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Аналіз роботи педколективу  

Київського професійно-педагогічного коледжу  

імені Антона Макаренка 

у 2019/2020 навчальному році 

 

У 2019/2020 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, працівників різних галузей. 

Робота педагогічного колективу коледжу була спрямована на забезпечення 

фундаментальної, наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, 

замовлення суспільства формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і 

творити в умовах, які постійно змінюються й розвиваються, забезпечуючи культурний 

розвиток країни. 

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 2019/2020 

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; 
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-  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

-  забезпечення удосконалення матеріально-технічної бази для організації 

освітнього процесу; 

-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, учнів робітничих професій та 

оприлюднення результатів таких оцінювань. 

 

1. Забезпечення дотримання законодавчих норм щодо здійснення освітньої 

діяльності, формування обсягів підготовки фахівців, ступеневості навчання, 

соціального партнерства, багатопрофільності і багатофункціональності коледжу 

 

У 2019/2020 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», наказів 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. 

Відповідно до Законів України «Про фахову передвищу освіту» та «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

ураховуючи подання Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка від 31 січня 2020 року №01/02-23 та рішення загальних зборів трудового 

колективу Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка від 30 

січня 2020 року (протокол №2)  наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.02.2020 року №285 Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона 

Макаренка перейменовано на Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка.   

Для здійснення освітньої діяльності у грудні 2019 року переоформлено ліцензію на 

підготовку фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211, листа 

МОН України від 11.03.2020 р. № 1/9-154, розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради КМДА від 11.03.2020 р. №56 «Про призупинення освітнього процесу у 

закладах освіти усіх типів та форм власності» з метою недопущення виникнення епідемії 

на коронавірус, розповсюдження захворюваності серед учнів , студентів та співробітників 

в коледжі наказом від 11.03.2020 р. №53 призупинено освітній процес з 12 березня 2020р. 

до 03 квітня включно. Наказами №60-д від 26.03.2020 р., №66-д від 22.04.2020 р., №74-д 

від 08.05.2020р., №77-д від 22.05.2020 р., № 90-д від 19.06.2020 р., на виконання змін, що 

вносяться до Актів Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. №239, від 24.04.2020 р. 

№291, від 04.05.2020 № 343, «Щодо продовження терміну дії карантину на всій території 

України» карантин у коледжі було продовжено до 22 травня 2020 р., від 20.05.2020 р. 

№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів» дію карантину в коледжі поетапно 

продовжено до 31 липня 2020 року. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 року №211, на підставі 

пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630, беручи до уваги статтю 32 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України 

від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2», підпункту 2 пункту 13 Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2016 року за №1623/29752, наказу Міністерства освіти і науки від 16.03.2020р. 

№406, наказу Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) від 16.03.2020р. №60 на період тимчасового 

призупинення освітнього процесу наказом по коледжу від 16.03.2020 р. №55-д «Про 

посилення обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусу 

COVID-19» запроваджено гнучкий графік роботи працівників коледжу відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 

2006 р. №359; посилено проведення та контроль профілактичних заходів щодо запобігання 

коронавірусу COVID-19, інформування учасників освітнього процесу про корегування 

освітнього процесу на період карантину.  

Усі нормативно-правові документи, що регламентують освітній та навчально-

виробничий процес доводяться до відома педагогічного та студентського колективів на 

засіданнях Педагогічної ради, Методичної ради, засіданнях циклових комісій, 

студентських зборах, зустрічах із студентським активом, на сайті коледжу. 

У 2019/2020 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. 

Підготовка фахівців за спеціальностями здійснюється у відповідності до галузевих 

стандартів вищої освіти та їх складових: освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

освітньо-професійних 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.  

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 
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громадян до якісної освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості, прозорості у 

проведенні вступної кампанії, приймальною комісією коледжу у 2019 році була 

продовжена робота, спрямована на реалізацію програми вступу до закладів вищої освіти 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 2019 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 

2019 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 2019 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, 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 

(Додаток 1). 

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. 

Вцілому робота педагогічного колективу з питань формування контингенту 

студентів потребує покращення проведення профорієнтаційної роботи, приведення її у 

відповідність до потреб ринку праці 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.  

Висвітлюванню всіх подій з життя коледжу сприяє створена в травні 2018 року 

сторінка закладу освіти  в соціальній мережі  Фейсбук, до якої активно підключилися 

педагогічні працівники, студенти, учні, випускники  коледжу та роботодавці. 

У коледжі приділяється постійна увага інтегративним процесам у системі вищої 

освіти, реалізації ідеї її безперервності і наступності.  
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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 2019 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 

–  4 особи; 

 у Київському національному університеті біоресурсів та природокористування – 

21 особа; 

 у Київському національному університеті будівництва і архітектури – 2 особи; 

 в Академії праці і соціальних відносин туризму –  6 осіб; 

 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 – 2 особи; 

 у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. 

І.Сікорського» – 4 особи; 

 в Університеті менеджменту освіти – 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 2019/2020 навчальному році 170 випускників коледжу 2019 року продовжили 

навчання за різними спеціальностями у Київському професійно-педагогічному коледжі 

імені Антона Макаренка: 

 за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

– 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 20 осіб за денною формою 

навчання та 24 особи за заочною формою навчання; 

– 081 «Право» – 30 осіб за денною формою навчання та 31 особа за заочною 

формою навчання; 

– 075 «Маркетинг» – 21 особа за денною формою навчання та 13 осіб за заочною 

формою навчання; 

  за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст» випускники І ступеню 

коледжу: 

     – за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 9 осіб за 

денною та 9 осіб за заочною формами навчання; 

     – за спеціальністю 075 «Маркетинг» – 8 осіб за денною формою навчання та 5 осіб 

за заочною формою навчання. 

За спеціальністю 015 «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 професійних (професійно-технічних) закладів освіти. 

В цілому по коледжу у 2019 році спостерігається падіння кількості вступників з усіх 

спеціальностей. 
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У звітньому періоді під керівництвом голови циклової комісії психолого-

педагогічних дисциплін Гомелі Н.С. коледж продовжив роботу з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти та установ. Курси підвищення кваліфікації у 

2019/2020 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 «Еней» – 2 осіб, 

ТОВ «ВЕНБЕСТ» – 7 осіб, ТОВ «ІАЦ» - Життєвий простір» – 4 особи, ДНЗ «Білицький 

професійний ліцей» – 2 осіб, Університет державної фіскальної служби (м. Ірпінь) – 5 осіб, 

ТОВ «Євро СМАРТ ПАУЕР» – 10 осіб, ДНЗ «Торецький професійний ліцей» (м. Торецьк) 

– 1 особа, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка – 30 осіб. 

Вцілому за 2019/2020 навчальний рік за участі викладачів коледжу здійснено 

підвищення кваліфікації 61 особи. 

Протягом 2019/2020 н. р. адміністрація коледжу здійснювала контрольно – 

аналітичну діяльність на достатньому рівні. 

Впродовж навчального року було проведено 10 засідань Педагогічної ради, з них 8 

– чергових згідно розкладу, 2 – позачергових, в тому числі під час карантину три засідання 

педагогічної ради проведено в змішаному оффлайн та онлайн режимі за допомогою 

додатку Zoom. Також протягом року були проведені засідання адміністративної ради, на 

яких розглядалися різні питання діяльності закладу освіти. 

За звітній період коледж своєчасно готував та подавав до Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту освіти і науки 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 

2019/2020 навчального року», звіт «Про продовження навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

«Інформація щодо контингенту та наповнюваності груп», «Розподіл за регіонами 

випускників 9-х класів, які одержали базову загальну середню освіту і продовжують 

навчання для здобуття повної загальної середньої освіти», «Пропозиції до розпорядження 

про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за 

кошти бюджету міста Києва на 2020 рік», «Інформація про заклад вищої освіти», 

«Опитувальник «Системи внутрішнього забезпечення якості у вітчизняних закладах вищої 

освіти»», «Інформація щодо контингенту студентів закладів вищої освіти в розрізі 

спеціальностей», «Звіт по виконанню паспорта бюджетної програми за 2019 рік по КПКВ 

1120», «Пропозиції до розпорядження про затвердження регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020-2022 роки», 

«Паспорт бюджетної програми на 2020 рік по КПКВ 1120» тощо. 

Підготовка закладу освіти до нового 2019/2020 навчального року включала заходи 

щодо забезпечення виконання обсягів державного (регіонального) замовлення прийому 

студентів до коледжу; розробку і затвердження плануючої документації, наказів щодо 

організації освітнього процесу у 2019/2020 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.  

2. Організація освітнього  процесу 
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Організація освітнього процесу у коледжі у 2019/2020 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 навчально-

виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006р.  

На період тимчасово призупиненого освітнього процесу наказом по коледжу від 

16.03.2020р. №55-д «Про посилення обмежувальних заходів щодо попередження 

розповсюдження коронавірусу COVID-19» роботу педагогічних працівників переведено на 

віддалений доступ шляхом застосування електронних засобів ІКТ для забезпечення 

організації освітнього процесу та виконання освітньо-професійних програм з 

використанням технологій дистанційного навчання.  

У зв’язку із запровадженням карантину та забороною відвідування закладів освіти її 

здобувачами на період карантину, враховуючи рекомендації МОН України щодо 

механізму організації освітнього процесу (лист МОН України від 25.03.2020р. №1/9 176), 

наказом по коледжу від 26.03.2020р. №59-д у коледжі забезпечено проведення 

теоретичного навчання та семінарських, практичних занять у дистанційному режимі 

відповідно до Положення «Про дистанційне навчання в Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка», скориговано графік освітнього процесу, 

графік проходження практик та відпрацювання виробничого навчання. 

З метою забезпечення безперервного освітнього процесу в коледжі в умовах 

карантину та на виконання рішень адміністративної ради коледжу введено в дію 

«Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року 

в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка в умовах 

карантину» (наказ №71-д від 29.04.2020 року) та «Тимчасовий порядок організації 

атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в 

Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка в умовах 

карантину» (наказ №75-д від 19.05.2020 року). Екзаменаційні сесії та комплексні екзамени 

для студентів денної та заочної форм навчання проведені в режимі онлайн відповідно до 

затверджених розкладів. 

Процедуру проведення атестації у формі атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання затверджено рішенням адміністративної ради коледжу 

(протокол №16 від 19.05.2020 р.), описано у Порядку проведення атестаційного іспиту, 

оприлюднено на сайті закладу освіти та за 7 днів до початку іспиту доведено до відома 

здобувачів освіти та членів екзаменаційної комісії. 

У період карантину в коледжі забезпечено проведення профілактичних та 

дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, посилено 

контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у навчальному 

корпусі та гуртожитку коледжу. 

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. 
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Систематично здійснюються заходи, згідно з розробленими комплексними планами, 

на виконання законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух».  

Викладачами оновлювалися стенди, наочні посібники, працівниками бібліотеки - 

каталоги фахової літератури, періодичні видання відповідного профілю, які 

використовуються студентами для написання творчих робіт.  

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. 

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 2019/2020 н.р. відбувався за денною та заочною формами 

навчання. 

Підготовка фахівців у 2019/2020 навчальному році характеризується даними, 

наведеними у додатках 2,3,4,5 та звітами голів Екзаменаційних комісій (Додаток 18). 

З аналізу таблиці 2 за підсумками 2019/2020 н.р. слід відзначити достатньо високу 

успішність студентів спеціальностей: 015.20 Професійна освіта. Транспорт – освітній 

ступінь бакалавр денної форми навчання, 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології – ОКР молодший спеціаліст денної форми навчання, 075 Маркетинг – ОКР 

молодший спеціаліст денної форми навчання та учнів робітничих професій, а саме 

Укладальник підлогових покриттів – ОКР кваліфікований робітник (Додаток 2).  

Разом з цим, дуже низькі абсолютні і якісні показники успішності у студентів за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст спеціальностей: 015.09 Професійна 

освіта. Зварювання (денна форма навчання), 015.20 Професійна освіта. Транспорт (денна 

форма навчання), 015.01 Професійна освіта. Будівництво (денна форма навчання) та у 

студентів освітнього ступеню бакалавр спеціальності 015.09 Професійна освіта. 

Зварювання (заочна форма навчання). 

За навчальний рік з денної та заочної форм навчання відраховано 45 учнів і 

студентів, що складає 5,2% (проти 5,1% у 2018/2019 н.р.) від загального контингенту учнів 

і студентів коледжу денної і заочної форм навчання (проти 50 у 2018/2019 н.р.), в тому 

числі по відділеннях: 

Відділення підготовки бакалаврів: 

 12 студентів – зав. відділенням Бєлоусько А.М. 

Професійно-педагогічне відділення: 

 18 студентів – зав. відділенням Іванчук В.М. 

Економіко-правове відділення: 

 9 студентів – зав. відділенням Чистова Н.О. 

Структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів:  

 6 учнів – заступник директора з навчально-виробничої роботи –  Янковський Р.Л.. 

Кількість відрахованих за: 

 академічну неуспішність – 21 особа, 

 власним бажанням – 8 осіб, 

в тому числі тих, хто навчався за рахунок бюджетних коштів – 33 особи. 

Кількість відрахованих студентів з денної форми навчання становить – 32 особи 

(проти 24 у 2018/2019 н.р.) та 13 студентів – із заочної форми навчання. 
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Важливим завданням педагогічного колективу коледжу є робота зі збереження 

контингенту студентів. Для цього реалізуються наступні заходи:  

- знайомство зі студентами та їх родинами, анкетування студентів у перші місяці їх 

навчання;  

- індивідуальні бесіди класних керівників академічних груп зі студентами з метою 

вивчення особистості студентів;  

- координація роботи викладачів, які працюють у групах, завідуючими відділень;  

- диференційний підхід до студентів з боку викладачів, класних керівників 

навчальних груп;  

-   контроль відвідування занять студентами;  

- залучення студентів всіх курсів до роботи в органах студентського 

самоврядування, спортивних секціях, художній самодіяльності; 

- проведення позааудиторних заходів, спрямованих на створення та розвиток 

колективу групи;  

- знайомство з правилами внутрішнього розпорядку та традиціями коледжу;  

- запровадження впливу студентського самоврядування через проведення засідань 

студентського парламенту коледжу на яких розробляються заходи щодо адаптації 

студентів. 

На зборах класних керівників, засіданнях Методичної ради, засіданнях циклових 

комісій постійно обговорювались питання збереження контингенту студентів, пошуку 

нових форм навчання. Аналіз відрахувань свідчить про недостатню загальноосвітню і 

професійну (професійно-технічну) підготовку вступників та пропуски занять студентами. 

Необхідно посилити роботу завідуючих відділень, класних керівників і викладачів 

коледжу по збереженню контингенту студентів, більш ефективно використовувати 

дистанційні форми навчання. 

Результати випуску фахівців у 2020 році характеризуються даними, приведеними у 

Додатку 3. 

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 081 Право – 

100% (освітній ступінь – бакалавр), спеціальності 015.21 Професійна освіта. Харчові 

технології - 100% (освітньо кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст), учні 

робітничих професій: Кухар. Офіціант, Агент з організації туризму. Адміністратор – 100% 

(освітньо кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник) (Додаток 4). 

На виконання статті 12 Закону України «Про освіту», статей 12 та 34 Закону 

України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.05.2019 року №635 «Про деякі питання проведення у 2020 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 року №947 

«Про підготовку до проведення в 2020 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 2019/2020 н.р. державна підсумкова 

атестація студентів, учнів коледжу, які навчаються на основі базової загальної середньої 

освіти, мала бути проведена в навчальних групах 67Ю 2/9, 49М 2/9, 17КОФ 3/9 з 

предметів згідно навчальних планів, графіка освітнього процесу та наказу коледжу від 

27.11.2019 р. №224-д «Про державну підсумкову атестацію».  
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18 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України №725- ІХ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 

2019/2020 навчального року», згідно з яким у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі 

освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. 

Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. 

На виконання рішень МОН України (листи від 22.06.2020р. №1/9-338, 1/9-339) щодо 

реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих 

питань завершення 2019/2020 навчального року» Педагогічною радою коледжу ухвалено 

рішення про звільнення від державної підсумкової атестації всіх здобувачів освіти, які 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти у коледжі (Протокол №9 від 

23.06.2020 року) (наказ від 24.06.2020 року №93-д, наказ від 25.06.2020 року № 94-д). 
У 2019/2020 навчальному році продовжив роботу структурний підрозділ коледжу – 

комісія сприяння працевлаштуванню випускників і студентів коледжу. Протягом 

2019/2020 н.р. на сайті коледжу розміщено основну інформацію щодо діяльності Комісії, 

положення, зразки необхідних документів, посилання на відповідну законодавчу базу, 

контактна інформація. На web–сайті коледжу (kppk.com.ua) розміщуються оголошення про 

вакантні місця.  

Аналіз таблиці випуску та працевлаштування випускників 2019 року (Додаток 5) 

свідчить про те, що значна кількість випускників (134 з 257 осіб) продовжують навчання у 

вищих закладах освіти, що складає 52,14 % від випуску. 

Проте залишається актуальним налагодження ділових стосунків з роботодавцями, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості та 

накопичення банку потенціальних роботодавців. 

З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній процес у коледжі у 

2019/2020 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. 

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. 

Це здійснюється через такі заходи, напрями та форми діяльності: 

– активізація пізнавальної діяльності студентів, учнів; 

– підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення 

освітнього процесу; 

– виявлення ініціативи та лідерства студентів, учнів при підготовці та 

проведенні позакласних заходів, конкурсів, змагань; 

– залучення студентів, учнів до участі у гуртках, секціях; 

– висвітлення досягнень студентів через газету «Коледжани», сайт коледжу, 

сторінку на Фейсбуці, заохочення грамотами та подяками; 

– участь студентів, учнів в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях; 
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– сприяння роботі студентського самоврядування у коледжі. 

В своїй роботі педагоги коледжу використовують сучасні інноваційні технології та 

інтерактивні методи навчання, метод проектів, ігрові технології тощо. 

У 2019/2020 н.р. студенти, учні коледжу брали участь у Всеукраїнських та міських 

олімпіадах, конкурсах, що були проведені на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.08.2019 р. №1077 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад і турнірів, з 

навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.10.2019 р. №192 «Про 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році», де посіли призові місця (Додаток 15). 

Так, переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів згідно Розпорядження Управління закладів вищої освіти, професійної освіти та 

прогнозування цільових програм виконавчого органу Київської міської державної 

адміністрації від 19.12.2019 р. №81, стали:  

– з англійської мови – Буромський Костянтин Павлович (гр. 2ОПЗ 2/9) – викладач 

Кононенко Ю.М.; 

– з історії – Прилепа Назар Дмитрович (гр.18АТ 3/9) – викладач Коваленко О.М.. 

У міському творчому конкурсі студентських робіт з дисципліни «Історія України» 

серед вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації м. Києва студентка  групи 67Ю 2/9 

Ярош Дарина Сергіївна зайняла ІІІ місце (викладач Данькевич В.Г.). 

У лютому 2020 року міським методичним об’єднанням викладачів іноземних мов 

проведено конкурс власних віршів англійською мовою (студентська поезія), у якому 

Мамченко Марія Олегівна, студентка групи 65Ю 3/9 посіла ІІІ місце та нагороджена 

грамотою, Толочин Максим Олегович, студент групи 51М 1/9 нагороджений подякою за 

участь у конкурсі (викладач Хайнус Н.В.).  

Студентка групи 49М 2/9 Страхова Анна Ігорівна посіла друге призове місце у 

міському конкурсі «Справжній знавець граматики з англійської мови» серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти (викладач Кононенко Ю.М.), студент групи 48М 3/9 

Федчишин Артем Сергійович посів третє місце (викладач Руденко І.В.). 

У міському конкурсі читців "Юний декламатор 2020" Потьомкіна Єлизавета 

Анатоліївна, студентка групи 69Ю 1/9 зайняла ІІІ місце (викладач Коптюх О.М.). 

Студенти коледжу також брали участь у VI Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 

Урок» з української мови і літератури та отримали дипломи різних ступенів (викладач 

Броннікова В.Б.): 

1.  Кондратовець Вікторія Василівна, студентка групи 67Ю 2/9  – диплом ІІ ступеня 

2.  Василенко Олеся Віталіївна, студентка групи 67Ю 2/9 – диплом ІІІ ступеня 

3.  Вікарчук Олена Юріївна, студентка групи 67Ю 2/9 – диплом ІІІ ступеня 

4.  Тишкевич Ярослава Олександрівна, студентка групи 67Ю 2/9 – диплом ІІІ 

ступеня. 

Під час карантину студентка групи 67Ю 2/9 Бровій Анастасія Юріївна брала участь 

у Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2020» з української мови та 

отримала диплом ІІІ ступеню (викладач Броннікова В.Б.). 

Також під час карантину студенти групи 69Ю 1/9 під керівництвом класного 

керівника Брудько О.Л. брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний інтернет» на 

платформі «На Урок» та отримали дипломи різних ступенів: 

1.  Асланов Еміль Ровшан Огли – диплом І ступеня 

2.  Іващенко Анастасія Андріївна – диплом І ступеня 

3.  Лапій Олексій Євгенійович – диплом ІІ ступеня 

4.  Потьомкіна Єлизавета Анатоліївна – диплом ІІ ступеня  

5.  Куліш Олексій Вадимович – диплом ІІ ступеня 
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6.  Коробка Дарина Юріївна – диплом ІІІ ступеня 

7.  Яковлєв Андрій Дмитрович – диплом ІІІ ступеня. 

У лютому місяці студенти групи 69Ю 1/9 під керівництвом класного керівника 

Брудько О.Л. брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки 

«Всеосвіта»» на платформі «На Урок» та посіли призові місця: 

1. Іващенко Анастасія Андріївна – ІІ місце 

2. Лапій Олексій Євгенійович – ІІ місце 

3. Дащенко Аліна Володимирівна – ІІІ місце 

4. Асланов Еміль Ровшан Огли – ІІІ місце. 

У 2019/2020 н.р. редакційний колектив юридичної газети «Pro bono» традиційно 

брав участь у ХХІІІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа у м. Миколаїв (викладач 

Шевчук В.Л.). 

В ХХІІІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа газета «Pro bono» виборола 

перемогу у номінації "Висвітлення теми законності та правопорядку" (за підтримки 

Міністерства внутрішніх справ України) (студенти групи 65Ю 3/9 Мамченко Марія 

Олегівна, Поліщук Ірина Сергіївна, Ніколаєвська Вікторія Віталіївна, Руденко Ольга 

Сергіївна). 

З метою популяризації здорового способу життя у молодіжному середовищі, 

сприянню розвитку фізичної культури і спорту серед студентів та учнів коледжу, 

залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою, зміцнення здоров’я, 

організації активного відпочинку та підвищення рівня спортивної майстерності 

протягом І семестру студентська молодь коледжу брала участь у змаганнях Спартакіади  

ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва з різних видів спорту: 

– Настільний теніс (жінки) – IV місце (викладач Шовтюк О.Г.) 

– Шахи (чоловіки) – VIII місце (викладач Коссе К.Г) 

– Шахи (жінки) – IV місце (викладач Слюсар В.В.) 

У Спартакіаді серед команд вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації 

Шевченківського району м. Києва студенти коледжу посіли призові місця з: 

– тенісу настільного – I місце – студенти Кислицький Олег Вікторович, гр.47БП, 

Муравський Владислав Анатолійович, гр. 22А(Зв, Буд) (викладач Шовтюк О.Г.) 

Особисту першість з настільного тенісу вибороли:  

– Коненко Тетяна Миколаївна (гр.18 АТ 3/9) – І місце 

– Римська Катерина Володимирівна (гр.36БМ-1) – ІІІ місце 

11 березня 2020 року на базі кафедри військової підготовки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» відбулися змагання з вогневої підготовки серед команд закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. За підсумками індивідуальних 

змагань серед дівчат Шевченко Юлія Русланівна, студентка групи 51М 1/9 посіла ІІІ 

місце. Команда коледжу зайняла ІІІ місце (викладач Баланик О.В.). 

Фізична культура і спорт виконують провідну роль важливого чинника здорового 

способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, 

сприяють досягненню фізичної, морально-естетичної досконалості, вихованню 

корпоративної культури та, разом з іншими напрямами роботи коледжу, створюють 

репутаційний імідж нашого коледжу. В системі фізичного виховання коледжу у 

профільних спортивних секціях займається близько 20% студентів денної форми навчання. 

У процесі формування особистості необхідно поєднувати навчання з процесом 

виховання. 

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», 
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Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України 

від 16.06.2015 р. № 641), Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року 

та іншими нормативно-правовими документами і 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. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і 

залучення до цієї роботи всього педагогічного колективу, адміністрації, органів 

студентського самоврядування коледжу. 

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 питаннями, над вирішенням яких працював педагогічний 

колектив коледжу та класні керівники академічних груп у 2019/2020 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 національної культури, формування 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 відповідними 

напрямами. Журнал 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 
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керівників. Заплановані заходи знаходять реалізацію в індивідуальних, групових, масових 

формах виховної роботи, що проводиться в коледжі. 

У 2019/2020 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 2019/2020 н.р.. 

 Виховна робота у коледжі здійснюється за наступними напрямами: 

– національно-патріотичне виховання; 

– громадянсько-правове виховання; 

– моральне виховання; 

– інтелектуально-духовне виховання; 

– екологічне виховання; 

– художньо-естетичне виховання; 

– фізичне виховання; 

– трудове та професійне виховання. 

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. Дев’ятого листопада 2019 року студенти та працівники коледжу 

приєдналися до Всеукраїнської акції національної єдності – написання радіодиктанту. 

Навчальний рік урочисто розпочався з Першого уроку «Я люблю свою Україну» 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 держави. 

 На виконання пункту 2 Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затвердженого 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 навчальних груп проводили заходи  протягом навчального року з 

національно-патріотичного та громадянсько-правового виховання, заходи з 

формування у студентів правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини, 

Конституції, державних символів, з метою стимулювання активної життєвої позиції 

учасників освітнього процесу, підвищення політичної та правової культури студентів: 

– урок патріотизму «Шляхами козацької слави» до Дня українського козацтва і 

захисника України (класний керівник Муляр Г.В.); 

– година  патріотичного виховання «Україна гідна свободи», приурочена до Дня 

Гідності та Свободи (класний керівник Муляр Г.В.); 

– урок патріотизму «Вони захищають рідну землю» до Дня Збройних Сил України 

(класний керівник Муляр Г.В.);  
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– виховна година на тему «Державна символіка України» (класний керівник 

Бельченко В.П.); 

– виховна година на тему «Я люблю свою країну» (класний керівник Лозова М.С.); 

– відвідано лекцію Миколи Ляховича «Національні цінності» (класний керівник 

Лозова М.С.);  

– виховна година на тему «День Соборності України» (класний керівник                   

Щілка Ю.В.); 

– виховна година на тему «Ми –українці» (класний керівник Щілка Ю.В.); 

– перегляд відеофільму «Такого ще земля не знала» (класний керівник          

Мартиненко Л.М.); 

– екскурсії до музею Чорнобилю та музею імені М. Грушевського (класний 

керівник Мартиненко Л.М.); 

– виховна година на тему «Політична та етнічна українська нація, дефініція та 

зміст держави , яку будуємо» (класний керівник Руденко І.В.); 

– виховна година на тему «Пісня з рукою на серці» до 150-річчя з дня створення 

державного Гімну України (класний керівник Козленко Ю.М.); 

– зі студентами постійно проводилися бесіди з профілактики правопорушень 

(класні керівники); 

– студенти на добровільній основі залучалися до участі у доброчинних акціях, 

зокрема, у наданні допомоги тяжкохворим дітям, які лікуються у дитячій лікарні 

«Охматдит» (класний керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Права людини в правовій державі» до Дня юриста 

(класний керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Гідність, як основа взаємодії викладача та студента» 

(класний керівник Бельченко В.П.);  

– виховна година на тему «Економічні потреби сьогодення» (класний керівник 

Бойко К.Е.); 

– виховна година на тему «Правопорушення в нашому житті» (класний керівник 

Щілка Ю.В.); 

– виховна година на тему «День Українського козацтва» (класний керівник            

Бойко К.Е.); 

– виховна година на тему «Зародження гривні як національної валюти» (класний 

керівник Мартиненко Л.М.); 

– бесіда на тему «Захисти свої права. Взаємодія з поліцією» (класний керівник 

Руденко І.В.); 

– вікторина на тему «Що я знаю про Європу?» (класний керівник                 

Левандовська Л.Б.); 

– виховна година на тему «Знаємо та реалізуємо свої права» (класний керівник 

Коваленко О.М.); 

– відвідано виставку «WOW UKRAINE!», де студенти мали змогу утвердитися у 

величі своєї держави (класний керівник Шуст Г.П.); 

– виховна година на тему «Майбутнє України – в наших руках» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– диспут на тему «Козацькому роду нема переводу!» (класний керівник               

Котирло О.О.); 

– диспут на тему «Євроінтеграція України як запорука успіху процвітання 

держави» (класний керівник Котирло О.О.). 

З метою морального виховання студентів, учнів коледжу протягом навчального 

року проведені заходи з формування у студентів моральної свідомості, навичок поведінки 

в різних сферах діяльності, моральних якостей, що базуються на нормах загальнолюдської 
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моралі, основними принципами якої є: справедливість, правда, патріотизм, доброта, 

доброзичливість. 

З цією метою було проведено наступні виховні заходи: 

– виховна година на тему «Жінки незвичайної долі»  до Міжнародного дня 

боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок (класний керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Милосердя і любов  єднають серця» до Дня обіймів 

(класний керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «День батька» (класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «Моє моральне обличчя»(класний керівник Щілка Ю.В.); 

– виховна година на тему «Самодіяльність і розуміння її необхідності» (класний 

керівник Щілка Ю.В.); 

– виховна година на тему «Добро і милосердя у нашому житті» (класний керівник 

Мартиненко Л.М.); 

– виховна година на тему «Вплив соціальних мереж на особистість» (класний 

керівник Мартиненко Л.М.); 

– виховна година на тему «Щастя в сімейному житті і як його досягти» (класний 

керівник Руденко І.В.); 

– виховна година на тему «Родинне виховання: заповіді ввічливості та добра» 

(класний керівник Левандовська Л.Б.); 

– участь у благодійному заході «Подарунок дітям» (класний керівник                

Лозова М.С.); 

– бесіда на тему «Спілкування нецензурною лексикою як значний недолік людини» 

(класний керівник Коптюх О.М.); 

– бесіда на тему «Чому потрібно бути вдячним?» (класний керівник Коптюх О.М.); 

– виховна година на тему «Робоча міграція. Батьки і діти» (класний керівник 

Козленко Ю.М.); 

– інформаційно-пізнавальна година «Який «Я» і як стати ще краще?» (класний 

керівник Коваленко О.М.); 

– виховна година на тему «Правила поведінки в умовах карантину» (класний 

керівник Руденко І.В.); 

– виховна година на тему «Проблема перехідного віку» (класний керівник               

Руденко І.В.); 

– виховна година на тему «Добро і милосердя в нашому житті» (класний керівник 

Пальчевська Т.Г.); 

– виховна година на тему «Моя користь суспільству» (класний керівник                  

Котирло О.О.);  

– виховна година на тему «Правопорушення та їх наслідки» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– диспут на тему «Я-країна» (класний керівник Котирло О.О.). 

З метою інтелектуально-духовного виховання студентів класними керівниками 

проведено у 2019/2020 н.р.: 

– інформаційні години «Події, факти, коментарі» (класний керівник Муляр Г.В.); 

– відвідано у кінотеатрі прем’єрний показ художнього фільму «Захар Беркут» 

(класні керівники Муляр Г.В., Шевчук В.Л., Броннікова В.Б., Коваленко О.М.); 

– відвідано у кінотеатрі прем’єрний показ художнього фільму «Заборонений» 

(класні керівники Муляр Г.В., Шевчук В.Л., Броннікова В.Б., Коваленко О.М.); 

– мовознавча година «Берегиня української духовності –  Ліна Костенко» (класний 

керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Духовний світ сучасного студента» до Міжнародного 

дня студентів (класний керівник Муляр Г.В.); 
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– відвідано у кінотеатрі прем’єрний показ художнього фільму «Ціна правди» 

(класний керівник Муляр Г.В.); 

– відвідано Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (класний 

керівник Муляр Г.В.); 

– відвідано екскурсію історичними вулицями міста Києва, присвячену 130-ій 

річниці поетеси Анни Ахматової (класний керівник Шевчук В.Л.); 

– відвідано екскурсію до майстерні – музею скульптора та режисера Івана 

Кавалерідзе (класний керівник Шевчук В.Л.); 

– виховна година на тему «Формування почуття власної гідності, честі, 

відповідальності, культури мовлення» (класний керівник Бельченко В.П.); 

– виховна година на тему «Формування у студентів основи культурного мислення 

як чинник формування особистості  студента» (класний керівник Бельченко В.П.); 

– виховна година на тему «Наша історія – це наше майбутнє» (класний керівник 

Щілка Ю.В.); 

– літературний калейдоскоп – виховний захід до пам’ятних дат І.Котляревського, 

М.Коцюбинського, О.Довженка (класний керівник Левандовська Л.Б.); 

– бесіда на тему «Найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста…» 

до річниці народження Василя Симоненка (класний керівник Козленко Ю.М.); 

– перегляд і обговорення фільмів «Тарас. Повернення», (класні керівники 

Коваленко О.М., Гомеля Н.С., Лозова М.С., Данькевич В.Г. та інші); 

– перегляд вистави «Мільйон у шлюбному кошику» (класні керівники                    

Лозова М.С., Коптюх О.М., Коваленко О.М., Броннікова В.Б., та інші); 

– творча зустріч студентів з поетесою Тетяною Яровицькою та авторкою Наталією 

Гук (класний керівник Шуст Г.П.);  

– виховна година на тему: «Левко Лук’яненко для України» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– лекція-диспут на тему: «Донорство як частинка допомоги потребуючим» 

(класний керівник Котирло О.О.); 

– відвідано екскурсію «Обсерваторна гірка» (класний керівник Шуст Г.П.). 

З метою екологічного виховання протягом навчального року проведені заходи з 

формування у студентів екологічної культури особистості, культури бережливого 

ставлення до природи: 

– постійне роз’яснення та формування основ глобального екологічного мислення 

та екологічної культури (класні керівники, викладачі); 

– постійне інформування про проблеми природного середовища і їх вплив на 

рівень здоров’я населення (класні керівники Муляр Г.В., Шевчук В.Л., Шуст Г.П., 

Броннікова В.Б., Коптюх О.М., Брудько О.Л., Коваленко О.М.); 

– бесіда на тему «Руйнівний вплив людини на навколишнє середовище» до 

Міжнародного дня охорони озонового шару (класний керівник Муляр Г.В.); 

– бесіда на тему «Обіймемо Землю красою й любов’ю» до Міжнародного дня пo 

зменшенню небезпеки стихійних лих (класний керівник Муляр Г.В.); 

– диспут на тему: «Законодавство та його наслідки про охорону довкілля – за і 

проти» (класний керівник Котирло О.О.);  

– виховна година на тему «Екологічна катастрофа – сміттєзвалища. Доходи з 

відходів» (класний керівник Кононенко Ю.М.); 

– екологічний турнір «Себе я бачу в дзеркалі природи» (Левандовська Л.Б.). 

З метою трудового та професійного виховання протягом року були проведені 

заходи з формування у студентів почуття гордості за обрану професію: 

– виховна година на тему «Значення обраної професії і реалізація кар’єрних 

планів» (класний керівник Руденко І.В.); 
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– екскурсія на тематичну маркетингову виставку «MERX-2019» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– участь в благоустрої прибудинкової території коледжу, гуртожитку (класні 

керівники); 

– виховний захід «Покликання педагога» із переглядом та обговоренням фільму 

«Учитель року» (класний керівник Лозова М.С.); 

– відкрита виховна година на тему «Дуальна система професійного навчання країн 

євроінтеграції» (класний керівник Бельченко В.П.); 

– бесіда про свідоме та творче ставлення до праці в умовах ринкової економіки 

(класний керівник Бельченко В.П.); 

– виховна година на тему «Роль освіти в житті людини» (класний керівник 

Коваленко О.М.); 

– виховна година на тему «Будування професійної кар’єри» (класний керівник 

Брудько О.Л.). 

– бесіда на тему: «Справжня ціна хліба» до Дня працівників сільського 

господарства (класний керівник Муляр Г.В.); 

– відвідано освітню виставку STEM, де були представлені новітні ІТ-технології та 

сучасне програмне забезпечення (класні керівники Брудько О.Л., Щілка Ю.В.); 

– виховна година на тему «Я розумію трудове законодавство» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– виховна година та тему «Планування та організація особистого бюджету» 

(класний керівник Котирло О.О.). 

З напряму фізичного виховання та утвердження здорового способу життя 

класними керівниками протягом року проведені заходи, які спрямовані на формування у 

студентів здорового способу життя, залучення до участі в спортивних секціях, змаганнях, а 

також на проведення серед них антиалкогольної, антинікотинової та антинаркотичної 

пропаганди. 

З цією метою було проведено наступні виховні заходи: 

– виховна година на тему «В здоровому тілі – здоровий дух» (класний керівник 

Бойко К.Е.); 

– виховна година на тему «Твоє здоров’я в твоїх руках» (класний керівник 

Мартиненко Л.М.); 

– постійно проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності та наголошенні на 

дотриманні електробезпеки, пожежної безпеки, санітарії в коледжі, ПДР, безпеки в побуті 

для уникнення травматизму (класні керівники); 

– систематичні бесіди про заборону тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв 

та наркотичних засобів (класні керівники); 

– інформаційна година на тему «Наркотики чи життя: альтернативи немає» 

(класний керівник Муляр Г.В.); 

– інформаційна година на тему «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості 

людини» (класний керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Вплив куріння на здоров’я» (класний керівник 

Мартиненко Л.М.); 

– виховна година на тему «Здоров’я природи – здоров’я людини» (класний 

керівник Левандовська Л.Б.); 

– виховна година на тему «Правда і міфи про здоровий спосіб життя» (класний 

керівник Коваленко О.М.); 

– година спілкування на тему «Ваше здоров’я у ваших руках» (класний керівник 

Горбенко А.А.); 
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– виховна година на тему «Фізична культура та спорт в житті студента» (класний 

керівник Котирло О.О.); 

– виховна година на тему «Я та мої шкідливі звички – скажемо їм «НІ» (класний 

керівник Котирло О.О.). 

З метою художньо-естетичного виховання протягом навчального року проведені 

заходи для творчої самореалізації студентів, з виявлення і розвитку у студентів талантів та 

індивідуальних здібностей, залучення їх до роботи у студентських творчих колективах, 

розвитку у них рис естетичної освіченості і вихованості, забезпечення загальної соціальної 

підготовки до життя та з формування у студентів здатності розуміти та цінувати твори 

мистецтва, культурної та історичної спадщини. 

З цією метою було проведено наступні виховні заходи: 

– бесіда на тему «Мистецтво у житті людини» (класний керівник Муляр Г.В.); 

– екскурсія до музею “Шоколадний будиночок” (класний керівник Брудько О.Л.); 

– відвідано у кінотеатрі прем’єрний показ художнього фільму «Черкаси» (класний 

керівник Шуст Г.П.); 

– виховна година на тему «Побут та естетична культура особистості» (класний 

керівник Муляр Г.В.); 

– виховна година на тему «Цікаві сторінки української писемності» (класний 

керівник Мартиненко Л.М.); 

– виховна година на тему «Вплив мас-медіа на культурно-мотиваційну поведінку 

студентів» (класний керівник Руденко І.В.); 

– відвідано концерт «Разом і до кінця» вокально-інструментального гурту Freedom 

(класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «Театр у твоєму житті» (класний керівник           

Горбенко А.А.); 

– відвідано виставку «Українська книга – джерело народної мудрості» (класний 

керівник Котирло О.О.); 

– виховна година на тему «Я – творча особистість» (класний керівник          

Котирло О.О.); 

– відвідано екскурсію на Співоче поле та виставку квітів (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– диспут на тему «Взаємозв’язки естетичного та економічного середовища» 

(класний керівник Котирло О.О.). 

Під час карантину класні керівники інформували студентів та їх батьків про 

терміни дії карантину у групах Viber, Telegram, Messenger, консультували студентів і 

батьків щодо особливостей дистанційного навчання, проводили індивідуальні онлайн-

консультації, онлайн виховні години. 

 З метою вшанування в Україні 18 травня Дня пам'яті жертв депортації і геноциду 

кримськотатарського народу в коледжі в умовах дистанційного навчання під час карантину 

проведено: 

 на сайті коледжу створено сторінку http://kppk.com.ua/info18052020.php «До 

роковин пам'яті депортації кримсько-татарського народу» з посиланням зі сторінки  

бібліотеки та в мережі Фейсбук розміщена інформація про трагічні сторінки історії 

кримськотатарського та інших народів  території Криму в 1944 р. з посиланнями на 

інформаційні джерела; 

 на  освітньому онлайн-порталі «На Урок»  з учнями і студентами переглянуто та 

обговорено в онлайн режимі презентацію  «Депортація кримських татар»  

(https://bit.ly/2Nu1CB9); 

http://kppk.com.ua/info18052020.php
https://bit.ly/2Nu1CB9
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 для аналізу та подальшого обговорення у Viber-групи учням та студентам 

коледжу були розіслані посилання на документи щодо депортації з Криму представників 

кримськотатарського та інших народів у 1944р. (https://bit.ly/3eHgrww),  та спогади і 

фотоматеріали депортованих родин (https://bit.ly/3i5O2SE); 

 класним керівникам навчальних груп надіслані на електронні пошти 

рекомендації щодо проведення заходів з учнями, студентами в режимі онлайн. 

Класні керівники під час карантину зі студентами провели наступні заходи: 

– бесіда про карантин та важливість соціального дистанціювання (класні 

керівники); 

– інформування студентів та їх батьків про «Школу-online» – відеоуроки для 10 і 

11 класів (класні керівники); 

– до річниці Чорнобильської трагедії було проведено онлайн-виховну годину з 

показом документального відеофільму та обговоренням  зі студентами (класний керівник 

Брудько О.Л.); 

– разом зі студентами групи 69Ю 1/9 класний керівник Брудько О.Л. долучилась до 

Всеукраїнської кампанії від МОЗ, символом якої стала червона стрічка                                         

# ПІДТРИМУЮЛІКАРІВ. Було зроблено фотоколаж,  який розміщено на сайті коледжу та 

на сторінці в соціальній мережі Фейсбук; 

– до Міжнародного дня сім`ї була проведена виховна година з відео та онлайн 

обговоренням (класний керівник Брудько О.Л.); 

– 18 травня студенти «відвідали» онлайн-екскурсії та майстер-класи у Музеї 

Дніпра (класний керівник Брудько О.Л.); 

– до дня пам’яті та примирення зі студентами групи 48М 3/9 проведена виховна 

година на тему «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» (класний керівник              

Пальчевська Т.Г.);  

– участь у челенджі «А що читаєте ви?» (класний керівник Брудько О.Л.); 

– проведена лекція зі студентами  в режимі онлайн з метою вшанування в Україні 

пам’яті депортації і геноциду кримськотатарського  та інших народів території Криму в 

1944 році (класні керівники); 

– виховна година в режимі онлайн на тему «Мужність і біль Чорнобиля» та 

віртуальна екскурсія Національним музеєм «Чорнобиль» (класний керівник             

Левандовська Л.Б.); 

– проведена виховна година в режимі онлайн на тему «Все починається з мами» до 

Дня Матері (класний керівник Левандовська Л.Б.); 

– виховна година на тему «Трагедія незнищенного народу» (до річниці депортації 

кримських татар) та переглянуто фільм «Хайтарма» (класний керівник Левандовська Л.Б.); 

– прослухано онлайн-урок від мережевої академії Cisco з нагоди Дня безпечного 

Інтернету (класний керівник Горбенко А.А.); 

– проведено бесіди про карантин та важливість соціального дистанціювання, про 

небезпеки Інтернету та як їх уникнути в умовах дистанційного навчання (класний керівник 

Горбенко А.А.); 

– залучення студентів до участі в онлайн-флешмобі «Я на карантині та «Моя 

вишиванка», присвяченому Всесвітньому дню вишиванки (класні керівники                  

Горбенко А.А., Данькевич В.Г., Коптюх О.М., Брудько О.Л., Броннікова В.Б.,                    

Чернова Л.Ю., Шуст Г.П., Шевчук В.Л.); 

– участь у вебінарі «Діти та Інтернет: проблеми та рішення 2020» до Дня захисту 

дітей в Україні (класний керівник Горбенко А.А.); 

– розміщення інформації «STOP FAKE» для студентів та їх батьків у групах Viber 

(класний керівник Броннікова В.Б.); 

https://bit.ly/3eHgrww
https://bit.ly/3i5O2SE
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– бесіди з викладачами-предметниками про якість виконання завдань студентами 

під час дистанційного навчання в телефонному та онлайн режимі (класні керівники); 

– інформування студентів про впровадження електронного студентського квитка 

(класні керівники); 

– онлайн моніторинг стану здоров’я всіх учасників освітнього процесу в групі 

(класні керівники);  

– рекомендації студентам щодо віртуального відвідування музеїв: Українські музеї: 

Ukraine WOW; museums.authenticukraine.com.ua; Україна Incognita. На сайті Львівської 

ОДА можна переглянути онлайн-тур 25-ма обласними музеями. Світові музеї: Google Arts 

& Culture, що налічує понад 1200 віртуальних екскурсій, як-от Metropolitan Museum of Art 

в          Нью-Йорку, Uffizi Gallery у Флоренції, Van Gogh Museum у Амстердамі; Ермітаж у    

Санкт-Петербурзі пропонує відвідати п’ятигодинну віртуальну екскурсію (класний 

керівник Чернова Л.Ю.);  

– рекомендації студентам щодо перегляду документальних фільмів до 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів: «Пам’ятай ім’я своє», 

«Список Шиндлєра», «Хлопчик у піжамі в смужку», «Піаніст», «Свідки», «Син Саула», 

«Люди та тварини»  (класні керівники Чернова Л.Ю., Шуст Г.П.); 

– рекомендації студентам щодо перегляду історичних відеофільмів до дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії: «Дзвін Чорнобиля» (1987), «Розпад» (1990),                  

«Чорнобиль 3828» (2011), «Голоси Чорнобиля (2016), «Земля забуття» (2011),                        

«В суботу (2011), «Двері» (2008), «Аврора» (2006), «Чорнобиль: останнє попередження» 

(1991), «Розщеплені на атоми» (2016) (класні керівники Чернова Л.Ю., Шуст Г.П.); 

– рекомендації студентам щодо перегляду «Хайтарма», «Чужа молитва» з метою 

вшанування в Україні пам’яті депортації і геноциду кримськотатарського та інших народів 

території Криму в 1944 році (класні керівники Руденко І.В., Левандовська Л.Б., Котирло 

О.О., Броннікова В.Б.); 

–  бесіда на тему «Здоров’я – це скарб» про важливість ведення здорового способу 

життя та фізкультуру в умовах карантину (класний керівник Пальчевська Т.Г.); 

– перегляд домашньої творчості в умовах карантину за допомогою інтернет-

ресурсів «Наодинці з мистецтвом» (класний керівник Пальчевська Т.Г.); 

– бесіда «Великдень: традиції та повір’я найбільшого свята християн» до свята 

Великодня (класний керівник Пальчевська Т.Г.); 

– бесіда на тему «Ніколи знову» про історію Дня пам’яті та примирення  (класний 

керівник Пальчевська Т.Г.);  

– виховна година на тему «Робота з учнями, які неодноразово зазнали травм і 

насильства» (класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «Прояви патологічного перфекціоналізму серед молоді: 

причини і наслідки» (класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «34-роковини Чорнобильської трагедії» та перегляд 

фільму Чорнобиль (міні-серіал) (класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «Україна у Другій світовій війні: стара історія на новий 

лад» (класний керівник Лозова М.С.); 

– виховна година на тему «Сім’я і заходи по боротьбі зі зміною клімату» до 

Міжнародного дня сім’ї (класний керівник Лозова М.С.); 

– рекомендації студентам до перегляду вистави Шекспіра « Ромео і Джульєтта» у 

Шекспірівському театрі «Глобус» (Лондон) в онлайн режимі з 20 квітня по 4 травня 

(класний керівник Лозова М.С.); 

– рекомендації студентам щодо віртуального відвідування екскурсій «Музей 

Ізраїлю – Єрусалим», «Музеї Ватикану і Сікстинська капела» (класний керівник Лозова 

М.С.);  

https://ukrainewow.com/
https://museums.authenticukraine.com.ua/
http://incognita.day.kyiv.ua/exposition
https://old.dailylviv.com/3D/loda/
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw&feature=youtu.be
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– лекція-диспут онлайн на тему «В пам’ять про Велику вітчизняну війну» (класний 

керівник Котирло О.О.); 

– виховна година-онлайн на тему «Біль крізь своє серце» в контексті ушанування 

пам’яті депортації і геноциду кримськотатарського та інших народів території Криму в 

1944 році (класний керівник Котирло О.О.); 

– виховна година-онлайн на тему «COVID-19 та його наслідки» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– виховна година-онлайн на тему «Дистанційна освіта та її наслідки» (класний 

керівник Котирло О.О.); 

– лекція-диспут онлайн на тему «COVID-19 та його наслідки» (класний керівник 

Котирло О.О.); 

– виховна онлайн година на тему «Вишиванка мого роду» (класний керівник 

Котирло О.О.);  

– лекція-диспут онлайн на тему «Моя професія маркетолога – як я її бачу» 

(класний керівник Котирло О.О.); 

– виховна онлайн година на тему «СНІДУ – НІ!» (класний керівник Котирло О.О.); 

– презентаційне онлайн представлення до дня сім’ї «Імідж моєї родини» (класний 

керівник Котирло О.О.); 

– онлайн бесіда на тему «Коронавірус. Симптоми та профілактика» (класний 

керівник Броннікова В.Б.).  

Впродовж  навчального 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. 

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 

гуртожитку, збори студентів по поверхах та холах. Постійно проводились індивідуальні 

бесіди з мешканцями гуртожитку, їхніми батьками шляхом зустрічей та в телефонному 

режимі. 

Здійснювали регулярне медичне спостереження мешканців гуртожитку з метою 

виявлення та профілактики захворювань із залученням медпрацівника та карет швидкої 

допомоги. 

З метою естетичного та екологічного виховання вихователі надавали мешканцям 

гуртожитку 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 коледжу 

спрямовують на створення комфортних житлово-побутових умов для проживання, 

навчання, ефективної самопідготовки та організації культурно-масового дозвілля. 

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. 

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 2019 р. були розроблені і затверджені плани та графік роботи гуртків, 

затверджено загальний план роботи гуртків. 

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 життєдіяльності студентів. Керівник гуртка Колос М.М. та студенти 

гуртка фото-відео зйомки брали участь у технічному редагуванні та друкуванні газети 

коледжу «Коледжани».  

Керівником літературного гуртка Коптюх О.М. було проведено: 

– бесіду до свята українського кіно; 

– бесіду на тему «Як брати інтерв’ю»; 

– бесіду до Дня без автомобілів «Як ми рятуємо планету від екологічної 

катастрофи?»; 

– лекцію, присвячену 250-річчю від дня народження Івана Котляревського; 

– переглянуто відео до Дня українського козацтва; 

– підготовку стіннівок до Дня української писемності та мови; 

– підготовку сценарію для учасників гуртка для привітання із святом Миколая; 

– підготовку стіннівок до Дня народження Т. Шевченка. 

Керівником спортивної секції з волейболу та тенісу настільного Шовтюком О.Г. 

протягом 2019/2020 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 відкритих змаганнях з кульової стрільби 

«Влучний стрілець» серед команд закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

міста Києва, яку організовує Товариство сприяння обороні України, де посіли ІІІ місце. 
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Переможці змагань нагороджені грамотами. 

Учасники гуртка відвідували виставки  сучасної зброї  та мали спілкування з 

прикордонниками, зв’язківцями, мотопіхотинцями, воїнами ППО. 

Протягом 2019/2020 навчального року  у коледжі керівниками та учасниками гуртків 

організовано і проведено ряд виховних заходів, концертів, зібрань: свято День знань та 

посвячення у студенти коледжу, вручення символічного студентського квитка; до Дня 

захисника України відбувся концерт  вокально-інструментального гурту «FREEDOM» 

музичної студії «Top STUDIO»; привітання  співробітників коледжу зі святом Миколая, 

Новим роком та Різдвом Христовим; вечір вшанування Героїв Небесної  Сотні   «Герої не 

вмирають»; концерти: до Дня працівників освіти, Міжнародного дня студента, 

Міжнародного жіночого дня, 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»» від 12.11.2019 р. №216-д, згідно якого 74 студентів, учнів коледжу було 

нагороджено дипломами та грамотами. 

Культорганізатором коледжу Лозовою М.С. була налагоджена співпраця із 

Громадською організацією «РЦСЗМ «Зв'язок»  та з музичною студією «Top STUDIO». 

Питання «Гурткова робота як складова формування освітнього середовища» 

розглядалося на засіданні Педагогічної ради коледжу 18.12.2019 р. (Кондратьєва В.П., 

Лозова М.С.). Робота гуртків висвітлювалась на сторінках фотогазети, газети коледжу 

«Коледжани». У 2019/2020 н.р. випущено три номери газети «Коледжани». На сайті 

коледжу оновлено сторінку гурткової роботи. 

Випускникам повного курсу навчання факультету громадських професій (гурткова 

робота) присвоєні кваліфікації та видані свідоцтва встановленого зразка (наказ від 

22.06.2020р. №91-д). 

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. 

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 13 (тринадцять) позачергових 

засідань стипендіальної комісії. Склад стипендіальної комісії затверджений наказом  від 

28.12.2019 р. № 239-д «Про склад стипендіальної комісії». 

Члени студпарламенту продовжили тісну співпрацю з Шевченківською державною 

районною адміністрацією та брали участь у запланованих заходах: 

– в листопаді – грудні 2019 року співпрацювали з соціальною службою м. Києва з  

профілактики насильства серед молоді, внутрішніх конфліктів та торгівлі людьми; 

– участь в Турнірі з інтелектуальних ігор СТІГ-19, 19.11.2019 року на базі 

Університету «КРОК»; 

– участь у роботі Форум-театру з протидії агресивній поведінці, листопад 2019 

року. 
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Адміністрація, педагогічний та студентський колектив коледжу нагороджені 

подякою Шевченківської районної у місті Києві державною адміністрацією за участь у 

студентському турнірі з Інтелектуальних ігор «Stig-2019». 

Протягом 2019/2020 навчального року було продовжено студентську ініціативу 

«Батарейки, здавайтеся!» (акція по збору відпрацьованих батарейок). 

Разом з ГО «Бігова Україна» студенти коледжу працювали волонтерами для 

організації міжнародного марафону та були учасниками забігу - 10th Wizz Air Kyiv City 

Marathon 2019. 

За ініціативи студентського парламенту коледжу було організовано та проведено: 

– до Дня працівників освіти 07.10.2019 року флешмоб «Щастя бути педагогом» 

– концерт до Міжнародного дня студента 19.11.2019 року 

– просвітницька лекція до Дня боротьби зі СНІД, 02.12.2019 року 

– новорічний концерт «Я зірка!» 16.01.2020 року. 

За активну участь у громадському житті коледжу та успіхи у навчанні                            

45 випускників коледжу нагороджені почесними грамотами і подяками (наказ № 95-д          

від 25.06.20 р.). 

З нагоди відзначення педагогічною громадськістю 132-ої річниці від дня 

народження Антона Макаренка в березні 2020 року призначено Лауреатами Премії імені 

Антона Макаренка Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

наступних студентів, учнів коледжу (наказ по коледжу від 04.03.20 р. № 49-д):  

1. Ніколаєвську Вікторію Віталіївну, гр. 65Ю 3/9 

2. Черніговець Дар’ю Олександрівну, гр. 49 М 2/9 

3. Царененко Тетяну Романівну, гр. 36 БМ 1  

4. Куцана Івана Вікторовича, гр. 99 З(БУД) 2 

5. Прилепу Назара Дмитровича, гр. 18 АТ 3/9 

Головними завданнями бібліотеки Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка у 2019/2020 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 робота 

працівників бібліотеки протягом року з педагогічним колективом та студентами дає 

можливість займати активну позицію у вихованні молоді та інформаційному забезпеченні 

бібліотеки (в.о. зав. бібліотекою Віннік І.А.). 

Колектив бібліотеки приділяє велику увагу етико-правовому, національно-

патріотичному та морально-духовному вихованню молоді за допомогою ряду масових 

заходів та інформаційного забезпечення, а саме: інформаційних зон; бібліографічної 

інформації для циклових комісій та педпрацівників; виставок; реклам; картотек, каталогів; 

фактографічної інформації; бібліографічних оглядів; бібліографічних довідок; експрес-

досьє у вигляді папок; тематичних куточків тощо.  

Співробітники бібліотеки коледжу до початку нового 2019/2020 навчального року 

оновили простір буккросингу в приміщені бібліотеки. До циклу заходів, проведених 

бібліотекою коледжу в 2019/2020 навчальному році також увійшли: виставки літератури, 

тематичні екскурсії, творчі зустрічі, флешмоби, слайд-шоу, тематичні уроки та арт-проекти 

для розширення знань та світогляду студентів, виховання національної самосвідомості. 

Зокрема, протягом навчального року були проведені: книжкові виставки, лекторії «Я маю 

право», Екскурсії (в рамках співпраці з Публічною бібліотекою імені Лесі Українки). 

З метою популяризації читання бібліотека запустила флешмоб “Я рекомендую 

прочитати тому, що…” та за бажанням, можливість сфотографуватися з улюбленою 

книгою. До флешмобу приєдналися викладачі у мережі Фейсбук. 
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З метою вдосконалення забезпечення та обслуговування користувачів бібліотеки 

коледжу бібліотекарі постійно оновлювали тематику заходів, забезпечуючи підвищення 

їхньої інформаційної культури та залучення до читання. 

Нові підходи в організації роботи бібліотеки у системі освітньої діяльності 

підготовлено та представлено для розгляду на засіданні Педагогічної ради коледжу 

10.04.2020 року. 

Тематична інформаційна продукція та фотоматеріали роботи бібліотеки були 

представлені та розміщені на сайті коледжу і у Фейсбуці. 

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.  

Практичний психолог  Л.В. Яковенко брала участь у роботі студентського 

парламенту коледжу, щотижня відвідувала мешканців гуртожитку, провела ряд 

психологічних зустрічей студентів з психотерапевтом Київської міської соціальної служби. 

З метою забезпечення всебічного особистісного розвитку молоді, зміцнення і 

захисту їх психологічного здоров’я та адаптації до умов навчання і життєдіяльності 

практичним психологом Л.В.Яковенко у 2019/2020 н.р. було проведено ряд заходів: 

– опрацьовано особові справи дітей пільгових категорій  та сформовано справи для 

отримання ними соціальних стипендій; 

– протягом року надавалися консультації студентам та учням коледжу з приводу 

соціального захисту та збору необхідних документів; 

– проведено діагностику адаптації студентів та учнів першого року навчання та 

діагностику роботи класних керівників; 

– в лютому 2020 року організовано профілактичну роботу щодо вживання 

алкоголю, наркотиків та тютюну серед учнів та студентів коледжу за підтримки ГО 

«Нарконон»; 

– з 30.01.2020 року до 05.03.2020 року проведено щотижневі психологічні заняття,  

направлені на розвиток особистості для студентів коледжу, які проживають в гуртожитку. 

У червні 2020 року укладено угоди з комунальним підприємством «Головний 

інформаційно-обчислювальний центр» для придбання транспортних карток з ознакою 

«студентська» для забезпечення права пільгового проїзду студентів коледжу. Також 

здійснено замовлення та виготовлення електронних студентських квитків з урахування 

потреб студентів.  

 

3. Організація навчально-методичної та інноваційної роботи 

 

Методична робота в коледжі у 2019-2020 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. 

Методична робота у коледжі в 2019 -2020 н. р. ґрунтувалась на принципах 

демократизації та гуманізації освітнього процесу; організації роботи з педагогічними 
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кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності; 

системності та систематичності; науковості;  поєднанням індивідуальних і колективних 

форм. 

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. 

За звітний період було організовано та проведено 5 засідань методичної ради, 

завдяки яким здійснювалась координаційна робота циклових комісій та кафедр, надавалась 

інформаційна підтримка щодо сучасних напрямів та підходів в організації освітнього 

процесу, 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, обговорювалось питання готовності документації для 

проведення Державної підсумкової атестації та вступної кампанії, проведений круглий стіл 

по обміну досвідом щодо форми організації та контролю цикловими комісіями за 

навчально-методичною роботою викладачів для забезпечення якості навчання та 

збереження контингенту. 

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 6). 

Упродовж звітного періоду 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.) оновлено 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.), «Вікова, педагогічна психологія та психологія праці» (викл. Ігнатович О.М.); 

«Комунікативні процеси у педагогічній діяльності» (викл. Лавріненко О.А.); вдосконалено 

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 



 28 

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 Бойко К.Е.) оновлено та доповнено комплексно-методичне забезпечення 

дисциплін «Технологія харчової продукції», «Облік калькуляція та звітність» (Павловська 

М.Я.). Викладач Власенко К.Е. підготувала до друку статтю  «Безпека життєдіяльності 

людей в навколишньому середовищі». 

Викладачами циклової комісії інформатики, комп’ютерних та інформаційних 

технологій, профільно-орієнтованих дисциплін (голова комісії Сергієнко О.М.) оновлено 

та вдосконалено комплексно-методичне забезпечення дисциплін відповідно до навчальних 

планів підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів (Сергієнко О.М.,  Брудько О.Л., 

Горбенко А.А., Янковський Р.Л.). 

Викладачами циклової комісії юридичних дисциплін (голова комісії Шевчук В.Л.) 

оновлено комплексно-методичне забезпечення з усіх дисциплін юридичного циклу зі 

спеціальності 081 «Право» для освітньо-кваліфікаційного 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. , Ткачова Н.А. , Хом‘яченко С.В.). Викладач Ткачова Н.А. 

продовжує роботу над опорним конспектом ключових тем  курсу «Теорія держави і 

права», підготовлені до друку чотири розділі. 

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 

освітньо-кваліфікаційного рівня  рівня «молодший спеціаліст та освітнього ступеню 

«бакалавр» (Котирло О.О., Штапір О.М., Носенко В.В., Казимир Я.В., Пальчевська Т.Г.).   

Викладачами циклової комісії загально-наукових дисциплін (голова комісії Щепіло 

О.В.) оновлено комплексно-методичне забезпечення з дисциплін «Математика» 

(Мартиненко Л.В.), «Географія» (Казимир Я.В.); «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., Коссе К.Г., Баланик О.В.). 

У  грудні 2019 року викладачі Брудько О.Л., Горбенко А.А., Янковський Р. Л. взяли 

участь у конкурсі методичних рекомендацій серед викладачів інформатики та 

програмування ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва у 2019/2020 н.р.. 

За результатами конкурсу: 

Горбенко А.А. посіла І місце у номінації: «Освітній веб-сайт викладача» за темою 

«Персональний сайт викладача – ефективний інструмент для забезпечення якості 

навчання». 

Брудько О.Л. зайняла ІІ місце у номінації «Комп’ютерний практикум з 

використанням офісних програм» за темою  «Методичні рекомендації до виконання 

лабораторно-практичних робіт з предмету: «Технології обробки інформації» професії: 4113 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» та ІІІ місце у номінації 

«Методичне забезпечення предмету» за темою «Методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». 
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Янковський Р.Л. зайняв ІІ місце у номінації «Методика  впровадження інноваційних 

технологій при нетрадиційних формах проведення занять» за темою  «Упровадження 

дистанційного навчання у підготовці Операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення».  

Методичні рекомендації проведення практичного заняття з дисципліни 

«Підприємницька діяльність» на тему «Психологія та значення кольору в бізнесі». 

(викладач Пальчевська Т.Г.) посіла ІІ місце у міському конкурсі методичних розробок  

серед викладачів економічних та обліково-аналітичних дисциплін ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва за 2019-2020 н.р. .( Наказ Ради Директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

м. Києва  від 18 лютого 2020 р. № 06/2020). 

Викладач Кононенко Ю.М.  провела урок-змагання «Звичаї і традиції країн Європи» 

та підготувала методичні рекомендації щодо відкритого заняття для участі у міському 

конкурсі «Педагогічна майстерність» на кращу методичну розробку з іноземної мови серед 

викладачів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва. у 2019/2020 н.р.. 

У жовтні - листопаді 2019 р. викладачі коледжу Гомеля Н.С., Горбенко А.А. та 

Казимир Я.В. взяли участь у відбірковому етапі конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників коледжу «Педагогічний Оскар 2020» у номінації «Електронний 

навчально-методичний посібник». За результатами оцінювання конкурсної комісії коледжу  

навчально-методичний посібник «Інформатика та комп’ютерна техніка» викладача 

Горбенко А.А. зайняв перше місце у відбірковому етапі конкурсі професійної майстерності 

педагогічних працівників «Педагогічний Оскар 2020» та була рекомендована до участі у 

заключному етапі конкурсу. 

За результатами заключного етапу конкурсу  «Педагогічний Оскар 2020», в якому 

взяли участь 1378 робіт з 139 закладів фахової передвищої освіти, конкурсна комісія 

науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти,  викладач Горбенко 

А.А. посіла І місце  у номінації «Електронний навчально-методичний посібник» 

Викладачі циклової комісії з інформаційних технологій Зайцева О.А., Янковський 

Р.Л., Сергієнко О.М., Горбенко А.А., Чернова Л.Ю. впродовж квітня – травня 2020 р.  

пройшли навчання за програмою «Вступ до кібербезпеки»  Cisco Networking Academy на 

базі   Центру підготовки інструкторів та підтримки академій Cisco при НТУ «Дніпровська 

політехніка» та отримали сертифікати .  

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. 

Викладач Шуст Г.П. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право за темою  «Административно-правовая 

охрана земельных ресурсов Украины» і у 2020 році отримала наукову ступінь кандидата 

юридичних наук.   

У грудні 2019 р. викладач Казимир Я.В. отримала ступінь  магістра за 

спеціальністю: «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент» та отримала диплом 

з відзнакою. У лютому 2020 року викладачі Муляр Г.В. та Шуст Г.П. здобули ступінь 

магістра за спеціальністю «Менеджмент» 

За 2019 - 2020 н.р. викладачами коледжу підготовлено та видано 10 навчально-

методичних посібників та 27 методичних рекомендацій з дисциплін навчального плану 

(Додаток 7).  

Викладач Бабич В. А. продовжує   підготовку до видання підручника 

«Адміністративне право – конспект лекцій» (англійською мовою) .  
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З метою підвищення свого науково-професійного рівня, розвитку професійних, 

комунікативних компетенцій педагогічні працівники коледжу впродовж 2019-2020 н. р. 

брали активну  участь у науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях, круглих 

столах та видали ряд наукових публікацій у різних фахових виданнях та залучали до  цього 

процесу студентів. (Додатки 8,9,10,11,12). 

Значну роль у забезпеченні якості навчання та саморозвитку викладачів та майстрів 

виробничого навчання відіграє робота Школи педагогічної майстерності. Впродовж 2019 - 

2020 н. р. відповідно до плану роботи були проведені засідання Школи з наступних 

питань: «Оптимізація методичної роботи як складової професійної діяльності педагога в 

контексті закону України  «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту»  (Зайцева 

О.О.) , серія тренінгів «Створення електронних підручників» (Зайцева О.О., Горбенко 

А.А.), «Електронне порт фоліо педагога як форма презентації професійних досягнень» 

(Горбенко А.А.),  Діджиталізація сучасного освітнього процесу (Горбенко А.А.),  Про 

організацію та проходження атестації, сертифікації педагогічних працівників                

(Зайцева О.О.). 

За результатами проведеннях тренінгів викладачами Горбенко А.А., Брудько ОЛ., 

Сергієнко О.М. Локшин В.С., Павловська М.Я., Коваленко О.І., розроблено сайт викладача 

для дистанційної роботи зі студентами.  

В рамках школи Педагогічної майстерності шістдесят співробітників Коледжу  в 

період з 17.09.19 по 16.10.19 р. пройшли тренінги в рамках Соціального проекту «Освітній 

Хаб міста Києва», організатором якого виступила КНП «Освітня агенція міста Києва» 

Департаменту освіти і науки КМДА щодо підвищення рівня володіння м'якими навичками 

з отриманням сертифікатів, а саме: формування та управління командами, мотивація 

персоналу, емоційний інтелект та управління емоціями, комунікації, які виявилися дійсно 

цікавими та корисними для подальшого використання в роботі; використання 

бібліографічного контент-менеджера Zotero у науково-педагогічній діяльності викладача     

(Додатки 14, 15). 

Педагогічні працівники коледжу у 2019-2020 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.  

26 листопада 2019 р. на базі коледжу відбулося  засідання міського об’єднання 

методистів закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.  

Учасники засідання мали можливість ознайомитися з інформацією про освітню 

діяльність коледжу, оглянути матеріальну базу. 

Під час засідання  міського об’єднання методистів закладів освіти І-ІІ рівнів 

акредитації   обговорювались питання якості освіти, особливостей акредитації освітніх 

програм та нових вимог щодо підвищення кваліфікації  в процесі підготовки до їх 

атестації, а також практичний психолог коледжу Яковенко Л.В. разом зі студентами 

коледжу підготували та презентували елементи Форум-театру як форми методики виховної 

роботи, отримані в рамках участі у роботі Школи протидії булінгу, організованої 

Шевченківською РДА м. Києва.  

З 12 березня 2020 р. викладачами забезпечувався освітній процес з використанням 

дистанційних форм навчання. 

Забезпечення дистанційного навчання в коледжі було  запроваджено відповідно до 

«Положення про дистанційне навчання в Київському професійно-педагогічному коледжі 

імені Антона Макаренка», затвердженого 15.12.2014 р. та наказу коледжу «Про 

організацію освітнього процесу на період карантину  від 23.03.2029 р. N59-д).  

Теоретичне навчання здійснювалось відповідно до затвердженого розкладу занять 

груп коледжу на ІІ семестр 2019-2020 навчального року. 
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Для методичних рекомендацій та підтримки викладачів була створена група в 

Googleclass (викладач Гобенко А.А.) та сторінка на сайті коледжу з рекомендаціями щодо 

використання основних платформ для проведення лекцій, створення та розміщення 

методичних матеріалів, тестів тощо.(http://kppk.com.ua/_DE.html) 

Під час проведення дистанційного навчання викладачі забезпечували  доступ та 

зворотній зв’язок зі студентами та учнями навчальних групи до навчальних матеріалів 

відповідно дисциплін навчального плану використовуючи засоби та методи організації 

дистанційного навчання відповідно до рекомендацій розмішених на сайті коледжу у 

розділі «Організація дистанційного навчання».  

Відповідно до Положення викладачі самостійно обирали форми в методи 

дистанційного навчання та здійснювали освітній процес з використанням таких платформ 

як Google Classroom, відеоконференції в Zoom, Skype, виконання інтерактивних вправ у 

Learningapps.org, «хмарні сервіси» як одну із форм дистанційної освіти (Office 365, Google) 

для спільної роботи учнів з викладачем, електрону пошту, програми Viber, Telegram, 

середовище Classroom , соціальні мережі Facebook, Link, сайти «На Урок», «Всеосвіта». 

Викладачами були розроблені індивідуальні плани роботи на період проведення 

дистанційного навчання в період тимчасового припинення освітнього процесу. 

Викладачами фізичного виховання були організовані онлайн заняття з фізичної 

культури з використання платформи Zoom та створена сторінка для занять фізичною 

культурою з рекомендаціями та порадами,  а також розміщені матеріали та відео уроки з 

фізичними вправами (Коссе К.Г., Слюсар В.В.) 

Під час карантину викладачі займались самоосвітою, брали участь у вебінарах, 

науково-практичних конференція онлайн, активно ділились та поширювати свій досвід 

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. 

Тиждень циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін було проведено в 

період  з 01.10.2019 р. – 08.10.2019 р.. План тижня  традиційно охопив широкі аспекти 

діяльності викладацького та студентського колективів а заходи, проведені протягом тижня, 

розкрили рівень методичної роботи викладачів та її різноманітність. В рамках тижня був 

проведено захід «Арт-технології старовини: доторкнутись до прекрасного», 

організаторами, якої були викладачі комісії Гомеля Н.С., Бєлоусько А.М. та Ковальчук 

Е.М.; в рамках Студентського наукового товариства, було проведено Студентську 

практичну конференцію «Освітня євроінтеграція: українські реалії» за участі експерта в 

галузі педагогічної освіти доктора педагогічних наук, професора Лавріненка О.А.; 

студенти коледжу разом з викладачем Гомельою Н.С. брали участь VІІ науково-

практичній конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»: 

«Сучасний ігровий простір музею: можливості і перспективи». Співорганізаторами 

конференції виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна 

освіта ХХІ століття»; студентським парламентом під керівництвом практичного психолога 

Яковенко Л.В. було проведено флешмоб «Щастя бути педагогом», який перетворився у 

справжнє масштабне, феєричне, незаангажоване свято як для студентів так і педагогічних 

http://kppk.com.ua/_DE.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FLearningapps.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Cew8OfGHEfT2tyBamBuP8SP2-6hxldWzis65L2J1mDjkytVaj66H0LXQ&h=AT1rHs26cjCt5p_pCGmyiSzljAUv0Q96UlErgCXD4J3FQVxND3_UGFKCZ_rYSo_kXPLwnqzxLjfnPOKNMeV3a103zvcQ96NdGhJWES31blZ-DDRYreSzUSD7VrhBFeWuZKI&__tn__=-UK
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працівників. В рамках тижня  була проведена педагогічна платформа «Правові, 

організаційні, фінансові засади системи фахової передвищої освіти (Закон України «Про 

фахову передвищу освіту») у контексті впровадження Концепції розвитку педагогічної 

освіти», яку зорганізувала і провела директор коледжу доктор педагогічних наук, член-

кореспондент НАПН України Щербак Ольга Іванівна. На дебрифінг було запрошено 

Генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України 

Шарова Олега Ігоровича та Керівника експертної групи  з питань освіти дорослих та 

педагогічної освіти МОН України Балубу Ігора Анатолійовича, які означили основні 

виклики, які стоять перед вищою школою в Україні та напрями організаційної інтеграції 

технікумів і коледжів у системі фахової перед вищої освіти. 

Циклова комісія юридичних дисциплін  08.10.2019 -  17.10.2019 р. провела тиждень 

юридичних дисциплін. Традиційно викладачі разом із студентами продемонстрували низку 

цікавих заходів: розпочала роботу юридична клініка «Bona fides», відбувся конкурс 

стінних газет,  було проведено цікаві заняття для  і за допомогою  студентів. Так, студенти 

групи 64ю4 під керівництвом викладача Шевчук В. Л. для студентів групи 67ю2/9 провели 

вікторину з дисципліни «Конституційне право України» на тему: «Основний Закон 

України -  Конституція», студенти групи 65ю3/9 під керівництвом викладача Муляр Г. В. з 

дисципліни «Історія держави і права України» провели захід до Дня Козацтва, студенти 

групи 66ю3/9 під керівництвом Шевчук В. Л. для студентів 51м1/9 повели інтерактивне 

заняття з дисципліни «Основи правознавства» на тему: «Цікаво знати»., в рамках 

дисципліни «Виконавче провадження», викладач Бабич В. А. організував зустріч 

приватного виконавця Анатолія Телявського зі студентами  спеціальності «Право» . 

З метою популяризації вивчення української мови, розвитку зацікавленість та 

освітньо-дослідницької діяльності учнів і студентів, активізації процесу самостійності 

юних науковців, виховання поваги до рідного слова в період  08.11.2019 р. – 15.11.2019 р. 

проводився Тиждень циклової комісії філологічних дисциплін 

Тиждень розпочався напередодні Дня української писемності та мови з участі у 

флешмобі – 19 Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, об’єднавшись 

навколо українського слова разом з тисячами українців по всьому світу. 

У рамках Тижня викладачами комісії було проведено конкурс стіннівок до Дня 

української писемності та мови, відбувся показ короткометражних фільмів, присвячених 

походженню писемності, першим книжкам, першим абеткам, Нестору Літописцю. 

Викладач Лозова М. С. разом із членами Гуртка любителів українського слова 

презентувала черговий номер газети «Ну що б, здавалося, слова...», присвячений цього 

разу 200-річчю з дня народження Пантелеймона Куліша. З метою популяризації 

українського слова, підняття престижу української мови викладач Броннікова В. Б. вкотре 

організувала акцію «Прикрась життя українською!». Викладач комісії Чернова Л. Ю. 

провела відкритий урок з діловодства в групі 65 Ю на тему «Правила складання та 

оформлення основних видів документів щодо особового складу». 

Родзинкою Тижня цьогоріч стала зустріч з мистецтвом у стінах рідної альма-матер. 

Коледж радо вітав гостей – народний студентський театр «Березіль» НУБІП України з 

комедією «Мільйон у шлюбному кошику» (за п'єсою Джуліо Скарніччі і Ренцо Тарабузі 

«Моя професія – синьйор з вищого світу»).  

У рамках тижня відбулась зустріч студентів відділення «Економіко-правове» та 

«Педагогічне» (за спеціалізаціями)» з начальником відділу національно-патріотичного 

виховання Міністерства молоді та спорту України Миколою Ляховичем, який провів 

цікаву інтерактивну лекцію про те, що нас об’єднує як націю та наші національні цінності. 

Серед учнів та студентів І, ІІ курсів коледжу відбувся І етап Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика, в якому взяли участь кращі знавці української мови, 
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що показали високий рівень знань з різних розділів мовознавства, а також конкурс читців-

декламаторів віршів українських поетів. 

На завершення Тижня традиційно відбулась ІV Студентська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення». Студенти 

виявили науковий підхід до висвітлення проблем культури української мови та мовлення, 

обрали цікаві теми, ретельно підготувалися. Викладачі комісії підготували Збірник тез ІV 

Студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми культури української 

мови і мовлення», що відбулась в КППК імені Антона Макаренка, 15 листопада 2019 року 

(Броннікова В. Б., Коптюх О. М., Лозова М. С, Чернова Л. Ю., Чистова Н. О.) 

З метою формування ключових компетентностей студентів, розвитку їх 

інтелектуального та творчого потенціалу, поглиблення програмового матеріалу в період з 

18.11.2019 р. по 22.11.2019 р. відбувся Тиждень циклової комісії загальнонаукових 

дисциплін. У рамках проведення тижня в коледжі відбулося чимало цікавих заходів, 

зокрема: виставка стіннівок, розгадування ребусів та кросворді, презентації, відкриті 

уроки, а також олімпіади з фізики, хімії та математики. 

З 25.11.2019 р. по 29.11.2019 року проходив Тиждень циклової комісії іноземних 

мов, заходи якого спрямовані на заохочення молоді до подальшого опанування іноземних 

мов,  розкриття  знань, умінь та творчих здібностей студентів та учнів, залучення їх до 

активної пошукової діяльності, виховують повагу до культури країн, мова яких вивчається. 

У рамках Тижня викладачами комісії було проведено конкурс стінних газет 

«Євроатлантична інтеграція очима української молоді», олімпіаду коледжу з англійської 

мови; флешмоб «Прапори країн Європейського Союзу», в якому було показано етапи та 

порядок входження європейських країн до складу цієї організації; фестиваль «Культури 

країн Європейського Союзу»; спільно із завідуючою відділу іноземних мов бібліотеки ім. 

Лесі Українки Марьянчик Ольгою Володимирівною проведено урок про важливість 

вивчення англійської мови в курсі Євроатлантичної інтеграції і читання книжок в 

оригіналі, як один із потужних засобів вивчення іноземної мови. Студенти ознайомилися з 

фондом бібліотеки та навчилися користуватися електронним каталогом. Також в рамках 

тижня був проведений І етап міської студентської конференції (конкурс презентацій на 

тему «Моя майбутня професія»), метою якого було розвиток творчих та ораторських 

здібностей студентів та учнів.   

03.12.2019 – 12.12.2019 проходив Тиждень економічної науки «Європейська 

інтеграція економіки України: сьогодення та майбутнє», Заходи Тижня були спрямовані на 

орієнтацію у студентів наукової свідомості економічних процесів в напряму євроінеграції, 

активізацію їх освітньо-дослідницької діяльності та формування відповідальності як 

громадянина держави. 

У рамках тижня були  представлені студентські стінгазети під назвою 

«Європейський вибір України – партнерство заради майбутнього», яки були об’єднані за 

ключовою темою та проблеми сьогодення та майбутнього України в європейській 

спільноті;  диспут «Економічні переваги європейської інтеграції в економіці України» 

(викладач Штапір О.М.);  круглий стіл на тему: «Євроінтеграційні процеси в економіці 

України: поступ у майбутнє» (викладач Пальчевська Т.Г.); тренінг«Управління людьми та 

проектами в сучасній економіці» (викладач Котирло О.О.). 

З метою розвинення комунікаційних здібностей та формування  

конкурентоспроможного фахівця було проведено щорічну внутрішню ярмарку НТФ 

«Спокуса» під керівництвом викладачів Казимир Я.В. та Пальчевської Т.Г., в якій брали 

участь студенти 48М, 49 М, 50М груп, представляючи продукцію українських фірм-

виробників. 

З  період 10.02.2020р. – 14.02.2020 р. проводився Тиждень циклової комісії 

інформатики, комп’ютерних та інформаційних технологій, профільно-орієнтованих 
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дисциплін, заходи якого популяризують вивчення інформатики, досвід українських 

вчених, розвивають зацікавленість та освітньо-дослідницьку діяльність учнів і студентів, 

активізують процес самостійності юних науковців, виховують розуміння ролі інформатики 

в житті, розуміння важливості кібернетичних знань в сучасному інформаційному світі. 

У рамках Тижня викладачами комісії було проведено конкурс стіннівок до Дня 

комп’ютерника, відбувся показ фільму «Соціальна мережа» про творця комп’ютерної 

соціальної мережі М.Цукерберга, студенти та викладачі брали участі в онлан-уроці до Дня 

Безпечного Інтернету від програми академій Cisco за участю білого хакера - викладача 

КПІ, професора з Одеського університету внутрішніх справ та студентів спеціальності 

кібербезпека ТНТУ, брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки» від 

ТОВ «Всеосвіта», що спрямований на розширення знань студентів про Інтернет та його 

можливості, підвищення інтересу студентів до навчання, ознайомлення з правилами 

користування мережею та небезпеками, які чатують у ній. В конкурсі взяло участь 23 

студента, які отримали сертифікати за участь, а кращі учасники отримали дипломи 

(викладачі Брудько О.Л., Горбенко А.А., Сергієнко О.М.).  

В рамках Тижня інформаційних технологій проведено екскурсію «Історія 

програмного забезпечення ЕОМ» у музей Softwareand Computer. У музеї студенти 

побачили на які звершення штовхнула розробників потреба у програмному забезпеченні, а 

також пройнялися духом історії тих речей, які зараз стали невід'ємною частиною життя 

кожного з нас, і побачили з чого усе починалося. 

Головною метою тижня циклової комісії було проведення олімпіад з інформатики у 

номінаціях MS Office та програмування які є невід'ємною частиною підготовки до міської 

олімпіади з інформатики та програмування 2020 р. 

У рамках Тижня інформаційних технологій 14.03.2020 року викладачем Горбенко 

А.А. проведено майстер-клас для співробітників коледжу за темою «Використання Google-

сервісів у освітньому процесі». 

Також в рамках Тижня проведено, майстер клас доцентами НУХТ: Національний 

університет харчових технологій Петренко О.Я., Рудько А.О. за темою «Використання 

бібліографічного менеджера Zotero у науково-педагогічної діяльності». 

Викладачі циклової комісії Колос М.М., Янковський Р.Л., Беседіна М.О., Чернова 

Л.Ю., Брудько О.Л. брали участь у конкурсі на створення кращої презентації та 

відеоролику «Мій коледж: минуле й сьогодення».  

Тиждень науки циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін відбувся у 

період 17.02.2020 р. – 21.02.2020 р. В рамках тижня було підготовлено та проведено ряд 

цікавих й насичених заходів, спрямованих на поглиблене вивчення соціально-

гуманітарних предметів і дисциплін, які вони викладають, а саме,  флешмоб «З Україною в 

серці», екскурсія на Інтерактивну виставку «Ukraine WOW» у Центральному залізничному 

вокзалі. (викладачі Данькевич В.Г. та Коваленко О.М.), творча зустріч студентів та 

викладачів коледжу із двома неймовірно талановитими жінками: Надією Лук'яненко - 

вдовою українського політичного та громадського діяча, письменника, радянського 

дисидента, борця за незалежність України у XX сторіччі - Левка Лук'яненка та Наталією 

Осьмак - українською громадською діячкою, біографом і дослідницею життя й діяльності 

батька - Кирила Осьмака - активного учасника українського національного руху, члена 

Української Центральної Ради, президента УГВР., 20 лютого - у День пам'яті Героїв 

Небесної Сотні - відбулась Студентська науково-практична конференція «Україна в 

контексті європейської цивілізації», яка була присвячена вшануванню героїзму українців, 

які загинули під час Революції Гідності з листопада 2013 - по лютий 2014 року. На 

завершення тижня був організований творчий захід «Герої не вмирають». Перед 

авдиторією виступили молодіжні музичні гурти «FREEDOM» та «THE OCEANS», які 

разом із викладачами та студентами коледжу вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. 
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Інтерактивну програму заходу підготували Громадська організація «РЦСЗМ «Зв'язок» 

разом із музичною студією topSTUDIO. Молоді обдаровані учасники гуртів захопили зал 

щирим і професійним співом. Варто наголосити, що учасниками гурту «ТНЕ OCEANS» є 

наші студенти: Артем Федчишин, група 48 М 2/9 та Шевченко Юлія, група 51 М 1/9. У 

Тижні також взяли активну участь студенти групи 67 Ю 2/9. 

Значну увагу педагогічні працівники та студенти приділяють вивченню англійської 

мови. 

Викладачі циклової комісії іноземних мов проводили щотижневі консультації та 

надавала підтримку викладачам коледжу під час навчання на онлайн-курсах з англійської 

мови «Lingva». 

Викладачі та студенти  коледжу взяли участь у  Всеукраїнському  конкурсу з 

англійської мови «Greenwich Pro-2019». Конкурс є майданчиком для розширення 

можливостей та самореалізації в напрямі освоєння англійської мови, формування навичок 

пізнавальної та творчої діяльності, розвиток інтересу до англійської мови та культури 

англомовних країн. 

В конкурсі 2019 р.  брали участь 25 студентів та учнів коледжу, серед яких 14 

студентів першого курсу (групи: 51м 1-9, 69ю 1-9, викладачі: Кононенко Ю.М., Хайнус 

Н.В.) та 11 студентів та учнів другого курсу (групи: 49м 2-9, 67ю 2-9, 2опз 2-9, викладачі: 

Козленко Ю.М., Кононенко Ю.М., Руденко І.В., Левандовська Л.Б.).  

Викладачами циклової комісії іноземних мов  та представником компанії Speak Up 2 

березня 2020р.  на базі коледжі було проведено тестування студентів та учнів на 

визначення рівня володіння англійською мовою за Шкалою Ради Європи (CEF).  

Педагогічні працівники коледжу беруть участь у роботі  експертних рад, галузевих 

експертних рад,  міжгалузевих експертних рад Науково-методичної ради та науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН України.  

Викладачі коледжу входять до робочої групи Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України з розробки професійних стандартів педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: Ханова О.В. - «Майстер виробничого 

навчання», Чернова Л.Ю. - «Методист закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти», Гомеля Н.С. - «Педагог професійного навчання» 

Гомеля Н.С. з 2016 року  є членом НМК 15 (науково-методичної комісії сектору 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України (під комісія: 015-1 Професійна освіта 

(інформаційні технології, автоматизація та телекомунікація)) та розробником Державного 

Стандарту галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, освітнього ступеню «Бакалавр», 

спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого бакалаврського 

рівня вищої освіти, що затверджено Наказом МОН України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого 

бакалаврського рівня вищої освіти», №1460 від 21.11.2019 року 

Зайцева О.О. працювала у складі робочої групи МОН України з розробки 

Методичних рекомендацій щодо оформлення установчих документів закладів фахової 

перед вищої освіти; Пальчевська Т.Г. працювала у складі робочої групи МОН України з 

розробки Правил прийому до закладів фахової перед вищої освіти. 

Упродовж 2019-2020 н.р. викладачі коледжу залучались до участі у журі 

Всеукраїнських та міських конкурсів. 

Викладач Броннікова В. Б була членом журі ІІІ (міського) етапу ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 7 грудня 2019 року; ІІІ (міського) етапу Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка, 14 грудня 2019 року. 
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Викладачі Денисюк О.О. та Шусть В.В. брали участь у роботі журі міського 

конкурсу з професії «електрозварник ручного зварювання» серед майстрів виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач Литвин Л.В була членом комісії на конкурсі кабінетів «Біологія» серед 

закладів  професійної (професійно-технічної) освіти 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.  

Щербак О.І. брала участь в роботі науково-методичних рад з професійної 

(професійно-технічної) освіти, науково-методичної ради з питань освіти  МОН України. 

Щербак О.І. надала рецензії  на наступні наукові праці: 

 - на монографію Авшенка Н. М., Креденця Н.Я. «Професійна освіта у вимірах 

соціального партнерства в Австралії і Німеччині,  УПООД НАПН України» 2019. 

 - на збірник матеріалів за результатами роботи Другої всеукраїнської науково-

практичної конференції (з іноземною участю) «Теоретико-методичні основи підготовки 

конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» / за наук. ред. Л.М. 

Сергеєвої, Т.І. Стойчик (у 2-х томах). 

 - на рукопис освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації категорії 

слухачів: «Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» (автори-

розробники проф. Петренко Л. М., доц. Базелюк В.Г.). 

 Щербак О.І. брала участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних  наук на дисертаційну роботу 

Киливник Вікторії Вікторівни  на тему «Формування соціокультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу» (2019р.) 

 Зайцева О.О. у січня 2020 р. у складі експертної комісії брала  участь в проведення 

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» ОПС «молодший фаховий бакалавр» в ДПТНЗ 

«Чернігівське вище професійне училище» 

Щербак О.І. є членом робочої групи, в коледжі, з розробки освітніх програм 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».Щербак О.І. є розробником 

Державного Стандарту галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, освітнього ступеню «Бакалавр», 

спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), що затверджено Наказом МОН 

України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями) для першого бакалаврського рівня вищої освіти», №1460 від 

21.11.2019 року та членом робочої групи   з розроблення Професійних Стандартів 

«майстра виробничого навчання»; «педагога професійного навчання», «методиста закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Про результати методичної роботи викладачі коледжу доповідали на засіданнях 

методичної та педагогічної рад, зокрема: 

Броннікова В.Б. «Формування навичок самостійної роботи студентів коледжу» 

(грудень 2019 р.); 

Шевчук В.Л. «Клініка правової допомоги» (грудень 2019 р.). 

Кононенко Ю.М. «Сучасні вимоги до викладання іноземної мови при підготовці 

фахівців» ( січень 2020 р.) 

Котирло О.О. «Інноваційне, економічне навчання та стимулювання творчої 

ініціативи в студентському середовищі (лютий 2020 р.); 

Горбенко А.А. «Електронне портфоліо як засіб професійного саморозвитку 

викладача» ( травень 2020 р.); 
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Гомеля Н.С. «Професійний розвиток науково-педагогічних і педагогічних 

працівників» (травень 2020 р.). 

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, на створення методичних рекомендацій щодо організації та удосконалення 

дистанційної форми навчання, організації і проведення занять, розробки засобів 

діагностики в режимі онлайн, забезпечення змішаної форми навчання. 

 

4. Кадрове забезпечення та система підвищення кваліфікації 

 

Згідно штатного розпису в коледжі працює 164 особи. Освітній процес у коледжі 

забезпечують 87 педагогічних працівники: 70 штатних викладачів і 17 сумісників.                   

73 педагогічних працівників (84%) мають вищу кваліфікаційну категорію, 8 осіб            

(9,1%) – першу кваліфікаційну категорію; 6 осіб (6,89%) – другу кваліфікаційну категорію; 

педагогічне звання "викладач-методист" мають 26 педагогічних працівників (29,8%), 

"старший викладач" – 11 осіб (12,6%). В коледжі працює 8 докторів наук, із них                      

3 штатних та 31 кандидатів наук, із них 20 – 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, ІПО Національного Університету 

харчових технологій, Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона 

Макаренка шляхом навчання та стажування в університетах, навчання в аспірантурі 

наукових установ та університетів.  

У 2019/2020 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 36 педагогічних працівників 

коледжу (Додаток 16).  

З метою визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня 

його кваліфікації в коледжі наказом директора створена і діє атестаційна комісія (наказ             

№ 170-д від 30.08.2019 р.).  

Чергова та позачергова атестація педагогічних працівників коледжу проведена 27  

березня 2020 року у відповідності до вимог «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України» та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-179 

від 27.03.2020 року «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в 

умовах карантину». Засідання атестаційної комісії проводилося в режимі онлайн, за 
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відсутності педагогічного працівника, який атестується , мінімізувавши можливість 

контактів учасників засідань. У поточному навчальному році 10 працівників коледжу 

пройшли атестацію (Додаток 17). Не атестованих та умовно атестованих викладачів немає. 

У 2019/2020 н.р. педагогічні працівники коледжу брали участь у роботі міських 

методичних об’єднань (ММО) закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) м. Києва. У 

наказі Ради директорів від 06.07.2020 р. № 15/2020 «Про підсумки роботи Ради директорів 

та міських методичних об’єднань (ММО) закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО)      

м. Києва за 2019/2020 н.р.» за активну роботу протягом навчального року оголошено 

подяку: Щербак О.І., Кондратьєвій В.П., Мар`єнко Т.М., Щепіло О.В., Котирло О.О., 

Бойку К.Е., Бронніковій В.Б., Дриню А.П., Слюсарю В.В.. 
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Додатки: 

1. Інформація щодо виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців у 

2019 році (1с.) 

2. Таблиця успішності за результатами 2019/2020 н.р. (1с.) 

3. Дані про випуск 2020 року (1с.) 

4. Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт та здачі державної атестації 

у 2019/2020 н.р. (1с.) 

5. Випуск та працевлаштування випускників коледжу за 2019 рік (1с.) 

6. Теми відкритих занять, проведених педагогами в 2019/2020 н.р. (2с.) 

7. Перелік посібників та методичних рекомендацій, виданих у 2019/2020 році (3с.) 

8. Список публікацій за 2019/2020 н.р. (4с.) 

9.  Участь педагогів коледжу у роботі XVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких 

читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта 

XXІ століття: досвід, інновації, тенденції» (3с.) 

10. Участь педагогів у конференціях у 2019/2020 н.р. (5с.) 

11. Участь педагогів у вебінарах, тренінгах, семінарах у 2019/2020 н.р. (7с.) 

12. Участь студентів у конференціях у 2019/2020 н.р. (2с.) 

13. Список учасників тренінгів Соціального проекту «Освітній Хаб м. Києва» (2с.) 

14. Список учасників семінару з використання бібліографічного контент-менеджера 

Zotero у науково-педагогічній діяльності викладача (1с.) 

15. Список студентів, учнів коледжу – переможців конкурсів, олімпіад, спортивних 

змагань у 2019/2020 н.р. (2с.) 

16. Список педпрацівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації у              

2019/2020 н.р. (1с.) 

17. Список педпрацівників, які пройшли атестацію у 2019/2020 н.р. (1с.) 

18. Звіти голів екзаменаційних комісій (17с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вик. В. КОНДРАТЬЄВА 

         тел. 16 

         О. ЗАЙЦЕВА 
         тел. 33 

 



Додаток 1 

 

Інформація щодо виконання регіонального замовлення на підготовку 

фахівців у 2019 році 
 

 

 

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене регіональне 

замовлення на підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

Молодший спеціаліст 

015.01 Професійна освіта. 

Будівництво 
20 

 

20 

015.09 Професійна освіта. 

Зварювання  
25 

 

25 

015.10 Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології 
30 

 

18 

015.20 Професійна освіта. 

Транспорт 
15 

 

15 

015.21 Професійна освіта. 

Харчові технології 
25 

 

18 

075 Маркетинг 40 40 

Бакалавр 

015.09 Професійна освіта. 

Зварювання  
15 

 

14 

015.10 Професійна освіта.  

Комп’ютерні Технології 
20 

 

20 

015.20 Професійна освіта.  

Транспорт 
15 

 

10 

075 Маркетинг 20 20 

081 Право 30 29 



 

 

Додаток 2 

 

ТАБЛИЦЯ УСПІШНОСТІ 

за результатами 2019/2020 навчального року 

 

Спеціальність 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Абс. 

% 

Якіс. 

% 

Сер. 

бал 

Абс. 

% 

Якіс. 

% 

Сер. 

бал 

01 Освіта/Педагогіка 80,3 49,95 67,65 78,15 40,4 60,95 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(бакалавр) 

95,6 66,9 84,5 84,3 55,8 82,0 

015.09 ПО Зварювання 90 60,7 83,6 60 30 78,2 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 96,8 70,5 87,2 98 70,5 83,9 

015.20 ПО Транспорт 100 69,5 82,7 95 67 84,3 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(молодший спеціаліст) 

65 33 50,8 72 25 39,9 

015.01 ПО Будівництво 60 40 52 71,43 30 35,07 

015.09 ПО Зварювання 40 20 34 75 32 56,40 

015.10 ПО Комп’ютерні технології  100 50 63 70 0 40,23 

015.20 ПО Транспорт 42 10 33 66 33 37,64 

015.21 ПО Харчові технології 83 45 72,2 77,78 30 30,33 

Кваліфікований робітник 100 38,6 8,05 - - - 

- Агент з організації туризму. 

Адміністратор 
100 22,7 7,9 - - - 

- Кухар, офіціант 100 13,0 7,4 - - - 

- Укладальник підлогових покриттів 100 100 9,7 - - - 

- Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
100 18,7 7,2 - - - 

07 Управління та адміністрування 

(бакалавр)  87,5 50 83,5 85 30 82 

- 075 Маркетинг 87,5 50 83,5 85 30 82 

07 Управління та адміністрування 

(молодший спеціаліст) 90,7 58 78 87 54,3 72 

- 075 Маркетинг 90,7 58 78 87 54,3 72 

081 Право (бакалавр) 89,65 63,5 82,4 91,2 68,3 83,2 

08 Право (молодший спеціаліст) 84,2 57,4 76 86 52,7 70 

- 081 Право 84,2 57,4 76 86 52,7 70 

 



 40 

Додаток 2А 

 

Кількість відрахованих 

у 2019/2020 навчальному році 
 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Відділення, 

Зав. відділеннями 

Кількість 

відрахованих 

- всього 

В тому числі: 

за академічну 

неуспішність 

за власним 

бажанням 

за денною 

формою 

навчання 

за 

регіональним 

замовленням 

1 

Професійно-

педагогічне 

(Бєлоусько А.М.) 

12 5 - 5 4 

2 

Професійно-

педагогічне 

(Іванчук В.М.) 

18 7 3 13 15 

3 

Економіко-

правове 

(Чистова Н.О.) 

9 4 4 8 8 

4 

Підготовки 

робітничих 

кадрів 

(Янковський Р.Л.) 

6 5 1 6 6 

Всього: 45 21 8 32 33 



 

Додаток 3 

 

Дані про випуск 2020 року 

за результатами 2019/2020 навчального року 

 

Галузь знань, 

спеціальність 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього, 

чол. 

З відзнакою, 

чол. 

Всього, 

чол. 

З відзнакою, 

чол. 

01 Освіта/Педагогіка 100 11 63 5 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(бакалавр) 

43 6 27 1 

015.09 ПО Зварювання 13 1 1 - 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 20 4 15 - 

015.20 ПО Транспорт 10 1 11 1 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(молодший спеціаліст) 
57 5 36 4 

015.01 ПО Будівництво 6 0 9 1 

015.09 ПО Зварювання 10 2 7 1 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 24 2 10 2 

015.20 ПО Транспорт 12 0 9 0 

015.21 ПО Харчові технології 5 1 1 0 

Кваліфікований робітник 54 9 - - 

Агент з організації туризму. 

Адміністратор 
20 4 - - 

Кухар, офіціант 23 3 - - 

Укладальник підлогових покриттів 11 2 - - 

Управління та адміністрування 

(бакалавр) 
10 3 25 1 

Маркетинг 10 3 25 1 

Управління та адміністрування 
(молодший спеціаліст) 

40 8 13 2 

Маркетинг 40 8 13 2 

Право (бакалавр) 19 5 17 1 

Право 19 5 17 1 

Право (молодший спеціаліст) 46 14 2 - 

Правознавство 46 14 2 - 

Всього: 269 50 120 9 



  

Додаток 4 

 

Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт 

 та здачі державної атестації у 2020 році  

(денна форма навчання, заочна форма навчання) 

 

 

 

                                 

                              Показники 

 

 

    Галузь знань,  

    спеціальність 

Загальні 

показники 

в т.ч. по 

денній формі 

навчання 

в т.ч. по 

заочній формі 

навчання 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

В
и

п
у
ск

н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
сп

іш
н
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т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

В
и

п
у
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н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
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іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

  

В
и

п
у
ск

н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

01 Освіта/Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

(бакалавр) 

86,7 70 100 85 43 100 94,7 27 100 

015.09 Зварювання 78,6  14 100 76,9 13 100 100 1 100 

015.10 Комп’ютерні технології 91,5 35 100 90 20 100 93 15 100 

015.20 Транспорт 90,05 21 100 90 10 100 91 11 100 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(молодший спеціаліст) 
87,2 93 100 78,5 57 100 86,6 36 100 

015.01 ПО Будівництво 83,5 15 100 83 6 100 66,7 9 100 

015.09 ПО Зварювання 82,5 17 100 55 10 100 100 7 100 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 94 34 100 87,5 24 100 77,8 10 100 

015.20 ПО Транспорт 76 21 100 67 12 100 88,7 9 100 

015.21 ПО Харчові технології 100 6 100 100 5 100 100 1 100 

07 Управління та адміністрування 

(молодший спеціаліст) 

075 Маркетинг 
79 53 100 77 40 100 69 13 100 

07 Управління та адміністрування 

(бакалавр) 

075 Маркетинг 

88 35 100 80 10 100 96 25 100 

08 Право (молодший спеціаліст) 

081 Правознавство 
54 48 100 52 46 100 50 2 100 

08 Право (бакалавр) 

081 Правознавство 
100 36 100 100 19 100 100 17 100 

ОКР «Молодший спеціаліст» 73,4 194 100 69,1 143 100 68,5 51 100 

Кваліфікований робітник 100 54 100 100 54 100 - - - 

Узагальнені дані 84,98 389 100 81,78 269 100 82,7 120 100 



Додаток 5 

 

Випуск та працевлаштування випускників коледжу за 2019 рік 

регіональне замовлення   

(денна форма навчання) 

 

Галузь знань, 

спеціальність 

2019 

В
и

п
у
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, 
о
сі

б
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л
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ш
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о
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о
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а
н

н
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ю
т
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в

ч
а
н

н
я

 у
 В

Н
З

 

01 Освіта/Педагогіка 
015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)  

Бакалавр 

33 21 3 17 8 

015.09 Зварювання 9 2 2 7 - 

015.10 Комп’ютерні технології 15 10 1 1 4 

015.20 Транспорт 9 9 - 9 4 

01 Освіта/Педагогіка 
015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)  
Молодший спеціаліст 

65 - - 27 38 

015.01 Будівництво 10 - - 8 2 

015.09 Зварювання 14 - - 6 8 

015.10 Комп’ютерні технології 18 - - 5 13 

015.20 Транспорт 4 - - 1 3 

015.21 Харчові технології 19 - - 7 12 

08 Право 
081 Правознавство 
Бакалавр 

- - - - - 

08 Право 
081 Правознавство 
Молодший спеціаліст 

47 - - - 43 

07 Управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
Бакалавр 

- - - - - 

07 Управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
Молодший спеціаліст 

45 - - - 27 

Кваліфікований робітник 67 49 49 - 18 

Всього 257 70 52 44 134 

 



Додаток 6 

 

Теми відкритих занять, проведених педагогами у 2019-2020 н.р. 

 

№ 

п/п 
ПІБ викладача Тема уроку Дисципліна 

Дата 

проведення 

1 Бєлоусько А.М. 

Ханова О.Л. 

Складання переліку навчально-

виробничих робіт. 

Організація самовиховання учнів 

(бінарний урок) 

Організація та методика 

професійного навчання 

Організація та методика 

виховної роботи 

30.10.2019 

2 Бельченко В.П. Методика розробки та застосування 

навчально-технічної документації 

Організація та методика 

професійного навчання 

13.11.2019 

3 Чернова Л.Ю. Особливості складання і оформлення 

основних видів документації 

Діло ведення 14.11.2019 

4 Янковський Р.Л. Компґютерні технології створення 3D-

графіки 

Компґютерний дизайн та 

мультимедія 

15.11.2019 

5 Пальчевська Т.Г. Управління персоналом торгової фірми Підприємницька діяльність 19.11.2019 

6 Брудько О.Л. 

Щепіло О.В. 

Розвґязок систем лінійних рівнянь з 

використанням он-лайн калькулятора 

(бінарний урок) 

Вища математика 

Інформатика та  компґютерна 

техніка 

20.11.2019 

7 Казимир Я.В. Проведення маркетингового дослідження 

фірми 

Маркетинг 21.11.2019 

8 Кононенко Ю.М. Звичаї і традиції країн світу Іноземна мова 25.11.2019 

9 Руденко І.В.  Хайнус 

Н. В. 

Сторінками Європейського Союзу Іноземна мова 28.11.2019 



10 Марґєнко Т.М. Стратегія ефективної комунікації Основи підприємницького 

успіху 

3.12.2019 

11 Лозова М.С. Дискусія і дебати Риторика 5.12.2019 

12 Хайнус. Н.В. 

Левандовська Л.Б. 

Роль англійської мови в сучасному світі  

(урок-вікторина) 

Іноземна мова 12.12.2019 

13 Горбенко А.А. Створення векторних зображень Інформатика та  компґютерна 

техніка 

6.12.2019 

14 Чистова Н.О. «Суд над Марусею Чурай» за романом 

Л.Костенко «Маруся Чурай» 

Українська література 

Юридична деонтологія 

(інтегрований урок) 

19.12.2019 

15 Коптюх О.М. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-

лабіринт» зі складною філософською  

проблематикою» 

Зарубіжна література 13.02.2020 

 



Додаток 7 

 

Перелік посібників та методичних рекомендацій, 

  виданих  у 2019/2020 н.р. 

 

1. Бабич В.А., Муляр Г.В., Шуст Г.П. Адміністративне право: навчальний 

посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право», освітній 

ступінь: бакалавр, 2019. – 136 с. 

2. Муляр Г.В., Шуст Г.П. Медичне право: навчальний посібник для студентів 

заочної форми навчання спеціальності 081 «Право», освітній ступінь: бакалавр, 2019. – 148 

с. 

3. Муляр Г.В. Якість вищої освіти: теорія і практика: -  Навчально-методичний 

посібник – «ПП Лисенко М.М.» – м. Київ  – 2019. – 176 с. 

4. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін «Сімейне 

право» для спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр» К.: МП ЛЮДМИЛА, 

2019. – 38 с. 

5. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін «Історія 

держави і права зарубіжних країн» для спеціальності «Право» освітнього ступеня 

«бакалавр» К.: МП ЛЮДМИЛА, 2019. – 62 с. 

6. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін 

«Конституційне право» для спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр» К.: МП 

ЛЮДМИЛА, 2019. – 30 с. 

7. Гомеля Н.С. 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. 

8. ГорбенкоА.А. Електронний навчально-методичний посібник(ЕНМП) з 

дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kppk.com.ua/ELLIB/ebook/Gorbenko/IKT/golovna/golovna.htm  

9. Сергієнко О.М. Електронний навчально-методичний посібник(ЕНМП) з 

дисципліни «Комп'ютерні мережі та захист даних». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kppk.com.ua/ELLIB/ebook/Segrienko/KM/index.html 

10. Сергієнко О.М. Електронний навчально-методичний посібник «Комп'ютерні 

системи та мережі»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://aser23.wixsite.com/website 

11. Мартиненко Л.В. «Показникова функція», «Вектори у просторі», 

«Координати у просторі»: дисципліна «Математика»: методичні рекомендації // Київський 

професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 19с. 

12. Щепіло О.В. «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»6 дисципліна «Вища 

математика» // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 

2019 р. –с. 

13. 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. 

14. 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. 

http://kppk.com.ua/ELLIB/ebook/Gorbenko/IKT/golovna/golovna.htm
http://kppk.com.ua/ELLIB/ebook/Segrienko/KM/index.html
https://aser23.wixsite.com/website


15. Нагірняк О.Р. «Науково-дослідницька робота студентів у вищих закладах 

освіти педагогічного спрямування»: методичні рекомендації // Київський професійно-

педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 27с. 

16. Бельченко В.П. «Дуальна система професійного навчання країн 
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розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: збір. 

мат. Всеукр. конф. (Дніпро, 10-11 жов. 2019 р.) Дніпро: Видавництво «ЖУРФОНД», 2019. 

– С. 92-95. 

31. Кононенко Ю.М. Особливості використання відеоматеріалів при вивченні 

англійської мови // Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: 

матер. Всеукр. наук.-метод. конф. ( Вінниця, 23-24 квіт. 2020 р.) Випуск № 2 (7). Вінниця: 

ФОП Рогальська І.О., 2020. - С.90-92. 

32. Левандовська Л.Б. Формування соціокультурної компетенції у студентів за 

допомогою використання мультимедійних технологій // Сучасні педагогічні технології та 

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої 

освіти: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф. ( Вінниця, 23-24 

квіт. 2020 р.) Випуск № 2 (7). Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2020. - С.122-124. 

33. Павловська М.Я. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

ц фахівців кулінарного профілю: орієнтація на європейські вимоги: [ збірник матеріалів 

Першого Міжнародного науково-практичного Web-форуму (Київ-Харків, 26-28 березня 

2019р.); упор.-укл. М.Л. Ростока; за аг. ред..: М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко, О.В. Баніт, 

І.М. Савченко]. Кропивницький: Вид-во Льотної академії Національного Авіаційного 

університету. Вип. 1. 2019. 300с. С.83-86 

34. Руденко І.В. Музейна педагогіка і STEAM-ОСВІТА: нові можливості для 

інновацій: тези.Київ: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

пам’яті проф. О.П. Рудницької -247 с. С.237-240 

35. Теремецький В. І., Шуст  Г. П. Реалізація контрольної функції 

адміністративно-правової охорони земельних ресурсів України (англійською мовою). 

Концепція розвитку правової держави в Республіці Молдові та Україні в умовах 

євроінтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Кишинів, Республіка Молдова, 1–2 листопада 2019 р.). Кишинів: Типографія  «Tipocart 

Print», 2019 р. 264 с. С. 83-86  

36. Шуст Г. Охорона земельних ресурсів потребує запровадження нових санкцій. 

Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні 

реалії та виклики часу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Полтава, 10.12.2019 р.). Полтава: Полтавський інститут економіки і права Університету 

«Україна», 2019. 341 с. С. 333-335  

37. Щербак О. І. Інноваційний поступ київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка/ Ольга Щербак// Професійна освіта.-2019-№3-с.11-15 



38. Щербак О. І. Стандарт вищої освіти зі спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ Видання офіційне. – 

Київ, 2019. – 19с. 

39. Щербак О. І. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ, друге видання НАПН Україеи 2019 рік 

(рукопис). 

40. Щербак О. І. Підвищення кваліфікації педагога професійного навчання/ Щербак 

О. І. //Технології підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослим населенням: 

Практичний посібник М. П. Вовк, С. О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Г. Г. Цвєткова, О. І. 

Щербак, -К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019.  – 281 с., С. 107-172. 

(рукопис подано до видання). 

41. Щербак О.І. Наукові підходи саморозвитку педагога в умовах Центру 

педагогічної майстерності (Рукопис) (0,5 д.а.). 

42. Щербак О.І. Рецензія на 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. 

 

 

 

 



Додаток 9 

 

Участь педагогів коледжу 

У ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

 памґяті О.П.Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, 

інновації, тенденції» 

28 листопада 2019 р. м. Київ 

 

1. Бєлоусько Алла Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Ефективність застосування мотиваційної складової у підготовці педагогів професійного 

навчання» 

2. Бельченко Василь Петрович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.. 

«Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців –

майстрів виробничого навчання» 

3. Брудько Олена Леонідівна, спеціаліст вищої категорії. «Розвиток критичного 

мислення на уроках інформатики шляхом застосування елементів мобільного навчання.» 

4. Гомеля Ніна Семенівна,  кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист. «Професійна діяльність і особистість педагога» 

5. Горбенко Антоніна Андріївна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

«Електронний посібник як один з аспектів професійної майстерності викладача закладу 

вищої освіти.» 

6. Данькевич Віта Григорівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист. «Патріотичне виховання сучасної молоді як чинник 

національної безпеки» 

7. Зайцева Олена Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Освітній менеджмент як компонент освітньої культури закладу вищої освіти» 

8. Іванчук Володимир Михайлович, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. «Самоосвіта педагога як фактор розвитку педагогічної компетентності та 

педагогічної майстерності » 

9. Коваленко Олена Миколаївна, спеціаліст вищої категорії., «Формування 

навичок креативного мислення на уроках історії» 

10. Кондратьєва Валентина Павлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. «Особливості виховної роботи в умовах гуртожитку» 

11. Муляр Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої 

категорії, старший викладач «Формування правової компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання » 

12. Казимир Яна Валеріївна – спеціаліст І категорії. «Сучасні методи 

використання інтернет-маркетингу в управлінні підприємством» 

13. Ковальчук Ера Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. «Формування готовності до 

науково-дослідної діяльності майбутніх педагогів професійного навчання» 

14. Козленко Юлія Миколаївна, спеціаліст І категорії, «Сучасні підходи до 

професійного розвитку вчителів іноземних мов» 
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15. Колос Микола Миколайович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Інформатизація управлінського середовища вищих закладів освіти» 

16. Кононенко Юлія Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

«Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців як 

важливої професійної складової» 

17. Левандовська Людмила Борисівна -  спеціаліст І категорії, старший викладач. 

«Особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах» 

18. Локшин Віктор Соломонович - доктор педагогічних наук,  викладач вищої 

категорії. «Формуванняі  професійної компетентності  майбутніх педагогів професійного 

навчання  в умовах   євроінтеграції» 

19. Лозова Марія Степанівна,  спеціаліст вищої категорії, старший викладач., 

««Оксфордські дебати» як один із методів формування гуманістичного ораторського 

ідеалу » 

20. Мар'єнко Тетяна Михайлівна –спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Розвиток мотивації до підприємницької діяльності у майбутніх фахівців робітничих 

професій» 

21. Павловська Марґяна Ярославівна, спеціаліст вищої категорії .«Розвиток 

творчого потенціалу учнів робітничої професії «Кухар. Офіціант».» 

22. Пальчевська Тетяна Георгіївна, спеціаліст вищої категорії .«Управлінська 

діяльність  як специфічна складова суспільного виробництва при формуванні базових 

знань майбутніх фахівців у сфері підприємництва» 

23. Руденко Ілона Володимирівна - спеціаліст вищої категорії. «Музейна 

педагогіка і STEM-освіта: нові можливості для інновацій» 

24. Сергієнко Олександр Миколайович, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. «Використання смарттехнологій у викладанні інформатики  в Київському 

професійно- педагогічному коледжі імені Антона Макаренка» 

25. Федоренко Василь Богданович, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. «Організація практичної підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання» 

26. Хайнус Наталія Володимирівна, спеціаліст І категорії «Педагогічна 

майстерність та імідж сучасного педагога» 

27. Ханова Олена Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Особливості проведення бінарних занять у вищих закладах освіти  » 

28. Чернова Людмила Юріївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Розвиток педагогічної майстерності як запорука професійного зростання викладача » 

29. Шевчук Вікторія Леонідівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Роль юридичної клініки у формуванні професійних компетентностей майбутніх юристів» 

30. Шуст Ганна Петрівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

«Екологізація освіти » 

31. Шусть Віктор Володимирович, спеціаліст вищої категорії «Інтерактивні 

технології навчання у підготовці майбутніх фахівців заварювального виробництва» 



32. Щепіло Ольга Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

«Математичні методи у розвґязанні економічних задач» 
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33. Штапір Ольга Миколаївна, спеціаліст вищої категорії. «Економічна освіта в 

умовах особистісного становлення майбутніх фахівців » 

34. Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кориспондент 

НАПН України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійної освіти: українські реалії та перспективи» 

35. Яковенко Людмила Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. «Формування сприятливого психолого-педагогічного середовища у вищих 

закладах освіти » 

36. Янковський Роман Леонідович, спеціаліст вищої категорії,. «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників » 

 



Додаток 10 

 

Участь педагогів 

 у конференціях у 2019/2020 н.р. 

 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Педагогічна спадщина Григорія Васьковича 

у контексті європейських цінностей освіти « (До 100-річчя від дня народження) (Щербак 

О.І., «Досвід формування національної самоідентичності в умовах вищих закладів освіти»; 

Гомеля Н.С. "Формування почуття національної гідності засобами медіаосвітніх 

технологій»; Данькевич В.Г. «Виховання громадянської свідомості студентів на уроках 

історії», 12.12. 2019 р., м. Київ 

2.  «Сучасний ігровий простір музею: можливості і перспективи».:VII Науково-

практична конференця «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи», 

(Щербак О.І., Гомеля Н.С., Данькевич В.Г.) 3-4 жовтня 2019 року, м. Київ 

3. УІІ Науково-практична конференція «Музейна пеагогіка – проблеми, сьогодення, 

перспективи” (Данькевич В.Г.) 

4. Науково-практичний подіум «Закон руху вперед» (педагогічна інноватика 

Антона Макаренка) 11.03.2020 р., м. Київ (Данькевич В.Г. Гомеля Н.С. 

5. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа 

Іванченка» (Лозова М. С., Поберезська Г. Г. тези «Роль риторики у формуванні 

національно свідомої особистості») 25.10 2019 р., м. Київ 

6. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди ювілею доктора 

філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської (Лозова М. С. з 

доповіддю: Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць 

(присутність зі студентами) 29.11. 2019 р., НУБІП, м. Київ 

7. Міжнародна  конференція «Академічна мобільність, дослідницькі проекти та 

грантові програми: досвід, можливості, перспективи»  (В.С.Локшин «Формування 

соціокультурної компетентності  як фактора  розвитку гуманітарної культури майбутнього 

фахівця з управління в соціокультурній сфері»)  2019 р.,  м. Київ   

8. Міжнародна науково-практична конференція  «Роль креативної складової в 

процесі формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної діяльності 

«SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 28-30 квітня 2020 р. Ліверпуль, 

Великобританія (Локшин В.С.) 

9. Міжнародна науково-практична конференція  «Соціокультурна компетенція як 

фактор розвитку гуманітарної культури менеджерів  соціокультурної  сфери«science, 

society, education: topical issues and development prospects»10-12 травня 2020 року, м. 

Харьків, Україна (Локшин В.С.) 

10. Ітернет-конференція «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (8 

год.) – освітній проект «На Урок», 03.04.2020 р. (Броннікова В.Б.) 

11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні та 

культурологічні контексти неперервної освіти» – КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (Коптюх О.М. Тези «Інсценування 

уривків творів як засіб формування ініціативної компетентності на заняттях із зарубіжної 

літератури». м. Дніпро, 29.04.2020 р. 

12. VII Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа 

Іванченка», до 90-ліття з дня народження Романа Григоровича Іванченка (Лозова М.С. у 

співавторстві із Поберезською Г. Г., канд. пед. наук. Тези доповіді «Роль риторики у 

формуванні національно свідомої особистості» (електронне видання матеріалів 

конференції) Київ, 25.10. 2019 р. 

 

https://nic-sci-conf.esclick.me/BsUEiLeW2MWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsUF5myk0g0u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsUFATdzCkuu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsUFATdzCkuu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsvRXZtcvaWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsvRXZtcvaWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsvRgxE7Ji8u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BsvRldtMVm8u
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13. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки 

та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (Казимир Я.В. Тези На шляху 

«Зеленої» модернізації економіки.) м. Дніпро, 1-2 серпня 2019 року). 

14. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти використання 

Інтернет-маркетингу в розвитку бізнесу» (Казимир Я.В.  тези  «Теорія та практика 

сучасної науки та освіти», 29-30 листопада 2019 р., м. Київ  

15. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом», 12.02.2020 р. (Казимир Я.В.) 

16. Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та 

освіти», м. Дніпро, 06.03. 2020 р. (Казимир Я.В.  тези «Теоретичні і практичні аспекти 

використання Інтернет маркетингу в розвитку бізнесу») 

17. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в 

цифровій економіці»,  23.03. 2020 р. (Казимир Я.В.  тези «Фінтех та цифрова 

трансформація фінансової та банківської сфери») 

18. IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух 

науки» (м. Дніпро 2-3 грудня 2019 року.) (Пальчевська Т.Г. Аспекти методики 

впровадження бухгалтерського обліку на практичних заняттях в умовах НТФ / Тези 

доповіді/; Котирло О.О. Комунікаційна складова в освіті / Тези доповіді/) 

19. ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Наука та технології» (м.Київ, 

14-15 червня 2020 р.) (Котирло О.О. тези доповіді «Маркетинг в комунікації» ) 

20. Міжнародна наукова конференція «Світ економічної науки.» (м.Київ, 15.06. 

2020р.) (Котирло О.О. тези доповіді «Управління економічними кризами») 

21.  ІІІ Всеукраїнський вернісажі-практикум «Профорієнтація і підприємливість в 

освітньому процесі й управлінні закладом освіти: сучасний стан, перспективи і виклики», 

22.02.2020 р. (Пальчевська Т.Г.) 

22. ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом», 12.02. 2020 р. (Пальчевська Т.Г.) 

23.  Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика сучасної науки та 

освіти» (Пальчевська Т.Г. Тези «Аспекти методики викладання бухгалтерського обліку 

на практичних заняттях в умовах нтф») м. Дніпро, 06 .03 2020 р. 

24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та 

соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу» 

(Шевчук В.Л. тези «Право на сімґю – найвища цінність людини в системі суспільних 

відносин»; Шуст Г.П. тези «Охорона земельних ресурсів потребує запровадження нових 

санкцій»), 10.12. 2019 р., м. Полтава 

25. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості адаптації 

законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу» (Шуст Г.П. 

тези Implemention of the control function of administrative and legal protection of land resources 

of Ukraine (Проблемні моменти реалізації контрольної функції адміністративно-правової 

охорони земельних ресурсів України), 2.11. 2019 р., м. Кишинів, Молдова 

26. Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» 

(дводенна інтернет-конференція; На Урок!) 15-16 травня 2020 р. (Шуст Г.П.) 

27. Інтернет-конференція «Мислення логічне, креативне, критичне» - український 

освітній проект «На урок», 16.04.2020. (Чернова Л.Ю.) 

28. Міжнародна наукова конференція «Безпека в сучасному світі» (27-28.09. 2019 

р.) (Янковський Р.Л. Горбенко А.А., тези «Педагогічні умови формування безпечного 

освітнього середовища у закладі освіти») 



29. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція вищих навчальних закладів 

України «Використання інноваційних технологій в освітньому просторі» (24.10. 2019 р.)  

(Горбенко А.А., тези «Ментaльнa кaрмa як іннoвaційнa технoлoгія нaвчaння інфoрмaтики 

в кoледжі») 

30. Всеукраїнська інтернет-конференція “На Урок” - “Організація дистанційної 

роботи під час карантину. Онлайн-тести” (13.03 2020 р.) (Горбенко А.А. Брудько О.Л. 

Сергієнко О.М. Данькевич В.Г.) 
31. Всеукраїнська інтернет-конференція “На Урок”  - “Інтернет ресурси у 

навчальному  процесі” (14.03. 2020 р.) (Горбенко А.А. Брудько О.Л. Чернова Л.Ю. 

Янковський Р.Л. Сергієнко О.М Данькевич В.Г.). )  
32. Всеукраїнська інтернет-конференція “На Урок”  - “Мислення логічне, 

креативне, критичне” (11.04. 2020 р.) (Горбенко А.А. Брудько О.Л. Чернова Л.Ю. 

Сергієнко О.М. Данькевич В.Г.)  
33. Всеукраїнська інтернет-конференція  “На Урок”  - “Ефективна взаємодія в 

освіті: інструменти та прийоми” (16.05 2020 р.) (Горбенко А.А. Брудько О.Л. Данькевич 

В.Г.)  
34. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція вищих навчальних закладів 

України «Використання інноваційних технологій в освітньому просторі» (24.10. 2019 р.) 

(Янковський Р.Л.) 

35. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»,  (Сергієнко О.М.  Тези 

«Проблема адаптації студентів першого курсу, пов’язаних з відмінністю технологій 

навчання у школі та вишах», 11-12 жовтня 2019 року) 

36. III Міжнарода науково-практична конференція «Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму», (Сергієнко О.М. Тези «Особлівости адаптації студентів першого 

курсу, пов'язанних з відмінністью технологій навчання у школі та вишах», 9.12. 2019 р.) 

37. ІІІ Міжнародний освітній форум фахівців англійської мови у закладах вищої 

освіти «Реформування вищої освіти в Україні» у м.Києві. 8-9 листопада 2019 року 

(Кононенко Ю.М., Козленко Ю.М., Левандовська Л.Б., Руденко І.В. та Хайнус Н.В.) 

38. Онлайн-конференціядля викладачів англійської мови (ELTOC)  27-29 лютого 

2020 року (Кононенко Ю.М. ) 

39. Онлайн-конференція для вчителів англійської мови “Experts Online Conference”, 

24-25 березня 2020 року (Кононенко Ю.М.) 

40. Онлайн-конференція «Double impact on Your Teaching» («Подвійна допомога для 

вашого викладання») від видавництва National Geographic Learning. 1.04  2020 р. 

(Кононенко Ю.М., Козленко Ю.М., Левандовська Л.Б., Руденко І.В. та Хайнус Н.В. ) 

41.  Міжнародна  науково-практична конференція «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку», 6-7 березня 2020 року м. Харків (Муляр Г.В. 

Тези «Недоліки правового регулювання окремих прав пацієнтів при наданні медичної 

допомоги») 

42.  Міжнародна  науково-практичніа конференція «Правова система України: 

сучасні тенденції та фактори розвитку», 27-28 березня 2020 року м. Запоріжжя (Муляр 

Г.В. Тези «Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні») 

43. XLІІ Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Актуальні 

проблеми сучасної науки», м. Вінниця, 6.04 2020 р. (Муляр Г.В. Тези «Правове 

забезпечення безперервного професійного розвитку медичних працівників: сучасний стан 

та перспективи удосконалення законодавства») 
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44. Науково-практична конференція «Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності) м. Львів, 17–18 квітня 2020 р. ( Муляр Г. В.  Тези «Акредитація 

закладів охорони здоров’я: порівняльно-правовий аналіз»)  

45. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реформування правової 

системи в контексті євроінтеграційних процесів». м. Суми, 21–22 травня 2020 р. (Муляр 

Г.В. Тези «Аксіологічний метод дослідження адміністративно-правового забезпечення 

реалізації права на охорону здоров’я. матеріали 

46. ХLІII Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Сучасні виклики та 

проблеми науки». м. Луцьк, 20.04. 2020 р. (Муляр Г. В. Тези «Гарантії дотримання права 

людини на охорону здоров’я за умов проведення медичної реформи») 

47. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки в 

дослідженнях молодих учених»  м. Харків 15.05. 2020 р. ( Муляр Г.В. Тези  «Медичні 

стандарти в системі охорони здоров’я: теоретико-правові підходи до розуміння змісту») 

48.  Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі її розвитку», м. Харків, 6–7 березня 2020 р. (Муляр Г.В. Тези 

«Недоліки правового регулювання окремих прав пацієнтів при наданні медичної 

допомоги») 

49.  ІХ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: 

проблеми теорії та практики», Маріупольський державний університет, 19.05 2020 р. 

(Муляр Г.В. Тези «Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні права на 

охорону здоров’я») 

50.  Науково-практична конференція «Правова доктрина, правоутворення та 

правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку», Науково-дослідний інститут 

публічної політики і соціальних наук, Харків, 11.10. 2019 р.     (Муляр Г. В. Тези 

«Сутність медичної допомоги у контексті реалізації та дотримання конституційних прав 

громадян») 

51. I Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та викладачів 

закладів вищої освіти «Травневі правові читання», Черкаський інститут пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України – Черкаси, 2020. (Муляр Г. В. Тези «Функції 

Верховної Ради України в сфері охорони здоров’я») 

52.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, 

фінансів, обліку і права в сучасних умовах», Центр фінансово-економічних наукових 

досліджень, Полтава, 16.04. 2020 р. (Муляр Г. В. Тези «Щодо запровадження лікарського 

самоврядування в Україні») 

53.  Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи реформування юридичних 

наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект»,  м. Херсон 19.05. 2020 р.  

(Муляр Г. В. Тези «Судові органи та прокуратура як суб’єкти захисту медичних прав») 

54. II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії 

педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції», 

14-15 листопада 2019 року м. Київ (Павловська М.Я.) 

55. ІІІ Всеукрїнський вернісаж-практикум на базі Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана. 31.01 2020 р. (Яковенко Л.В.) 

56. ІІІ Всеукраїнськанауково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом» та отримала сертифікат. 12.02. 2020 р. (Яковенко Л.В.) 

57. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік «Тенденції розвитку освіти 

дорослих в Україні та зарубіжжі». (Гомеля Н.С. Виступ «Діяльність Студентського  
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наукового товариства Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка як форми забезпечення якості освіти майбутніх бакалаврів 

педагогіки» на спільному секційному засіданні відділу змісту і технологій педагогічної 

освіти та відділу теорії і практики педагогічної освіти. (29.04. 2020 р.) 

58. V Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток 

дорослих: проблеми і перспективи», присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича 

Гончаренка. (Гомеля Н.С. Виступ  «Освіта дорослих в Україні: перспективи розвитку») 

(21.05.2020 р.) 

59. Перша велика онлайн-конференція для вчителів англійської мови “Experts 

Online Conference”, організованої Cambridge University Press, компанія «Лінгвіст» та 

Cambridge Assessment (24-25 березня 2020 р.) (Кононенко Ю.М.) 

60. Онлайн-конференція для викладачів англійської мови (ELTOC) за організації 

видавництва Oxford University Press. (27-29 лютого 2020 р.) (Кононенко Ю.М.) 

61. Онлайн-конференція «Double impact on Your Teaching» («Подвійна допомога 

для вашого викладання») від видавництва National Geographic Learning. (1.04.2020 р.) 

(Кононенко Ю.М., Козленко Ю.М., Левандовська Л.Б., Руденко І.В. та Хайнус Н.В.) 
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Участь педагогів 

вебінарах, тренінгах, семінарах у 2019-2020 н.р. 
 

1. Броннікова В.Б. Поради щодо організації дистанційного навчання під час 

карантину»– ТОВ «Всеосвіта», (23.03.2020 р.) 

2. Броннікова В.Б. «Вправи з редагування на уроках української мови» (2 год.) – 

освітній проект «На Урок», (25.03.2020  р.) 

3. Броннікова В.Б. «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного 

навчання в умовах карантину–ТОВ «Всеосвіта», (30.03.2020  р.)  

4. Броннікова В.Б. «Профілактика професійного та емоційного вигорання вчителів: 

ресурси для відновлення»– ГС «Освіторія», (11.04.2020  р.) 

5. Броннікова В.Б. «Мотивація до навчання під час карантину» – освітній проект 

«На Урок», (25.03.2020  р.) 

6. Броннікова В.Б. «Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та 

скринкастів» – ТОВ «Всеосвіта» (29.04.2020  р.) 

7. Броннікова В.Б. «Тест-драйв оновлених антикорупційних інструментів» – 

EdCamp Ukraine, (06.05.2020  р.) 

8. Броннікова В.Б. «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах 

дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними».– ТОВ 

«Всеосвіта», (07.05.2020  р.) 

9. Броннікова В.Б. «Проведення виховної роботи класним керівником в умовах 

карантину»– освітній проект «На Урок», (12.05.2020  р.)  

10. Броннікова В.Б. «Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради» – ТОВ 

«Всеосвіта», (12.05.2020 р.)  

11. Броннікова В.Б. Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і 

у «світі після» – ГО «EdCamp Ukraine», (13.04.-17.04.2020  р.) 

12. Брудько О.Л. Вебінар “На Урок” - «Як налагодити ефективне онлайн-навчання 

та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» за напрямами «ІКТ», 

«Психологія», «Практичні прийоми» тривалість (6.04.2020р.); 

13. Брудько О.Л. Онлайн-семінар «ГО “За якісну освіту”» на тему: “Інтернет-

ресурси на допомогу вчителеві/викладачеві” тривалість (15.04. 2020р.) 

14. Брудько О.Л. Вебінар  “Освіторія MCFR Цифрове видавництво” на тему: “ZOOM 

у дистанційному освітньому процесі: алгоритми роботи” тривалість (16 04. 2020 р.) 

15. Брудько О.Л. Вебінар  “Освіторія MCFR Цифрове видавництво” на тему: “Як 

ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного 

конструктора” (23.04 2020  р.) 

16. Брудько О.Л. Вебінар  “Освіторія MCFR Цифрове видавництво” на тему: 

“Підвищуємо кваліфікацію онлайн” (29.04.2020 р. ) 

17. Брудько О.Л. Вебінар «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи “Всеосвіта” для дистанційного навчання» (4.04 2020 

р.) 

18. Гомеля Н.С. «Заповнення профілів науковців у ORCID та Publons» (доповідь, 

відділ Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України)( 06.04.2020 р.) 

19. Гомеля Н.С. «Теорія поколінь. Як достукатися до сучасної молоді?».(доповідь, 

відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України) (10.10.2020  р.) 
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20. Гомеля Н.С. «Особливості роботи антиплагіатної системи StrikePlagiarism». 

(доповідь, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)(13.04.2020) 

21. Гомеля Н.С. "Роль учителя в умовах дистанційного навчання: проблеми, їх 

вирішення, досвід" ( доповідь та участь у вебінарі, відділ змісту і технологій педагогічної 

освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

та Гімназія-інтернат № 13 м. Києва) (14.04.2020 р.) 

22. Гомеля Н.С. «Досвід взаємодії з ІПООД імені Івана Зязюна у межах Центру 

педагогічної майстерності КППК імені Антона Макаренка» (доповідь та презентація на 

вебінарі з проблем співпраці зі стейколдерами у межах реалізації освітньо-наукової 

програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти 

у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

«Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult 

Education in Ukraine and Worldwide» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України) (17.04. 2020 р. ) 

23. Гомеля Н.С. Участь у засіданні Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна 

освіта ХХІ століття»(30.04. 2020 р.) 

24. Гомеля Н.С. «Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії. Рекомендації 

міжнародних організацій». Організатор – ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 

України(04.05.2020 р.) 

25. Горбенко А.А., Сергієнко О.М. Онлайн-курс проекту EdEra «Академічна 

доброчесність» (22.09.2019 р.). 

26. Горбенко А.А. Онлайн-курс "Вступ до кібербезпеки" від мережевої академії 

Cisco (30.10.2019 р.)  

27. Горбенко А.А. Участь у вебінарах тижня підвищення кваліфікації з академією 

Cisco (23-27 .09. 2019  р.) 

28. Горбенко А.А., Чернова Л.Ю. Вебінар «Використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять» від проекту «На урок» (25.03.2020  р.) 

29. Горбенко А.А. Онлайн-курси «Онлайн-сервіси для вчителів» на Національній 

платформі цифрової грамотності (30.03. 2020 р.). 

30. Горбенко А.А. Онлайн-курси «Бери й роби» від студії онлайн-освіти Educational 

Era (6.04. 2020  р., 12.04.2020 р.) 

31. Горбенко А.А., Сергієнко О.М., Лозова М.С. «Використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять» від проекту «На урок» (25.03. 2020  р.). 

32. Горбенко А.А. «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні 

орієнтири» від цифрового виробництва MCRF (08 .04. 2020  р.). 

33. Горбенко А.А. «Як організовувати освітній процес у школі під час карантину: 

досвід роботи» від цифрового виробництва MCRF (09 .04. 2020  р.). 

34. Горбенко А.А. «Підвищуємо кваліфікацію онлайн» від цифрового виробництва 

MCRF (29 .04. 2020  р.). 

35. Горбенко А.А. Онлайн курс «Онлайн сервіси для вчителів» на Національній 

онлайн-платформі з цифрової грамотності (30.03. 2020 р.) 

36. Горбенко А.А. Онлайн курс «Introduction to Cybersecurity» від Мережної академій 

Cisco (3.04. 2020 року). 

37. Горбенко А.А. Тиждень підвищення кваліфікації з Програмою академій Cisco на 

тему: «Packet Tracer трек:  Створення лабораторної роботи з автоматичним оцінюванням за 

власним сценарієм» (5.05.2020  р.). 

38. Данькевич В.Г.  «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, 

просування» (5.05.2020 р.)  
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39. Данькевич В.Г.  «Створення учнями історичних відеореконструкцій під час 

підготовки дослідницьких проєктів» (8.05.2020 р.) 

40. Данькевич В.Г.   «Проведення виховної роботи класним керівником в умовах 

карантину» (12.05.2020 р.) 

41. Данькевич В.Г., Брудько О.Л., Зайцева О.О., Мар‘єнко Т.М. Павловська 

М.Я. Котирло О.О., Штапір О.М., Бойко К.Е., Іванчук В.М. Шуст Г.П.,  Власенко К.Є. 

Вебінар МОН України  «Як провести сесію онлайн?» (5.05.2020  р.) 

42. Данькевич В.Г.  Участь у міжнародному проекті Global Dignity  і проведення 

Усесвітнього Дня гідності і свободи 2019 у коледжі (21.11.2019р.) 

43. Данькевич В.Г., Коваленко О.М.  Участь у презентації актуальних освітніх 

курсів з Історії України та громадянської освіти, організовані Академією української преси 

у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та  спільно із  українськими 

громадськими організаціями (12.12.2019 р.)   

44. Данькевич В.Г., Коваленко О.М. Презентація актуальних освітніх курсів з 

Історії України та громадянської освіти, організовані Академією української преси у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та  спільно із  українськими 

громадськими організаціями, (12.12.2019  р.) 

45. Данькевич В.Г. Міжнародний проект Global Dignity  і проведення Усесвітнього 

Дня гідності і свободи 2019 у коледжі (21.11. 2019 р.). 

46. Дорошенко Н.І. Вебінар «Особливості забезпечення академічної доброчесності в 

природничих і технічних науках» ( 7.05. 2020 р.) 

47. Казимир Я.В. «Друге дихання в дистанційному навчанні: узагальнена інформація 

та нові ідеї» /платформа «На Урок» (22.04.2020  р.) 

48. Казимир Я.В. Шуст Г.П «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання» / платформа «На Урок» (22.04.2020  р.) 

49. Козленко Ю.М. Вебінар освітньо-методичного центру DinternalEducation “ як 

краще навчити підлітка (01.10.2019  р.) 

50. Козленко Ю.М. Вебінар DinternalEducation «Реалізація компетентнісного підходу 

у викладанні англійської мови»   (06.04.2020  р.) 

51. Козленко Ю.М. Вебінар від MM Publication  «Як навчити студентів впевнено 

говорити англійською » (10.04.2020  р.) 

52. Козленко Ю.М. Вебінар DinternalEducation«Інтерактивні методи навчання 

англійської» (15.04.2020  р.) 

53. Козленко Ю.М. Вебінар DinternalEducation «Готуємось до іспитів з допомогою 

відео» (16.04.2020  р.) 

54. Кононенко Ю.М. Левандовська Л.Б.  Вебінари  видавництв "Cambridge 

University Press","National Geographic Learning","MMPublications", "Oxford" та 

Міжнародного освітньо-методичного центру «Pearson/ Dinternal Education» на теми: 

(20.02.2020 р.) "Використання підручника «Навички для успіху» в аудиторії. Третє 

видання", (25.03. 2020р.) "Поради для благополуччя вчителів мови", (26.03.2020 р.) 

"Мотивація студентів до навчання", (04.03.2020 р.) "Успішна підготовка до іспитів", (15 

.04.  2020 р.) "Перші кроки в навчанні студентів онлайн",   (1 .10. 2019) "Твій найкращий 

вибір під час навчання підлітків",   (4.12.2019 р.) "Посилене вивчення і досвід викладання з 

2-им видавництвом підручника «Focus» у  2020 р.р.", (21 .02.  2020 р.) "Навчання студентів, 

які відносяться до покоління Z",   (29.01. 2020 р.) "Супер навички для майже дорослих",   

(13 .02.  2020 р.) "Ви викладач лексики?",  (13 березня  р.) "Робота з граматичним 

матеріалом",  (17.03. 2020 р.) "Навички командної роботи",  (23 .03.  2020 р.) "Формула 

успіху підготовки до іспитів на уроці англійської",  (24 .03.  2020 р.) "Персоналізоване  

http://email.naurok.com.ua/c/eJxVT8uOwyAQ-5pwI-IVkhw4dLftfxCGNiMaiIBk1b9fVtpLpZHGlu2xBsyoh2kcCBrBBGMDm7gWig097_l1HuV0-b5d78ONz1-dYtEeOYXepa0_LFmNAKslAzXLSXnPlwX8Q2o-cqX9Q82MvMxa6146eenEvc3HgcZ__ILR5oZKPVP2Mb4tPdza1oYUS00ZG8OVngi-GUKKpeYjOHzTHYG61ZY_8Ew1nQEppPJCiOhCy-w5-VDxJNmcWC3YOOr2xRFyH30l1fzXi4n7CMTZbbf4jBThU_kFR4piOQ
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVT8uOwyAQ-5pwI-IVkhw4dLftfxCGNiMaiIBk1b9fVtpLpZHGlu2xBsyoh2kcCBrBBGMDm7gWig097_l1HuV0-b5d78ONz1-dYtEeOYXepa0_LFmNAKslAzXLSXnPlwX8Q2o-cqX9Q82MvMxa6146eenEvc3HgcZ__ILR5oZKPVP2Mb4tPdza1oYUS00ZG8OVngi-GUKKpeYjOHzTHYG61ZY_8Ew1nQEppPJCiOhCy-w5-VDxJNmcWC3YOOr2xRFyH30l1fzXi4n7CMTZbbf4jBThU_kFR4piOQ
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjrtuhTAQRL8Gd0Z-YB6FiyghvxEt4HtZGXavjO0ofx-KNJGmmNPMmc0PvRsHJ9AbZZRyatRjZzvd6naaRzvrj_fJmt7OTjWdIiiJY7vy2RYQu9-UXvQaoDcPtfZ66IwbFu3WtXssMFklDr_n_Loa-9aYzzv_Bm7-DgsSpLu9EtewBaIfkBV3rsQy8cIZZTzgIjxlDAkrYeRTVllOrrDLCAkoIxWRfMUMG9DQ309LTC2FLLL_U3yl8MQrJ8jIJA5-Stz8L_q4U5Q
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навчання сучасної англійської учнів покоління Z",  (25 .03.  2020 р.) "Застосування 

міжнародних критеріїв оцінювання говоріння на уроках англійської",  (31 .03.  2020 р.) 

"Ефективне використання автентичних навчальних ресурсів для розвитку когнітивних 

здібностей підлітків",  (7 .04.  2020 р.) "Як використання сучасних інтерактивних 

технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя 

іноземної мови", (9 .04.  2020 р.) "Створення справжнього автентичного середовища для 

навчання в класі",  (10 .04.  2020 р.) "Вивчення ділової англійської через відеоматеріали", 

(13 .04.  2020 р.) "Ефективні методи досягнення кращих результатів при вивченні 

англійської мови дорослими слухачами", (14 .04.  2020 р.) "Готуймося до іспитів за 

допомогою відео", (16 .04.  2020 р.) "Формування культорологічної та соціолінгвістичної 

компетентностей учнів в процесі навчання англійської мови”) 

55. Котирло О.О. Штапір О.М. Освітній івент «Business 360» від компанії Unilevel 

(04.2020  р.)  

56. Котирло О.О Підбір персоналу або як знайти відповідних співробітників/ 

Unilevel (16.04.202  р.) 

57. Котирло О.О. Маркетинг в період COVID-19 / Unilevel (23.04.2020  р.) 

58. Котирло О.О. Підвищуємо кваліфікацію онлайн /на платформі Вищої школи 

освітнього менеджменту,  (03.05.2020  р.) 

59. Котирло О.О. Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу 

загальної середньої освіти, цифрове видавництво MCFR (07.05.2020  р.) 

60. Котирло О.О. Особливості забезпечення академічної доброчесності в 

природничих і технічних науках / Платформа SAIUP (07.05.2020  р.) 

61. Котирло О.О. Корпоративна культура в закладах освіти /Платформа SAIUP 

(12.05.2020  р.) 

62. Локшин В.С. Х Міжнародний фестиваль «Світпсихології» Весняний 

Міжнародний Тренінг-марафон «Навчання-Якість-Моніторинг» 14-17 травня 2020 р. 

63.  Лозова М.С. «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні 

орієнтири»– інформаційна платформа MCFR, (08.04.2020р.) 

64. Лозова М.С. «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії» (1год) – 

інформаційна платформа MCFR, (09.04.2020  р.) 

65. Лозова М.С. «ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм роботи» 

(1год) – інформаційна платформа MCFR, 16.04.2020  р. 

66. Лозова М.С. Чернова Л.Ю. Котирло О.О. Щепіло О.В. «Проблеми 

дистанційного навчання в умовах пандемії. Рекомендації міжнародних організацій – 

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття НАПН України у 

співпраці з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, 04.05.2020  р. 

67. Павловська М.Я. Бойко К.Е.   Вебінар МОНУ «Особливості дистанційного 

навчання у закладах профосвіти під час карантину» (23.03.2020р.) 

68. Руденко І.В.  Вебінар «Робота на онлайн-платформі ELT» (30.03.2020р.) 

69. Руденко І.В.  Вебінар “Починаємо викладати англійську мову в Інтернеті” 

(08.04.2020  р.) 

70. Руденко І.В.  Вебінар «Як підготувати студентів до іспитів онлайн» (03.04.2020  

р.) 

71. Сергієнко О.М.  Горбенко А.А. Литвин Л.В. Мартиненко Л.М. Створення 

онлайнового освітнього середовища  під час карантинних заходів”“На Урок” (17.03.2020); 
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72. Сергієнко О.М. Вебінар «Нова версія курсу «Вступ до Інтернету речей», у 

рамках Тижня підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 

н.р. (11.12.2019 р.) 

73. Сергієнко О.М. Вебінар «IoT Step by Step», у рамках Тижня підвищення 

кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. (11.12.2019  р.) 

74. Сергієнко О.М. Вебінар Packet Tracer трек:  Огляд можливостей застосування 

PT v7.2 у викладанні курсу Інформатики у рамках Тижня підвищення кваліфікації 

Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. (12.12. 2019 р.) 

75. Сергієнко О.М. Вебінар Можливості навчання з курсів CCNA 1,2 та CCNA 

CyberOps в рамках гранту від Фонду Спільноти Силіконової долин, у рамках Тижня 

підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. (12.12. 2019 

р.) 

76. Сергієнко О.М. Нова версія курсу «Вступ до Інтернету речей», у рамках Тижня 

підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. (11.12.2019  

р.) 

77. Сергієнко О.М. Ініціатива «IoT Step by Step», у рамках Тижня підвищення 

кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. (11.12.2019  р.) 

78. Сергієнко О.М.  Можливості навчання з курсів CCNA 1,2 та CCNA CyberOps в 

рамках гранту від Фонду Спільноти Силіконової долин, у рамках Тижня підвищення 

кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р.(12.12.2019  р.) 

79. Сергієнко О.М. “Використання можливостей “На Урок” для дистанційного 

навчання” 24.03.2020  р. 

80. Сергієнко О.М. “Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за 

результатами 1-го тижня” “На Урок” (01.04.2020  р.) 

81. Сергієнко О.М. “Методи й прийоми роботи з учнями в умовах дистанційного 

навчання. Мотивація учнів різного віку до активної діяльності в умовах дистанційного  

навчання” «ГО “За якісну освіту”» (28.04.2020  р.) 

82. Хайнус Н.В. Вебінар освітньо-методичного центру DinternalEducation "Йдемо 

разом: найкращі методи навчання підлітків"( 01.10.2019  р.) 

83. Хайнус Н.В. Вебінар науково-методичного центру Кембридж: Ключ A2 для шкіл - 

перевірка та ідеї для викладання. (26.03.2020  р.) 

84. Хайнус Н.В. Вебінар Пірсон "Як навчити студентів здавати екзамени онлайн" 

(02.04.2020  р.) 

85. Хайнус Н.В. Вебінар “Починаємо викладати англійську мову в Інтернеті” 

(08.04.2020  р.) 

86. Хайнус Н.В. Вебінар «Практика створює досконалість - розвиток розмовної 

впевненості та вільної мови» (08.04.2020  р.) 

87. Чернова Л.Ю., Дорошенко Н.І. Вебінар «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час карантину» – освітня платформа «Всеосвіта», (25.03. 2020  

р.) 

88. Чернова Л.Ю. Данькевич В.Г.«Використання онлайн-тестів для організації 

дистанційного навчання» – освітня платформа «Всеосвіта», (30.03.2020  р.) 

89. Чернова Л.Ю. «Digital Escape Room», – Академія інноваційного розвитку освіти 

04.04.2020  р. 

90. Чернова Л.Ю. Данькевич В.Г. «Правила дистанційної комунікації між 

учасниками освітнього процесу» – український освітній проект «На урок»,(07.04.2020  р.) 

91. Чернова Л.Ю. «Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання» 

– український освітній проект «На урок», (08.04.2020 р  р.) 
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92. Чернова Л.Ю. «BAS документообіг – нові можливості для організації роботи із 

застосуванням інформаційних технологій» – EBS спілка автоматизаторів бізнесу, 

(09.04.2020  р.) 

93. Чернова Л.Ю. Данькевич В.Г. Коваленко О.М. Шуст Г.П «Скринкасти, або 

форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання» – 

український освітній проект «На урок», (29.04.2020р.) 

94. Чернова Л.Ю. Горбенко А.А. Броннікова В.Б.  «Оцінювання навчання VS 

оцінювання для навчання» – громадська  р. спілка «Освіторія», 

( 06.05.2020  р.)  

95. Чернова Л.Ю.  «Креативний контент для дистанційного навчання: як 

перетворити карантин на крутезний та ефективний освітній марафон» – громадська спілка 

«Освіторія», (11.05.2020  р.) 

96. Штапір О.М. Онлайн-конференція «STARTUP CAMPUS» щодо розвитку 

підприємницької освіти в Україні.(13.05-16.05.20 р.) 

97. Шуст Г.П «Особливості організації професійної діяльності сучасного класного 

керівника» (дистанційний курс; Центр освітнього консалтингу «ІНВЕСТО») (17.03-

24.03.2020 р.) 

98. Шуст Г.П «Друге дихання» в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї» 

(вебінар; На Урок!) (22.04.2020 р.) 

99. Шуст Г.П «Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії. Рекомендації 

міжнародних організацій» (Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» НАПН України у співпраці з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України) (04.05.2020 р.) 

100. Шуст Г.П «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» 

(вебінар; На Урок!) (05.05.2020 р.) 

101. Шуст Г.П «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (дводенна 

інтернет-конференція; На Урок!) (15-16.052020 р.) 

102. Шуст Г.П «Тайм менеджмент» (вебінар; Unilever) (09.04.2020 р.) 

103. Шуст Г.П «Як навчатися онлайн і прокачувати критичне мислення» (вебінар; 

EdEra) (10.04.2020 р.) 

104. Шуст Г.П «Права людини і принципи Правосуддя: співпадіння і протиріччя в 

діяльності правника» (вебінар; Правовий клуб «PROVOKATOR») (14.04.2020 р.) 

105. Шуст Г.П «Ведення переговорів» (вебінар; Unilever)  (16.04.2020 р.) 

106. Шуст Г.П «Мотивація до навчання під час карантину» (вебінар; На Урок!) 

(16.04.2020 р.) 

107. Шуст Г.П «Місія компанії. Комунікація бренду в період пандемії» (вебінар; 

Unilever) (23.04.2020 р.) 

108. Шуст Г.П «Про права дітей простою мовою» (дискусія; Docudays UA) 

(25.04.2020 р.) 

109. Шуст Г.П «Демонстрація роботи в Емоційному Моделюванні» (zoom) 

925.04.2020 р.) 

110. Шуст Г.П «Тайм менеджмент. Як підвищити особисту ефективність в умовах 

карантину (частина 1)» (вебінар; Академія суспільного мовлення) (27.04.2020 р.) 

111. Шуст Г.П «Стилі медіатора та їх важливість» (вебінар; Український центр 

медіації)  (27.04.2020 р.) 

112. Шуст Г.П «Психологічний контракт між працівником та роботодавцем» 

(вебінар; Wellbeing company)  (28.04.2020 р.) 
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113. Шуст Г.П «Як писати аналітичні матеріали» (вебінар; Міжнародний фонд 

«Відродження»)  (28.04.2020) 

114. Шуст Г.П «Тайм менеджмент. Як підвищити особисту ефективність в умовах 

карантину (частина 2)» (вебінар; Академія суспільного мовлення)  (29.04.2020 р.) 

115. Шуст Г.П «Саrееr deep div deep dive» (вебінар; Unilever) (30.04.2020 р.) 

116. Шуст Г.П «Mama I’m a criminal». Розмова-дискусія про відновне правосуддя» 

(дискусія; Docudays UA) (01.05.2020 р.) 

117. Шуст Г.П Процедура медіації (онлайн-симуляція медіації; Ліга медіаторів 

України) (06.05.2020 р.) 

118. Шуст Г.П «Ефективні онлайн зустрічі з Google Meat і Slides» (вебінар; Wise IT) 

(07.05.2020 р.) 

119. Шуст Г.П «Microsoft Teams для дистанційного завдання» (07.05.2020 р.) 

120. Шуст Г.П «Налаштування навчального процесу в Teams for Education» (вебінар)  

(12.05.2020 р.) 

121. Шуст Г.П «Міжнародні зобов'язання України з питань громадянства, включно з 

практикою ЄСПЛ» (вебінар; Вища школа адвокатури НААУ) (13.05.2020 р.) 

122. Шуст Г.П Клуб симуляції з Галиною Єрмоленко (симуляція онлайн процедури 

медіації; Ліга медіаторів України) (14.05.2020р., 05.06.2020 р.) 

123. Шуст Г.П «Стрес та емоційне вигорання» (вебінар; Карітас Одеса УГКЦ) 

(18.05.2020 р.) 

124. Шуст Г.П «Суд присяжних в Україні, і чому нам це потрібно» (вебінар; порталі 

eTutorium Webinar) (02.06.2020 р.) 

125. Шуст Г.П «Всесвіт Гаррі Поттера та права людини: чарівники-правозахисники» 

(вебінар; порталі eTutorium Webinar) (04.06.2020 р.) 

126. Шуст Г.П «Що? Де? Коли? Подорож міжнародними судовими установами» 

(11.06.2020 р.)  

127. Щепіло О.В., Павловська М.Я., Котирло О.О., Бойко К.Е. Власенко К.Є. 

Іванчук В.М., Дорошенко Н.І. «Як зміниться вища освіта після карантину»(06.05.2020 р.) 

128. Щепіло О.В. «Особливості забезпечення академічної доброчесності в 

природничих і технічних науках». (07.05.2020  р.) 

129. Яковенко Л.В. Вебінар на платформі «На урок» за темою «Особливості 

дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами» (15 .04. 2020  р.) 

130. Яковенко Л.В. Вебінар СУТО «Методи казкотерапії в роботі педагога» (16 .04. 

2020  р.) 

131. Яковенко Л.В. Вебінар СУТО «Лего конструктор сучасний освітній ресурс» ( 23 

.04. 2020  р.) 

132. Яковенко Л.В. Вебінар СУТО «Як рефлексія допомагає зрозуміти себе і себе-у-

світі» (07 .05. 2020  р.) 

133. Яковенко Л.В. Майстер-клас «Використання Googie-сервісів у освітньому 

процесі» (14 .02. 2020  р.) 

134. Яковенко Л.В. Вебінар на платформі «На урок» «Особливості дистанційного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами» (15.04.2020 р.) 

135. Яковенко Л.В. Вебінар СУТО «Методи казкотерапії в роботі педагога» (16.04. 

2020 р.) 

136. Яковенко Л.В.  Вебінар СУТО «Лего конструктор сучасний освітній ресурс» ( 

23.04. 2020 р.) 

137. Яковенко Л.В. Вебінар СУТО «Як рефлексія допомагає зрозуміти себе і себе-у-

світі» (07 .04. 2020 р.) 
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Участь студентів у конференціях у 2019/2020 н.р. 

 

ІV Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури 

української мови і мовлення»,   

15 листопада 2019 року 

 

1. Бровій А., Свєчкарьова А. (група 67 Ю 2/9) – доповідь, презентація 

«Молодіжний сленг як засіб самовираження студентів» – Керівник – Броннікова В. Б. 

2. Волошко С., Гончар З. (група 51 М 1/9) – доповідь, презентація «Суржик – 

проблема української мови» – Керівник – Броннікова В. Б. 

3. Черніговець Д., Бойко А. (група 49 М 2/9) – доповідь, презентація «Цікаві 

відомості з історії української мови» – Керівник – Броннікова В. Б. 

4. Маленко М., Красова А. (група 49 М 2/9) – доповідь, презентація «Неологізми 

як засіб поповнення лексики» – Керівник – Коптюх О. М. 

5. Соломко Н., Буромський К. (група 2 ОПЗ 2/9) – доповідь, презентація 

«Використання фразеологізмів як показник багатства мовлення» – Керівник – Коптюх О. 

М. 

6. Тригубченко Ю., Парфенюк М. (група 51 М 1/9) – доповідь, презентація 

«Неправильний наголос у словах – типова помилка мовлення» – Керівник – Коптюх О. М. 

7. Мороз В., Дегтяннікова Є. (група 66 Ю 3/9) – доповідь, презентація «Вживання 

фемінітивів у різних стилях мовлення» – Керівник – Лозова М. С. 

8. Тащук В., Жила Ю. (група 66 Ю 3/9) – доповідь, презентація «Особливості 

мови тоталітарного дискурсу» – Керівник – Лозова М. С. 

9. Руденко О., Бовсунівський М. (група 65 Ю 3/9) – доповідь, презентація «Роль 

ненормативної лексики у формуванні особистості» – Керівник – Лозова М. С. 

10. Ніколаєвська В., Поліщук І., Мамченко М. (група 65 Ю 3/9) – доповідь, 

презентація «Фемінітиви в українській діловій мові» – Керівник – Чернова Л. Ю.  

11. Василенко М., Йорженко А. (група 65 Ю 3/9) – доповідь, презентація 

«Культура ділового мовлення юристів» – Керівник – Чернова Л.Ю. 

 

 

Студентська науково-практична конференція 

 «Україна в контексті європейської цивілізації» 

 (20 лютого 2020 року). 

1. Білик М., Бровій А. (група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація «Українська діаспора 

та її внесок у відродження України» – Керівник – Данькевич В.Г. 

2. Василенко О., Кондратовець В. (група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація  «Іван 

Мазепа – архітектор європейської України» – Керівник – Данькевич В.Г. 

3. Дзюба В., Циганок О. (група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація  «Українські козаки 

на службі європейських держав» – Керівник – Данькевич В.Г. 

4. Мороз Т.,  Шимко К. ( група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація  «Юрій Дрогобич – 

український європеєць ХV століття» – Керівник – Данькевич В.Г. 

5. Олексієнко М., Охромєєва Д. (група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація 

«Євромайдан 2013–1014 років як цивілізаційний вибір українців» – Керівник –

 Данькевич В.Г. 
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6. Росінська К.,  Свєчкарьова А. (група 67Ю 2/9) – доповідь, презентація  «Жінки з 

династії Рюриковичів при європейських дворах ХІ–ХІV ст.» – Керівник – Данькевич 

В.Г. 

7. Ратич М., Ситниченко Н.   (група 49М 2/9) – доповідь, презентація  «Чи віддаляє 

С. Бандера Україну від Європи?» – Керівник – Коваленко О.М. 

8. Тарнавський Я.– (група 51М 1/9)  – доповідь, презентація  «Роль української 

діаспори у розбудові сучасної української держави» – Керівник – Коваленко О.М. 

9. Черніговець Д. (група 49М 2/9) – доповідь, презентація  «Петро Сагайдачний – 

оборонець Європи» – Керівник – Коваленко О.М. 

 

 

Конференція «Актуальні питання розиткуУкраїни (Правові аспекти. Права 

особи у вітчизняному та міжнародному вимірах)» 

13 травня 2020 року 

 

1. Василенко М. Йорженко А. (група 65Ю 3/9) – доповідь, презентація «Права 

неповнолітніх осіб у трудових відносинах»- Керівник - Шуст Г.П. 

2. Мамченко М. (група 65Ю 3/9) – доповідь,  презентація «Права жінок  у 

національному та мінародному вимірах» - Керівник  -  Шуст Г.П. 

3. Бохолдін А. (група 68Ю3) доповідь «Оплата праці в період карантину» - Керівник  -  

Шевчук В.Л. 
 

 

 



Додаток 13 

 

Список учасників тренінгів Соціального проекту  

«Освітній Хаб міста Києва» 

17.09.2019р. – 16.10.2019 р. 

( з отриманням сертифікатів) 

 

Тренінги: Управління людьми і проектами 

   Емоційний інтелект 

   Персональна ефективність 

   Продажі і комунікації 

 

1. Андрієвська Людмила Павлівна 

2. Бельченко Василь Петрович 

3. Беседіна Марія Олександрівна 

4. Бєлоусько Алла Михайлівна 

5. Бойко Костянтин Едуардович 

6. Броннікова Валентина Борисівна 

7. Брудько Олена Леонідівна 

8. Власенко Катерина Єгорівна 

9. Гомеля Ніна Семенівна 

10. Горбенко Антоніна Андріївна 

11. Грищенко Анатолій Іванович 

12. Данькевич Віта Григорівна 

13. Денисюк Олег Олександрович 

14. Дринь Анатолій Петрович 

15. Дьоміна Ірина Миколаївна 

16. Дячишин Іван Васильович 

17. Загляда Тетяна Олександрівна 

18. Зайцева Олена Олександрівна 

19. Іванчук Володимир Михайлович 

20. Казимир Яна Валеріївна 

21. Коваленко Олександр Іванович 

22. Коваленко Олена Миколаївна 

23. Колос Микола Миколайович 

24. Кондратьєва Валентина Павлівна 

25. Кононенко Юлія Миколаївна 

26. Коптюх Оксана Миколаївна 

27. Коссе Катерина Генадіївна 

28. Котирло Оксана Олександрівна 

29. Левандовська Людмила Борисівна 

30. Литвин Лариса Василівна 

31. Лозова Марія Степанівна 

32. Локшиу Віктор Соломонович 

33. Марґєнко Тетяна Михайлівна 

34. Мартиненко Діана Валеріївна 

35. Мартиненко Лариса Миколаївна 

36. Матвієнко Валентина Михайлівна 



Додаток 13 (продовження) 

 

37. Матвійчук Зоя Петрівна 

38. Муляр Галина Володимирівна 

39. ПавловськаМарґяна  Ярославівна 

40. Пальчевська Тетяна Георгіївна 

41. Поплавська Світлана Миколаївна 

42. Руденко Ілона Володимирівна 

43. Сергієнко Олександу Миколайович 

44. Федоренко Василь Богданович 

45. Фок Марія Михайлівна 

46. Хайнус Наталія Володимирівна 

47. Ханова Олена Володимирівна 

48. Чердакова Катерина  Сергіївна 

49. Чернова Людмила Юріївна 

50. Чистова Ніна Олександрівна 

51. Шевчук Вікторія Леонідівна 

52. Штапір Ольга Миколаївна 

53. Шуст Ганна Петрівна 

54. Щепіло Ольга Василівна 

55. Щербак Ольга Іванівна 

56. Щиглова Любов Василівна 

57. Щілка Юлія Вікторівна 

58. Яковенко Людмила Володимирівна 

59. Янковський Роман Леонідович 

60. Яцкевич Юлія Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 14 

 

Список учасників семінару 

 з використання бібліографічного контентменеджера Zotero 

 у науково-педгогічній діяльності викладача      

 

1. Бельченко В.П. 

2. Броннікова В.Б. 

3. Брудько О.Л. 

4. Гомеля Н.С. 

5. Горбенко А.А. 

6. Данькевич В.Г  

7. Дринь А.П. 

8. Зайцева О.О. 

9. Казимір Я.В. 

10. Котирло О.О. 

11. Локшин В.С. 

12. Лозова М.С. 

13. Мар´єнко Т.М.  

14. Муляр Г.В. 

15. Пальчевська Т.Г. 

16. Сергієнко О.М  

17. Шевчук В.Л  

18. Шуст Г.П. 

19. Чернова Л.Ю. 



Додаток 15 

 

 Список студентів, учнів коледжу – переможців конкурсів, олімпіад, 

 спортивних змагань у 2019/2020 н.р. 

 

1. ХХІІІ Міжнародний конкурс шкільних медіа: газета «Pro bono» І місце у номінації 

"Висвітлення теми законності та правопорядку": 

 Мамченко Марія Олегівна (гр.65Ю 3/9) 

 Поліщук Ірина Сергіївна (гр.65Ю 3/9) 

 Ніколаєвська Вікторія Віталіївна (гр.65Ю 3/9) 

 Руденко Ольга Сергіївна (гр.65Ю 3/9) 

2. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: 

 з англійської мови – Буромський Костянтин Павлович (гр. 2ОПЗ 2/9) 

 з історії – Прилепа Назар Дмитрович (гр.18АТ 3/9) 

3. VI Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури: 

 Кондратовець Вікторія Василівна (гр. 67Ю 2/9)   – диплом ІІ ступеня 

 Василенко Олеся Віталіївна (гр. 67Ю 2/9) – диплом ІІІ ступеня 

 Вікарчук Олена Юріївна (гр. 67Ю 2/9) – диплом ІІІ ступеня 

 Тишкевич Ярослава Олександрівна (гр. 67Ю 2/9) – диплом ІІІ ступеня 

4. Всеукраїнська дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна 2020» з української мови: 

 Бровій Анастасія Юріївна (гр. 67Ю 2/9) – диплом ІІІ ступеня  

5. Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет»: 

 Асланов Еміль Ровшан Огли (гр. 69Ю 1/9) – диплом І ступеня 

 Іващенко Анастасія Андріївна (гр. 69Ю 1/9) – диплом І ступеня 

 Лапій Олексій Євгенійович (гр. 69Ю 1/9) – диплом ІІ ступеня 

 Потьомкіна Єлизавета Анатоліївна (гр. 69Ю 1/9) – диплом ІІ ступеня 

 Куліш Олексій Вадимович (гр. 69Ю 1/9) – диплом ІІ ступеня 

 Коробка Дарина Юріївна (гр. 69Ю 1/9) – диплом ІІІ ступеня 

 Яковлєв Андрій Дмитрович (гр. 69Ю 1/9) – диплом ІІІ ступеня 

6. Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки «Всеосвіта»»:  

 Іващенко Анастасія Андріївна (гр. 69Ю 1/9) – ІІ місце 

 Лапій Олексій Євгенійович (гр. 69Ю 1/9)  – ІІ місце 

 Дащенко Аліна Володимирівна (гр. 69Ю 1/9) – ІІІ місце 

 Асланов Еміль Ровшан Огли (гр. 69Ю 1/9) – ІІІ місце 

7. Міський творчий конкурс студентських робіт з дисципліни «Історія України»: 

 Ярош Дарина Сергіївна (гр. 67Ю 2/9) – ІІІ місце 

8. Міський конкурс власних віршів англійською мовою (студентська поезія): 

 Мамченко Марія Олегівна (гр. 65Ю 3/9) – ІІІ місце 

9. Міський конкурс «Справжній знавець граматики з англійської мови»: 

 Страхова Анна Ігорівна (гр. 49М 2/9) – ІІ місце 

 Федчишин Артем Сергійович (гр. 48М 3/9) – ІІІ місце 

10. Міський Конкурс читців "Юний декламатор 2020": 

 Потьомкіна Єлизавета Анатоліївна (гр. 69Ю 1/9) – ІІІ місце 

11. Міські змагання з вогневої підготовки:  

 Шевченко Юлія Русланівна (гр. 51М 1/9) – ІІІ місце. 

12. Особиста першість у Спартакіаді серед команд ЗВО І-ІІ рівня акредитації  

Шевченківського району м. Києва з настільного тенісу:  

 Коненко Тетяна Миколаївна (гр. 18 АТ 3/9)  – І місце  

 Римська Катерина Володимирівна (гр. 36БМ-1) – ІІІ місце 

 



Додатку 15 (продовження) 

 

13. Спартакіада серед команд ЗВО І-ІІ рівня акредитації Шевченківського району м. Києва 

з тенісу настільного:  

 Муравський Владислав Анатолійович (гр. 22А (Зв, Буд)-1) – I місце 

 Кислицький Олег Вікторович (гр.47 БП-1) – I місце 



Додаток 17 

 

Список педпрацівників,  

які пройшли атестацію в 2019/2020 н.р. 

 

1. Бєседіна Марія Олександрівна    сп. І к. 

2. Брудько Олена Леонідівна    сп.в.к. 

3. Горбенко Антоніна Андріївна     сп.в.к., в-м. 

4. Зайцева Олена Олександрівна                         сп.в.к., в-м. 

5. Павловська Мар’яна Ярославівна    сп.в.к., в-м. 

6. Пальчевська Тетяна Георгіївна                         сп.в.к., в-м. 

7. Чистова Ніна Олександрівна               сп.в.к., в-м. 

8. Щепіло Ольга Василівна                          сп.в.к., в-м. 

9. Щербак Ольга Іванівна                                                сп.в.к., в-м. 

10.  Янковський Роман Леонідович                       сп.в.к., ст.викл. 



Додаток 16 

 

Список педпрацівників,  

які пройшли курси підвищення кваліфікації в 2019/2020 н.р. 

 

Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка: 

1. Беседіна М.О.      

2. Бойко К.Е. 

3. Брудько О.Л. 

4. Власенко К.Є. 

5. Горбенко А.А.  

6. Данькевич В.Г. 

7. Єгоров В.В. 

8. Зайцева О.О.  

9. Залєвський В.В. 

10. Іванчук В.М.     

11. Козленко Ю.М. 

12. Колос М.М.       

13. Коссе К.Г. 

14. Лозова М.С. 

15. Павловська М.Я. 

16. Пальчевська Т.Г.    

17. Руденко І.В. 

18. Ткачова Н.А. 

19. Удовенко А.П. 

20. Федоренко В.Б. 

21. Хайнус Н.В.     

22. Чернова Л.Ю. 

23. Чистова Н.О.    

24. Шевчук В.Л. 

25. Штапір О.М. 

26. Шуст Г.П.    

27. Шусть В.В.  

28. Щепіло О.В. 

29. Щербак О.І. 

30. Яковенко Л.В. 

31. Янковський Р.Л. 

 

ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: 

1. Локшин В.С.      

2. Мар’єнко Т.М. 

 

ІППО Київський університет імені Бориса Грінченка: 

1. Кононенко Ю.М. 

2. Левандовська Л.Б. 

 

ІПО Національний Університет харчових технологій: 

1. Сергієнко О.М. 
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