та учасники
художньої самодіяльності Шевченко Юлія, Толочин Максим
привітали здобувачів освіти нового набору художніми номерами. Родзинкою свята стала пісня про дитинство. Першокурсники
та всі присутні щирими оплесками вітали її виконавицю -- Діану
Баланик. На завершення свята прозвучав гімн коледжу у виконанні усіх викладачів.

Дирекція коледжу, педагогічні працівники, студенти старших курсів, учасники художньої самодіяльності вітають здобувачів освіти нового набору із початком нового навчального року!
Валентина КОНДРАТЬЄВА,
Віта ДАНЬКЕВИЧ

ВІТАННЯ ВІД ГОЛОВИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Висловлюю вам подяку, низький уклін за такий дружний,
турботливий колектив. Я вдячний за вашу чуйність, довіру і
тепло. Хочеться в цей день побажати вам мудрості, душевних
сил, сталевих нервів! Нехай заняття проходять організовано,
активно, цікаво. Наполегливо йдіть до своєї мети, обов’язково її
досягайте!
Спасибі кожному члену трудового колективу, за те, що ви
виховуєте і турбуєтесь про кожного нашого студента. День вчителя – це традиційне і дуже добре свято, яке об’єднує не тільки
професійне співтовариство, а й усіх, хто так чи інакше причетний до освітнього процесу: студентів, їх батьків та педагогів.
Вчитель — це не просто професія, це покликання, яке наповнене глибоким духовним змістом і щодня вимагає від нас безмежної відданості справі, повної віддачі сил, відповідальності,
любові до дітей, доброти, мудрості і терпіння. Робота вчителя не
обмежується викладанням тих чи інших дисциплін. Від особистого прикладу вчителя, його кваліфікації, широкого кругозору,
вміння знайти підхід до кожного вихованця залежить майбутнє
підростаючого покоління, а значить — майбутнє країни.
У цей знаменний і урочистий день від щирого серця бажаю
всім колегам-викладачам, всім-всім співробітникам коледжу
радості від власної праці, активних, творчих, розумних студентів, цікавих проєктів і подальших успіхів на такій благородній
ниві. Бажаю Вам щасливого і довгого життя, любові від рідних
і близьких, здоров’я і всіх благ! Нехай Ваша доброта і відданість улюбленій справі будуть достойно винагороджені держаШановні працівники педагогічної ниви, дорогі колеги, вою.
З глибокою повагою
сердечно вітаю вас з нашим професійним святом – Всесвітнім
Голова трудового колективу Роман ЯНКОВСЬКИЙ
Днем учителя.
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 РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:
гол. редактор — М. С. Лозова,
техн. редактор — М. М. Колос.
Комп’ютерний набір і верстка — М. М. Колос.
ТИРАЖ: 25 шт.
Рекомендована ціна: договірна

