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З В І Т 

Щербак Ольги Іванівни, директора  

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка  

по виконанню умов Контракту № ІV-175 від 12 червня 2014р. 

за 2016 рік 

Педагогічним колективом і адміністрацією коледжу в 2016 році 

проведено належну роботу відповідно до Статуту коледжу з дотриманням 

вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» (2014 р.), «Про професійно-технічну освіту» зі змінами та 

доповненнями, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України, 

спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, визначення заходів 

щодо забезпечення якості освіти, створення умов для забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, 

запровадження нових підходів до рівня знань, навичок, особистісних і 

професійних компетенцій випускників, здатних ефективно працювати та 

підвищувати свій рівень впродовж життя.  

З метою створення рівних умов для доступу громадян до вищої освіти, 

забезпечення об'єктивності, відкритості та прозорості проведення вступної 

кампанії до коледжу у 2016 році реалізовано програми щодо вступу до 

коледжу на базі повної загальної середньої освіти за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів та забезпечення 

навчання за скороченим терміном за освітнім ступенем «бакалавр» на основі 

молодшого спеціаліста і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» на основі кваліфікованого робітника.  

З метою організації у коледжі освітнього процесу відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» (2014 р.)та забезпечення організації та 

здійснення освітнього процесу, удосконалення науково-методичного 

забезпечення навчального процесу, поєднання наукової, навчальної, виховної 

та виробничої діяльності розроблено і затверджено наказом по коледжу від 

29.08.2016 р. №175-д: «Положення про педагогічну раду Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка»; «Положення 

про організацію освітнього процесу у Київському професійно-педагогічному 
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коледжі імені Антона Макаренка»; «Положення про систему забезпечення 

якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у 

Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка»; 

«Положення про екзаменаційну комісію Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка»; «Положення про 

відділення Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка»; «Положення про переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення у Київському професійно-педагогічному коледжі 

імені Антона Макаренка»; «Положення про контроль знань та 

заборгованостей студентами Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка»; «Положення про проведення практик Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка»; «Положення 

про стипендіальну комісію Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка»; «Положення про порядок призначення і виплату 

стипендій, матеріальної допомоги та преміювання студентів Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка»; «Положення 

про комісію сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка»; 

«Положення про гуртожиток Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка»; «Положення про психологічну службу Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; «Положення 

про студентське самоврядування у Київському професійно-педагогічному 

коледжі імені Антона Макаренка»; наказом по коледжу від 13.10.2016           

№ 237-д - «Положення Про навчально-методичну роботу у Київському 

професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка»; наказом по 

коледжу від 28.11.2016 № 260-д - «Положення Про студентське наукове 

товариство у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона 

Макаренка». 

Забезпеченню якості підготовки фахівців сприяє реалізація розроблених 

та діючих у коледжі документів: «Положення про рейтингову систему оцінки 

роботи педагогічних працівників Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка»; «Положення про моніторинг 
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ефективності навчально-виховного процесу Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка». 

Відповідно положень Закону України «Про вищу освіту» та прийнятої 

постанови Кабінету Міністрів України № 216 від 15.04.2015р. «Про внесення 

змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. № 992» 

реалізується конституційне право випускників на вільний вибір місця 

подальшої роботи.  

З метою забезпечення реалізації права на роботу випускників 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка  

продовжує роботу комісія сприяння працевлаштуванню студентів, учнів і 

випускників коледжу, яка має здійснювати моніторинг працевлаштування 

випускників з метою вивчення попиту на ринку праці своїх випускників. 

Проте, залишається актуальним накопичення банку потенціальних 

роботодавців, налагодження ділових стосунків з роботодавцями, 

центральним і місцевим органами виконавчої влади, службою зайнятості. 

Навчально-виховний процес в коледжі організований та проводиться 

згідно з розробленими та затвердженими в установленому порядку 

навчальними планами та програмами освітнього ступеня “бакалавр”,  

освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст галузі знань               

01 «Освіта» за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),  

спеціальністю 075 “Маркетинг” та спеціальністю 081 “Право”, а також за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» у структурному 

підрозділі коледжу з підготовки робітничих кадрів.  (Додаток 1).  

У 2016 році коледж пройшов акредитацію за спеціальностями: 

5.01010401 «Професійна освіта. Зварювання», 5.01010401 «Професійна 

освіта. Харчові технології», 5.01010401 «Професійна освіта. Транспорт», 

5.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 5.03050702 

«Комерційна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 

спеціаліст). На підставі рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 

року (протокол № 121) навчальному закладу продовжено строк дії 

сертифікатів за даними спеціальностями до 01 липня 2026 року.  
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Також у 2016 році коледж пройшов акредитацію за напрямами 

підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Зварювання»,                        

6.010104  «Професійна освіта. Транспорт», 6.010104 «Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології» (освітній ступінь бакалавр). На підставі рішення 

Акредитаційної комісії від 05 липня 2016 року (протокол № 122) 

навчальному закладу продовжено строк дії сертифікатів за даними 

напрямами до 01 липня  2026 року.  

Принцип демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу у 

коледжі забезпечується творчим підходом педагогічних працівників до 

організації освітнього процесу. Навчально-виховний процес у коледжі 

спрямований на кінцевий результат. Показники випуску, рівень успішності та 

якості підготовки у 2016 році представлені відповідно у додатках 2, 3. 

За результатами здачі комплексних екзаменів та державної атестації 

успішність склала 100%, якість 93,5%, отримали диплом з відзнакою  59 осіб 

денної та 8 заочної форми навчання.  

Випуск  у 2016 р. склав 546 осіб, з них 407 осіб денної та 139 заочної 

форми навчання, в т.ч. за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: 

 

У коледжі приділяється постійна увага інтегративним процесам у 

системі вищої освіти, реалізації її безперервності та наступності. Ступенева 

система підготовки фахівців задовольняє можливості особистості в здобутті 

 Денна  

форма навчання 

Заочна 

 форма навчання 

Бакалавр, в т.ч: 65 64 

  - за державним замовленням 33 15 

  - за контрактом 32 49 

Молодший спеціаліст, в т.ч: 206 75 

  - за державним замовленням 187 47 

  - за контрактом 19 28 

Кваліфікований робітник, в т.ч: 136 - 

  - за державним замовленням 136 - 
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певного освітньо-кваліфікаційного рівня та ступеня за відповідним напрямом 

підготовки та забезпечує її мобільність на ринку праці. У цій площині 

педагогічний колектив коледжу продовжує роботу щодо забезпечення 

неперервної багатоступеневої освіти при підготовці фахівців різних ступенів 

та освітньо-кваліфікаційних рівнів у коледжі.  

Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає 

на формування професійної спрямованості особистості, а також сприяє 

розвитку мотивації навчання впродовж життя. Ступеневе навчання відіграє 

важливу роль і у формуванні контингенту коледжу. Так, у 2016/2017 

навчальному році продовжили навчання у Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка: 

 за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

- спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 49 осіб за 

денною та 40 осіб за заочною формами навчання; 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст» – 

випускники структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів коледжу:  

- за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 78 осіб 

за денною та 39 осіб за заочною формами навчання. 

Одним з головних питань діяльності навчального закладу є 

формування якісного контингенту студентів. У 2016 році проведення 

вступної кампанії коледжу було спрямовано на забезпечення безумовного 

дотримання вимог діючого законодавства у сфері вищої та професійно-

технічної освіти, Умов прийому до вищих навчальних закладів на 2016 рік, 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, власних 

Правил прийому до коледжу у 2016 році; на забезпечення прозорості і 

демократичності на всіх її етапах: прийому документів, проведення вступних 

випробувань та конкурсного зарахування студентів і учнів. Під час вступної 

кампанії використовувалась електронна система перевірки сертифікатів 

Українського центру оцінювання якості освіти.  

Вступна кампанія у 2016 році проводилася через ЄДЕБО. 

Адміністратор та Користувач ЄДЕБО забезпечують стійку працездатність 
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елементів в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт і засобів захисту, при обробці 

персональних даних студентів та учнів; 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. 

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 

навчального закладу (форма №Н-1.02), зведені дані про результати прийому, 

інформація про результати прийому за напрямами підготовки і 

спеціальностями, виконання державного замовлення, моніторинги 

міграційних потоків молоді за освітнім фактором за результатами прийому у 

2016 році. 

Обсяги державного замовлення у 2016 році виконані коледжем в 

повному обсязі за всіма напрямами та спеціальностями.  

Зараховано всього 477 осіб в.т.ч. : 

 

Для забезпечення виконання плану прийому у коледжі проводилась 

цілеспрямована профорієнтаційна робота, в основу якої покладені 

комплексні заходи колективу, які розглядалися на засіданнях Педагогічної 

ради коледжу.  

 Денна  

форма навчання 

Заочна 

 форма навчання 

Ступінь «бакалавр», в т.ч: 52 39 

  - за державним замовленням 35 2 

  - за контрактом 17 37 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» в т.ч: 

 

250 

 

45 

  - за державним замовленням 220 30 

  - за контрактом 30 15 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» в т.ч: 

 

91 

 

- 

  - за державним замовленням 91 - 
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Профорієнтаційна робота включала в себе: закріплення викладачів, 

майстрів виробничого навчання за професійно-технічними навчальними 

закладами і школами м. Києва; профорієнтаційну роботу під час захисту 

дипломних робіт в ПТНЗ м. Києва; залучення до профорієнтаційної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання під час проходження ними 

педагогічної практики, проведення Днів відкритих дверей у коледжі тощо.  

Дієвою формою забезпечення якісного набору студентів до коледжу є 

співпраця з обласними управліннями освіти і науки з укладанням угод про 

підготовку фахівців з числа випускників професійно-технічних навчальних 

закладів України.  

Певну рекламну роль відіграє і веб-сайт коледжу (kppk.com.ua), що 

постійно поновлюється з метою забезпечення інформації про коледж в 

мережі Інтернет і надання інформації про діючі послуги навчального закладу 

школярам, абітурієнтам, студентам коледжу, батькам абітурієнтів і студентів 

коледжу, випускникам коледжу, викладачам коледжу, органам влади, 

службам зайнятості, соціальним партнерам, засобам масової інформації.  

Правила прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка у 2017 році за освітнім ступенем бакалавр 

розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.10.2016р № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 23.11.2016р. за №1515/29645, які розглянуті на засіданні 

педагогічної ради коледжу (протокол № 5 від 13.12.2016 р.) та затверджені 

директором коледжу 13 грудня 2016 р. Затверджені також Правила прийому 

для структурного підрозділу коледжу з підготовки робітничих кадрів             

у 2017 р. 

Затверджені правила прийому до Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка у 2017 році розміщено на веб-сайті 

коледжу. 

Розроблено проект Правил прийому до Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році відповідно до 
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Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.12.2016 №1582, що будуть розглядатися на 

засіданні педагогічної ради коледжу в січні 2017 року.  

З метою підвищення якості підготовки фахівців навчально-виховний  

процес у коледжі у 2016 році здійснювався педагогічним колективом з 

урахуванням необхідності удосконалення нового змісту підготовки фахівців 

з використанням можливостей сучасних інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, впровадження стандартів вищої та 

професійно-технічної освіти та був зорієнтований на формування освіченої 

особистості, здатної до постійного оновлення знань, отримання вмінь і 

компетенцій з метою забезпечення професійної мобільності та швидкої 

адаптації в умовах ринкової економіки. 

З метою розвитку творчої активності студентів, самосвідомості  та 

самовдосконалення студентів у 2016 році проведено тижні циклових комісій:  

- соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін проведено 

місяць науки «Освіта-це зброя, якою можна змінити світ» (Нельсон 

Мандела), в рамках якого відбувся круглий стіл «Учітеся, брати мої, думайте, 

читайте» на базі Національного музею Тараса Шевченка за участю: 

Національної академії наук України, Національної академії педагогічних 

наук України, Інституту літератури імені Тараса Шевченка, Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Національного музею Тараса 

Шевченка та Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка; відбувся конкурс «Джерела педагогічної майстерності», між 

студентами коледжу за участю співробітників лабораторії технологій 

навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і дорослих НАПН України 

(09.02.2016 р. - 16.03.2016р.); 

- інформатики та комп'ютерної техніки, в рамках якого відбулися 

конкурс на кращу презентацію про коледж, олімпіада з інформатики та 

програмування (29.02.2016-04.03.2016 р.); 



 9 

- іноземних мов, в рамках якого відбулися конкурс стінних газет; 

конкурс уроки-презентації «Екскурсія по Лондону»; відкрите заняття «В 

офісі»; олімпіада з англійської мови (16-24.03.2016 р.); 

- юридичних дисциплін, в рамках яких відбулися ІІІ студентські 

читання на тему «Актуальні питання розвитку України (правові аспекти): 

Правовий статус людини і громадянина»; бінарне семінарське заняття, 

семінар – вікторина «Правоохоронна діяльність»; екскурсія до Публічної 

бібліотеки імені Лесі Українки, присвячена 30-й річниці Чорнобильської 

трагедії; ігрове заняття у формі судового засідання», зустріч з провідними 

юристами – випускниками коледжу «Погляд у майбутнє» та інші  (18-

29.04.2016, 07-21.10.2016р.); 

- загальноінженерних дисциплін - тиждень науки, в рамках якого 

відбулися відкриті заняття; конкурс газет присвячені Видатним українським 

математикам, хімікам фізикам; конкурс рефератів; конкурс кросвордів, а 

також проведено екскурсію до музею «КПІ» (10-17.05.2016 р.); 

- філологічних дисциплін в рамках якого проведені олімпіада з 

української мови; акція «Популяризація української мови»; конкурс 

студентських есе та авторських віршів, студентська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення» та 

інші. (07- 11.11.2016  р); 

- економічних дисциплін в рамках якого відбулися заходи: економічна 

вікторина; конкурс презентація соціально-економічних проектів «Змінимо світ 

навколо себе»; Лекція-тренінг «Способи бюджетних подорожей»; щорічний 

внутрішній ярмарок НТФ «Спокуса» та інші (06 - 09.12.2016 р.). 

Кращих студентів підготовлено до участі в міських олімпіадах, 

конкурсах, конференціях серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації м. Києва. (Додаток 7) 

У 2016 році студенти коледжу брали участь у змаганнях на першість 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва з різних видів спорту: волейбол (юнаки) 

1 місце; волейбол (дівчата) 2 місце; настільний теніс (юнаки) 3 місце; 

настільний теніс (дівчата) 4 місце; настільний теніс (юнаки, дівчата) 1 місце; 



 10 

шахмати (юнаки) 2 місце; шашки (юнаки і дівчата) 1 місце; футбол (юнаки, 

Шевченківський район) 2 місце.  

Майстер виробничого навчання Коваленко О.І. був учасником 11-го 

конкурсу європейській першості паркетників, що проходила в м. Больцана 

(Південний Тіроль, Італія) та посів перше поза конкурсне місце. 

Одним із основних напрямів діяльності коледжу є  організація науково-

методичної роботи. На сучасному етапі підготовки фахівців зростає потреба 

у модернізації змісту діяльності кожного педагога, удосконалення творчості, 

використання досягнень науки і педагогічного досвіду. Продовжується 

робота з формування комплексно-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін в електронному вигляді. Наявність значної кількості навчально-

методичних матеріалів викладачів, що існують в електронному вигляді, 

збільшення звички та навичок у викладачів та студентів працювати з 

електронними носіями, збільшення потреби користувачів у віддаленому 

доступі до інформації є передумовою постійного оновлення та 

вдосконалення  електронної бібліотеки коледжу. 

У березні 2016 р. на базі коледжу Управлінням професійної освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

була проведена міська методична секція заступників директорів з навчально-

виробничої роботи професійно-технічних навчальних закладів м. Києва за 

темою: «Забезпечення якості підготовки робітничих кадрів відповідно до 

сучасних вимог ринку праці» з метою ознайомлення з досвідом роботи 

структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів коледжу щодо 

організації роботи педагогічного колективу з упровадження інноваційних 

технологій навчання. В рамках проведеної методичної секції були: 

відвідування та аналіз уроків професійно-практичної та професійно-

теоретичної підготовки; тренінг «Корекція психологічних станів як 

профілактика професійно-педагогічного вигорання»; виступи з доповідями 

«Особливості викладання та формування інформаційної компетентності 

учнів під час проведення уроків професійно-теоретичної підготовки»; 

«Реалізація ступеневої освіти при підготовці фахівців у коледжі, наступності 

у змісті та технології навчання». 



 11 

Проведено презентацію підготовлених та виданих у рамках українсько-

канадського проекту «Навички для працевлаштування» навчальних 

посібників для використання у навчальних закладах, в тому числі: Зайцева 

О.О. «Електронний бізнес» (у співавторстві); Кондратьєва В.П. «Лідерство» 

(у співавторстві); Кондратьєва  В.П. «Організаційна поведінка» 

(у співавторстві); Мар’єнко Т.М. «Розвиток навичок для кар’єри» 

(у співавторстві); Оверченко В.І. «Мікроекономіка» (у співавторстві); 

Пальчевська Т.Г. «Підприємницька діяльність» (у співавторстві); Щербак О.І. 

«Теорія та практика оцінювання навчальних досягнень» (у співавторстві); 

Явнюк О.І. «Вступ до менеджменту» (у співавторстві); Яковенко Л.В. 

«Ділове спілкування» (у співавторстві): 

- в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН  

України (03.12.2015 р.); 

- в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (21.04.2016 р.);  

- на міжнародній науково-практичній конференції «Якісна професійна  

освіта – гідна робота: досвід, реалії, перспективи» (17-19.03.2016,  м. Львів); 

-  при проведенні круглого столу з обміну досвідом реалізації українсько- 

канадського проекту «Навички для працевлаштування» в Україні «Вектор 

успіху: якісне навчання – гідна робота»  (17.11.2016 р. ); 

- на засіданнях міських методичних об’єднань навчальних закладів 

м. Києва І-ІІ рівнів акредитації, що проводилися на базі коледжу: методистів 

(10.03.2016 р.), завідуючих відділень (27.10.2016 р.) та викладачів хімії               

(07.12.2016 р.).  

Одним з напрямів науково-педагогічної та науково-методичної 

діяльності педагогів коледжу є підготовка посібників, науково-методичних 

публікацій висвітлення результатів науково-практичних досліджень. 

Публікації педагогічних працівників коледжу у 2016 році наведено у    

додатку 8. 

Продовжується спільна творча робота на рівні угод про 

співробітництво з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України щодо впровадження в навчальний процес результатів наукових 

досліджень, проведення майстер-класів для викладачів і студентів коледжу 
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на базі Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна, 

організація і проведення спільних науково-практичних конференцій, в тому 

числі XIV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О.П. Рудницької (70-річчя від дня народження) «Педагогіка мистецтва й 

мистецтво педагогічної дії» (1-2.12.2016, м. Київ), «День педагогічного 

новаторства» (02.11.2016, м. Київ) на базі коледжу, у яких взяли участь 

педагогічні працівники та студенти коледжу. 

Продовжується співпраця коледжу та Акціонерного товариства «Uzin 

Utz AG» (Федеративна Республіка Німеччина) з проведення семінарів на базі 

Центру навчання кваліфікації «Укладальник підлогових покриттів» за участю 

експертів  Uzin. 

Директором коледжу належна увага приділялась роботі органів 

студентського самоврядування коледжу. Постійно проводилась організаційна 

та індивідуальна робота, надавалась необхідна організаційно-педагогічна 

підтримка керівникам та членам органів студентського самоврядування 

різних структурних підрозділів коледжу. Представники студентського 

самоврядування входять до складу педагогічної ради, адміністративної ради  

та приймальної комісії коледжу.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» планується ввести у 

стипендіальну комісію коледжу 50% представників студентського 

самоврядування. 

Загальні показники розвитку коледжу у 2016 році представлені у 

додатку 4. 

Кошти загального фонду (бюджетне фінансування) та спеціального 

фонду витрачено у 2016 році відповідно до кошторисів за призначенням. 

(Додаток 5). 

Структурний підрозділ коледжу з підготовки робітничих кадрів 

фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. (Додаток 6) 

Кошти загального фонду по бюджетним програмам 220150 та 070501 

використано повністю, в т.ч. на заробітну плату співробітників, комунальні 

послуги, стипендії студентам та учням, харчування та обмундирування дітям-
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сиротам. Надходження з бюджету у 2016 році склали 17 млн.914 тис.грн., з 

них - витрати з бюджету на заробітну плату з нарахуванням склали 54,8%, 

стипендія – 27,3%, комунальні послуги – 10,1%, харчування і виплати 

сиротам – 7,8%. Всього навчається в коледжі дітей сиріт 46 чол., з них за 

ОКР «молодший спеціаліст» – 39 чол. в т.ч. під опікою – 1 чол., на повному 

державному утриманні – 38 чол.; за ОКР «кваліфікований робітник» – 7 чол., 

в т.ч під опікою – 3 чол., на повному державному утриманні – 4 чол. 

Надходження до спеціального фонду у 2016 році склали 2 млн. 

790 тис.грн., в т.ч. від оплати за навчання 1млн. 402 тис.грн., від оплати за 

гуртожиток та навчальний готель 1млн. 45 тис. грн., від виробничої 

діяльності структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів                   

36 тис. грн., благодійна допомога 307 тис.грн.. Витрати спеціального фонду 

склали: на заробітну плату з нарахуванням - 57,7%, комунальні послуги – 

23,6%, поповнення основного капіталу за рахунок інвестицій – 3,4%, на 

предмети, матеріали та послуги – 15,3%. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня    

2014 р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» введено обмеження по закупівлям та заборону придбання 

комп’ютерів, меблів, тощо, тому коледж був обмежений у закупівлі 

матеріалів та обладнання за рахунок коштів спеціального фонду.  

Крім того, Постановою КМУ № від 01 березня  2014 р. №65 також було 

припинено виплату надбавок: за високі досягнення у праці; за складність та 

напруженість у роботі; та доплат: за виконання обов’язків тимчасово 

відсутніх працівників; за збільшення обсягу виконання робіт або розширення 

зони обслуговування, але Постановою Кабінету Міністрів України  від          

11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» 

вже скасовано ці обмеження.  Це дозволить більш оперативно вирішувати 

питання життєдіяльності навчального закладу. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності 

навчального закладу за кошти спеціального фонду (структурного підрозділу 

підготовки робітничих кадрів) коледжем на загальну суму 31 тис. грн. 

придбано: два стаціонарних комп’ютери у кабінет 601 - 15 тис.250 грн., 
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стільці - 10 тис.122 грн., спец одяг для учнів робітничих професій - 5 тис. 

628 грн.; розширено Wi-Fi точка доступу до мережі Інтернет на 5-6 поверхах 

навчального корпусу. 

За рахунок коштів спеціального фонду коледжу придбано: книги для 

поповнення бібліотечного фонду на суму 6 тис. 551 грн., вініл шкіра для 

ремонту банкеток в коридорах та господарчі товари - 41 тис. 912 грн., 

журнали навчальних занять – 7 тис. 284 грн., залікові книжки – 9 тис. 975 

грн., бланки для роботи приймальної комісії – 2 тис. 537 грн., конфорки для 

електроплит  у гуртожиток – 2 тис. 966 грн. тощо 

Для проведення ремонтних робіт в навчальному корпусі та гуртожитку 

придбано: сантехнічні матеріали та комплектуючі до них на суму      

6 тис. 886 грн. На 8-му поверсі гуртожитку власними силами закінчено 

ремонт душових кімнат.  

З метою виконання заходів з теплозбереження за рахунок спеціальних 

коштів придбано плівку герметичну та власними силами проведено 

утеплення центральних вітражів по двох сходинкових маршах навчального 

корпусу з першого по шостий поверхи.  

Власними силами без залучення додаткових коштів виконано: ремонт 

підлоги з укладанням паркету в ауд. 107, ремонт центральних холів на 

першому, другому та третьому поверхах навчального корпусу, та частковий 

ремонт спортивної зали, ремонт підлог та кімнат у гуртожитку, ремонт 

кімнат та місць загального користування у навчальному готелі коледжу.  

Частково власними силами виконано ремонтні роботи покрівлі 

навчального корпусу. 

З метою позиціонування навчального закладу власними силами було 

встановлено об’ємні зовнішні літери та логотип коледжу на фасад будівлі, які 

були придбані у минулому році.  

Для навчальної майстерні Центру навчання кваліфікації «Укладальник 

підлогових покриттів», що оснащена сучасним обладнанням, надано 

благодійну допомогу у натуральній формі -  сучасні матеріали для укладання 

підлоги європейських виробників для проведення виробничого навчання з 
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ремонту підлогових покриттів на загальну суму 95 тис. 921 грн. від              

ПП Гінгельберг П.В.  

Умови колективного договору, положення Статуту коледжу 

виконуються.  

Програма соціального розвитку коледжу виконується.  

У коледжі 24 співробітника є ветеранами – ті, хто працює у коледжі 

більше 20 років, що становить 15% загальної кількості співробітників.  

Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються. 

Відповідно до вимог “Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України” та графіка проведена атестація педагогічних 

працівників коледжу. У 2016 році пройшли атестацію 17 педагогічних 

працівників, з них 13 чоловік - чергову атестацію, 4 чоловіка – позачергову. 

Не атестованих та умовно атестованих викладачів немає.  

Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників і спеціалістів 

коледжу проводиться згідно з перспективним планом підвищення 

кваліфікації. Викладачі та майстри виробничого навчання коледжу пройшли 

підвищення кваліфікації на факультетах підвищення кваліфікації 

Університету менеджменту освіти НАПН України, Київському 

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, 

ТОВ «Академія адвокатури України», Національному університеті харчових 

технологій, ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, шляхом 

навчання та стажування у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів 

акредитації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах. 

Підвищили кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації та шляхом 

стажування 11 педагогічних працівників з отриманням свідоцтв та дипломів 

державного зразка та сертифікатів. Викладачі коледжу є пошукачами та 

аспірантами Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

аспірантами вищих навчальних закладів для здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

У 2016 р. викладач коледжу Данькевич В.Г. захистила кандидатську 

дисертацію та отримала диплом кандидата педагогічних наук  (22.03.2016 р.). 
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Всього в коледжі працює 29 науково-педагогічних працівників, з них: 

5 докторів наук та 14 кандидатів наук, в т.ч. штатних – 2 доктора 

педагогічних наук та 12 кандидатів  наук.  

Особисто підвищувала кваліфікацію шляхом участі у науково-

практичних конференціях, семінарах, нарадах у т.ч.:  

- у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні  

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» виступила з доповіддю 

«Теоретичні та методичні засади сучасних підходів до практики оцінювання 

навчальних досягнень»(16-18.05.2016, м. Вінниця); 

- у міжнародному семінарі «Туринський процес-2016 – Захід із випуску  

процесу на національному рівні» (07.04.2016 Київ); 

- у засідані робочої рупи щодо підготовки Національного звіту України в  

рамках Туринського процесу (25.05.2016, Київ); 

- у Круглому столі «Педагогічні умови формування конкурентоздатності  

фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» в рамках 

Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (26.10.2016, 

м. Київ); 

- у Круглому столі з обміну досвідом співпраці науковців та педагогів- 

практиків з розроблення інноваційних навчальних ресурсів, модернізації 

змісту професійної освіти й навчання «Вектор успіху: якісне навчання – гідна 

робота» в рамках ХХХ Міжнародна спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра – День студента 2016» разом з ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» (17.11.2016, м. Київ);  

- у Міжнародній конференції на тему: «Об’єднання зусиль в галузі  

управління децентралізованою системою професійно-технічної освіти в 

Україні: стимул для дій», Міністерство освіти й науки України, 

Європейський Фонд Освіти (06.12.2016, м. Київ); 

- Парламентських слуханнях на теми:  

 «Про стан й проблеми підготовки навчальних закладів України  

             до 2016/2017 навчального року», (21.09.2016);  
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 «Про стан та проблеми фінансування освіти й науки в Україні»  

            (16.11.2016). 

Опубліковано у 2016 році наукові праці:  

1. Щербак  О.І.  Саморозвиток  особистоті  педагога  професійної  

школи /Ольга Щербак// Еdukacja zawodowa i ustawiczna. Redakcja naukowa 

Nella Nyczkalo, Adam Solak. Copyright by Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawia, 2016, С.157-167.  

2. Щербак О.І.  Освіта дорослих у контексті неперервності навчання. 

/Ольга Щербак// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи:зб.наук.пр./ 

[редкол.Л.Б. Лукянова (голова) та ін.]; Ін-т пед.. освіти й освіти дорослих 

НАПН України.  К.: Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – Вип 1(12) – 

С.52-60.  

3. Щербак О.І. Теоретичні та методичні засади сучасних підходів до 

практики оцінювання навчальних досягнень / Ольга Щербак// Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук.пр. – Випуск 44/ 

редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016, С.72-77. 

4. Державний   стандарт   професійно - технічної освіти  ДСПТО  

8112.N.82.112016 Професія: Адміністратор. Код4222.Кваліфікація: Адмініст-

ратор, Кол. автор./ за наук. ред. О.І. Щербак, Л.М. Сергеєвої, Г. Г. Русанова. – 

Івано-Франківськ: Лілея-НВ. – 2016. – 52с.  

5. Щербак О.І. Наукові подходи саморозвитку педагога в умовах 

Центру педагогічної майстерності (Рукопис) (0,5 д.а.). 

У 2016 році являлась: членом робочої групи Міністерства освіти і 

науки України з розроблення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти 

(наказ МОН України від 01.12.2016 № 1454); членом комісії з професійної 

педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, 

експертної ради Київської міської регіональної Ради з ліцензування та 

атестації професійно-технічної діяльності; членом Вчених рад Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Національного 

педагогічної університету імені М.П. Драгоманова; членом редколегій 
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науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта», збірника 

наукових праць «Освіта дорослих: теорія досвід перспективи», науково-

методичного вісника «Професійна освіта». 

Керівник громадської організації «Український аналітичний центр 

професійної освіти “Національна обсерваторія”», Голова Ради учасників 

Асоціації навчально-тренувальних фірм  України  “Централь”. 

Державна, службова та комерційна таємниця відповідно до Законів 

України «Про державну таємницю» та «Про інформацію» зберігається.  

Виконання Закону України «Про захист персональних даних» та наказу 

Міністерства юстиції України №3659/5 від 30.12 2011 р. «Про затвердження 

Типового порядку обробки персональних даних» дотримується. 

Чинне законодавство дотримується; у кожному підрозділі, на кожному 

робочу місці умови праці відповідають вимогам нормативних документів; 

права працівників, гарантованих законодавством про працю, додержуються, 

Умови колективного договори дотримуються.  

Державне майно використовується ефективно, проводяться заходи 

щодо збереження майна коледжу. 

Розрахунки з установами і організаціями проводяться своєчасно; 

своєчасно і повно вносяться платежі до бюджету. Заборгованості заробітної 

плати, стипендій, за спожиті енергоносії і комунальні послуги коледж не має.  

Річний кошторис доходів і видатків коледжу складається на підставі 

розрахунків до кошторисів та своєчасно подається на затвердження до 

Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти й науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).  

Звіт перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

проведено на загальних зборах коледжу 11 січня 2017 року. 

Показники діяльності Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка у 2016 рік додаються – 9 арк. 

 

Директор коледжу, 

доктор педагогічних наук, доцент, 

член-кореспондент НАПН України      О.І. Щербак 



Додаток 1 
 

Перелік спеціальностей  

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

станом на 01.01.2017р. 
 

Шифр напряму 

спеціальності 

Назва 

напряму спеціальності 

6.010104 

6.010104 

6.010104 
 

015.09 

015.10 

015.20 

Професійна освіта (Зварювання) 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

Професійна освіта (Транспорт) 
 

Професійна освіта (Зварювання) 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

Професійна освіта (Транспорт) 

5.01010401  

5.01010401  

5.01010401  

5.01010401  

5.01010401  
 

015.01 

015.09 

015.10 

015.20 

015.21 

Професійна освіта (Будівництво) 

Професійна освіта (Зварювання) 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

Професійна освіта (Транспорт) 

Професійна освіта (Харчові технології) 
 

Професійна освіта (Будівництво) 

Професійна освіта (Зварювання) 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

Професійна освіта (Транспорт) 

Професійна освіта (Харчові технології) 

6.030507 

075 

Маркетинг 

Маркетинг 

5.03050702 

075 

Комерційна діяльність 

Маркетинг 

5.03040101 

081 

Правознавство 

Право 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (педагогів професійного 

навчання, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання) 

 

Надання повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до 

ліцензії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної 

адміністрації (серія ВНЗ № 032074 від 12 червня 2013 р. строком дії до 06 червня 

2023 року). Коледж визнано атестованим у частині надання повної загальної 

середньої освіти та видано свідоцтво про атестацію (серія ВНЗ № 032074 від            

12 червня 2013 р.) строком дії до 06 червня 2023 р., атестованим з робітничих 

професій терміном на 10 років (свідоцтво про атестацію серія РД № 016989 від        

02 липня 2013 р.).  

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до ліцензії 

(серія АЕ №  527389 від 03 жовтня 2014 р).  



Додаток 2 

 

ДАНІ ПРО ВИПУСК 2016 РОКУ 

 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 

Галузь знань, 

напрям підготовки, спеціальність 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Всього, 

чол. 

З 

відзнакою, 

чол. 

Всього, 

чол. 

З 

відзнакою, 

чол. 

Професійна освіта (за профілем) 

(бакалавр) 

47 5 46 2 

Професійна освіта (за профілем 

підготовки) 

(молодший спеціаліст)  

126 7 57 3 

Кваліфікований робітник 136 23 – – 

Економіка та підприємництво 
(бакалавр) 

18 6 18 2 

Економіка та підприємництво 
(молодший спеціаліст) 

24 3 8 – 

Правознавство 56 15 10 1 

Всього: 407 59 139 8 

 



Додаток 3 

 

 

Рівень успішності та якості  державної підсумкової атестації 

 

Рік 

Напрям, 

Спеціальність 

2016 

 

В
и

п
у
с
к

н
и

к
і

в
  
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

0101 Педагогічна освіта 

6.010104 Професійна освіта (за 

профілем) 

93 100 100 

0101 Педагогічна освіта 

5.01010401 Професійна освіта (за 

профілем підготовки) 

183 100 75,1 

Кваліфікований робітник 136 100 100 

0305 Економіка і підприємництво 

6.030507 Маркетинг 

32 100 90 

0305 Економіка і підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 

4 100 100 

0501 Економіка і підприємництво 
5.03050702 Комерційна діяльність 

32 100 79 

0304 Право 

5.03040101 Правознавство 

66 100 98 

Узагальнені дані 546 100 93,5 



 

№ 

п/п 

 

Показники станом на 01.01.2017 р. 

 
тис.грн. 

1 Кількість ліцензованих напрямів підготовки, спеціальностей 13 

2 Контингент студентів на всіх курсах навчання, всього 1009 

 В т.ч. денна форма навчання 823 

 •   за державним замовленням 761 

 •   відрахованих 46 

 •   поновлених 10 

3 Кількість підрозділів  (структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів) 1 

4 Кількість відділень 3 

5 Кількість циклових комісій 11 

6 Кількість співробітників (всього) 184 

 •   В т.ч. науково-педагогічних 29 

 •   Із науковим ступенем 29 

 •   Вищої категорії 44 

 •   Першої категорії 15 

7 Кількість будівель 2 

 •   їх загальна площа, кв. м 17871 

 •   в т.ч. орендована - 

 •   на одного студента приведеного контингенту 19,1 

 •   лабораторій (частка від потреби, %) 100 

 •   кабінетів (частка від потреби, %) 100 

 •   майстерень (частка від потреби, %) 100 

8 Кількість комп'ютерів на 100 студентів 9 

9 Загальний фонд власної бібліотеки (кіл. томів) 98096 

 •   в тому числі україномовна 65721 

10 Забезпечення студентів гуртожитком (% від потреби) 100 

11 Частка випускників, що навчалась за державним замовленням, які отримали 

направлення на роботу за фахом (%) 
95 

12 Загальний обсяг бюджетного фінансування (тис. грн.) 17914 

 Надходження позабюджетних коштів (тис. грн.), всього: 3320 
 в т.ч. за рахунок  

  оплати за навчання 1402 

  оплати за гуртожиток 1045 

  виробничої діяльності 36 

  спонсорської допомоги 307 

  залишок минулого року 530 

13 Витрати позабюджетних коштів (тис. грн.), всього : 2593 

 В т.ч. на  

  заробітну плату 1290 

  нарахування 320 

  предмети, матер. послуги 344 

  відрядження 2 

  комунальні послуги, в тому числі: 658 

 - опалення 329 

 - водопостачання 202 

 - електроенергія 95 

 - вивіз сміття 30 

 -  інші комунальні послуги 2 

  придбання основного капіталу 7 

  капітальний ремонт - 

  курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів 

  

1 

  стипендії іменні 2 

Загальні показники  
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

 Додаток 
 

Додаток 4 Додаток 5 



 

Розподілення асигнувань 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2016 році, тис. грн. 

станом на 01.01.2017 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Статті витрат 2016 р. 

Надходження з бюджету, загальний фонд (2201150) всього:(тис.грн.) 13709 

Витрати з бюджету, в тому числі: 13709 

1. Заробітна плата 5900 

2. Нарахування на заробітну плату 1292 

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 978 

4. Стипендія:(тис.грн.) 3616 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 1813 

- опалення 1422 

- водопостачання 27 

- електроенергія 364 

- вивезення сміття - 

6. Поточний ремонт - 

7. Придбання, послуги - 

8. Виплата сиротам 110 

Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них:(тис.грн.) 3263 

1. Плата за навчання 1402 

2. Спонсорська допомога  286 

3. Інші послуги (оплата за гуртожиток, за тимчасове проживання в кімнатах) 1045 

4. Залишок минулого року 530 

Витрати з спеціального фонду, в тому числі: 2593 

1. Заробітна плата 1290 

2. Нарахування на заробітну плату 320 

3.Предмети, матеріали та послуги 313 

4. Відрядження 2 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 658 

- опалення 329 

- водопостачання 202 

- електроенергія 95 

- вивезення сміття 30 

6. Інші комунальні послуги 2 

7. Придбання основного капіталу 7 

8. Капітальний ремонт  - 

9. Курси підвищення кваліфікації педагогічних  працівників і спеціалістів 1 

10. Стипендії іменні 2 

Додаток 5 



 

 

Розподілення асигнувань 

структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2016 році, тис. грн. 

станом на 01.01.2017 
 

 

 

Статті витрат 2016 р. 

Надходження з бюджету, загальний фонд (070501) всього:(тис.грн.) 4205 

Витрати з бюджету, в тому числі: 4205 

1. Заробітна плата 2149 

2. Нарахування на заробітну плату 479 

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 290 

4. Стипендія:(тис.грн.) 1261 

5. Комунальні послуги, в тому числі: - 

- опалення - 

- водопостачання - 

- електроенергія - 

- вивезення сміття - 

6. Поточний ремонт - 

7. Придбання, послуги - 

8. Виплата сиротам 26 

Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них:(тис.грн.) 57 

- від виробничої діяльності 36 

- спонсорська допомога 21 

Витрати спеціального фонду 31 

Предмети, матеріали  та послуги 31 

Додаток 6 



Додаток  7 

Список 

студентів – учасників конкурсів, олімпіад  

серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва 
 

- Студентка групи 57 Ю Конопацька Катерина Олегівна брала участь у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та посіла      

ІІ місце.  

- Студентка групи 45КД 1/9 Гайдак Ангеліна Василівна брала участь у 

конкурсі «Сходинки до Парнасу» із зарубіжної літератури та посіла            

IІІ місце. 

- Студентка групи 57 Ю Конопацька Катерина Олегівна була учасницею 

промов «Слово про Україну» в Юридичному інституті НАУ. 

- Студенти групи 60ю – Бабіч Роман. (виріб – Лелека); групи 39 БП –

Пригодюк Вадим (виріб – скорпіон); групи 95з – Лисенко Антон (виріб – 

Перо) брали участь у виставці технічної творчості в номінації «Художня 

творчість» посіли І місце.  

- Студент групи 96з – Тищака Сергій, виріб якого на виставці технічної 

творчості в номінації «Художня творчість» посів ІІ місце.  

- Студентка групи 8 ТХ/ПІТ Мороз Юлія брала участь у міському конкурсі 

технічної та художньої творчості у номінації «Ікони» отримала   І місце. 

- Студентка Пятецька Наталія, група 7ТХ, брала участь у міському конкурсі 

технічної та художньої творчості у номінації «Логотип навчального 

закладу» отримала І місце; у номінації «Дизайн ресторанного господарства» 

отримала І місце. 

- Студенти групи 19А Богдан Сільвейстр і Стецюк Вадим брали участь в 

міському конкурсі «Кращий слюсар» та посіли почесне ІV місце.  

 

 

 

 



Додаток  8 

Список публікацій педагогічних  

працівників коледжу у 2016 році 

 

1. Броннікова В. Б. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього педагога 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів / Теорія і методика 

професійної освіти. - Електронне наукове фахове видання. [редкол. В. 

Юрженко, Г. Єльнікова (гол. ред.) та ін.]. - Інститут професійно-технічної 

освіти НАПН України – Київ, 2016. - № 10 (2). – Режим доступу: 

http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf. 

2. Броннікова В. Б. Структура готовності майбутнього педагога професійної 

школи до організації самостійної роботи учнів / В. Б. Броннікова // Матеріали 

Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих у 

контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи», Мелітополь:   

7-8 жовтня 2016 р. (подано до друку) 

3. Броннікова В. Б. Критерії готовності майбутнього педагога професійної школи 

до організації самостійної роботи учнів / В. Б. Броннікова // Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук.пр.  - Вінниця,      

2016 р. (подано до друку) 

4. Гомеля Н.С. Комунікативні зв’язки у професійно-педагогічному середовищі / 

Ніна Гомеля // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких 

компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань 

пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: Г.І. Сотська]. – Вип. 7 (11). – К.: 

Талком, 2016. – С. 61-64.  

5. Гомеля Н.С. Формування комунікативної культури педагога у контексті 

особистісного підходу / Ніна Гомеля // Освітній україноцентризм Георгія 

Філіпчука: зб. наук. пр. / [редкол.: Н. Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н. 

Ничкало, О. Боровік]; НАПН України; Ін-т пед..освіти і освіти дорослих НАПН 

України. – К. : Богданова А.М., 2016– С. 399-405. 

6. Державний   стандарт   професійно - технічної освіти  ДСПТО  

8112.N.82.112016 Професія: Адміністратор. Код4222.Кваліфікація: Адміністра

тор, Кол. автор./ за наук. ред. О.І. Щербак, Л.М. Сергеєвої, Г. Г. Русанова. – 

Івано-Франківськ: Лілея-НВ. – 2016. – 52с. 

7. Дорошенко Ю.О. Особливості вищої архітектурної освіти Німеччини на 

прикладі Мюнхенського технічного університету// Міське середовище – ХХІ 

ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доп. ІІ Міжнародного наук.-практ. 

конгресу (м. Київ, 15–18 березня 2016 року). – К.: ЦП "Компринт", 2016. –       

С. 247–248.  

8. Дорошенко Ю.О. Осіпа Л.В., Закріплення базової та початок формування 

професійної інформатичної компетентності майбутніх архітекторів// Міське 

середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доп. ІІ 

Міжнародного наук.-практ. конгресу (м. Київ, 15–18 березня 2016 року). – К.: 

ЦП "Компринт", 2016. – С. 62–63.  

9. Зайцева О.О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес як складова професійної діяльності викладача коледжу // Олена 

Зайцева// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 

http://tmpe.eor.by/images/Vol._10/16_tmpo_10_bronnikova.pdf


підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.  - 

Вінниця, 2016 р. (подано до друку). 

10. Ковальчук Е.М. Формування професійних компетенцій у майбутніх бакалаврів 

педагогіки/ Ера Ковальчук// Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми // Зб. наук.пр.  - Вінниця,   2016 р. (подано до друку). 

11. Локшин В.С., М.Б.Євтух Формування креативної складової майбутніх 

педагогів  вищої школи у контексті людиноцентризму /Духовність 

особистості: методологія, теорія і практика:збірник наукових праць / Гол. 

редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 5 (74). –Сєверодонецьк: вид-во СНУ              

ім. В. Даля, 2016. – 292 с. «Іndex-Copernicus»(SCКОPУS).  

12. Локшин В.С. Модель формування соціально – професійної компетентності в 

учнів ПТНЗ у контексті професійної кар’єри у системі професійної освіти 

Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць /ред. кол. 

І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. – Вип. 1(12). –.  

C.189-198. 

13. Марков О.Д. Аналіз якості автосервісу на основі відгуків клієнтів. Управління 

проектами, Вісник НТУ, 2016. 

14. Марков О.Д. Оптимізація виробничої структури автосервісу. Вісник НТУ, 2016 

15. Щербак  О.І.  Саморозвиток  особистоті  педагога  професійної школи /Ольга 

Щербак// Еdukacja zawodowa i ustawiczna. Redakcja naukowa Nella Nyczkalo, 

Adam Solak. Copyright by Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawia, 2016, С.157-167.  

16. Щербак О.І. Освіта дорослих у контексті неперервності навчання. /Ольга 

Щербак// Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр./ [редкол. 

Л.Б. Лукянова (голова) та ін.]; Ін-т пед.. освіти й освіти дорослих НАПН 

України.  К.: Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – Вип 1(12) – С.52-60.   

17. Щербак О.І. Теоретичні та методичні засади сучасних підходів до практики 

оцінювання навчальних досягнень / Ольга Щербак// Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44/ редкол. – 

Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. С.72-77.  

18. Яровий І.М. Стратегічне планування, прогнозування і моделювання соціально-

економічного розвитку України Економіка та суспільство. – 2016. – №2. –

Електронне наукове фахове [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.economyandsociety.in/ua (електронне фаховове видання). 

 

 

 

 

 

 

 


