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З В І Т 

Щербак Ольги Іванівни, директора  

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка  

за 2017 рік 

 

Педагогічним колективом і адміністрацією коледжу в 2017 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, рішень колегій та 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.  

На виконання Закону України «Про вищу освіту» розроблено Статут 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка  

(нова редакція), погоджений Загальними зборами трудового колективу 

коледжу (Протокол №2 від 12.04.2017) та затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 31.08.2017р №1238, що 

зареєстрований в установленому порядку.  

На виконання Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 

28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» 

розроблено «Положення про стипендіальне забезпечення, виплати 

матеріальної допомоги та заохочень студентам, учням», погоджено на 

засідання студентського Парламенту коледжу (Протокол №26 від 

17.05.2017р.) та затверджено на засідання педагогічної ради (Протокол №12 

від 24.05.2017р.). У стипендіальну комісію коледжу введено 50% 

представників студентського самоврядування.  
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З метою створення рівних умов для доступу громадян до вищої освіти, 

забезпечення об'єктивності, відкритості та прозорості проведення вступної 

кампанії до коледжу у 2017 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 Положення «Про порядок оцінювання 

знань студентів при організації освітнього процесу в Київському професійно-

педагогічному коледжу імені Антона Макаренка» розглянуто та затверджено  

на педагогічній раді (протокол №2 від 01.11.2017, наказ по коледжу від 

02.11.2017 р.  №213-д). 

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. 



 3 

Освітній 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/Педагогіка» 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).  

З червня 2017 р. продовжено роботу з організації курсів підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу підприємств та організацій, 

педагогічних працівників навчальних закладів (відповідальна Гомеля Н.С.) 

відповідно до поданих заявок та договорів з Всеукраїнським центром 

професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж), ПП «Шериф-захист»             

(м. Київ), ТОВ «Артан Центр» (м. Київ), Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВЕНБЕСТ» (м. Київ), Державний вищий навчальний 

заклад «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (м. Київ) 

та ін. За цей період пройшли підвищення кваліфікації та отримали 

свідоцтва 31 особа.   

У 2017 навчальному році коледж пройшов акредитацію за напрямом 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» (освітній ступінь «бакалавр»). 

На підставі рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року 

(протокол № 125) навчальному закладу продовжено строк дії ліцензії та 

сертифікату за даним напрямом (спеціальністю) до 01 липня 2027 року.  

Також у 2017 навчальному році коледж пройшов ліцензування 

спеціальності 081 «Право» за освітнім ступенем «бакалавр» (наказ МОН 

України від 22.05.2017 р., № 100-л). 

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. 
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У поточному році оновлено та отримано безстрокові ліцензії на 

освітню діяльність щодо надання вищої освіти, повної загальної середньої 

освіти, професійно-технічної освіти.  

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до 

ліцензій за професіями, що відповідають Державному класифікатору 

професій. Коледж має ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників для 

підприємств громадського харчування, сфери обслуговування та галузей 

народного господарства з 9 професій, з яких 4 інтегровані. 

Згідно з планом роботи структурного підрозділу з підготовки 

робітничих кадрів підготовлені ліцензійні справи за професіями: «Оператор з 

комп’ютерної обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор 

телекомунікаційних послуг», «Адміністратор» затверджені рішенням 

Педагогічної ради коледжу (протокол 15.03.2017 р. № 9), узгоджені з 

відділом атестації та ліцензування Управління професійної освіти м. Києва та   

отримано дозвіл на здійснення професійно-первинної підготовки, 

професійно-технічної підготовки та підвищення кваліфікації  за даними 

професіями (засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 

України 23.06.2017 р.).  

Принцип демократизації і гуманізації освітнього процесу у коледжі 

забезпечується творчим підходом педагогічних працівників до організації 

освітнього процесу. Освітній та навчально-виховний процеси у коледжі 

спрямовані на кінцевий результат.  

За результатами здачі комплексних екзаменів та державної атестації 

успішність склала 100%, якість 87,1%, отримали диплом з відзнакою 29 осіб 

денної та 6 заочної форми навчання.  

Випуск  у 2017 р. склав 416 осіб, з них 288 осіб денної та 128 осіб 

заочної форм навчання, в т.ч. за освітніми ступенями та освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 
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Показники випуску, рівень успішності та якості підготовки у 2017 році 

представлені відповідно у додатках 2, 3. 

У коледжі приділяється постійна увага інтегративним процесам у 

системі вищої освіти, реалізації ідеї її безперервності і наступності.  

Ступенева система підготовки фахівців задовольняє можливості 

особистості в здобутті певного освітньо-кваліфікаційного рівня за бажаним 

напрямом підготовки 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 з навчальними закладами на рівні угод про співробітництво. 

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 2017/2018 

навчальному році продовжили навчання у Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка: 

 за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

- спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 47  

осіб за денною та 38 осіб за заочною формами навчання; 

- спеціальність 081 Право – 13 осіб за денною та 12 осіб за заочною 

формами навчання; 

 Денна  

форма навчання 

Заочна 

 форма навчання 

Бакалавр, в т.ч: 45 62 

  - за державним замовленням 32 2 

  - за контрактом 13 60 

Молодший спеціаліст, в т.ч: 165 66 

  - за державним замовленням 162 23 

  - за контрактом 3 43 

Кваліфікований робітник, в т.ч: 78 - 

  - за державним замовленням 78 - 
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- за спеціальністю 075 «Маркетинг» – 5 осіб за денною та 4 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)»  

– 85 осіб за денною та 44 осіб за заочною формами навчання. 

- за спеціальністю 075 «Маркетинг» – 5 осіб за денною та 2 особи за 

заочною формами навчання. 

Одним з головних питань діяльності навчального закладу є 

формування якісного контингенту студентів. У 2017 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 2017 рік, 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, власних 

Правил прийому до коледжу у 2017 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 2017 році проводилася через ЄДЕБО. 

Адміністратор та Користувач ЄДЕБО забезпечують стійку працездатність 

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. 
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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, моніторинг міграційних 

потоків молоді, за результатами прийому у 2017 році. 

Обсяги державного замовлення у 2017 році виконані коледжем в 

повному обсязі за всіма напрямами та спеціальностями.  

Зараховано всього 453 особи в.т.ч. : 

 

Розподіл зарахованих студентів у 2017 році за спеціальностями  надано 

у додатку 4. 

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.  

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 

 Денна  

форма навчання 

Заочна 

 форма навчання 

Ступінь «бакалавр», в т.ч:   

  - за державним замовленням 36 15 

  - за контрактом 29 39 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» в т.ч: 

  

  - за державним замовленням 168 41 

  - за контрактом 21 5 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» в т.ч: 

  

  - за державним замовленням 99 - 
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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.  

Розроблено Правила прийому до Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка у 2018 році за освітнім ступенем бакалавр 

розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.10.2017р № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 14.11.2017р. за №1397/31265; та Правила прийому до Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році 

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017р № 1377 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017р. за №1397/31264; 

Правила прийому для структурного підрозділу Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка з підготовки робітничих 

кадрів у 2018 р., які розглянуті на засіданні Педагогічної ради коледжу 

(протокол № 3 від 20.12.2017 р.) та затверджені директором коледжу             

20 грудня 2017 р.  

Затверджені Правила прийому до Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у 2018 році зареєстровано в 

ЕДЕБО та  розміщено на веб-сайті коледжу. 

З метою розвитку творчих здібностей та потенціалу студенти та учні 

коледжу залучаються до участі у олімпіадах з дисциплін, конкурсах творчих 
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робіт, спортивних змагань, конкурсу художньої самодіяльності «Зірковий 

олімп». 

З метою підвищення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, виконуючи Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.2015 "Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-

2020 роки", студенти та учні коледжу взяли участь у І-й Спартакіаді 

учнівської та студентської молоді Шевченківського району м. Києва. У 

Спартакіаді взяли участь 6 навчальних закладів Шевченківського району      

м. Києва з 9 видів програми змагань  в яких колективи коледжу посіли 

відповідні місця: шашки - 1 місце;  волейбол - 1 місце; футбол - 3 місце; 

настільний теніс - 1 місце; військово-патріотична квест-гра - 3 місце.  

З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній  процес у 

коледжі у 2017 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 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 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 протягом навчального року, з залученням студентів, 

проводяться тижні циклових комісій відповідно до затверджених планів: 
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 - психолого-педагогічних дисциплін та соціально-гуманітарних 

дисциплін (15 лютого – 17 березня 2017 р.), в рамках якого був проведений 

Всеукраїнський студентський форум «Допоки в собі не виховаєш українця» 

(15 лютого 2017 р. відповідальні: Щербак О.І., Гомеля Н.С., Данькевич В.Г.); 

круглий стіл «Громадсько-патріотичні ідеї Т. Г. Шевченка в 

соціокультурному та освітньому просторі України» (01 березня 2017 р.); 

щорічні науково-педагогічних читання, присвячені річниці від дня 

народження А. С. Макаренка (13 березня 2017 р.); 

- інформатики та комп'ютерної техніки (22- 24 лютого 2017 р.);  

- профільно-орієнтованих дисциплін (профілі «Зварювання», 

«Транспорт») (17-27 лютого 2017 р.);  

- юридичних дисциплін  (13-24 листопада  2017 р.);  

- іноземних мов (5-21 квітня 2017 р та 20-24 листопада 2017 р.);  

- філологічних дисциплін (9-15 листопада 2017 р) в рамках якого 

коледж долучився до акції «Всеукраїнський радіо диктант національної 

єдності» (14 грудня 2017 р.); проведено Студентську науково-практичну 

конференцію «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення». 

-економічних дисциплін (4-8 грудня 2017 р).  

Традиційно пройшли ІV Студентські юридичні читання «Актуальні 

питання розвитку України (Правові аспекти): Право інтелектуальної 

власності» (квітень 2017 р.); щорічний ярмарок Навчально-тренувальної 

фірми Модельного Навчального Центру коледжу (14 грудня 2017р.). 

Одним із основних напрямів діяльності коледжу є  організація науково-

методичної та науково-дослідної 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 
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користувачів у віддаленому доступі до інформації є передумовою постійного 

оновлення та вдосконалення  електронної бібліотеки коледжу. 

Одним з напрямів науково-педагогічної та науково-методичної 

діяльності педагогів коледжу є підготовка посібників, науково-методичних 

розробок, наукових публікацій, висвітлення результатів науково-практичних 

досліджень.  

Продовжується спільна творча науково-дослідна робота на рівні угод 

про співробітництво з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України щодо впровадження в освітній процес результатів наукових 

досліджень за темою «Теорія і практика особистісного професійного 

розвитку дорослого населення»; проведення майстер-класів для викладачів і 

студентів коледжу на базі Центру педагогічної майстерності імені академіка 

Івана Зязюна; організація і проведення спільних науково-практичних 

конференцій, в тому числі проведенні на базі коледжу XV Міжнародних 

педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької 

«Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (6-7.12.2017, м. Київ) у 

яких взяли участь педагогічні працівники та студенти коледжу. 

Педагогічні працівники коледжу брали активну участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях 

семінарах, читаннях (Додаток 6 ). 

Список публікацій педагогічних працівників коледжу у 2017 році 

наведено у додатку 7. 

Продовжується співпраця коледжу та Акціонерного товариства «Uzin 

Utz AG» (Федеративна Республіка Німеччина) У 2017 році з АТ UZIN UTZ 

AG обговорено план спільної діяльності відповідно до договору про 

співпрацю з метою подальшого розвитку Центру кваліфікації «Укладальник 

підлогових покриттів» на базі коледжу, щодо надання, як інвестиції, 

європейських матеріалів для навчально-виробничого процесу, проведення 

семінарів на базі Центру, участь у міжнародних конкурсах фахової 

майстерності тощо.  
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У 2017 році представники коледжу (майстер виробничого навчання та 

учень) у рамках підготовки до «ХІІ Європейської першості по укладанню 

паркету», взяли участь у Міжнародному семінарі-тренінгу, який відбувся на 

базі «Мінського державного професійного ліцею №12 будівництва» 

(Республіка Білорусь), а також майстер в/н взяв участь у будівельній виставці 

BUDMA-2017 М. м. Познань (Республіка Польща). Майстер в/н Коваленко 

взяв участь у роботі міжнародної виставки будівельних матеріалів 

МюнхенБау-2017 (м. Мюнхен, ФРН) та міжнародному семінарі за темою 

«Нові матеріали для облаштування підлог та укладання підлогових 

покриттів» (м. Ульм, ФРН).  

Коледж вступив у 2017 р.  до Громадської спілки «Українська асоціація 

сприяння професійному навчанню укладальників підлогових покриттів, 

паркету та технологій облаштування підлог» та як, асоційований член, до 

«Европейської спілки підтримки професійного навчання укладання паркету, 

підлогових покриттів та технологій  EUFA P+F» (ФРН). 

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,  

стипендіальної та приймальної комісій коледжу.  

Загальні показники розвитку коледжу у 2017 році представлені у 

додатку 8.  

Кошти загального фонду (бюджетне фінансування) та спеціального 

фонду витрачено у 2017 році відповідно до кошторисів за призначенням. 

(Додаток 9) 

Структурний підрозділ коледжу з підготовки робітничих кадрів 

фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. (Додаток 10) 

Кошти загального фонду по бюджетним програмам 2201150 та 1011100 

використано повністю, в т.ч. на заробітну плату співробітників, комунальні 
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послуги, стипендії студентам та учням, харчування та обмундирування дітям-

сиротам. Надходження з бюджету у 2017 році склали 21 млн.330 тис.  з них – 

витрати з бюджету на заробітну плату з нарахуванням склали 67%, стипендія 

– 16,3%, комунальні послуги – 8,2%, поточний ремонт 1 – %, харчування і 

виплати сиротам – 7,5%, Всього навчається в коледжі дітей сиріт 45 чол., з 

них за ОКР «молодший спеціаліст» – 42 чол. в т.ч. під опікою – 5 чол., на 

повному державному утриманні – 37 чол.; за ОКР «кваліфікований робітник» 

– 3 чол., в т.ч під опікою – 1 чол., на повному державному утриманні – 2 чол. 

Надходження до спеціального фонду у 2017 році склали 3 млн. 

195 тис.грн., в т.ч. від оплати за навчання 1млн. 211 тис.грн., від оплати за 

гуртожиток та навчальний готель 1млн. 445 тис. грн., від виробничої 

діяльності структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів                   

147 тис. грн., благодійна допомога 392 тис.грн.. Витрати спеціального фонду 

склали: на заробітну плату з нарахуванням - 56,3%, комунальні послуги – 

16,9%, поповнення основного капіталу за рахунок інвестицій – 0,9%, на 

предмети, матеріали та послуги – 25,9%. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності 

навчального закладу за кошти спеціального фонду (структурного підрозділу 

підготовки робітничих кадрів) коледжем на загальну суму 139,6 тис. грн. 

придбано: принтер - 8380 грн.; канцтовари – 3136 грн., бланкову 

документацію – 3728 тис., журнали, залікові книжки – 13575 грн., посуд для 

кухарів – 16816 грн., господарчі товари – 19840грн.; комп’ютери та 

багатофункціональний пристрій – 39000 грн., картриджи – 1405 грн., відео 

розгалужувач – 1452 грн. та інше.    

За рахунок коштів спеціального фонду коледжу придбано: книги для 

поповнення бібліотечного фонду на суму 26 тис. 24 грн., господарчі товари - 

50 тис. 868 грн., електротовари – 3 тис.717 грн., спортивна форма – 5 тис.100 

грн., постільна білизна в гуртожиток – 58 тис.20 грн., матраци – 168 тис. 482 

грн., електробойлери – 15 тис.101 грн., канцелярські товари, папір, газети, 

бланки – 15 тис.418 грн., камери відео нагляду – 2 тис.890 грн., комп’ютери – 

7 тис.528 грн., спец.одяг для допоміжного персоналу – 7 тис.331 грн. та інше.  
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Виконано ремонтні роботи покрівлі навчального корпусу та 

гуртожитку на суму 195  тис. грн..  

Власними силами в навчальному корпусі коледжу: пофарбовано 

коридори приміщення 1, 2, 4 поверхів; проведено секційну обрізку дерев на 

прилеглій території до навчального корпусу; пофарбовано вхідні двері та 

віконні конструкції 14 навчальних та 4 технічних приміщень; проведено 

виконання (за сприяння спонсора) одного з етапів плану по 

енергозбереженню: заміна освітлення в спортивній залі на енергозберігаючі 

лампи. За рахунок інвестицій проведено часткову технічну рекультивацію 

прилеглої території навчального корпусу; виконано косметичний ремонт 

приміщень їдальні та спортивної зали; встановлено  12 металопластикових 

вікон в навчальних аудиторіях (309, 310, 202, 202 А).  

Створено навчально-тренувальний центр «Туристична фірма Travel 

Together» для  професії «Агент з організації туризму» власними силами за 

рахунок проектної діяльності (майстер в/н Казимир Я.В.).  

Власними силами в гуртожитку коледжу: проведено поточні ремонти з 1 

по 8 поверхи з виконанням штукатуренню та послідуючим фарбуванням стін 

холів та сходових маршів. Виконано один з етапів плану по 

енергозбереженню у всіх приміщеннях гуртожитку житлових та технічних 

кімнатах встановлено енергозберігаючі ЛЕД лампи. Проведено поточний 

ремонт вхідної групи до гуртожитку. Власними силами спільно з органами 

самоврядування замінено в приміщенні гуртожитку 25 світильників, 31 

розетку, 12 патронів у світильниках житлових кімнат. Замінено 36 

змішувачів в кухонних та сантехнічних приміщеннях гуртожитку з 

встановленням додаткового сантехнічного обладнання.  

Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються. 

Відповідно до вимог “Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України” та перспективного плану- графіка проведена атестація 

педагогічних працівників коледжу у 2017 році пройшли атестацію 

16 педагогічних працівників, з них 10 чоловік - чергову атестацію, 6 чоловік 
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– позачергову. Одному педпрацівнику перенесено атестацію на 2018 р. у 

зв’язку із хворобою (Єгоров В.В.).  Умовно атестованих викладачів немає.  

Підготовка та перепідготовка педагогічних працівників і спеціалістів 

коледжу проводиться згідно з перспективним планом-графіком 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, 

Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 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 15 педагогічних працівників з отриманням свідоцтв та дипломів 

державного зразка та сертифікатів, із них 3 викладачі пройшли курси 

підвищення кваліфікації за кордоном у  Варненському Вільному 

Університеті «Чернорізец Храбр» (Болгарія)  (Муляр Г.В., Хоцяновська Н.Ф., 

Часова Т.О.). 

У 2017 р. два педпрацівники одержали дипломи: магістра Зайцева О.О. 

(друга вища освіта), бакалавра (Шатохіна І.О.). Продовжують навчання у 

вишах 5 педпрацівників (Коваленко О.І., Третяк К.В., Шевчук В.Л.,  

Шатохіна І.О., Чернова Л.Ю.), троє з яких здобувають другу вищу освіту 

(Коваленко О.І., Шевчук В.Л., Чернова Л.Ю). 

Троє педпрацівників додатково здобули робітничі професії:        

Адміністратора (Беседіна М.О., Казимир Я.В. та Пальчевська Т.Г.), Агент з 

організації туризму (Казимир Я.В.)  

Викладачі коледжу є пошукачами та аспірантами Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, аспірантами вищих 

навчальних закладів для здобуття наукового ступеня кандидата наук. 
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Всього в коледжі працює 28 науково-педагогічних працівників, з них: 

5 докторів наук та 23 кандидатів наук, в т.ч. штатних – 2 доктора 

педагогічних наук та 13 кандидатів  наук.  

Особисто проходила курси підвищення кваліфікації з березня до 

жовтня місяця 2017 р включно в ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 

НАПН України (свідоцтво  СП 35830447/2223-17 від 13.10.2017, а також 

підвищувала кваліфікацію шляхом участі у науково-практичних 

конференціях, семінарах, нарадах у т.ч.:  

 у ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), 

присвяченої 25-річчю НАПН України «Науково-методичне забезпечення 

професійної освіти і навчання» (м. Київ); (13 квітня 2017 р.); 

 у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

сучасної освіти: теорія, практика, інновація» (23-24 лютого 2017); 

 у I Міжнародній науково-практичної конференції «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього», (30-31. березня 

2017 р. НПУ імені М.П. Драгоманова м. Київ); 

 у міжнародній конференції «Професійна освіта та підготовка 

робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному 

розвитку України (ЄФО)  (3-4.04 2017 р. м. Київ);  

 у Всеукраїнської науково-практично конференції «Актуальні 

проблеми використання економічного потенціалу в сучасних умовах 

глобалізації суспільства і  проведення децентралізації та їх вплив на 

формування стійких соціальних –економічних систем: держава, регіон, 

підприємство, навчальний заклад» (16-18 травня 2017 р. м. Вінниця); 

 у круглому столі щодо питань законодавчого забезпечення освіти 

дорослих в Україні за участю громадської спілки «Українська асоціація 

освіти дорослих» (13 вересня 2017, м. Київ); 

 у VII польсько-українського / українсько-польського форумі «Освіта 

для майбутнього», в Республіці Польща (м. Варшава, м. Бидгоща,                 

18-21 вересня  2017 року); 
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 у Міжнародній науково-практичній конференції «Управління якістю 

вищої освіти: проблеми та перспективи» (29.09.2017, м. Київ); 

 у Форумі «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства» (у 

межах Року освіти дорослих у Європі) (2-3.11 2017 Київ); 

 у ІХ міжнародній науково-практичній конференції  «Професійне 

становлення особистості: проблеми  і перспективи» (м. Хмельницький, 9-10 

листопада. 2017 р.); 

 у Методологічному семінарі на тему “Нові тенденції і явища у 

дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, 

культурологічний, інформаційний виміри” (16 листопада 2017, м. Київ, 

НАПН України); 

 у XV Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях  

пам’яті професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво 

педагогічної дії». (6-7 грудня  2017, м. Київ). 

Опубліковано у 2017 році наукові праці:  

 - Статті у наукових фахових та міжнародних виданнях: 

1. Щербак О.І. Компетентнісний підхід до побудови освітніх 

програм підготовки педагогів /Ольга Щербак// Освіта для майбутнього у 

світлі викликів ХХІ століття. Сopyright by Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz  С. 397-407 

2. Щербак О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

системі неперервної освіти /Ольга Щербак// Післядипломна освіта в Україні 

№1, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,2017. С.18-22 

3. Olga Shcherbak, Christiane Eberhardt, Transform revisited: Was von 

bilateralen Bildungskooperationen übrig bleibt und warum. Das Modellvorhaben 

„Kaufmännische Berufsausbildung“ in Kiew/Ukraine (1995–1998) ВІВВ, 2017 

С.93-108  

- Матеріали науково-практичних конференцій:  

4. Щербак О.І. Науково-педагогічні засади формування професійної  

компетентності педагога професійного навчання /Ольга Щербак// Науково-

методичне забезпечення професійної освіти й навчання: збірник матеріалів 
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ХІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-

річчю НАПН України  / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

/ за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2017., С 32-35 

5. Щербак О.І. Науково-педагогічні засади розвитку особистісно 

орієнтованої освіти /Ольга Щербак// Розвиток сучасної освіти: теорія, 

практика, інновації: зб. матеріалів між нар. наук.-практ., Київ, 23-24 лютого 

2017 р. – К.:міленіум, 2017. С.6-8 

6. Щербак О.І. Соціальне партнерство у професійній освіті 

дорослих /Ольга Щербак// Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід, 

виклики, стратегії: збірник матеріалів до Міжнародних днів освіти дорослих 

у Запорізькій області [колектив авторів]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. 

Хмельницького, 2017. С. 30-33 

7. Щербак О.І. Професійне становлення педагога професійного 

навчання в умовах ринкової економіки /Ольга Щербак// Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп ІХ між нар.наук.-

практ. конференції (м.Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.)/ ред..кол.:Н.Г. 

Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін]. – Хмельницький : ХНУ, 2017.-

С.111-113 

У 2017 році являлась: членом комісії з професійної педагогіки, 

психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки України, членом робочих груп 

Міністерства освіти і науки України: з розроблення проекту Концепції 

розвитку педагогічної освіти; з розробки проекту Концепції підготовки 

фахівців у вищій освіті за дуальною системою та розроблення проектів 

нормативно-правових актів щодо забезпечення її функціонування;, членом 

Вчених рад Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

Національного педагогічного університету М.П. Драгоманова, членом 

редколегій науково-методичного журналу «Професійно-технічна освіта», 

збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія досвід перспективи», 

науково-методичного вісника «Професійна освіта». 
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Керівник громадської організації «Український аналітичний центр 

професійної освіти “Національна обсерваторія”», Голова Ради учасників 

Асоціації навчально-тренувальних фірм  України  “Централь», член Президії 

Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих».  

Умови колективного договору, положення Статуту коледжу 

виконуються.  

Програма соціального розвитку коледжу виконується.  

Ветеранами  коледжу є 30 співробітників – ті, хто працює у коледжі 

більше 20 років, що становить 19,7% загальної кількості співробітників.            

У 2017 році присвоєно почесне звання «Ветеран коледжу» - 7 

співробітникам, з виплатою грошової винагороди за рахунок коштів 

спеціального фонду (відповідно до п.7.1.5 розділу VІІ «Соціально-трудові 

пільги, гарантії, компенсації» Колективного договору та п.5 Положення, 

наказ по коледжу від 08.12.2017 №243-д).  

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.  

 

 





Додаток 1 

Перелік спеціальностей  

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
 

Галузь знань Шифр Спеціальність Термін 

навчання 

Освітній ступінь «бакалавр» 

01 «Освіта/ 

      Педагогіка» 

015.09 Професійна освіта. Зварювання 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 
 

 

4 роки 
 

2 роки 

015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 
 

 

 

4 роки 
 

2 роки 

015.20 Професійна освіта. Транспорт 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 
 

 

4 роки 
 

2 роки 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

075 
Маркетинг 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 
 

 

4 роки 
 

2 роки 

08 «Право» 

 

081 
Право 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

 

4 роки 

 

2 роки 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 
 

01 «Освіта/ 

      Педагогіка» 

015.01 Професійна освіта. Будівництво 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 
 

 

3 роки 
 

2 роки 

015.09 Професійна освіта. Зварювання 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 
 

 

3 роки 
 

2 роки 

015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 
 

 

 

3 роки 
 

2 роки 

015.20 Професійна освіта. Транспорт 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 
 

 

3 роки 

 

2 роки 

015.21 Професійна освіта. Харчові 

технології 
на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 

 

 

3 роки 
 

2 роки 



07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

 

075  

Маркетинг 
на основі базової загальної середньої 

освіти 
 

на основі повної загальної середньої освіти 
 

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник»  
 

 

3 роки 

 

2 роки 
 

2 роки 

08 «Право» 

 

 

081  

Право 
на основі базової загальної середньої 

освіти 
 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

4 роки 
 

3 роки 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» 

Кваліфікований 

робітник 

 

5122,  

5123 
Кухар 

Офіціант 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

 

3 роки 

4221,  

4222 
Агент з організації туризму 

Адміністратор 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

3 роки 
 

1 рік 

4229 

 
Оператор телекомунікаційних 

послуг 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

 

3 роки 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

3 роки 
 

1 рік 

7139 Укладальник підлогових 

покриттів 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
 

1 рік 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ДАНІ ПРО ВИПУСК 2017 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) 

45 3 36 2 

Професійна освіта (за профілем 

підготовки) 

(молодший спеціаліст)  

105 1 59 1 

Кваліфікований робітник 78 13 - - 

Економіка та підприємництво 
(бакалавр) 

- - 26 3 

Економіка та підприємництво 
(молодший спеціаліст) 

23 3 - - 

Правознавство 37 9 7 - 

Всього: 288 29 128 6 

 



Додаток 3 

 

 

Рівень успішності та якості  державної атестації 

(загальні показники по денній та заочній формі навчання) 

 

Рік 

Напрям, 

Спеціальність 

2017 

 

В
и

п
у
с
к

н
и

к
і

в
  

о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
і

%
 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

0101 Педагогічна освіта 

6.010104 Професійна освіта (за 

профілем) 

81 100 72,5 

0101 Педагогічна освіта 

5.01010401 Професійна освіта (за 

профілем підготовки) 

164 100 81,1 

Кваліфікований робітник 78 100 97,3 

0305 Економіка і підприємництво 

6.030507 Маркетинг 
23 100 86,9 

0501 Економіка і підприємництво 
5.03050702 Комерційна діяльність 

26 100 96,1 

0304 Право 

5.03040101 Правознавство 
44 100 88,75 

Узагальнені дані 416 100 87,1 



Додаток 4 
 

Розподіл зарахованих у 2017 році студентів за спеціальностями   
 

 Денна Заочна 

Ступінь  «бакалавр»   

Професійна освіта (Зварювання) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

10 

8 

 

5 

2 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

16 

0 

 

5 

15 

Професійна освіта (Транспорт) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

10 

3 

 

5 

6 

Маркетинг 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

0 

5 

 

0 

4 

Право 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

0 

13 

 

0 

12 

Разом: 65 54 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»   

Професійна освіта (Будівництво) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

12 

0 

 

7 

2 

Професійна освіта (Зварювання) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

19 

0 

 

12 

0 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

21 

0 

 

9 

0 

Професійна освіта (Транспорт) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

6 

0 

 

9 

1 

Професійна освіта (Харчові технології) 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

27 

0 

 

4 

0 

Маркетинг 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

40 

1 

 

0 

1 

Право 

- за державним замовленням 

- за контрактом 

 

43 

20 

 

0 

1 

Разом: 189 46 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»   

- за державним замовленням 99  

Зараховано всього: 453 
 



Додаток  5 

Участь студентів та учнів коледжу  у  

олімпіадах з предметів,  конкурсах та спортивних змаганнях  
 

- Учениця групи 16 АТ 1/9 Тарнавська Оксана брала участь в ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва та посіла  2 місце; 

- Учні групи16АТ 2\9 Тарнавська Оксана і Рудківська Наталія брали участь в 

міській олімпіаді з "Фізики" та посіла 8 місце; 

- Студенти групи 46М1-9 Стрижак Інна і гр. 62Ю1-9 Сидєльнікова Ірина були 

учасниками друга олімпіада з "Фізики" та посіли 4 місце;  

- Студентки групи 46М1-9 Некіпелова Анастасія  і групи 62Ю1-9 Сідельнікова 

Ірина брали участь у міській олімпіаді з математики та  посіли 4 місце; 

- Студенти груп 59Ю3, 602/9, 19 Піт брали участь у  міському конкурсі «Земля 

- наш спільний дім» та посіли 1 місце та отримали грамоту; 

- Студенти брали участь у Міській олімпіаді з інформатики та комп'ютерної 

техніки серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, 

номінація MSOffice: 

1. Студент гр.19 ПІТ, Петюх Ігор - 3-місце. 

2. Студентка гр.19 ПІТ, Коцан Вероніка -  4-місце 

- Студенти груп 59Ю3, 60Ю2/9, 19 Піт взяли участь у міському конкурсі 

творчих робіт серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва та посіли І-ше 

місце; 

- У Спартакіадах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва з різних видів спорту 

команди коледжу посіли наступні місця: настільний теніс (чоловіки) - 3 

місце; шахи (чоловіки) - 7 місце у загальному заліку; баскетбол (чоловіки) - 

10 місце; волейбол (чоловіки) - 5 місце; волейбол (жінки) - 2 місце; футбол 

(чоловіки) - 7 місце; загально-фізичне багатоборство  - 9 місце;  

- Учні структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів  взяли участь  у 

ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін та посіли 4 

місце з англійської мови, 5 місце з хімії та української мови, 6 місце з 

географії.  



- Учениця гр.. 17  АТ Коваль Вероніка у міській олімпіаді з англійської мови  

та посіла  третє місце; у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіади з історії посіла 2 

місце; 

- Команда коледжу посіла І місце у Київському турнірі з правознавства серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва приуроченого до 

всеукраїнського тижня права та отримано Почесну грамоту. 

 

 



Додаток 6  

 

Участь педагогічних працівників коледжу у Всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях 

 

- І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього»  (30-31 березня  

2017 р. НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ), (Данькевич В.Г., Локшин В.С., 

Броннікова В.Б, Сергієнко О.М.) 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток 

та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної 

освіти в контексті трансформації освіти України» (жовтень 2017 р.               

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України,  м. Київ), (Никитюк 

В. Л., Зайцева О.О., Ковальчук Е.М.) 

- ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне 

забезпечення професійно-технічної освіти», присвяченій 25-річчю НАПН 

України (13 квітня 2017 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН 

України, м. Київ);  (12 педагогічних працівників) 

- Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки 

«Молодіжний науковий юридичний форум» (18 травня 2017 р, Національний 

авіаційний університет), (Часова Т. О. ) 

- ІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: 

виклики сучасності» (вересень  2017 р., Болгарія) (Муляр Г. В., Часова Т. О., 

Хоцяновська Н. Ф) 

- ХІV Міжнародні педагогічні-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницького «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії»            

(6-7 грудня  2017, м. Київ), (46 педагогічних працівників) 

- Міжнародна науково-практична конференція «Становлення молодого 

фахівця: сучасні тенденції» (м. Краматорськ, 30.10.2017 р.) (7 педагогічних 

працівників) 



- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика 

використання інформаційних технологій в навчальному процесі» (НПУ             

ім. М.П. Драгоманова, 30-31.05.2017 м. Київ), (Локшин В.С., Сергієнко О.М.) 

- Міжнародний Форум «Громадянська освіта в Україні (м. Київ, травень 

2017), (Хоцяновська Н.Ф., Зайцева О.О., Броннікова В.Б.,  Щербак О.І.) 

- Науково-практична конференція «Україна торує шлях до ЄС: як 

досягти конкурентоспроможності підприємств і економіки» (жовтень  2017 р.) 

(Яровий І.М.) 

- Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» 

(травень 2017, Асоціації УНЦ НТФ «Централь» м. Львів) (Пальчевська Т.Г. ) 

- Форум «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства»         

(у межах Року освіти дорослих у Європі) (2-3.11 2017 Київ) (Зайцева О.О., 

Данькевич В.Г., Яковенко Л.В.) 

- ІХ міжнародна науково-практична конференції «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи» (м. Хмельницький, 9-10 

листопада. 2017 р.) (Локшин В.С.) 

- Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу»  

(березень 2017 р.)( Шуст Г.П.) та інші.  

 

 

 



Додаток  7 

Список публікацій педагогічних  

працівників коледжу у 2017 році 
 

- Методичні розробки 

1. Бельченко В.П. Інтерактивні технології навчання та методика їх 

впровадження в навчальний процес: Методична розробка / В.П.Бельченко. – К: 

КППК, 2017.- 44с. 

2. Броннікова В.Б. Організація самостійної роботи учнів професійно-

технічних навчальних закладів: метод. рек. / за наук. ред. О.І. Щербак; 

В.Б.Броннікова. – Київ: Київ. проф.-пед. коледж ім. Антона Макаренка, 2017. –      

54 с. 

3. Гомеля Н.С. Естетичні чинники розвитку комунікативного досвіду 

викладачів філологічних дисциплін вищих педагогічних закладів: Методична 

розробка / Н.С.Гомеля. – К: КППК, 2017.- 72с. 

4. Кононенко Ю.М. Особливості роботи з текстом на заняттях з англійської 

мови при вивченні теми «Європейський союз»: Методична розробка / 

Ю.М.Кононенко. – К: КППК, 2017.- 28с. 

5. Марєнко Т.М. Мотивація до власної діяльності: Методична розробка /        

Т.М. Марєнко. – К: КППК, 2017.- 28с. 

6. Ханова О.В. Професійно-педагогічний саморозвиток педагога професійного 

навчання: Методична розробка /О.В.Ханова. – К: КППК, 2017.- 22с. 

7. Чернова Л.Ю., Шуст Г.П. Упровадження бінарних уроків у навчальний 

процес: Методична розробка / Л.Ю.Чернова, Г.П.Шуст. – К: КППК, 2017.- 117с. 

8. Штапір О.М. Кейс-метод як форма інтерактивного навчання майбутніх 

фахівців робітничих професій: Методична розробка / О.М.Штапір. – К: КППК, 

2017.- 28с.  

9. Яковенко Л.В.. Аксеологічний підхід до адаптації студентів нового набору: 

Методична розробка / Л.В.Яковенко. – К: КППК, 2017.- 16 с. 
 

- Статті у  наукових фахових та міжнародних виданнях 
 

10. Броннікова В.Б. Визначення педагогічних умов формування готовності 

майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів = 

International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in 

the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, 

May 5–6, 2017. Sandomierz. 208 pages. - С. 80-83. 

11. Гавриленко Т.В. Corporate social business’s responsibility as the instrument of 

managing of the enterprise// Науковий вісник Полісся.-2017.-№1 (9), ч. 2, С.128-133 

(фахове видання). 

12. Гомеля Н.С., Данькевич В.Г. Педагогічні погляди А.С.Макаренка на 

домінанти колективного та особистісного у вихованні. – Х International scientific 

conference «Scientific thought transformation». ( Sep.22.2017, Morrisvill, USA) 2017 p. 

С.108-112. 

 

 

 

 
 



- Матеріали науково-практичних конференцій 

13. Броннікова В.Б. Впровадження спецкурсу «Організація самостійної 

роботи» як одна з педагогічних умов формування готовності майбутніх педагогів 

професійної школи до організації самостійної роботи учнів» / В.Б.Броннікова // 

Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К. : Міленіум, 2017. – 336 с. – С. 246-247. 

14. Броннікова В.Б. Особливості методики організації самостійної роботи 

учнів ПТНЗ / В.Б. Броннікова // Теоретико-методичні основи підготовки 

конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів 

наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг.ред. Л.М. Сергєєвої. – 

Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. – 469 с. – С. 197-202. 

15. Брудько О.Л. Проектні технології у професійній підготовці майбутніх 

фахівців.-Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції «Становлення 

молодого фахівця: сучасні тенденції»/ Краматорськ, 30 жовтня 2017 року/- 

Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., - С.11-13 

16. Брудько О.Л. Проектні технології у професійній підготовці майбутніх  

фахівців. - Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник 

матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 

25-річчю НАПН України (м.Київ, 29 березня-13 квітня 2017 р.)/Інститут професійно-

технічної освіти НАПН України/за заг. ред. В.О.Радкевич. – Київ.: ІПТО НАПН 

України, 2017.- С.121-123 

17. Власенко К.Є. Організація екологічної освіти і екологічного виховання у 

навчальних закладах. - Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції 

«Становлення молодого фахівця: сучасні тенденції»/ Краматорськ, 30 жовтня 2017 
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№ 

п/п 

 

Показники станом на 01.01.2017 р. 

 
тис.грн. 

1 Кількість ліцензованих напрямів підготовки, спеціальностей, професій 25 

2 Контингент студентів, учнів на всіх курсах навчання, всього 969 

 В т.ч. денна форма навчання 814 

 •   за державним замовленням 748 

 •   відрахованих 72 

 •   поновлених 2 

3 Кількість підрозділів  (структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів) 1 

4 Кількість відділень 3 

5 Кількість циклових комісій 11 

6 Кількість співробітників (всього) 176 

 •   В т.ч. педагогічних 97 

 •   Із науковим ступенем 28 

 •   Вищої категорії 64 

 •   Першої категорії 9 

7 Кількість будівель 2 

 •   їх загальна площа, кв. м 17871 

 •   в т.ч. орендована - 

 •   на одного студента приведеного контингенту 24,8 

 •   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) 98297 

 •   в тому числі україномовна 65922 

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.) 21330,0 

 Надходження позабюджетних коштів (тис. грн.), всього: 3680,4 
 в т.ч. за рахунок  

  оплати за навчання 1211,0 

  оплати за гуртожиток 1445,5 

  виробничої діяльності 146,9 

  спонсорської допомоги 391,6 

  залишок минулого року 485,4 

13 Витрати позабюджетних коштів (тис. грн.), всього : 3423,6 

 В т.ч. на  

  заробітну плату 1551,6 

  нарахування 355,5 

  предмети, матер. 605,3 

  відрядження 2,5 

  комунальні послуги, в тому числі: 578,3 

 - опалення 201,5 

 - водопостачання 149,3 

 - електроенергія 196,5 

 - вивіз сміття 31,0 

  інші послуги 281,2 

  придбання основного капіталу 28,5 

  капітальний ремонт - 

  курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів 

  

- 

  стипендії іменні - 

Загальні показники  
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
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Розподілення асигнувань 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2017 році 

станом на 01.01.2018 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Статті витрат тис. грн 

Надходження з бюджету, загальний фонд (2201150) всього:(тис.грн.) 16533,4 

Витрати з бюджету, в тому числі: 16533,4 

1. Заробітна плата 8877,4 

2. Нарахування на заробітну плату 1942,5 

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 1208,4 

4. Стипендія:(тис.грн.) 2301,0 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 1759,7 

- опалення 1293,9 

- водопостачання 13,2 

- електроенергія 452,6 

- вивезення сміття - 

6. Поточний ремонт 195,0 

7. Придбання, послуги - 

8. Виплата сиротам 294,4 

Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них:(тис.грн.) 3506,8 

1. Плата за навчання 1211,0 

2. Спонсорська допомога  389,7 

3. Інші послуги (оплата за гуртожиток, за тимчасове проживання в кімнатах) 1445,5 

4. Залишок минулого року 460,6 

Витрати з спеціального фонду, в тому числі: 3284,0 

1. Заробітна плата 1551,6 

2. Нарахування на заробітну плату 355,5 

3.Предмети, матеріали та послуги 486,4 

4. Відрядження 2,5 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 578,3 

- опалення 201,5 

- водопостачання 149,3 

- електроенергія 196,5 

- вивезення сміття 31,0 

6. Інші послуги 281,2 

7. Придбання основного капіталу 28,5 

8. Капітальний ремонт  - 

9. Курси підвищення кваліфікації педагогічних  працівників і спеціалістів  

10. Стипендії іменні - 

Додаток 9 



 

 

Розподілення асигнувань 

структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2017 році 

станом на 01.01.2018 
 

 

 

Статті витрат тис. грн. 
 Надходження з бюджету, загальний фонд (1011100) всього: (тис.грн.) 4796,6 

Витрати з бюджету, в тому числі: 4796,6 

1. Заробітна плата 2844,5 

2. Нарахування на заробітну плату 636,3 

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 138,9 

4. Стипендія: (тис.грн.) 1174,5 

5. Комунальні послуги, в тому числі: - 

- опалення - 

- водопостачання - 

- електроенергія - 

- вивезення сміття - 

6. Поточний ремонт - 

7. Придбання, послуги - 

8. Виплата сиротам 2,4 

Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них: (тис.грн.) 173,6 

- від виробничої діяльності 146,9 

- спонсорська допомога 1,9 

Залишок минулого року 24,8 

Витрати спеціального фонду, в т.ч 139,6 

предмети, матеріали  та послуги 139,6 

Додаток 10 


