Аналіз роботи педколективу
Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка
у 2018/2019 навчальному році
У 2018/2019 навчальному році коледж діяв згідно наданих Міністерством освіти і
науки України ліцензій на провадження освітньої діяльності на певних рівнях та ступенях
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проводив інноваційну та методичну
діяльність, забезпечував організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої,
професійної (професійно-технічної освіти) у відповідності до галузевих стандартів освіти,
здійснював підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання закладів
освіти України.
Робота педагогічного колективу коледжу була спрямована на забезпечення
фундаментальної, наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають
визначати темпи і рівень науково-технічного прогресу, формування інтелектуального
потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.
З метою забезпечення якості освіти, підготовки конкурентноспроможних фахівців,
самореалізації особистості з урахуванням покликань, інтересів і здібностей, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих кадрах у 2018/2019
навчальному році коледж визначив наступні найважливіші завдання:
- задоволення потреб у здобутті освіти на рівні державних стандартів;
- різнобічний розвиток індивідуальності студента на основі вивчення і
врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
- формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової,
екологічної, духовної, моральної культури;
- розвиток творчих здібностей, здатності до самостійного отримання та
застосування знань;
- виявлення талановитої студентської молоді;
- підтримка обдарованої молоді;
- створення умов для навчання студентів з особливими потребами;
- створення умов для професійного самовизначення;
- особистісно-орієнтований підхід;
- оновлення освітнього процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
- інформатизація та комп'ютеризація освітнього процесу;
- переорієнтація освітнього процесу на принципах співробітництва і
співтворчості студента і педагога.
- підвищення ефективності організації освітнього процесу;
- розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної
діяльності студентів у позааудиторний час (олімпіади, конкурси, тижні
дисциплін тощо);
- вдосконалення змісту освіти, навчальних програм, технологій, методик тощо;
- вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду;
- проведення моніторингу якості та ефективної діяльності педагогічних
працівників;
- вдосконалення педагогічної майстерності викладачів;
- забезпечення розвитку наукової та інноваційної діяльності педагогічного
персоналу та закладу освіти;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
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- забезпечення удосконалення матеріально-технічної бази для організації
освітнього процесу;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, учнів робітничих професій та
оприлюднення результатів таких оцінювань.
2018/2019 навчальний рік був ознаменований ювілеєм – 75-ою річницею заснування
закладу освіти. В рамках програми заходів щодо відзначення 75-річчя коледжу були
проведені: святкові зустрічі із випускниками, роботодавцями (Кондратьєва В.П.,
Загляда Т.О., Колос М.М., Александрова Т.І.); виставка наукових досягнень коледжу в
Центрі педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна (Гомеля Н.С.); презентація
ювілейних матеріалів, творчих робіт; студентський флешмоб «Нашій Альма-Матер –
75 років» (Яковенко Л.В., Мар'єнко Т.М.); презентація спецвипуску газети «Коледжани»
(Кондратьєва В.П., Колос М.М., Лозова М.С.). Проведенню заходів передувала велика
підготовча робота яка включала ремонт приміщень (Колос М.М., Андрієвська Л.П.),
виготовлення рекламної поліграфічної продукції (Пальчевська Т.Г., Колос М.М.),
створення фотозони, презентації та сценарію проведення свята (Данькевич В.Г.,
Кондратьєва В.П., Чернова Л.Ю., Горбенко А.А., Колос М.М.), запрошення гостей свята
(Загляда Т.О., Кондратьєва В.П., Александрова Т.І., Колос М.М.) Під час урочистостей
відбулось вітання та нагородження членів колективу коледжу.
За вагомий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, підготовку
кваліфікованих фахівців та високий професіоналізм колектив Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка нагороджено Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України.
Почесною грамотою Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної
освіти за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток
професійної освіти України, науково-педагогічну діяльність, активну громадську роботу
щодо відстоювання прав та з нагоди 75-річчя заснування закладу освіти нагороджена
директор коледжу Ольга Іванівна Щербак.
Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України нагороджено
науково-педагогічний колектив Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка за творчі здобутки у підготовці майстрів виробничого навчання і
педагогів професійного навчання, інноваційну діяльність, активну участь в
експериментальній роботі, у впроваджені результатів наукових досліджень.
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у
забезпечення розвитку освіти, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
нагороджена Ніна Олександрівна Чистова, подякою Кабінету Міністрів України –
Ольга Василівна Щепіло.
Національною академією педагогічних наук України було нагороджено Почесною
грамотою НАПН України за високу майстерність у педагогічній діяльності, проведення
наукових досліджень з професійної педагогіки, впровадження інноваційних технологій,
наукових розробок наукових установ НАПН України 3 педпрацівника; грамотою НАПН
України за багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН України та вагомий
внесок у проведення спільних науково-практичних конференцій 3 педпрацівника;
Подякою НАПН України за багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН
України, впровадження інноваційних технологій навчання та практико-орієнтоване
спрямування освітнього процесу нагороджено 2 педпрацівника (Додаток 14).
Подякою Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА за багаторічну
сумлінну працю, високу майстерність у професійній діяльності, впровадження
інноваційних технологій та з нагоди 75-річчя від дня заснування закладу освіти
нагороджено 14 співробітників коледжу (Додаток 15).
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Грамотою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України за співпрацю з Інститутом модернізації змісту освіти
щодо розроблення освітніх стандартів, активну участь у забезпеченні якості освіти у
коледжах України нагороджено 14 педагогічних працівників (Додаток 16).
З нагоди 75-річчя від дня заснування закладу освіти за багаторічну сумлінну працю,
високу майстерність у професійній діяльності та вагомий внесок у розвиток матеріальнотехнічної бази коледжу грамотою коледжу нагороджено 28 співробітників; подякою
коледжу – 15 співробітників (Додаток 17).
1. Забезпечення дотримання законодавчих норм щодо здійснення освітньої
діяльності, формування обсягів підготовки фахівців, ступеневості навчання,
соціального партнерства, багатопрофільності і багатофункціональності коледжу
У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив коледжу спрямовував свою
діяльність на виконання законодавчих та нормативних документів, зокрема законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указів Президента
України від 20.03.2008 року №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні», від 25.09.2008 року №857 «Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в
Україні», наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України, спрямованих на
подальший розвиток освітньої галузі, визначення заходів щодо забезпечення якості освіти,
створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підготовку
висококваліфікованих фахівців, запровадження нових підходів до рівня знань, навичок,
особистісних і професійних компетенцій випускників, здатних ефективно працювати та
підвищувати свій рівень впродовж життя.
Усі нормативно-правові документи, що регламентують освітній та навчальновиробничий процес доводяться до відома педагогічного та студентського колективів на
засіданнях Педагогічної ради, Методичної ради, засіданнях циклових комісій, студентських
зборах, зустрічах із студентським активом.
У 2018/2019 н. р. коледж здійснював підготовку фахівців за освітнім ступенем
«Бакалавр», освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Кваліфікований
робітник» згідно наданих ліцензій.
У поточному навчальному році коледж здійснював підготовку педагогічних працівників
для закладів освіти і фахівців для відповідних галузей економіки України за галузями знань:
 01 Освіта/Педагогіка;
 07 Управління та адміністрування;
 08 Право.
Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за спеціальностями: 015 Професійна
освіта (за спеціалізаціями), 075 Маркетинг, 081 Право.
Коледж пройшов акредитацію освітньо-професійної програми за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та визнаний
акредитованим відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 року,
протокол №136 та наказу МОН України від 12.06.2019 року №821.
Підготовка фахівців за спеціальностями здійснюється у відповідності до галузевих
стандартів вищої освіти та їх складових: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньопрофесійних програм і засобів діагностики.
Згідно ліцензії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) коледж надає повну загальну
середню освіту студентам, учням, що навчаються на основі базової загальної середньої
освіти.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до ліцензії за
професіями, що відповідають Державному класифікатору професій.
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Коледж має ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників для підприємств
громадського харчування, сфери обслуговування та галузей економіки з 9 професій, з яких
4 інтегровані.
На виконання одного із найактуальніших для вищої освіти завдань, визначених
Міністерством освіти і науки України щодо забезпечення рівного і справедливого доступу
громадян до якісної освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості, прозорості у
проведенні вступної кампанії, приймальною комісією коледжу у 2018 році була
продовжена робота, спрямована на реалізацію програми вступу до ВНЗ на базі повної
загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань
абітурієнтів.
Формування якісного контингенту студентів є одним з головних питань діяльності
закладу освіти. У 2018 році проведення вступної кампанії коледжу було спрямовано на
забезпечення безумовного дотримання вимог діючого законодавства у сфері вищої та
професійної (професійно-технічної) освіти, Умов прийому до вищих закладів освіти на
2018 рік, Положення про приймальну комісію вищого закладу освіти, власних Правил
прийому до коледжу; на забезпечення прозорості і демократичності на всіх її етапах:
прийому документів, проведення вступних випробувань та конкурсного зарахування
студентів.
Вступна кампанія у 2018 році проводилася через ЄДЕБО. Персональні дані
вступників вводилися в базу, на основі яких пізніше формувалися рейтингові списки
вступників та накази на зарахування, здійснювалася підготовка даних на замовлення
студентських квитків. Автоматично формувався Журнал реєстрації осіб, які вступають до
закладу освіти (форма №Н-1.02), зведені дані про результати прийому, інформація про
результати прийому за спеціальностями, виконання регіонального замовлення.
Адміністратор та Користувач ЄДЕБО забезпечують стійку працездатність елементів
в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт і засобів захисту, при обробці персональних даних;
забезпечують підтримку підсистем управління доступу, реєстрації та обліку
інформаційних ресурсів; контролюють цілісність програмно-апаратного середовища;
контролюють доступність і конфіденційність інформації, що зберігається, обробляється і
передається по каналах зв’язку інформації з застосуванням захищеного з’єднання.
Для забезпечення виконання плану прийому до коледжу проводилась
цілеспрямована профорієнтаційна робота, в основу якої покладені комплексні заходи
колективу, які розглядались на засіданнях Педагогічної ради. Проте, доведений план
регіонального замовлення на підготовку фахівців не було виконано в повному обсязі.
Профорієнтаційна робота включала в себе: закріплення викладачів, майстрів
виробничого навчання за професійними (професійно-технічними) закладами освіти і
школами м. Києва; залучення до профорієнтаційної роботи студентів денної та заочної
форм навчання під час проходження ними педагогічної практики, проведення Днів
відкритих дверей у коледжі. У поточному навчальному році коледж також брав участь у
загальноміських профорієнтаційних заходах.
Однією з форм забезпечення якісного набору студентів до вступу до коледжу є
співпраця з обласними управліннями освіти і науки з укладанням угод про підготовку
фахівців з числа випускників професійних (професійно-технічних) навчальних закладів
України. Продовжено роботу щодо укладання двосторонніх договорів про надання
освітніх послуг з підприємствами м. Києва – замовниками робітничих кадрів та фахівців,
професійними (професійно-технічними) закладами освіти м. Києва – замовниками
майстрів виробничого навчання та педагогів професійного навчання.
Вцілому робота педагогічного колективу з питань формування контингенту
студентів потребує покращення проведення профорієнтаційної роботи. Сьогодні
демографічні тенденції, пов’язані із скороченням абітурієнтів та зростаюча конкуренція на
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освітянському просторі вказують на необхідність подальшого вдосконалення структури та
змісту підготовки фахівців, приведення її у відповідність до потреб ринку праці. Поряд з
цим необхідно знаходити нові форми профорієнтаційної роботи, активізувати рекламну
кампанію з метою забезпечення конкурсного відбору при прийомі та формування якісного
контингенту студентів.
Важливу рекламну роль відіграє і сайт коледжу (kppk.com.ua), що постійно
оновлюється з метою забезпечення інформації про коледж в мережі Інтернет і надання
інформації про діючі послуги закладу освіти для школярів, абітурієнтів, студентів
коледжу, батьків абітурієнтів і студентів коледжу, випускників коледжу, викладачів
коледжу, органам влади, службі зайнятості, соціальним партнерам, засобам масової
інформації.
Відповідно до Протоколу доручень Управління професійної освіти Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської адміністрації), в травні 2018 р. було створено сторінку закладу освіти в соціальній
мережі Фейсбук, до якої активно підключилися педагогічні працівники, студенти, учні,
випускники коледжу та роботодавці, що дає можливість висвітлювати всі події з життя
коледжу.
У коледжі приділяється постійна увага інтегративним процесам у системі вищої
освіти, реалізації ідеї її безперервності і наступності.
Ступенева система підготовки фахівців задовольняє можливості особистості в
здобутті певного освітнього ступеня та (або) освітньо-кваліфікаційного рівня за бажаною
спеціальністю відповідно до її здібностей і забезпечує її мобільність на ринку праці. У цій
площині педагогічний колектив коледжу продовжує роботу щодо забезпечення
неперервної багатоступеневої освіти при підготовці фахівців різних освітніх ступенів та
освітньо-кваліфікаційних рівнів із закладами освіти на рівні угод про співробітництво.
Так, у системі ступеневої освіти випускники коледжу 2018 року продовжують
подальше навчання на більш високому освітньому ступені або освітньо-кваліфікаційному
рівні – на денній та заочній формах навчання, в т.ч.:
 у Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
– 6 осіб;
 у Київському національному університеті біоресурсів та природокористування –
20 осіб;
 у Київському національному університеті будівництва і архітектури – 1 особа;
 в Академії праці і соціальних відносин туризму – 4 особи;
 в Академії адвокатури України – 1 особа;
 у Національному авіаційному університеті – 3 особи;
 у Національному економічному університеті імені В. Гетьмана – 2 особи;
 у Київському національному університеті харчових технологій – 1 особа;
 у Національній академії внутрішніх справ – 2 особи;
 у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім.
І.Сікорського» – 5 осіб;
 в Університеті менеджменту освіти – 1 особа;
 у Переяслав-Хмельницькому Державному педагогічному університеті імені
Г.Сковороди – 1 особа.
Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає на
формування спрямованості особистості, а також сприяє розвитку мотивації навчання
впродовж усього життя.
Ступеневе навчання відіграє важливу роль і у формуванні контингенту коледжу.
Так, у 2018/2019 навчальному році 165 випускників коледжу 2018 року продовжили
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навчання за різними спеціальностями у Київському професійно-педагогічному коледжі
імені Антона Макаренка:
за освітнім ступенем «Бакалавр»:
– «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 50 осіб за денною формою навчання
та 24 особи за заочною формою навчання;
– «Право» – 22 особи за денною формою навчання та 13 осіб за заочною формою
навчання;
– «Маркетинг» – 10 осіб за денною формою навчання та 11 осіб за заочною
формою навчання;
за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст»: випускники І ступеню
коледжу – за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 15 осіб за денною
та 5 осіб за заочною формами навчання.
за спеціальністю «Маркетинг» – 5 осіб за денною формою навчання та 10 осіб за
заочною формою навчання.
За спеціальністю «Професійна освіта (спеціалізаціями)» в коледжі продовжують
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст» також випускники
професійних (професійно-технічних) закладів освіти України згідно укладених
довгострокових договорів коледжу і обласних управлінь освіти і науки, коледжу і
професійних (професійно-технічних) закладів освіти.
В цілому по коледжу спостерігається падіння кількості вступників з усіх
спеціальностей.
У звітньому періоді під керівництвом голови циклової комісії психологопедагогічних дисциплін Гомелі Н.С. коледж продовжив роботу з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів освіти та установ. Курси підвищення кваліфікації у
2018/2019 навчальному році здійснювались викладачами кафедри педагогіки і психології
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, а саме:
Щербак О.І., Бєлоусько А.М., Гомельою Н.С., Кондратьєвою В.П., Ковальчук Е.М.,
Мар'єнко Т.М., Хановою О.В., Яковенко Л.В.
Діяльність курсів відбувалась на базі наступних підприємств: ТОВ «Добротвір»
(м.Буча) – 8 осіб, ТОВ «ВЕНБЕСТ» за участі ТОВ «ТРОЯ» - 26 осіб, індивідуальне
навчання пройшли Бунін Борис Борисович, Ходирев Костянтин Володимирович, Ісаченко
Андрій Михайлович, Біланова Єлизавета Вікторівна, Тітота Світлана Сергіївна.
Вцілому за 2018/2019 навчальний рік за участі викладачів коледжу здійснено
підвищення кваліфікації 39 осіб.
За звітній період коледж своєчасно готував та подавав до Міністерства освіти і
науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА); Головного управління статистики у м. Києві Держстата
України статистичні форми: «До аналізу діяльності», форма 2-ЗНК «Звіт навчального
закладу на початок 2018/2019 навчального року», Інформаційна картка, звіт «Про
продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускників 9-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів» тощо.
2. Організація освітнього процесу
Організація освітнього процесу у коледжі у 2018/2019 навчальному році
здійснювалась відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському
професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка.
Організація навчально-виробничої діяльності у структурному підрозділі підготовки
робітничих кадрів здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчально6

виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006р.
Відповідно до цих положень оновлені плани роботи відділень, що ґрунтуються на
системі організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на
реалізацію змісту і завдань вищої, професійної (професійно-технічної) освіти та
загальноосвітньої підготовки відповідно до державних стандартів.
З метою забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року у коледжі
був розроблений план заходів щодо належної підготовки навчального закладу до нового
навчального року. План заходів щодо організованої підготовки коледжу до 2018/2019 н.р.
включав: забезпечення виконання обсягів державного замовлення прийому студентів та
учнів до коледжу; розробку і затвердження плануючої документації, наказів щодо
організації освітнього процесу у 2018/2019 н.р.; огляд навчально-методичної документації;
підготовку навчального корпусу, кабінетів, лабораторій, бібліотеки, гуртожитку до
навчального року; складання розкладу навчальних занять, педагогічного навантаження
викладачів; організацію своєчасного проходження педпрацівниками коледжу медичного
огляду тощо. З метою поліпшення стану безпеки учасників освітнього процесу у коледжі
були проведені додаткові заходи.
У 2018/2019 н.р. у коледжі здійснювалась постійна перевірка санітарного стану,
відповідності оснащення кабінетів та наявності паспортів кабінетів лабораторій та
майстерень, виконання вимог чинних нормативно-правових документів щодо забезпечення
безпечних і нешкідливих умов у навчальних приміщеннях. Протягом року підтримувався
належний санітарний стан кабінетів, проводився необхідний ремонт обладнання.
З метою дотримання інструкцій з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної
безпеки всі кабінети, лабораторії та майстерні укомплектовані відповідними інструкціями.
Викладачі проводять інструктажі щодо виконання вищезазначених правил.
Викладачами оновлювалися стенди, наочні посібники, працівниками бібліотеки каталоги фахової літератури, періодичні видання відповідного профілю, які
використовуються студентами для написання творчих робіт.
На виконання наказу МОН України від 12.06.2014 р. № 711 «Про затвердження
форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах
І-ІV рівнів
акредитації» з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і
вдосконалення документообігу у навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році
використовувались рекомендовані форми документів з підготовки кадрів.
Діяльність коледжу регламентується Статутом коледжу, планами роботи коледжу
на рік, правилами внутрішнього трудового розпорядку, розкладом занять, планами роботи
підрозділів, наказами директора та рішеннями Педагогічної ради.
У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив коледжу здійснював
підготовку фахівців за скоригованими навчальними планами, програмами та графіком
освітнього процесу, затверджених в установленому порядку.
Розклад занять розробляється відповідно до затверджених робочих навчальних
планів з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних норм завідуючою навчальнометодичним кабінетом та затверджується директором.
Основними плануючими документами навчального процесу є навчальні плани і
програми. Навчальні плани і програми виконуються в повному обсязі. Зміст підготовки
фахівців, що викладений у програмах навчальних дисциплін, постійно оновлюється з
урахуванням впровадження та використання нової нормативної документації,
застосуванням прикладних комп’ютерних програм, віртуальних практичних робіт.
Освітній процес у 2018/2019 н.р. відбувався за денною та заочною формами
навчання.
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Підготовка фахівців у 2018/2019 навчальному році характеризується даними,
наведеними у додатках 1,2,3,4 та звітами голів Екзаменаційних комісій.
З аналізу таблиці 1 за підсумками 2018/2019 н.р. слід відзначити достатньо високу
успішність студентів спеціальностей: 081 Право – ОКР молодший спеціаліст, освітній
ступінь бакалавр, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – освітній ступінь бакалавр
денної форми навчання та учнів робітничих професій (Додаток 1).
За навчальний рік з денної та заочної форм навчання відраховано 50 учнів і
студентів, що складає 5,1% (проти 5,6% у 2017/2018 н.р.) від загального контингенту учнів
і студентів коледжу денної і заочної форм навчання (проти 55 у 2017/2018 н.р.), в тому
числі по відділеннях:
Професійно-педагогічне відділення:
 22 студенти – зав. відділенням Іванчук В.М.;
 15 студентів – зав. відділенням Бєлоусько А.М. (бакалаврат);
Економіко-правове відділення:
 4 студенти – зав. відділенням Чистова Н.О.;
Структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів:
 9 учнів – заступник директора з НВР Янковський Р.Л.;
Усього – 50 осіб, з них:
 за академічну неуспішність – 10 осіб,
 за власним бажанням – 24 особи,
в тому числі тих, хто навчався за рахунок бюджетних коштів – 25 осіб.
Кількість відрахованих студентів з денної форми навчання становить – 24 особи
(проти 44 у 2017/2018 н.р.) та 26 студентів – із заочної форми навчання.
Розроблений у 2018 р. план заходів щодо збереження контингенту студентів був
обговорений на зборах класних керівників, засіданнях Методичної ради, циклових комісій.
Аналіз відрахувань свідчить про недостатню загальноосвітню і професійну (професійнотехнічну) підготовку вступників. Проте, слід посилити роботу завідуючих відділень,
класних керівників і викладачів коледжу по збереженню контингенту студентів.
Результати випуску фахівців характеризуються даними, приведеними у Додатку 2.
Високу оцінку державної атестації отримали випускники коледжу (звіти голів
Екзаменаційних комісій додаються).
За результатами державної атестації та захисту дипломних робіт рівень успішності з
усіх галузей знань, спеціальностей та професій складає 100%, найвища середня якість
державної атестації студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 015
Професійна освіта (за спеціалізаціями) - 100% (освітній ступінь бакалавр) і спеціальності
081 Право – 98% (ОКР – молодший спеціаліст) (Додаток 3).
На виконання статті 12 Закону України «Про освіту», статті 12 та 34 Закону України
«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018
року №1369 «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації,
наказу Міністерства освіти і науки України від 05.01.2019 року №59 «Про проведення в
2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну
середню освіту», наказу МОН України від 22 серпня 2018 року №931 «Деякі питання
проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти», підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України
«Про загальну середню освіту» у 2018/2019 н.р. державна підсумкова атестація студентів,
учнів коледжу, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти проведена в
навчальних групах з предметів згідно навчальних планів, графіка освітнього процесу та
наказу від 12.12.2018 р. №244-д «Про державну підсумкову атестацію».
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Державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) пройшли 80 студентів та 62 учня коледжу в пунктах
проведення ЗНО – середніх школах м. Києва. Учні робітничих професій здали ЗНО з
такими результатами: високий рівень (10-12 б.) – 0, достатній рівень (7-9 б.) – 10 осіб,
середній рівень (4-6 б.) – 43 осіб, початковий рівень (1,2,3 б.) – 9 осіб. Студенти
спеціальностей «Право», «Маркетинг» здали ЗНО з української мови з такими
результатами: високий рівень (10-12 б.) – 6 осіб, достатній рівень (7-9 б.) – 30 осіб,
середній рівень (4-6 б.) – 42 особи, початковий рівень (1,2,3 б.) – 2 особи.
Державну підсумкову атестацію з історії України у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО) пройшли 64 студенти та 56 учнів коледжу. Учні робітничих професій
здали ЗНО з такими результатами: високий рівень (10-12 б.) – 2 особи, достатній рівень (79 б.) – 26 осіб, середній рівень (4-6 б.) – 25 осіб, початковий рівень (1,2,3 б.) – 3 особи.
Одна особа не з’явилася. Студенти спеціальностей «Право», «Маркетинг» здали ЗНО з
історії України з такими результатами: високий рівень (10-12 б.) – 6 осіб, достатній рівень
(7-9 б.) – 45 осіб, середній рівень (4-6 б.) – 13 осіб, початковий рівень (1,2,3 б.) – 0 осіб.
Державну підсумкову атестацію з математики у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО) складали 14 студентів та 5 учнів коледжу. Учні робітничих професій
здали ЗНО з такими результатами: високий рівень (10-12 б.) – 0 осіб, достатній рівень (7-9
б.) – 0 осіб, середній рівень (4-6 б.) – 4 особи, початковий рівень (1,2,3 б.) – 1 особа.
Студенти спеціальностей «Право», «Маркетинг» здали ЗНО з математики з такими
результатами: високий рівень (10-12 б.) – 1 особа, достатній рівень (7-9 б.) – 6 осіб,
середній рівень (4-6 б.) – 6 осіб, початковий рівень (1,2,3 б.) – 1 особа.
У 2018/2019 навчальному році продовжив роботу структурний підрозділ коледжу –
комісія сприяння працевлаштуванню випускників і студентів коледжу (голова-фахівець з
профорієнтації випускників Яцкевич Ю.М.). Протягом 2018/2019 н.р. на сайті коледжу
розміщено основну інформацію щодо діяльності Комісії, положення, зразки необхідних
документів, посилання на відповідну законодавчу базу, контактна інформація, інформація
про діяльність Комісії. На web–сайті коледжу (kppk.com.ua) розміщуються оголошення про
вакантні місця. Інформація постійно оновлюється.
Відповідно прикінцевих положень Закону України «Про вищу освіту» та прийнятої
постанови Кабінету Міністрів України № 216 від 15.04.2015 р. «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992» реалізується
конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи. Комісія
сприяння працевлаштуванню випускників і студентів коледжу має здійснювати
моніторинг працевлаштування випускників з метою вивчення попиту на ринку праці своїх
випускників.
Аналіз таблиці випуску та працевлаштування випускників 2018 року (Додаток 4)
свідчить про те, що значна кількість випускників (217 з 297 осіб) продовжують навчання у
ВНЗ, що складає 73,06% від випуску.
Проте залишається актуальним накопичення банку потенціальних роботодавців,
налагодження ділових стосунків з роботодавцями, центральним і місцевим органами
виконавчої влади, служби зайнятості.
З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній процес у коледжі у
2018/2019 навчальному році здійснювався педагогічним колективом з урахуванням
необхідності удосконалення нового змісту підготовки фахівців з використанням
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, впровадження державних
стандартів вищої, професійної (професійно-технічної) освіти в освітній процес та був
зорієнтований на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення
знань, отримання знань, вмінь і компетенцій з метою забезпечення професійної
мобільності та швидкої адаптації в умовах ринкової економіки.
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У процесі формування особистості необхідно поєднувати навчання з процесом
виховання, бо одне лише знання про добро і справедливість іще не робить людину доброю
та справедливою.
Виховна робота, гурткова та позаурочна робота, регламентується Державною
національною програмою «Освіта (Україна XXI століття)», Концепцією виховання дітей та
молоді в національній системі виховання, Національною програмою «Діти України»,
Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України
від 16.06.2015 р. № 641) та іншими нормативно-правовими документами та методичними
рекомендаціями, відповідно до яких здійснюється планування виховної роботи у коледжі.
Головною метою виховної роботи є передача молодому поколінню соціального
досвіду, багатства духовної культури народу, своєрідності на основі формування
особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість,
розвинуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну,
екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту; підготовка молоді до
повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина,
трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб
сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального
впливу, у переорієнтації студентського і педагогічного колективів на подолання
авторитарно-командного стилю у ставленні до молоді. Пріоритетним стає гуманістичне
виховання – створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як
суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.
Освітньо-виховними проблемами, над вирішенням яких працював педагогічний
колектив коледжу та класні керівники академічних груп у 2018/2019 навчальному році
були:
 гармонійне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них
високоморальних рис громадянина України;
 удосконалення процесу морально-правового виховання студентської молоді;
 формування національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей
особистості студента, здатності до самостійності, самовдосконалення та професійної
самореалізації;
 попередження негативного впливу на свідомість студентів інформації, яка
містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління,
наркоманію, пияцтво, асоціальну поведінку, формування здатності критичного ставлення
до інформаційних матеріалів такого характеру;
 упровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя,
формування національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої
особистості;
 набуття студентами освітньої компетентності, формування антидевіантного
імунітету і розвиток суб’єктивної інтенційності – якості особистості, яка дає можливість
бути повноцінним суб’єктом власної активності.
Виховна робота зі студентами проводиться під час освітнього процесу та
позакласної роботи викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями
гуртожитку, класними керівниками академічних груп.
Класні керівники щосеместрово планують виховну роботу з академічною групою,
що фіксують в журналі класного керівника студентської групи. План виховної роботи
керівника студентської групи погоджується із завідуючими відділень, затверджується
заступником директора з навчально-виховної роботи та включає заходи за напрямами:
патріотичне виховання, морально-правове виховання, художньо-естетичне виховання,
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трудове виховання, фізичне виховання, економічне виховання, сімейно-родинне
виховання. План виховної роботи в журналі класного керівника також містить паспорт
групи, організаційно-навчальні питання, індивідуальну роботу зі студентами, роботу з
батьками та щоденник проведеної роботи з групою. Орієнтири виховної роботи
обговорюють на зборах класних керівників. Заплановані заходи знаходять реалізацію в
індивідуальних, групових, масових формах виховної роботи, що проводиться в коледжі.
У 2018/2019 н.р. виховна робота класних керівників зі студентами навчальних груп
була проведена та зорієнтована на:
– участь і організацію заходів з національно-патріотичного виховання студентської
молоді;
– досягнення показників успішності, відвідування навчальних занять студентами,
учнями;
– проведення тематичних виховних годин;
– роботу зі студентами, учнями в гуртожитку;
– проведення батьківських зборів;
– залучення студентів до гурткової роботи;
– участь у конкурсах, олімпіадах, загальноколеджанських заходах.
Результати проведеної виховної роботи знайшли відображення у звітах класних
керівників, майстрів виробничого навчання за 2018/2019 н.р.
Класні керівники та студенти протягом навчального року залучалися до проведення
традиційних заходів у коледжі: День Знань, День працівників освіти, День захисника
України, конкурс Зірковий Олімп, День української мови та писемності, День студента,
День юриста, День гідності та свободи, Новий рік, Різдво, День рідної мови, Міжнародний
жіночий день, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День пам’яті та примирення, День
матері, зустріч з випускниками минулих років, вручення дипломів.
Навчальний рік урочисто розпочався з Першого уроку «Україна – починається з
тебе» в усіх навчальних групах з метою формування у студентів, учнів розуміння єдності й
цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної,
незалежної, демократичної та заможної держави. Глибокому та усвідомленому
сприйняттю теми сприяло відповідне оформлення місця проведення уроку із зображенням
державних символів України. Для проведення першого уроку «Україна – починається з
тебе» були оновлені методичні рекомендації для студентів, учнів різних вікових категорій,
у яких висвітлені події минулого та сьогодення, що засвідчили прагнення українського
народу до вільного, щасливого, заможного життя. Логічним продовженням теми єдності
народу України та цілісності її території були розмова про мужність і героїзм в ім’я
свободи, незалежності та демократичного розвитку нашої держави.
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
27.10.2014р. № 1232 коледжем були використані методичні рекомендації МОН України з
організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (лист МОН України від
27.11.2014р. № 1/9-614). Класні керівники, майстри виробничого навчання проводили
виховні години протягом навчального року за тематикою патріотичного виховання.
У 2018/2019 н.р. навчальні групи коледжу та класні керівники були залучені до Музейної
програми «Патріотичне виховання молоді» Меморіального комплексу «Музей історії
України у Другій світовій війні» та відвідали музей протягом навчального року.
Також з урахуванням завдань і відповідно плану роботи у 2018/2019 н.р., класними
керівниками проведена наступна робота.
Класним керівником групи 44БП2, Сергієнком О.М, були переглянуті і обговорені
фільми: «Україна – це Європа», «Google: компанія інноваційних технологій», проведено
день програміста «Спеціалісти з програмування - одні з найкращих у Європі». Протягом
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року проведені виховні години: «Розкажи мені про свої захоплення»; «Організація
навчального процесу в вищих навчальних закладах Європи»; «Правила поведінки людини
у суспільстві, навчальному закладі та у гуртожитку». З метою художньо-естетичного
виховання студенти групи відвідали виставку квітів «Тюльпани - краса природи» на
Співочому полі.
Левандовська Л.Б. - класний керівник групи 99З/Буд1 протягом навчального року
провела виховні години на теми: «Престиж української армії»; «Козацька берегиня»;
«Права і обов`язки студентів»; «Доброчинні акції та волонтерський рух серед молоді в
світі та в Україні»; «Диво українських храмів»; «Світло добра у моїй душі»; «Національне
багатство України»; «Природні катастрофи, які супроводжують людство»; «Я руки матері
цілую»; «Чорнобиль не має минулого часу»; «Бережи честь змолоду»; «Розпізнай добро і
зло»; «Традиції українського народу»; «Торкнутися краси можна тільки серцем»;
«Екологічні проблеми сьогодення»; «Себе я бачу в дзеркалі природи»; «Родинне
виховання: заповіді ввічливості та добра»; «Щасливими стають чи народжуються?»; «Про
культуру почуттів».
Класним керівником групи 46БП1 Лозовою М.С. протягом навчального року зі
студентами були проведені бесіди на теми: «Сучасний шлюб – проблеми і перспективи»,
«Про порушення правил дорожнього руху», «Пропагування здорового способу життя»,
«Наслідки аварії на ЧАЕС». Також були проведені виховні години на теми: «27 років
незалежності України»; «Шкідливі звички – загроза здоров’ю. Паління і потомство»; «Як
вберегтися від Віл/Сніду»; «Професійні якості викладача»; «22 січня – День Соборності
України»; «День створення НАТО»; «Міжнародний день пам’яті Чорнобиля»;
«Збереження сімейних цінностей»; «День депортації кримськотатарського народу»; «День
пам`яті політичних репресій». Організована участь студентів у флешмобі до Дня
вишиванки, у підготовці та проведенні святкування 75-річчя коледжу.
Протягом 2018/2019 н.р. під керівництвом класного керівника Бельченка В.П, в
групі 98З/Буд (А)2 проводилися бесіди на теми: «Формування в собі відповідного стилю
педагогічної діяльності»; «Спорт і я. Здоровий спосіб життя»; «Чоловіки пам’ятайте своє
призначення – захист Вітчизни»; «Формування почуття власної гідності, честі і
самодисципліни», «Гідність, як основа взаємодії викладача та студента». В другому
семестрі проведена відкрита виховна година на тему: «Як тебе не любити коледжу мій»,
присвячена 75-й річниці з дня заснування коледжу. Бельченко В.П. проводив виховні
години відповідно плану роботи класного керівника, де розглядались питання: «Я і моя
держава»; «Путівка в життя – формування вмінь та навичок працювати самостійно»;
«Формування у студентів основи культурного мислення як чинник формування
особистості студента»; «Щастя в сімейному житті – як його досягти?».
Пріоритетним напрямком роботи класного керівника групи 46М 3/9 Оверченко В.І.
визначено патріотичне виховання. З цією метою зі студентами групи були організовані і
проведені бесіди: «Європейський вибір України – партнерство заради майбутнього»;
бесіда до Дня українського козацтва «Сторінки історії нашого роду»; «Українська пісня
єднає нас»; екскурсія до Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», де студенти
взяли участь у зустрічі із свідком Голодомору Миколою Оніщенком. Особлива увага
приділялась індивідуальній роботі зі студентами у формі бесід, переконань.
Класним керівником групи 47М3 Руденко І.В. протягом навчального року були
проведені виховні години та бесіди на такі теми: «Диво українських храмів»;
«Святкування покрови-захисниці козаків»; в рамках тижня іноземної мови обговорено
звичаї європейських країн ( День подяки); «День Соборності України»; «Святкування
Великодня»; «Проблема перехідного віку»; «Значення обраної професії і реалізація
кар’єрних планів»; «Взаємовідносини батьки – діти».
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Протягом навчального року майстром виробничого навчання групи 8УП 1/11
Коваленком О.І. були проведені бесіди на теми: «Сім`я – це найголовніше»; «Ровер –
найкращий транспорт»; «Рух – це життя»; «Спорт – запорука здорового способу життя»;
«Зберігай чистоту навколо»; «Творчість великих письменників світу»; «Депресія та
способи боротьби з нею».
В групі 6УП 3/9 Коваленко О.І. проводив такі заходи: виховні години, бесіди,
години спілкування, тренінги на різну тематику: «Не будь байдужим, країна стає міцнішою
коли ми єдині»; «Рабство в сучасному світі»; «Творчість Тараса Шевченка»; «Збережемо
природні ресурси навколишнього середовища».
Класним керівником групи 60Ю 4/9 Коптюх О.М. протягом поточного року
проведено бесіди на теми: «Необхідність бути вдячним»; «Людяність – необхідна складова
сучасної людини»; «Необхідність поваги до людини незалежно від віку»; «Мистецтво
спілкування в соціальних мережах»; організовано перегляд відео до Дня Соборності
України; обговорено відео «Звернення Стіва Джобса до студентів»; проведено опитування
«Чи встигаєте ви займатися спортом?»; «Що потрібно для того, щоб досягнути успіху?»;
проведено профорієнтаційну бесіду з учнями школи № 314 разом зі студентами групи 60
Ю 4/9. Також проведено опитування студентів на тему «Як ви бережете ресурси
планети?», опитування-бесіда «Чому у людини завжди мало грошей?».
Відповідно до плану роботи класного керівника Данькевич В.Г. навчальної групи
62Ю 3/9 у 2018/2019 н.р. проведені наступні виховні години: «Україна починається з
тебе»; «День захисника України»; «Сучасна молодіжна культура»; «День студента»;
«Зима, що нас змінила»; організована зустріч з екс-головою місії ОБСЄ в Україні
Олександром Хугом; проведено екскурсію в музей історії міста Києва на тему «Київ –
європейська столиця».
Класним керівником академічної групи 18АТ 2/9 Кононенко Ю.М. протягом
2018/2019 н.р було проведено виховні години на такі теми: «У країні загальнолюдських
цінностей»; «Голодомор – біль серця всієї країни»; «Торгівля людьми – сучасний прояв
рабства»; «Незабутній подвиг під Крутами»; «Шкідливість паління та алкоголю»;
«Наслідки Чорнобильської катастрофи»; «75-річчя рідного коледжу».Учні групи відвідали
екскурсію в Маріїнському парку, яка проводилася англійською мовою на тему «Культурна
та історична спадщина заради миру та злагоди».
Протягом навчального року з групою 50М 1/9 класний керівник Горбенко А.А.
проводила: брейн-ринги, бесіди, вікторини, години спілкування, дискусії, ігри, перегляд
документальних фільмів, анкетування, тестування, виховні години на теми: «Твоє здоров’я
у твоїх руках»; «Я пізнаю світ економіки»; «Сімейні цінності»; «Шукаємо вихід із
сміттєвих лабіринтів»; «Твій зовнішній вигляд»; «Мотиви вибору професії і мотивація
навчальної діяльності»; «Україна і сім країн навколо»; «Булінг серед студентів»; «Ми за
здоровий спосіб життя»; «Ми проти наркотиків і тютюнопаління»; «Будуємо рівноправні
стосунки»; «Права в Україні»; «Від культури особистості до культури нації».
Класним керівником групи 21 ПІТ2 Брудько О.Л. у поточному році були проведені:
виховні години з метою національно-патріотичного, інтелектуально-духовного,
морального, громадянсько-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного,
економічного, сімейно-родинного виховання та утвердження здорового способу життя. У
вересні студенти групи відвідали освітню виставку STEM, де були представлені новітні ІТтехнології та сучасне програмне забезпечення. У жовтні студенти відвідали Музей
програмного забезпечення та комп’ютерів Software and Computer Museum. У листопаді
студенти групи 21 ПІТ2 брали участь у мовному флешмобі (писали диктант національної
єдності у День української писемності та мови). У грудні відбулася екскурсія до музею
“Шоколадний будиночок”. Також були проведені виховні години та тренінги зі
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студентами спільно з практичним психологом на теми: “Толерантність”, “Конфлікти”,
“Будування професійної кар’єри”.
Протягом навчального року класний керівник групи 67Ю 1/9 Броннікова В.Б.
розв’язувала організаційно-навчальні питання, двічі проводила батьківські збори,
індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками щодо успішності, поведінки та
відвідування занять студентами. Броннікова В.Б. проводила тематичні виховні години з
метою патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного,
економічного та сімейно-родинного виховання; підсумкові виховні години про результати
успішності наприкінці семестру. Разом зі студентами переглянули три вистави у
Навчальному театрі Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого. Студенти групи 67Ю 1/9 брали активну участь у художній
самодіяльності коледжу; Дні відкритих дверей; урочистостях, присвячених 75-річчю
коледжу.
Протягом 2018/2019 н.р. класним керівником Мартиненко Л.М. в групі 66Ю 2/9
було проведено виховні години на такі теми: «Визначні пам’ятки Києва»; «Голодомор
1932-1933 р.»; «Навчання – це праця, благо й обов’язки»; проведено диспут на тему «Борис
Грінченко – український письменник, мовознавець». Також були проведені бесіди:
«Бережіть своє здоров’я»; «Правила поведінки під час зимових канікул»; «Як раціонально
використовувати гроші батьків»; круглий стіл «Економіка України 2018». З метою
формування відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності
власної долі з долею Батьківщини було проведено виховні години на такі теми: «До Дня
пам’яті героїв Крут»; «Тих днів не померкне слава»; «Свята Великодні. Традиції
українського народу». З метою ціннісного ставлення до природи, відповідальності за стан
її збереження, залучення до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого
середовища, знань про сучасні проблеми екології, проведено бесіди: «Шукаємо вихід у
сміттєвому лабіринті»; «Стан екології в нашому місті». З метою формування особистісних
рис громадянина Української держави проведено виховні години на теми: «Мої права та
обов’язки»; «Здоровий спосіб життя, як ознака цивілізованої людини сучасності»; «Лідер –
яким він має бути». З метою ціннісного ставлення до праці та поняття професійного
самовизначення проведено виховні годи на теми: «Моє майбутнє за моєю професією». З
метою ціннісного ставлення до мистецтва проведено виховні години на теми: «Українські
художники та їх місце в українській культурі»; «Спілкування – це мистецтво».
Виховною метою класного керівника Чернової Л.Ю було сформувати в групі
22ПІТ1 загальнолюдські цінності, виховувати гармонійну, всебічно розвинену особистість
студента, прищеплювати студентам любов до навчання, створювати умови для засвоєння
навчальних програм і розвитку творчих здібностей; підтримувати позитивний мікроклімат
в колективі на заняттях і в позааудиторному спілкуванні; формувати у студентів високі
моральні якості, доброту, чесність, чемність, почуття колективізму, культуру поведінки;
розвивати творчі здібності, підтримувати ініціативні, організаторські здібності та естетичні
нахили; сформувати навички здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних
норм здоров'я; виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батьків, викладачів і
людей похилого віку. Тематика проведених виховних годин: «Мої права та обов’язки»;
до Міжнародного дня людей похилого віку «Бути милосердним до найповажнішої частини
суспільства»; до дня українського козацтва «Нащадки козацької слави»; до Міжнародного
дня музики «З музикою в серці»; «Спорт і фізична краса людини»; «Жити за основним
законом»; до дня української писемності та мови «Рідна мова чиста як роса»;
«Спілкування мистецтво»; до дня Гідності та Свободи «З Україною в серці»; «Як ми
приймаємо фінансові рішення»; «Моральна культура особистості та принципи сучасної
молодої людини»; «Естетика поведінки і етикет»; «Чи знаю я предків своїх». Чернова Л.Ю.
систематично проводила індивідуальну роботу з батьками та студентами: постійні
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телефонні розмови з батьками студентів; індивідуальні розмови зі студентами, щодо їх
поведінки, успішності та відвідування ними занять та особистісного саморозвитку.
Протягом 2018/2019 навчального року у виховній роботі з групою 48М 2/9 класним
керівником Пальчевською Т.Г. проведені виховні години, у яких ставилися наступні
завдання: визначити рівень соціально – психологічної адаптації студентів до навчання в
коледжі; робота над формуванням цілісного, дружнього колективу; формувати навички
ведення здорового способу життя; працювати над розвитком моральних якостей дитини;
розвивати естетичні та художні смаки; продовжити роботу над формуванням поваги та
любові до рідного краю, народу, мови.
Класним керівником Штапір О.М академічної групи 17КОФ 2/9 протягом
навчального року були проведені виховні години, бесіди, збори, заходи з таких тем: «День
Соборності України»; «Ми – українці»; «Наша історія – це наше майбутнє»; «Закон і
порядок»; «Правопорушення в нашому житті»; «Моє моральне обличчя»; «Моральні
норми поведінки»; «Різдвяний вечір»; «Українська вишиванка»; «Моя улюблена пісня»;
«Самовідповідальність і розуміння її необхідності»; «Професійне інформування»; «Ні
шкідливим звичкам»; «Ми проти алкоголю і наркотиків»; «Основи екологічної культури,
як складова пізнавального розвитку учнів»; «Екологічне виховання учнів на національній
основі»; «Сімейне виховання – запорука психологічного здоров'я дитини»; «Значення
сімейного виховання та його методи»; «Моя родина».
В групі 10ТХ2 основною метою виховної діяльності класного керівника Паловської
М. Я. було створення оптимального соціально – культурного мікроклімату в колективі,
який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би студентам легко
освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав до діяльності, яка б дозволяла вступати в
реальні відносини з оточуючим світом.
Шевчук В. Л., класний керівник групи 68Ю2, протягом 2018/2019 навчального року
проводила виховні години, тематичні бесіди, ділові ігри, диспути з національнопатріотичного, інтелектуально-духовного, громадянсько-правового, морально-етичного,
екологічного, трудового, сімейно-родинного та фізичного виховання. Проводились виховні
години на теми: «Київ та Київщина – прадавня українська земля»; «Перлини духовності»;
тематичні бесіди на теми: «В краю лелек та журавлів»; «Молоді та ранні»; екскурсія до
Музею Революції Гідності. Студенти групи 68Ю2 брали участь у заході в приміщенні
Публічної бібліотеки Лесі Українки, приуроченому 100–ій річниці з дня народження
В. О. Сухомлинського «Добро починається з людини»; відвідали захід в приміщенні
бібліотеки імені В. Котика з працівниками ДРАЦС Подільського району у м. Києві в
рамках проекту «Маю право» під егідою Головного територіального управління юстиції у
м. Києві; разом з працівниками Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та працівниками
бібліотеки коледжу відвідали Ботанічний сад імені Фоміна і прослухали пізнавальну
лекцію.
Шуст Г.П., класний керівник групи 65Ю 2/9, протягом року зі студентами
обговорювали значення державних та професійних свят; важливість державної мови;
обговорювали питання правової етики юриста, поведінки студентів, їх моральні якості;
ставлення до навколишнього природного середовища; сприйняття себе, як невід’ємної
частини Української держави; питання адміністративної та кримінальної відповідальності
за неправомірні дії студентів та їх поведінки під час святкування різноманітних свят і на
канікулах. Тематика проведених виховних годин та зустрічей: «Порядний той, хто своє
право вимірює своїми обов’язками»; «Лакордер – наші результати пропорційні нашим
зусиллям»»; «Свобода дає право робити те, що не шкодить іншим»; «Ми несемо за них
відповідальність»; «День Соборності і День пам’яті загиблих під Крутами: що об’єднує ці
два дні?»; «Рідна мова. Літературне читання»; «Ті держави здатні стати великими, у яких
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великі малі люди»; «Діяльність Антона Макаренка крізь призму права і моралі»; «Моя
майбутня професія»; «Життя прекрасне, коли створюєш його сам»; «Найгірша хвороба –
хворіти духом»; «Що я можу зробити, щоб зберегти Землю?»; «Чи є ми ще дітьми?»;
«Друг – це одна душа на двох».
Протягом 2018/2019 навчального року Козленко Ю.М., класний керівник групи
45БП1, провела виховні години на теми: «Гідні сини і дочки своєї неньки –України!»;
«Україна – держава в центрі Європи»; «Яка людина заслуговує на повагу»; «Станція
призначення – життя!»; «Чоловік в сім’ї – опора і підтримка » до дня батька; «Що означає
бути гідною людиною?».
У 2018/2019 навчальному році робота класного керівника групи 16 КОФ 3/9
Дячишина І.В. була направлена на покращення показників успішності та якості навчання
учнів групи, подолання проблем, що являються причинами пропусків навчальних занять
деяких учнів групи. Цей напрямок роботи був тісно пов'язаний з роботою з батьками в
телефонному режимі, а також були проведені індивідуальні бесіди з батьками проблемних
учнів. За підзвітний період були проведені виховні години на теми: «Ми діти цвітучої
України»; «Герої об’єднаної операції – навічно»; «Патріотами не народжуються, ними
стають»; «Моє місце в родинній оселі»; «Я і шкідливі звички»; «Формування національної
свідомості»; «Сім чудес України»; «Я – кухар дома і реакція мами»; «Мій трудовий
календар»; «Участь в спортивному житті коледжу»; «Місце України в світовій екології»;
«Альтернативна енергія в Україні»; «День матері»; «Бабуся рідненька – терпляча».
Класним керівником групи 49М 1/9 Коваленко О.М. протягом навчального року
було проведено виховні години на теми: «Я – особливий і неповторний»; «Знищуючи
природу ми знищуємо себе»; «Шкідливий вплив тютюну»; «Японія – країна висхідного
сонця»; «Козацькому роду нема переводу»; «Чи можуть бути права без обов’язків?»;
«Ваше здоров’я – у ваших руках»; «Бути економним – вимога часу»; «Вплив
ненормативної лексики на людину»; «Поговоримо про толерантність»; «Жнива скорботи»
(до Дня пам’яті жертв голодомору); «1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом»;
«Що я знаю про права людини»; «Рідна мова моя»; «Моя майбутня професія»; участь у
Всеукраїнській акції «Запали свічу!».
Класним керівником групи 21А(ТХ)1 Бойком К.Е. протягом навчального року були
проведені виховні години та бесіди на такі теми: «Я розмовляю Українською»; «Моральні
основи сім’ї. Еволюція сімейних відносин»; «Служба у лавах збройних сил України є
почесним обов’язком кожного українця»; «Правова держава, якою їй бути»; «Українські
православні свята»; «Праця в твоєму житті»; «В здоровому тілі – здоровий дух»;
«Економічні потреби сьогодення»; «Здорова родина – щаслива країна»; «Історія моєї
родини».
Впродовж року організація виховної роботи у гуртожитку була спрямована на
формування моральних та соціальних якостей особистості, гуманності, порядності,
відповідальності та професійної етики.
Свою діяльність вихователі здійснювали згідно плану виховної роботи у
гуртожитку, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи.
Для досягнення мети вихователі гуртожитку коледжу Денисюк О.О., Удовенко А.П.
використовували такі методи впливу як: переконання, стимулювання, метод оцінки та
самооцінки, метод залучення до різних видів робіт. За звітній період використовували
індивідуальну та групову форми виховної роботи. Особливу увагу приділяли мешканцям,
схильним до правопорушень із залученням їх до цікавих справ гуртожитку та коледжу.
Систематично проводилась організаційна робота: поселення у гуртожиток, робота з
адаптації першокурсників в колективі, загальні збори мешканців гуртожитку щодо виборів
до студради гуртожитку, педагогічна допомога студентській раді та старостату
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гуртожитку, збори по поверхах та холах. Постійно проводились індивідуальні бесіди з
мешканцями гуртожитку, їхніми батьками шляхом зустрічей та в телефонному режимі.
Згідно плану виховної роботи, проводили постійний контроль за відвідуванням
студентами та учнями коледжу навчальних занять, періодичний збір інформації про
успішність студентів з метою допомоги класним керівникам.
Здійснювали регулярне медичне спостереження мешканців гуртожитку з метою
виявлення та профілактики захворювань із залученням медпрацівника та карет швидкої
допомоги.
Вихователі гуртожитку у питаннях національного виховання постійно проводили
бесіди, виховні години, випуск стінних газет, зустрічі та знайомство з українськими
поетами та письменниками з відвідуванням бібліотеки імені Лесі Українки.
З метою естетичного та екологічного виховання вихователі надавали мешканцям
допомогу в оформленні кімнат та холів, проводили бесіди з метою економії води,
електроенергії в гуртожитку, допомагали в організації роботи санітарного сектору
студради, чергуванні, самообслуговуванні в гуртожитку, проведенні санітарних днів,
залучали мешканців гуртожитку до благоустрою та озеленення території гуртожитку.
Свою діяльність вихователі гуртожитку спільно з адміністрацією спрямовують на
створення комфортних житлово-побутових умов для проживання, навчання, ефективної
самопідготовки та організації культурно-масового дозвілля.
Адміністрація коледжу, педагогічний колектив приділяє належну увагу формуванню
у студентів національної свідомості, моральної, художньо-естетичної, правової культури,
любові до рідної землі, активної життєвої позиції, розвитку їх творчих здібностей,
підтримки обдарованих студентів через участь у міських конкурсах, олімпіадах та інших
творчих заходах.
У коледжі створені належні умови для організації виховної роботи, гармонійного
розвитку особистості, позаурочної зайнятості, самовдосконалення, самореалізації молоді.
З початком навчального року організовано роботу гуртків:
- гурток фото-відео зйомки, керівник Колос Микола Миколайович;
- літературний гурток, керівник Коптюх Оксана Миколаївна;
- військово-патріотичний гурток, керівник Баланик Олександр Володимирович;
- вокальний гурток, керівник Бахарєва Ліля Валеріївна;
- спортивна секція з волейболу та тенісу настільного, керівник Шовтюк Олександр
Григорович.
У вересні 2018 р. були розроблені і затверджені плани та графік роботи гуртків,
оформлено і затверджено загальний план роботи гуртків (культорганізатор Лозова М.С.).
Метою занять гуртка фото-відео зйомки є виховання творчої особистості вихованців
у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових
здібностей студентів, поглибленню їх технічних знань і навичок, формуванню естетичних
смаків і сприянню творчої самореалізації. У процесі занять гуртківці поступово
переходили від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.
Студенти здобули початкові знання з обробки фотографій за допомогою програм
Microsoft Office Picture Manager та графічного редактору «Photoshop». Реальним
результатом роботи гуртка були: випуск фотогазети, фотозйомка усіх проведених
загальноколеджанських заходів.
Участь студентів у роботі гуртка фото-відео зйомки мала творчий і виховний характер.
Студенти проектують і створюють сюжети зйомки та фото для демонстрації результатів під
час проведення життєдіяльності студентів та освітнього процесу в закладі освіти. Керівник
гуртка Колос М.М. та студенти гуртка фото-відео зйомки брали участь у технічному
редагуванні та друкуванні газети коледжу «Коледжани».
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Під керівництвом Коптюх О.М. робота літературного гуртка була зорієнтована
насамперед на підготовку і випуск газети «Коледжани» (написання статей, редагування,
верстку). Спільно з редакційною колегією (Лозова М.С., Кондратьєва В.П., Колос М.М.,
Коптюх О.М.) проведено презентацію випуску газети «Коледжани» до Дня народження
Антона Макаренка, 75-ої річниці коледжу. Було випущено 6 номерів газети «Коледжани»
разом з редакційною групою. Студенти – члени літературного гуртка відвідали Національний
музей літератури України.
Керівником спортивної секції з волейболу та тенісу настільного Шовтюком О.Г.
протягом 2018/2019 н.р. підготовлені команди студентів та учнів коледжу, які брали участь у
міських та районних спортивних змаганнях з волейболу, тенісу, де посіли призові I, ІІ, ІII місця
серед студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації та учнів ПТНЗ міста Києва.
Учасники військово-патріотичного гуртка під керівництвом Баланика О.В. брали участь
у Спартакіаді допризовної молоді серед команд закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, що організована і проводиться Департаментом освіти і науки Київської міської
державної адміністрації (КМДА). Змагання проводяться в декілька етапів протягом
навчального року.
Також учасники гуртка брали участь у спартакіаді «Захисник Вітчизни» серед команд
вищих закладів освіти Шевченківського району міста Києва, яку організовує відділ молоді і
спорту ШРДА.
В грудні 2018 року учасники гуртка брали участь у міському військово-патріотичному
конкурсі серед команд закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва та області,
де команда дівчат посіла 3 місце.
Учасники гуртка відвідували виставки сучасної зброї та мали спілкування з
прикордонниками, зв’язківцями, мотопіхотинцями, воїнами ППО.
На вшанування трагічних подій на майдані у лютому 2014р. у коледжі проведена
зустріч з ветераном АТО Ігорем Пановим та волонтерами, серед яких наш студент групи
43БП2 Васьківський Богдан.
Протягом 2018/2019 навчального року у коледжі керівниками та учасниками гуртків
організовано і проведено ряд виховних заходів, концертів, зібрань: свято День знань та
посвячення у студенти коледжу; інтерактивна програма «Шевченко та сьогодення» з нагоди
вшанування 205-ої річниці з дня народження Т.Г. Шевченка за участю громадської організації
«Регіональний центр соціального захисту молоді «Зв’язок»; «Урок мужності», який
спрямований на підвищення і популяризацію героїзму українських військових та військової
служби вцілому за участю громадської організації «Товариство сприяння збройним силам
України та військово-морському флоту «Цивільний корпус «Азов»; концерти: до Дня
працівників освіти, Міжнародного дня студента, Міжнародного жіночого дня, до Дня
Примирення, Дня відкритих дверей, Дня зустрічі із випускниками минулих років, 75-річчю
заснування коледжу, огляд-конкурс художньої самодіяльності серед студентів першого року
навчання "Зірковий олімп". Результати конкурсу висвітлено на сторінках газети коледжу
«Коледжани» та у наказі по коледжу «Про підсумки конкурсу «Зірковий олімп»», проведено
привітання співробітників коледжу з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим, випускників із
врученням дипломів.
Робота гуртків висвітлювалась на сторінках фотогазети, газети коледжу «Коледжани».
У 2018/2019 н.р. випущено шість номерів газети «Коледжани». На сайті коледжу оновлено
сторінку гурткової роботи.
Протягом навчального року належна увага приділялася роботі органів студентського
самоврядування коледжу, студентської ради гуртожитку. Постійно проводилася
організаційна та індивідуальна робота, надавалася необхідна організаційно-педагогічна
підтримка керівникам та членам органів студентського самоврядування різних
структурних підрозділів коледжу.
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Протягом навчального року, згідно регламенту проводилися засідання
Студентського парламенту коледжу, студентської ради гуртожитку, на яких
обговорювалися питання реалізації плану роботи парламенту, студентської ради
гуртожитку коледжу.
Члени органів студентського самоврядування коледжу протягом року брали
активну участь в засіданнях Педагогічних рад, в роботі стипендіальної комісії коледжу,
забезпечували студентів та учнів коледжу пільговими проїзними квитками. Протягом
навчального року було проведено 3(три) чергових та 12 (дванадцять) позачергових
засідання стипендіальної комісії. У зв’язку із закінченням терміну навчання членів
стипендіальної комісії – студентів, учнів коледжу у 2019 році були внесені зміни до наказу
«Про склад стипендіальної комісії» (наказ від 13.06.2019р. №75-д).
Члени студпарламенту продовжили тісну співпрацю з Шевченківською державною
районною адміністрацією та брали участь у запланованих заходах:

студентському Турнірі з інтелектуальної гри, що проходив в університеті «Крок»
05.12.2018 року;

молодіжній пошуковій грі-квесті Freedom, що проходила в парку ім. Т.Г.
Шевченка 12.12.2018 року та вибороли 1-ше місце;

у проекті «Школа аніматорів протидії булінгу», організованою відділом молоді та
спорту ШРДА на базі університету «Крок» з березня по травень 2019 року.
В грудні-січні 2018-2019 років було продовжено студентську ініціативу «Батарейки,
здавайтеся!» (акція по збору відпрацьованих батарейок).
Студентським активом організовано кінолекторій для збору коштів на дитячий
будинок в актовій залі коледжу протягом лютого-березня 2019 року.
У рамках заходів, присвячених вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні та з
метою патріотичного виховання 18.02.2019 року студенти взяли участь у тихій акції
«Ангели пам’яті».
13 березня 2019 року активістами студпарламенту проведено флешмоб «З коледжем
у серці».
Разом з ГО «Бігова Україна» студенти коледжу працювали волонтерами для
організації міжнародного марафону - 9th Wizz Air Kyiv City Marathon 2018, який проходив
07.10.2018, 9th Nova Poshta Kyiv Half, що відбувся в м. Києві 06-07.04.2019 року.
За активну участь у громадському житті коледжу та успіхи у навчанні
59 випускників коледжу нагороджені почесними грамотами і подяками (наказ № 83-д
від 25.06.19 р.).
З нагоди відзначення педагогічною громадськістю 131-ої річниці від дня
народження Антона Макаренка в березні 2019 року призначено Лауреатами Премії імені
Антона Макаренка Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
наступних студентів, учнів коледжу:
1. Венгер Анастасію Вікторівну, гр. 62 Ю 3/9;
2. Степаненко Анну Миколаївну, гр. 48 М 2;
3. Ничипоренка Віталія Михайловича, гр. 43 БП;
4. Цюрпиту Дениса Євгенійовича, гр. 10 ТХ-2;
5. Прилепу Назара Дмитровича, гр. 18 АТ 2/9,
(наказ по коледжу від 01.03.19 р. № 31-д).
Адміністрацією коледжу, класними керівниками, вихователями гуртожитку
постійно проводилася робота по доведенню до студентів та учнів вимог Статуту коледжу
та Правил проживання у гуртожитку, контролювалося дотримання цих вимог.
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З порушниками Статуту або Правил внутрішнього розпорядку, як в навчальному
корпусі, так і в гуртожитку проводилася відповідна індивідуальна робота зі студентами та
учнями, а за необхідності також із їх батьками.
Головними завданнями бібліотеки Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка у 2018/2019 н.р. були: надання користувачам вільного доступу до
інформаційних ресурсів та послуг, задоволення їх соціокультурних потреб, просвітницька
діяльність, формування високої читацької культури студентів та співробітників коледжу,
підвищення статусу книги та престижу читання серед студентів коледжу. Спільна і плідна
робота працівників бібліотеки протягом року з педагогічним колективом та студентами дає
можливість займати активну позицію у вихованні молоді та інформаційному забезпеченні
бібліотеки (зав. бібліотекою Александрова Т. І.).
Колектив бібліотеки приділяє велику увагу етико-правовому, національнопатріотичному та психолого-педагогічному вихованню молоді за допомогою ряду масових
заходів та інформаційного забезпечення, а саме: інформаційних зон; бібліографічної
інформації для циклових комісій та педпрацівників; виставок; об'яв; реклам; картотек,
каталогів; фактографічної інформації; бібліографічних оглядів; бібліографічних довідок;
експрес-досьє у вигляді папок; тематичних куточків тощо.
Співробітники бібліотеки коледжу до початку нового 2018/2019 навчального року
оформили простір буккросингу в приміщені бібліотеки, оформили приміщення з
інформацією про Європейські країни.
До циклу заходів, проведених бібліотекою коледжу в 2018/2019 навчальному році
також увійшли: виставки літератури, тематичні екскурсії, творчі зустрічі, музичні вечори,
флешмоби, слайд-шоу, тематичні уроки та арт-проекти для розширення знань та світогляду
студентів, виховання національної самосвідомості. Зокрема, протягом навчального року
були проведені:
- 18 вересня 2018 року організована зустріч студентів коледжу з директором
Педагогічного музею України – кандидатом педагогічних наук – Міхно О.П. та старшим
науковим співробітником Педагогічного музею України – Бондаренко Вікторією. Під час
зустрічі співробітники музею розповіли про невідомі сторінки життя та творчості Василя
Олександровича Сухомлинського. В рамках заходу відбулася презентація книжки афоризмів
Сухомлинського В.О. У читальній залі коледжу пройшла виставка його творів;
- 9 жовтня 2018 року спільно з вихователями коледжу Денисюком Олегом
Олександровичом, Рагнєвою Валентиною Степанівною та викладачом Литвин Ларисою
Василівною з мешканцями гуртожитку коледжу, проведено творчу зустріч з викладачем
Національного авіаційного університету, доктором філологічних наук, журналістом,
членом Національної спілки письменників, прозаїком, українською письменницею –
Оленою Рижко. Під час зустрічі відбулася презентація детективної повісті для юнацтва
«Король Даркнету»;
- 14 листопада 2018 року вихователь коледжу Денисюк О. О., викладачі –
Левандовська Л.Б., Матвієнко В.М., Муляр Г.В., Руденко І.В. та співробітники бібліотеки
коледжу організували та брали участь у творчій зустрічі, присвяченій 75-річчю визволення
Києва від фашистських загарбників з молодою письменницею Тетяною Овсіюк.
Письменниця презентувала для студентів та учнів коледжу свою нову книгу «Життя після
окупації: побут киян 1943-1945 рр.»;
- 30 листопада 2018 року відбувся флешмоб «Захисти навколишнє довкілля!»;
- 19 грудня 2018 року було проведено вікторину «Зимові барви Києва» за участю
кандидата філологічних наук, доцента кафедри культурології НПУ ім. М. П. Драгоманова
Хромець В.Л.;
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- 20 грудня 2018 року організовано та проведено флешмоб, присвячений питанням
формування та дотримання академічної доброчесності у закладі освіти;
- 13 лютого 2019 року відбулась зустріч з українською письменницею Анною
Хомою. На заході письменниця ознайомила студентів зі своєю творчістю та презентувала
детективний роман «Терези»;
- 18 лютого 2019 року та проведено флешмоб «Скажи шкідливим звичкам – ні!», під
час якого відбулася презентація відеороликів про шкідливі звички, а також були
представлені плакати з інформацією про негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я
людини;
- 9 квітня 2019 року відбулася піша прогулянка з циклу «Пішки в історію» з
відвідуванням квітучих магнолій до 180-річчя від Дня заснування Ботанічного саду імені
академіка Олександра Фоміна. Екскурсію вела екскурсовод Ліги екскурсоводів м. Києва
Людмила Шевченко.
До визначних дат у бібліотеці коледжу протягом навчального року були представлені
такі виставки літератури:
- до Дня Державного прапора та Дня Незалежності оформлено тематичноінформаційний куточок про державну символіку України;
- для забезпечення підвищеного рівня проінформованості з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції в Україні презентовано інформаційно-пізнавальну поличку
«Євроатлантична інтеграція України»;
- з нагоди оголошення 2018 року роком французької мови в Україні презентовано
виставку художніх творів «Літературна подорож до Франції»;
- постійнодіючі інформаційні куточки для учнів, студентів та викладачів: «Булінг»,
«Торгівля людьми», «Зроби свій вибір» та ін.;
- в рамках роботи юридичної клініки «Bona Fides» презентували для учнів та
студентів коледжу тематичну книжкову виставку правоосвітнього та правовиховного
характеру «Правова допомога: запитуйте та отримаєте відповідь!»;
- 7 листопада 2018 року до Дня української писемності та мови презентовано
книжкову виставку «Моя земля, моя історія жива» з підрубриками: Конституція України:
історія та сучасність; Мова рідна і єдина; Роде наш красний, роде наш прекрасний;
Батьківська криниця.
- 26 грудня 2018 року відбулася презентація просвітницько-інформаційного куточку
«Академічна доброчесність!»;
– 11 лютого 2019 року для студентів та учнів коледжу у читальній залі представлено
інформаційний куточок «Український календар: події одного дня», в якому відображені
знаменні події;
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого
2019 року відбулася презентація інформаційно-пізнавального куточку друкованих джерел
«Афганістан…шануємо ветеранів бойових дій», які містять загальні історичні відомості
про Афганістан та інформацію про воєнні дії;
- 11 березня 2019 року у читальній залі презентована виставка «Історична спадщина
А.С. Макаренка». На виставці були представлені: повість «Прапори на баштах»,
«Педагогічна поема» – художня розповідь про любов до людини, про силу і торжество
виховання, а також маловідомі сторінки в макаренкознавстві в літературних джерелах,
журнальних та газетних статтях про життя та творчість А.С. Макаренка;
- 8 квітня 2019 року, з метою пропагування книги як носія інформації, до
Міжнародного дня польоту людини в космос, у читальній залі коледжу для студентів та
учнів коледжу презентовано виставку «Космос – дорога без кінця…». На виставці була
представлена література про досягнення в космосі, а також інформаційні матеріали про
українських космонавтів: Каденюка Л.К., Поповича П.Р., Левченка А.С.;
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- 16 травня 2019 року в читальній залі коледжу до Дня вишиванки презентовано
виставку «Зв'язок поколінь – вишиванка…» ;
- 11 червня 2019 року співробітники бібліотеки пропагували друковані джерела за
допомогою презентацій тематично-предметних куточків: «Спорт – здорова нація»,
«Інтернет – майбутнє», «Територія розвитку розуму – шахи».
Тематична інформаційна продукція та фотоматеріали роботи бібліотеки були
представлені та розміщені на сайті коледжу і у Фейсбуці.
Протягом навчального року бібліотекарі коледжу брали участь у підготовці
проведення тижнів іноземних мов, економічних, психолого-педагогічних та юридичних
дисциплін.
Протягом навчального року Психологічною службою коледжу (практичний
психолог Яковенко Л.В.) було проведено планову соціально-психологічну діяльність з
таких напрямків: соціально-педагогічна просвіта, психологічна допомога, індивідуальні та
групові заняття, психопрофілактична та консультативна робота. До охопленої категорії
увійшли: студенти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
студенти з особливими потребами, студенти в період адаптації в закладі освіти, працівники
коледжу, тощо.
З метою забезпечення всебічного особистісного розвитку молоді, зміцнення і
захистку їх психологічного здоров’я та адаптації до умов навчання і життєдіяльності
практичним психологом, Л.В.Яковенко, у 2018/2019 н.р. було проведено ряд заходів:
- організовано психологічний тренінг «Мотивація особистісного зростання»;
- організовано профілактичну роботу щодо вживання алкоголю, наркотиків та
тютюну серед учнів та студентів коледжу за підтримки ГО «Нарконон».
Яковенко Л.В. протягом року проводила спільні заходи зі студентським
парламентом коледжу. Зокрема, разом з членами студентського парламенту проведено
флешмоб до Дня пам’яті жертв Голодомору 08.11.2018 року, Дня пам’яті та примирення
08.05.2019 року.
3. Організація навчально-методичної та інноваційної роботи
Методична робота в коледжі у 2018/2019 н.р. здійснювалась згідно з Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Статутом коледжу, Положенням про
методичну роботу в коледжі та була спрямована на розв’язання загальних методичних
проблем, що ставились відповідно до вимог, а саме, «Здійснення освітньої діяльності з
метою забезпечення якості освіти для самореалізації особистості відповідно до потреб
суспільства», що сприяє розвитку творчої діяльності студентів та залучення їх до наукової
роботи; формування професійних якостей майбутніх фахівців.
У закладі освіти створена постійно діюча методична рада коледжу, діяльність якої
спрямована на методичне забезпечення загальноосвітньої, професійної та практичної
підготовки учнів та студентів, створення навчальної плануючої документації, оновлення
комплексно-методичного забезпечення дисциплін та предметів, забезпечення практичних
робіт, виробничого навчання,
самостійної роботи студентів та учнів, розробку і
застосування прикладних і комп’ютерних програм підготовки фахівців.
Методична робота у коледжі в 2018/2019 н.р. ґрунтувалась на принципах
демократизації та гуманізації освітнього процесу; організації роботи з педагогічними
кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
системності та систематичності; науковості; поєднанням індивідуальних і колективних
форм.
22

За звітний період було організовано та проведено 6 засідань методичної ради,
завдяки яким здійснювалась координаційна робота циклових комісій та кафедр, надавалась
інформаційна підтримка щодо укладання плануючої документації відповідно до вимог їх
написання. Методичною службою коледжу надавалась методична допомога викладачам та
майстрам в/н у підготовці методичних матеріалів до атестації, проводилась робота щодо
організації участі педпрацівників у конференціях, семінарах, вебінарах, тренінгах,
організації роботи Студентського наукового товариства, приділялась увага питанню
впровадження 100-бальної системи оцінювання знань для здобувачів вищої освіти як
фактору забезпечення якості підготовки фахівців.
Відповідно до Положення про методичну раду коледжу методична робота
спрямовувалась на забезпечення та вдосконалення існуючих форм і видів занять зі
здобувачами освіти через організацію перевірок проведення навчальних занять. Результати
проведених відкритих занять та рекомендації щодо вдосконалення, поширення передового
досвіду, впровадження інноваційних технологій, узагальнення та поширення позитивного
досвіду, передових прийомів та методів проведення навчальних занять і організаційних
форм навчання, висновки обговорювались на засіданнях циклових комісій, кафедр та
методичній раді коледжу. За звітний період було проаналізовано 15 відкритих занять
(Додаток 5).
Упродовж звітного періоду за 2018-2019 н.р. методичною службою здійснювався
постійний контроль зі створення комплексно-методичного забезпечення з дисциплін і
спеціальностей освітньо-професійних програм відповідно сучасним вимогам до рівня
підготовки фахівців та нормативним документам.
Викладачами циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін (голова комісії
Гомеля Н.С.) оновлені комплексно-методичне забезпечення дисциплін циклу професійної
підготовки спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» за освітнім
ступенем «бакалавр»: «Методологія професійної освіти» (Ковальчук Е.М.); «Дидактичні
основи професійної освіти»; «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Креативні
технології
навчання»
(Гомеля Н.С.);
«Теоретико-правові
основи
освіти»
(Кондратьєва В.П.); вдосконалені комплексно-методичне забезпечення дисциплін циклу
професійної підготовки спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: «Психологія», «Логіка»
(Яковенко Л.В.), «Організація та методика професійної освіти» (Бєльченко В.П., Ханова
О.В.).
Викладачами циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (голова комісії
Данькевич В.Г.) оновлено комплексно-методичне забезпечення дисциплін «Історія
України», «Культурологія», «Історія української культури» (Данькевич В. Г.); «Всесвітня
історія», «Історія України», «Людина і світ», «Релігієзнавство» (Коваленко О. М.);
«Логіка», «Етика», «Етика і естетика» (Яковенко Л.В.); «Основи філософських знань»,
«Філософія», «Соціологія», «Соціологія освіти», «Політологія» (Никитюк В.Л.); «Історія
України» (Муляр Г.В.); «Культурологія», «Історія української культури» (Лозова М.С.);
Викладачами циклової комісії профільно-орієнтованих дисциплін сфери послуг
(голова комісії Павловська М.Я.) оновлені комплексно-методичне забезпечення дисциплін
«Процеси та апарати харчового виробництва з основами електротехніки», «Організація
виробництв та обслуговування», «Метрологія та стандартизація контроль якості харчових
продуктів», «Технологія харчової продукції» (Павловська М.Я.); плануючу документацію
з професії «Кухар», тематику завдань до виконання кваліфікаційної пробної роботи
(Кухар IV розряд) (Третяк К.О.); програму виробничої практики для учнів професії «Агент
з організації туризму. Адміністратор» для 2 і 3 курсів (Казимир Я.В.);
Викладачами циклової комісії інформатики, комп’ютерних та інформаційних
технологій, профільно-орієнтованих дисциплін (голова комісії Сергієнко О.М.) оновлено
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комплексно-методичне забезпечення дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка»,
«Програмування», «Комп´ютерні системи та мережі» (Сергієнко О.М.);
Викладачами циклової комісії юридичних дисциплін (голова комісії Шевчук В.Л.)
оновлено комплексно-методичне забезпечення з усіх дисциплін юридичного циклу зі
спеціальності 081 «Право» для освітнього рівня «молодший спеціаліст» та освітнього
ступеня «бакалавр» (Шевчук В.Л., Муляр Г.В., Шуст Г.П., Куровський С.В., Бабич В.А.,
Грищенко А.І.).
Викладачами циклової комісії загальноекономічних та профільно-орієнтованих
економічних дисциплін (голова комісії Котирло О.О.) оновлено комплексно-методичне
забезпечення з усіх дисциплін економічного циклу зі спеціальності 075 «Маркетинг» для
освітнього рівня «молодший спеціаліст» (Котирло О.О., Штапір О.М., Носенко В.В.,
Оверченко В.І.);
Викладачами циклової комісії загально-наукових дисциплін (голова комісії Щепіло
О.В.) оновлено комплексно-методичне забезпечення з дисциплін «Математика»
(Мартиненко Л.В.), «Географія» (Матвієнко В.М.); «Теорія ймовірностей та математична
статистика» (Щепіло О.В.); «Хімія», «Біологія», «Біологія і екологія» (Литвин Л.В.).
Викладачами циклової комісії іноземних мов (голова комісії Кононенко Ю.М.)
оновлено комплексно-методичне забезпечення з дисциплін «Іноземна мова» (Кононенко
Ю.М., Левандовська Л.Б., Козленко Ю.М., Руденко І.В., Хайнус Н.В.).
Викладачами циклової комісії фізичного виховання та захисту Вітчизни (голова
комісії Слюсар В.В.) оновлено комплексно-методичне забезпечення з дисциплін «Фізичне
виховання» (Слюсар В.В., Шовтюк О.Г.).
Упродовж звітного періоду методичною службою вивчалось питання обсягу і змісту
самостійної роботи студентів, аналіз розроблених методичних рекомендацій з планування,
організації та
контролю самостійної роботи студентів, розроблених методичних
рекомендацій з окремих тем дисциплін навчальних планів. За результатами аналізу
викладачами коледжу підготовлені методичні рекомендації з самостійної роботи за такими
дисциплінами навчального плану та окремими темами програм дисциплін:
1. Сергієнко О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи: дисципліна
«Інформатика та комп’ютерна техніка // Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка. – 2018 р. – 18с.
2. Сергієнко О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи: дисципліна
«Програмування» // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка.
– 2018 р. – 18с.
3. Сергієнко О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи: дисципліна
«Комп´ютерні системи та мережі» // Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка. – 2018 р. – 18с.
4. Мартиненко Л.В. «Показникова функція», «Вектори у просторі», «Координати у
просторі»: дисципліна «Математика»: методичні рекомендації // Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 19с.
5. Вовк В.О. «Загальна схема дослідження та побудова графіка функції»; «Рівняння і
нерівності з параметрами та оберненими тригонометричними функціями»: »: дисципліна
«Математика»: методичні рекомендації // Київський професійно-педагогічний коледж
імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 27с.
6. Дринь А.П. "Фізична формула як засвідчення про всеосяжність», «Сенсорне
оцінювання коефіцієнта теплопровідності тіл»:
дисципліна «Фізика»: методичні
рекомендації // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. –
2019 р. – 21с.
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7. Матвієнко В.М. «Екологічні проблеми України»: дисципліна «Екологія»: методичні
рекомендації // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. –
2018 р. – 14с.
8. Коваленко О.М. «Використання методу проектів як засобу активізації пізнавальної
діяльності учнів (студентів) на уроках історії»: методичні рекомендації // Київський
професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 20с.
9. Данькевич В.Г. «Формування мовної культури майбутніх фахівців»: методичні
рекомендації // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. –
2018 р. – 15с.
10. Нагірняк О.Р. «Науково-дослідницька робота студентів у вищих закладах освіти
педагогічного спрямування»: методичні рекомендації // Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 27с.
11. Щілка Ю.В. Створення комп’ютерної публікації за допомогою MICROSOFT
PUBLISHER: предмет «Інформатика»: методичні рекомендації // Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 27с.
12. Яковенко Л.В. Протидія агресивній поведінці підлітків»: методичні рекомендації //
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 16с.
13. Чернова Л.Ю. «Склад реквізитів, правила їх оформлення. Схеми розміщення
реквізитів»: дисципліна «Діловодство»: методичні рекомендації // Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 115с.
14. Чернова Л.Ю. «Вимоги до текстів документів та їх виготовлення за допомогою
друкувальних засобів»: дисципліна «Діловодство»: методичні рекомендації // Київський
професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 13с.
15. Чернова Л.Ю. «Порядок підготовки та оформлення розпорядчих документів з
кадрових питань»: дисципліна «Діловодство»: методичні рекомендації // Київський
професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 16с.
У міському конкурсі методичних розробок з іноземної мови «Педагогічна
майстерність» серед викладачів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва отримала ІІІ місце
розробка викладача
Кононенко Ю.М. «День Подяки»: методичні рекомендації //
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2018 р. – 18с.
Різноманіття видів діяльності в науково-методичній роботі педагогічних працівників
коледжу допомагає створити умови для професійного розвитку як самих педагогів, так
майбутніх фахівців – випускників коледжу. З метою вдосконалення та покращення
науково-методичної роботи, забезпечення якості освітнього процесу викладачами коледжу
приділялась значна увага науковій діяльності, саморозвитку, підвищенню кваліфікації.
У 2019 році викладач Броннікова В. Б. захистила дисертаційне дослідження на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 теорія і
методика професійної освіти за темою «Формування готовності майбутнього педагога
професійної школи до організації самостійної роботи учнів».
За 2018/2019 н.р. викладачами коледжу підготовлено та видано ряд навчальнометодичних посібників з дисциплін навчального плану (Додаток 6).
З метою підвищення свого науково-професійного рівня, розвитку професійних,
комунікативних компетенцій педагогічні працівники коледжу протягом 2018-2019 н.р.
брали активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях, круглих
столах та видали ряд наукових статей у різних фахових виданнях та залучали до цього
процесу студентів. (Додатки 7,8,9,10,11)
Значну роль у забезпеченні якості навчання та саморозвитку викладачів та майстрів
виробничого навчання відіграє робота Школи педагогічної майстерності. Впродовж 20182019 н.р. відповідно до плану роботи були проведені засідання Школи з наступних питань:
«Формування змісту навчання та плануючої документації відповідно освітніх програм та
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навчальних планів на основі компетентісного підходу при підготовки робітничих кадрів»
(Бєлоусько А.М.), «Оптимізація змісту, форм і методів навчання. Використання сучасних
методик викладання дисциплін професійного циклу» (Дорошенко Н.І.), «Методики
боротьби з булінгом у професійній діяльності» (Яковенко Л.В.), «Електронні симуляції на
заняттях як засіб підвищення якості навчання» (Сергієнко О.М.), «Використання сучасних
технологій навчання при підготовці робітничих кадрів» (Бєлоусько А.М.), тренінг
«Створення електронних підручників»(Зайцева О.О., Горбенко А.А.), «Академічна
доброчесність викладача-дослідника» (за участі науковців ІПООД ім. І.Зязюна НАПН
України).
Педагогічні працівники коледжу у 2018-2019 н.р. регулярно брали участь у
засіданнях методичних об‘єднань за фаховим спрямуванням (20 методичних об’єднань
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 18 методичних секцій ПТНЗ м. Києва) та надавали
інформація про їх роботу.
У листопаді 2018 р. на базі коледжу було проведено засідання міського об’єднання
викладачів фізичного виховання закладів професійної освіти м.Києва (голова циклової
комісії Слюсар В.В.), в травні 2019 р. - підсумкове засідання міського методичного
об’єднання викладачів іноземної мови ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва (голова
циклової комісії Кононенко Ю.М.).
Учасники засідань мали можливість ознайомитися з інформацією про освітню
діяльність коледжу, оглянути матеріальну базу. В рамках міського об’єднання викладачів
фізичного виховання викладачем Шовтюком О.Г. був проведений відкритий урок, який
отримав позитивний відгук. В рамках міського методичного об’єднання викладачів
іноземної мови учасники взяли участь у тренінгу «Тайм-менеджмент (управління часом)»,
який провела психолог Яковенко Л.В., переглянути презентацію англійською мовою про
коледж, яка була створена учнем групи 2ОПЗ 1-9 Буромським К.П.
З метою виявлення здібностей студентів та учнів до нестандартного, оригінального
та творчого мислення, залучення студентів та учнів до дослідницької діяльності та
розвиток їх творчих здібностей, формування аналітичного і критичного мислення
студентів та учнів у процесі творчого пошуку і досліджень, самоствердження студентів та
учнів завдяки досягненню поставленої мети й публікації отриманих результатів, набуття
вмінь і навичок дослідницької роботи, пізнання досягнень у різних галузях науки, техніки
і культури та підвищення ефективності навчально-виховного процесу традиційно в
коледжі впродовж навчального року кафедрами та цикловими комісіями коледжу
проводяться Тижні наук.
05.11.2018 р.– 09.11.2018 р. в рамках Тижня філологічних наук було проведено:
І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови (Броннікова В. Б.); презентацію
газети «Ну що б, здавалося, слова...» (Лозова М. С.); акцію «Прикрась життя українською»
(Броннікова В. Б.); конкурс студентських авторських віршів та творчих робіт «Моє слово
про мову» (Броннікова В. Б., Лозова М. С.); перегляд балету «Лускунчик» у Національній
опері України (Лозова М. С.); виставку стіннівок, присвячених Дню української
писемності та мови (Броннікова В. Б., Чистова Н. О.); показ короткометражних фільмів,
присвячених Дню української писемності та мови, Нестору Літописцю (Броннікова В. Б.,
Чистова Н. О., Лозова М. С., Коптюх О. М.); конкурс читців-декламаторів української
поезії (Броннікова В. Б.,); акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»
(Броннікова В. Б., Чистова Н. О., Лозова М. С., Коптюх О. М.); ІІІ Студентську науковопрактичну конференцію «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення»
(Броннікова В. Б., Чистова Н. О., Лозова М. С., Коптюх О. М.).
03.12.2018 - 07.12.2018 року проводився Тиждень економічної науки «Креативна
економіка: реалії та перспективи», в рамках якого відбулися наступні заходи: участь
студентів у всеукраїнському онлайн-конкурсі «Фінансова грамотність» (Казимир Я.В.,
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Штапір О.М.); теоретична студентська наукова конференція «Аспекти креативності
економіки» (Оверченко В.І.) (Додаток 7); економічна вікторина. «Креативність як складова
підприємницького успіху (Штапір О.М.); круглий стіл «Перспективи та реалії креативності
економіки України» (Котирло О.О., Пальчевська Т.Г.); щорічна внутрішня ярмарка НТФ
«Спокуса» (Казимир Я.В., Пальчевська Т.Г.).
26.11.18 - 30.11.18 для заохочення студентів навчального закладу до подальшого
опанування англійської та німецької мов був проведений Тиждень іноземних мов, в рамках
якого були проведені заходи:олімпіада коледжу з англійської мови, в якій взяли участь
студенти та учні таких груп : 65ю 2-9, 66ю 2-9, 68ю 2-11, 18ат 2-9, 2опз 1-9, 21 піт
(Кононенко Ю.М.); конкурс стінних газет (Козленко Ю.М.); конкурс презентацій на тему
«Моя майбутня професія». (І етап міської студентської конференції). (Левандовська Л.Б.,
Кононенко Ю.М., Козленко Ю.М., Руденко І.В., Хайнус Н.В.)
03.12.2018 - 07.12. 2018р. цикловою комісією загально-наукових дисциплін були
проведені ряд заходів в рамках Тижня наук, зокрема: конкурс газет, присвячений 100річчю Бориса Патона; конкурс рефератів, кросвордів і презентації з таких дисциплін:
«Математика», "Фізика", "Хімія, "і «Географія»; олімпіада на базі коледжу з "Фізики",
«Математики», за результатами якої готувалися команди до міських олімпіад. арт-проект
«Сучасне мистецтво із сміття»; конкурс презентацій на теми: «Математика в моїй
професії» та «Застосування математики при вивченні дисциплін економічного циклу».
05.02.2019 - 13.03.2019 н.р. комісією психолого-педагогічних наук у співпраці
цикловою комісію соціально-гуманітарних дисциплін було проведено місяць науки.
В рамках місяця відбулися такі заходи: відкриття кінолекторію «Нам є чим пишатися»
(Яковенко Л.В. Ковальчук Е.М., Колос М.М.); інтернет – флешмоб «Коледжани,
єднаймося!» (Гомеля Н.С., Данькевич В.Г.); профорієнтаційна платформа «Якщо
навчатись - то в коледжі» (Гомеля Н.С., Данькевич В.Г., Штапір О.М.); музично-поетичний
вечір «Небесна Сотня воїнів Майдану» (Лозова М.С.); інтерактивний виховний захід «Ті,
що вражають»: до річниці Революції Гідності (Коваленко О.М.); колоквіум «Формування
педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання» (Локшин В.С.);
творчий проект «Історія коледжу-історія країни» (Данькевич В.Г., Никитюк В.Л.); артмайстерня «Доторкнись до прекрасного» (Гомеля Н.С., Данькевич В.Г., Андрієвська М.О.,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); науково-практичний
семінар «Київська Русь - перша українська держава» (Нагірняк О. Р.); семінар-дискусія
«Філософська система Античності» (Нагірняк О.Р.); відкрита виховна година «Як тебе не
любити, коледжу мій» (Бельченко В.П.); екскурсія до музею Т.Г.Шевченка «Великий
Кобзар» (Коваленко О.М.); презентація спецвипуску газети «Коледжанин» (Кондратьєва
В.П., Колос М.М.); кінолекторій «Сучасний Макаренко» (до 131-ї річниці від дня
народження А.С. Макаренка) (Данькевич В.Г., Гомеля Н.С.); фотовиставка «Alma Mater – в
подіях, постатях і датах» (Яковенко Л.В., Мар’єнко Т.М., Ковальчук Е.М., Колос М.М.);
студентська практична конференція «Наступність у організації педагогічної практики як
умова професійного зростання» (Бєльченко В.П., Ханова О.В., Бєлоусько А.М.).
25.02.2019 – 01.03.2019 н. р. проводився Тиждень інформатики, комп‘ютерних та
інформаційних
технологій, в рамках якого відбулися наступні заходи: огляд та
обговорення документального фільму «Погляд з середини: Google» (Брудько О.Л., Колос
М.М., Сергієнко О.М., Щілка Ю.); конкурс серед студентів на розробку кращого кросворду
та вікторини до дня свободи слова в Інтернеті (Брудько О.Л., Горбенко А.А., Чернова
Л.Ю., Беседіна М.О.); олімпіада серед студентів КППК з інформатики (номінація MS
Office) (Брудько О.Л., Горбенко А.А., Сергієнко О.М.); олімпіада студентів КППК з
дисципліни «Програмування» (дистанційно з використанням хмарових технологій)
(Сергієнко О.М.); конкурс на кращу презентацію за фахом (Колос М.М., Янковський Р.Л.,
Беседіна М.О., Брудько О.О., Чернова Л.Ю.); екскурсія на факультет кібернетики КДУ ім.
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Т. Г. Шевченка (кафедра моделювання складних систем) (Сергієнко О.М.); екскурсія в
музей «Історія програмного забезпечення ЕОМ» (Беседіна М.О., Щілка Ю.В.); тренінг зі
створення навчальних сайтів для викладачів (Горбенко А.А.); круглий стіл середи
студентів робітничих професій та молодших спеціалістів з «Історії інформаційних
технологій» та «Безпека в Інтернет» (Колос М.М., Чернова Л.Ю., Янковський Р.Л., Щілка
Ю. В.)
17.04.2019 р. – 25.04.2019 р. до Дня юриста викладачі юридичних дисциплін в
рамках Тижня юридичних дисциплін провели цікаві заходи, спрямовані на вивчення нових
тем, розвиток, поглиблення та закріплення знань і умінь студентів, на виявлення
професійних якостей, творчих здібностей та талантів наших розумних, креативних та
небайдужих студентів.
Редакційний колектив випустив святкові номери юридичної газети «Pro bono» до
Дня Юриста, Дня Студента, Дня Святого Миколая, Дня Матері, до 75-ти річчя КППК імені
А. Макаренка. Викладачі комісії підготували для студентів цікаві лекції, інтерактивні
семінари, дискусії на актуальні теми та практичні заняття з використанням
мультимедійних технологій. В черговий раз розпочала роботу юридична клініка «Bona
fides» разом із студентами - клініцистами, які проводять безкоштовні юридичні
консультації для незахищених верств населення.
В рамках Тижня юридичних наук було організовано проведено ряд круглих столів: з
дисципліни «Господарське право» на тему: «Правове регулювання та обмеження монополії
та захист економічної конкуренції. Протидія рейдерству» (викладач Шуст Г.П.), з
дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» на тему: «Повноваження
новообраного Президента у перший місяць після виборів» (викладач Грищенко А.І.);
«Український конституціоналізм: становлення та розвиток» (викладач Муляр Г.В.); ряд
семінарських занять з використанням інтерактивних мультимедійних засобів з дисципліни
«Конституційне право України» на тему: «Вибори Президента України» (викладач Шевчук
В. Л.); з дисципліни «Цивільне та сімейне право» на тему: «Окремі види зобов’язань»
(викладач Шевчук В. Л.); з дисципліни «Трудове право» на тему: «Укладання трудового
договору з неповнолітніми» (викладач Муляр Г.В.).
Про результати методичної роботи викладачі коледжу доповідали на засіданнях
методичної та педагогічної рад, зокрема:
Павловська М.Я. «Формування професійних компетенцій при підготовці робітничих
професій». У лютому 2019 р. викладач Дорошенко Н.І доповідала по питанню
«Використання цифрових технологій у при підготовці фахівців». (грудень 2018 р.)
Сергієнко О.М., Горбенко А.А. «Цифрові технології у викладацькій діяльності.
Персональний сайт викладача – ефективний інструмент для забезпечення якості
навчання».(жовтень 2018 р.)
Шевчук В.Л. «Забезпечення якості юридичної освіти в контексті підготовки фахівців
для правничої професії»
( жовтень 2018 р.)
Щепіло О.В. «Інноватика у викладанні природничо-математичних наук».
(грудень2018 р.)
Яковенко Л.В. «Протидія агресивній поведінці підлітків (булінг)». (січень 2019 р.)
Бєлоусько А.М. «Особливості використання сучасних педагогічних та виробничих
технологій в умовах упровадження компетентнісного підходу у освітній процес підготовки
кваліфікованих робітників». ( лютий 2019 р.)
Броннікова В.Б. «Формування ключових компетенцій учнів та студентів на уроках
предметів та дисциплін філологічного циклу». ( лютий 2019 р.)
Локшин В.С. доповідав за темою «Місце наукової діяльності студентів коледжу в
освітньому процесі». ( квітень 2019 р.)
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Кононенко Ю.М. «Формування комунікативної компетенції на уроках іноземної
мови». ( квітень 2019 р.)
Баланик О.В. «Вивчення предмету «Захист Вітчизни» як складова національнопатріотичного виховання молоді. (квітень 2019 р.).
Упродовж 2018-2019 н.р. викладачі коледжу залучались до участі у журі
Всеукраїнських та міських конкурсах.
Викладач Броннікова В. Б була членом експертної комісії з питань визначення
результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти, 13.06.–21.06.2019
року, членом журі XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 2
грудня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка (сертифікат), членом журі
ІX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка, 16 грудня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка;
Викладач Литвин Л.В була членом комісії на конкурсі кабінетів «Біологія» серед
закладів профтехосвіти м.Києва.
Викладач Котирло О.О. брала участь у журі міського конкурсу методичних
розробок серед викладачів економічних та обліково-аналітичних дисциплін ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва.
Мар‘єнко Т.М. брала участь в роботі науково-методичної ради з професій
текстильної промисловості, пошиття одягу і шкіряного взуття, художніх промислів,
народних ремесел, перукарського мистецтва та поліграфії Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Сергієнко О.М. в червні 2019 р. у складі експертної комісії взяв участь в проведення
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта.
Комп’ютерні технології» в Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського
інституту Сумського державного університету.
Викладач Локшин В.С. за поточний період рецензував монографії науковців:
- Колісник Н.В.,Кручек В.А. на тему: «Формування педагогічної компетентності
майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у процесі вивчення економічних
дисциплін» (Національний університет біотехнологій та природокористування)
- Кошук О.Б. на тему: «Розвиток професійної компетентності майбутніх інженерів з
механізації сільського господарства».
Директор коледжу Щербак О.І. рецензувала практичний посібник Технології
професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний
посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю.
Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с.
У 2018-2019 н.р. проведено самоаналіз освітньо-професійної програми Право
спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та подані документи
для проведення акредитаційної експертизи до Міністерства освіти і науки України.
Експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснила перевірку освітньої
діяльності коледжу відповідно ліцензійним умовам надання вищої освіти за освітньопрофесійною програмою Право спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 13-15 травня 2019 року. За результатами перевірки було отримано
позитивний висновок здійснення освітньої діяльності даної спеціальності та Сертифікат
терміном на 5 років.
За результатами аналізу методичної роботи викладачів коледжу, методична служба
наголошує на дотриманні термінів здачі плануючої документації викладачами коледжу, на
відповідності назв методичних документів до вимог наказів та інструкційних листів
Міністерства освіти і науки України, на здачі оновленої документації в електронному
вигляді, на створення електронних посібників та створенні власних електронних порт
фоліо.
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4. Кадрове забезпечення та система підвищення кваліфікації
Згідно штатного розпису в коледжі працює 174 особи. Освітній процес у коледжі
забезпечують 98 педагогічних працівники: 78 штатних викладачів і 20 сумісників.
74 педагогічних працівників (75,5%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 осіб
(10,2%) – першу кваліфікаційну категорію; 8 осіб (8,1%) – другу кваліфікаційну категорію;
педагогічне звання "викладач-методист" мають 26 педагогічних працівників (26,5%),
"старший викладач" – 10 осіб (10,2%). В коледжі працює 7 докторів наук, із них
3 штатних та 24 кандидатів наук, із них 16 – штатні працівники. Серед педагогічних
працівників 5 осіб нагороджені нагрудним знаком "Антон Макаренко", 23 - "Відмінник
освіти України", 2 особи - «Заслужений працівник освіти», 1 особа нагороджена Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, 1 особа нагороджена подякою Кабінету Міністрів
України. Директора коледжу Щербак Ольгу Іванівну Указом Президента України
нагороджено Орденом княгині Ольги ІІ ступеня.
З метою забезпечення якісної підготовки фахівців до участі у навчальному процесі
коледжу залучені сумісники – висококваліфіковані спеціалісти. До складу екзаменаційних
комісій усіх напрямів підготовки, спеціальностей і професій включені незалежні члени –
практичні працівники відповідних галузей.
Важливе місце у формуванні високого рівня професіоналізму викладачів та майстрів
виробничого навчання, розвитку особистості педагога, який здатний до прийняття
творчих нестандартних рішень, з високим рівнем теоретичних знань та практичних
навичок роботи відіграє система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання коледжу
проводиться відповідно до затвердженого перспективного плану-графіку підвищення
кваліфікації педпрацівників коледжу в Університеті менеджменту освіти НАПН України,
ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, Державного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова, Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації
спеціалістів, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» шляхом
навчання та стажування в університетах, навчання в аспірантурі наукових установ та
університетів.
У 2018/2019 н. р. підвищення кваліфікації пройшли 30 педагогічних працівників
коледжу (Додаток 13).
Майстер виробничого навчання Гулько К.О. навчається в Ніжинському
педагогічному університеті ім. М.Гоголя.
З метою визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня
його кваліфікації в коледжі наказом директора створена і діє атестаційна комісія (наказ
№ 165-д від 30.08.2018 р.).
Чергова та позачергова атестація педагогічних працівників коледжу проведена в
період з 26 березня по 28 березня 2019 року у відповідності до вимог «Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України». У поточному навчальному
році 14 працівників коледжу пройшли атестацію. Не атестованих та умовно атестованих
викладачів немає (Додаток 12).
У 2018/2019 н.р. педагогічні працівники коледжу брали участь у роботі міських методичних
об’єднань (ММО) закладів вищої освіти (ЗВО) I-II рівнів акредитації м. Києва. У наказі Ради
директорів від 05.07.2019 р. № 36/2019 «Про підсумки роботи Ради директорів та міських
методичних об’єднань (ММО) закладів вищої освіти (ЗВО) I-II рівнів акредитації м. Києва за
2018/2019 н.р.» за активну роботу протягом навчального року оголошено подяку: Щербак Ользі
Іванівні, Кондратьєвій Валентині Павлівні, Кононенко Юлії Миколаївні, Щепіло Ользі Василівні,
Котирло Оксані Олександрівні, Бойку Костянтину Едуардовичу, Бронніковій Валентині
Борисівні, Дриню Анатолію Петровичу, Слюсарю Віктору Володимировичу.
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Додатки:
1. Таблиця успішності (1с.);
2. Дані про випуск 2019 року (1 с.);
3. Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт та здачі державної атестації
у 2019 році (1 с.);
4. Випуск та працевлаштування випускників коледжу за 2018 рік (1 с.);
5. Теми відкритих занять, проведених педагогами в 2018-2019 н.р. (1 с.);
6. Перелек посібників, виданих у 2018-2019 році (1 с.);
7. Cписок статей за 2018-2019 р.р. (4 с.);
8. Участь педагогів коледжу у роботі XVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких
читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта XXІ
століття: досвід, інновації, тенденції» (2 с.);
9. Участь педагогів у конференціях у 2018-2019 н.р. (3 с.);
10. Участь педагогів вебінарах, тренінгах, семінарах у 2018-2019 н.р. (2 с.);
11. Участь студентів у конференціях (3 с.).
12. Список викладачів, які пройшли атестацію у 2018/2019н.р. (1 с.);
13. Список педрацівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації у
2018/2019 н.р. (1 с.);
14. Список педпрацівників, які були нагороджені Національною академією
педагогічних наук України;
15. Список педпрацівників, які були нагороджені Подякою Департаменту освіти і
науки виконавчого органу КМДА;
16. Список педпрацівників, які були нагороджені грамотою Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
17. Список співробітників, які були нагороджені з нагоди 75-річчя від дня
заснування закладу освіти за багаторічну сумлінну працю, високу майстерність у
професійній діяльності та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази
коледжу (2с.);
18. Звіти голів екзаменаційних комісій (17 с.);

Вик. В. КОНДРАТЬЄВА
тел. 16
О. ЗАЙЦЕВА
тел. 33

31

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ УСПІШНОСТІ
за результатами 2018/2019 навчального року
Денна форма навчання
Спеціальність

01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(бакалавр)
015.09 ПО Зварювання
015.10 ПО Комп’ютерні технології
015.20 ПО Транспорт
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(молодший спеціаліст)
015.01 ПО Будівництво
015.09 ПО Зварювання
015.10 ПО Комп’ютерні технології
015.20 ПО Транспорт
015.21 ПО Харчові технології
Кваліфікований робітник
- Агент з організації туризму.
Адміністратор
- Кухар, офіціант
- Укладальник підлогових покриттів
- Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
07 Управління та адміністрування
(бакалавр)
- 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування
(молодший спеціаліст)
- 075 Маркетинг
081 Право (бакалавр)
08 Право (молодший спеціаліст)

081 Право

Заочна форма навчання

Абс. %

Якіс.
%

Сер.
бал

Абс. %

Якіс.
%

Сер.
бал

89,4

33,7

79,8

86,3

35,7

80

86,6
81,5
100

35,7
32
33,5

78,1
82
79,4

89
80
90

37
30
40

80
78
82

80,6

56

73,2

89

69,6

77,2

83
87
75
85
73
95,3

58
59
54
52
57
29,9

76
74
72
71
73
7,1

78
93
95
92
87
-

71
68
84
66
59
-

75
76
82
79
74
-

88,6

14,1

6,8

-

-

-

92,5
100

10,5
54,1

6,6
7,4

-

-

-

100

41,2

7,8

-

-

-

40

30

84

100

10

76

40

30

84

100

10

76

81,3

55,3

4

80

60

4

81,3
90

55,3
30

4
82

80
100

60
20

4
82

93,3

67,5

4,4

90

70

4,4
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Додаток 1А
Кількість відрахованих
у 2018/2019 навчальному році
№
п/п

1

2

3

4

Відділення,
Кількість
В тому числі:
П.І.П.
відрахованих
за
за державним
Зав.
- всього
за академічну за власним денною
(регіональним)
відділеннями
неуспішність бажанням формою
замовленням
навчання
Професійно15
педагогічне
2
7
8
3
(бакалврат)
(Бєлоусько
А.М.)
Професійнопедагогічне
(Молодший
22
13
7
9
спеціаліст)
(Іванчук
В.М.)
Економікоправове
4
3
3
3
(Чистова
Н.О.)
Підготовки
робітничих
9
7
3
6
9
кадрів
(Янковський
Р.Л.)

Всього:

50

25

10

24

24
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Додаток 2
ДАНІ ПРО ВИПУСК 2019 РОКУ
за результатами 2018/2019 навчального року
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього,
чол.
106

З відзнакою,
чол.
10

Всього,
чол.
70

З відзнакою,
чол.
2

41

2

32

1

15

2

6

-

015.10 ПО Комп’ютерні технології

15

-

17

1

015.20 ПО Транспорт
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(молодший спеціаліст)
015.01 ПО Будівництво

11

-

9

-

65

8

38

1

10

-

7

-

015.09 ПО Зварювання

14

-

8

-

015.10 ПО Комп’ютерні технології

18

3

9

-

015.20 ПО Транспорт
015.21 ПО Харчові технології
Кваліфікований робітник
- Агент з організації туризму.
Адміністратор
- Кухар, офіціант
- Укладальник підлогових покриттів
- Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
Управління та адміністрування
(бакалавр)
- Маркетинг
Управління та адміністрування
(молодший спеціаліст)
- Маркетинг
Право (бакалавр)
Право
Право (молодший спеціаліст)
Правознавство

4
19
99

1
4
14

8
6
-

1
-

26

7

-

-

29
34

5
1

-

-

10

1

-

-

-

-

10

-

-

-

10

-

45

7

3

-

45
11
11
49
49

7
2
2
10
10

3
13
13
1
1

1
1
-

Всього:

310

43

97

3

Галузь знань,
спеціальність
01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(бакалавр)
015.09 ПО Зварювання
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Додаток 3
Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт
та здачі державної атестації у 2019 році
(денна форма навчання, заочна форма навчання)

Випускників,
осіб

Успішність, %

Якість, %

Випускників,
осіб

Успішність, %

Якість, %

Випускників,
осіб

Успішність, %

Загальні показники

в.т.ч. по
заочній формі
навчання

Якість, %

Показники

в.т.ч. по
денній формі
навчання

98,8

73

100

97,6

41

100

100

32

100

100
96,5
100

21
32
20

100
100
100

100
93
100

15
15
11

100
100
100

100
100
100

6
17
9

100
100
100

72,8

103

100

67,2

65

100

78,2

38

100

71
58

17
22

100
100

70
51

10
14

100
100

72
64

7
8

100
100

81

27

100

63

18

100

100

9

100

73
81

12
25

100
100

73
79

4
19

100
100

72
83

8
6

100
100

64,4

48

100

62,3

45

100

66,5

3

100

70

10

100

-

-

-

70

10

100

081 Право (молодший
спеціаліст)

99

50

100

98

49

100

100

1

100

081 Право (бакалавр)

81,8

24

100

63,6

11

100

100

13

100

ОКР «Молодший спеціаліст»

78,7

201

100

77,74

159

100

81,56

42

100

Кваліфікований робітник
Узагальнені дані

88,35

99

100

88,35

99

100

-

-

-

83,5

407

100

81,82

310

100

87,89

97

100

Галузь знань,
спеціальність
01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
(бакалавр)
015.09 Зварювання
015.10 Комп’ютерні технології
015.20 Транспорт
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(молодший спеціаліст)
015.01 ПО Будівництво
015.09 ПО Зварювання
015.10 ПО Комп’ютерні
технології
015.20 ПО Транспорт
015.21 ПО Харчові технології
Управління та
адміністрування (молодший
спеціаліст)
- Маркетинг
Управління та
адміністрування (бакалавр)
- Маркетинг
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Додаток 4
Випуск та працевлаштування випускників коледжу за 2018 рік
регіональне замовлення
(денна форма навчання)

Самостійне
працевлаштування

Продовжують
навчання у ВНЗ

Всього

Отримано
підтвердження

01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
Молодший спеціаліст
- ПО Будівництво
- ПО Зварювання
- ПО Комп’ютерні технології
- ПО Транспорт
- ПО Харчові технології
0304 Право
5.03040101 Правознавство
07 Управління та
адміністрування
075 Маркетинг
0305 Економіка та
підприємництво
5.03050702
Комерційна діяльність
Кваліфікований робітник

Працевлаштовано

Галузь знань,
спеціальність

Випуск, осіб

2018

102

-

-

19

94

18
22
35
15
12

-

-

4
3
3
9

18
21
31
14
10

47

-

-

45

34

8

-

-

4

4

23

-

-

-

14

117
297

43
43

43
43

68

71
217
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Додаток 12
Список педпрацівників, які пройшли атестацію в 2018/2019 н.р.
1.

Бабич Володимир Анатолійович

сп.в.к.

2.

Гомеля Ніна Семенівна

сп.в.к., в-м

3.

Денисюк Олег Олександрович

сп.в.к., ст. викл., вихов. в.к.

4.

Дячишин Іван Васильович

сп.в.к., в-м

5.

Іванчук Володимир Михайлович

сп.в.к., ст. викл.

6.

Коваленко Олена Миколаївна

сп.в.к., ст. викл.

7.

Котирло Оксана Олександрівна

сп.в.к.

8.

Куровський Сергій Вікторович

сп.в.к.

9.

Мартиненко Лариса Миколаївна

сп.в.к.

10. Нагірняк Остап Русланович

сп.в.к.

11. Носенко Валентина Володимирівна

сп.в.к.

12. Федоренко Василь Богданович

сп.в.к., ст.викл., 14 т.р., м. в/н І к.

13. Шовтюк Олександр Григорович

сп.І к.

14. Щілка Юлія Вікторівна

сп. II к.
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Додаток 13
Список педпрацівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації в
2018/2019 н.р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Бельченко В.П.
Беседіна М.О.
Бєлоусько А.М.
Брудько О.Л.
Власенко К.Є.
Гомеля Н.С.
Горбенко А.А.
Грищенко А.І.
Данькевич В.Г.
Дринь А.П.
Дячишин І.В.
Іванчук В.М.
Колос М.М.
Кондратьєва В.П.
Коптюх О.М.
Котирло О.О.
Куровський С.В.
Никитюк В.Л.
Носенко В.В.
Павловська М.Я.
Пальчевська Т.Г.
Федоренко В.Б.
Ханова О.В.
Чистова Н.О.
Шовтюк О.Г.
Штапір О.М.
Шуст Г.П.
Щілка Ю.В.
Яковенко Л.В.
Янковський Р.Л.
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Додаток 14

Список педпрацівників, які нагороджені
Національною академією педагогічних наук України
Почесною грамотою НАПН України
за високу майстерність у педагогічній діяльності, проведення наукових досліджень з
професійної педагогіки, впровадження інноваційних технологій, наукових розробок
наукових установ НАПН України:
1. Гомеля Ніна Семенівна, кандидат педагогічних наук
2. Данькевич Віта Григорівна, кандидат педагогічних наук
3. Ковальчук Ера Михайлівна, кандидат педагогічних наук
Грамотою НАПН України
за багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН України та вагомий внесок
у проведення спільних науково-практичних конференцій:
1. Зайцева Олена Олександрівна, магістр з управління навчальними
закладами
2. Кондратьєва Валентина Павлівна, магістр з управління навчальними
закладами
3. Колос Микола Миколайович
Подякою НАПН України
за багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН України, впровадження
інноваційних технологій навчання та практико-орієнтоване спрямування освітнього
процесу:
1. Павловська Мар’яна Ярославівна, магістр Соціальної педагогіки та
психології
2. Шевчук Вікторія Леонідівна, магістр, спеціальність «Право»
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Додаток 15
Список педпрацівників, які нагороджені
Подякою Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА
за багаторічну сумлінну працю, високу майстерність у професійній діяльності,
впровадження інноваційних технологій та з нагоди 75-річчя від дня заснування
закладу освіти:
1. Андрієвська Людмила Павлівна
2. Беседіна Марія Олександрівна
3. Брейда Наталія Анатоліївна
4. Горбенко Антоніна Андріївна
5. Денисюк Олег Олександрович
6. Загляда Тетяна Олександрівна
7. Коваленко Олена Миколаївна
8. Коваленко Олександр Іванович
9. Козленко Юлія Миколаївна
10. Лозова Марія Степанівна
11. Слюсар Віктор Володимирович
12. Ханова Олена Володимирівна
13. Шовтюк Олександр Григорович
14. Яковенко Людмила Володимирівна
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Додаток 16

Список педпрацівників, які нагороджені грамотою
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
Міністерства освіти і науки України
За співпрацю з Інститутом модернізації змісту освіти щодо розроблення освітніх
стандартів, активну участь у забезпеченні якості освіти у коледжах України:
1. Щербак Ольга Іванівна
2. Кондратьєва Валентина Павлівна
3. Зайцева Олена Олександрівна
4. Ковальчук Ера Михайлівна
5. Гомеля Ніна Семенівна
6. Мар’єнко Тетяна Михайлівна
7. Ханова Олена Володимирівна
8. Власенко Катерина Єгорівна
9. Денисюк Олег Олександрович
10. Сергієнко Олександр Миколайович
11. Бойко Костянтин Едуардович
12. Павловська Мар’яна Ярославівна
13. Яковенко Людмила Володимирівна
14. Чернова Людмила Юріївна
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Додаток 17

Список співробітників, які нагороджені
з нагоди 75-річчя від дня заснування закладу освіти за багаторічну
сумлінну працю, високу майстерність у професійній діяльності та вагомий
внесок у розвиток матеріально-технічної бази коледжу
Грамотою коледжу
1. Александрова Тетяна Іванівна
2. Баланик Олександр Володимирович
3. Бєлоусько Алла Михайлівна
4. Бондаренко Людмила Георгіївна
5. Броннікова Валентина Борисівна
6. Вовк Вікторія Олександрівна
7. Геращенко Наталія Миколаївна
8. Горбенко Антоніна Андріївна
9. Дячишин Іван Васильович
10. Дьоміна Ірина Миколаївна
11. Залєвський Василь Вікторович
12. Іванчук Володимир Михайлович
13. Казимир Яна Валеріївна
14. Кальченко Антоніна Іванівна
15. Кононенко Юлія Миколаївна
16. Коптюх Оксана Миколаївна
17. Матвійчук Зоя Петрівна
18. Оверченко Валентина Іванівна
19. Пальчевська Тетяна Георгіївна
20. Семененко Олена Миколаївна
21. Удовенко Антоніна Петрівна
22. Фок Марія Михайлівна
23. Чигарьова Тамара Олександрівна
24. Штапір Ольга Миколаївна
25. Шуст Ганна Петрівна
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26. Шусть Віктор Володимирович
27. Щиглова Любов Василівна
28. Янковський Роман Леонідович

Подякою коледжу
1. Бахарєва Лілія Валеріївна
2. Білик Катерина Василівна
3. Зубрій Раїса Олександрівна
4. Крисан Анатолій Іванович
5. Левандовська Людмила Борисівна
6. Лобас Ніна Олександрівна
7. Лящов Сергій Миколайович
8. Матвієнко Валентина Михайлівна
9. Муляр Галина Володимирівна
10. Никитюк Віталій Леонідович
11. Пазюр Микола Семенович
12. Руденко Ілона Володимирівна
13. Стась Ольга Григорівна
14. Хайнус Наталія Володимирівна
15. Яцкевич Юлія Миколаївна
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