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1. Загальна характеристика діяльності закладу вищої освіти
Педагогічним колективом і адміністрацією коледжу в 2018 році
проведено належну роботу відповідно до Статуту коледжу (затверджений
наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2017р №1238,
зареєстрований в установленому порядку) з дотриманням вимог Конституції
України, Законів України «Про освіту» (2017 р), «Про вищу освіту» (2014 р.),
«Про професійно-технічну освіту» зі змінами та доповненнями, рішень
колегій та наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної
адміністрації), яка спрямована 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.
Проведено роботу по переходу з державного фінансування на
фінансування з місцевого бюджету м.Києва. Відповідно до Закону України
«Про державний бюджет України на 2018 рік» (додаток 10). Підготовлено
проект бюджету коледжу на 2018 рік та затверджено в установленому
порядку кошториси на 2018 рік, відкриті нові рахунки в ГУДКС у
Подільському районі м. Києва.
З метою створення рівних умов для доступу громадян до вищої освіти,
забезпечення об'єктивності, відкритості та прозорості проведення вступної
кампанії до коледжу у 2018 році реалізовано програми щодо вступу до
коледжу на основі повної загальної середньої освіти за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів; забезпечення
навчання за скороченим терміном за освітнім ступенем «бакалавр» на основі
молодшого спеціаліста і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» на основі кваліфікованого робітника за результатами фахових
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випробувань; на основі базової загальної середньої освіти за результатами
вступних іспитів у коледжі.
На виконання Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від
28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»
відповідно до «Положення про стипендіальне забезпечення, виплати
матеріальної допомоги та заохочень студентам, учням», затвердженим на
засідання педагогічної ради (Протокол №12 від 24.05.2017р.) у стипендіальну
комісію коледжу введено 50% представників студентського самоврядування.
На засіданнях стипендіальної комісії

за результатами семестрового

контролю затверджено рейтинг успішності студентів та учнів коледжу, ліміт
стипендіатів за І та ІІ семестр 2017/2018 н.р. та призначення академічної
стипендії

студентам

за

спеціальностями

«Професійна

освіта

(за

спеціалізаціями), «Право», «Маркетинг», «Комерційна діяльність» та учням
структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів, а також про
призначення соціальної стипендії студентам та учням, яким встановлено
державні пільги та гарантії для окремої категорії громадян; оприлюднються
рейтингові списки на веб-сайті коледжу (kppk.com.ua)
Забезпечення організації та здійснення освітнього процесу у коледжі,
удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу,
поєднання

наукової,

освітньої,

виховної

та

виробничої

діяльності

проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) та
розробленого положення «Про порядок оцінювання знань студентів при
організації освітнього процесу в Київському професійно-педагогічному
коледжу імені Антона Макаренка» (наказ від 02.11.2017 р. №213-д).
На виконання статті 12 Закону України «Про освіту», статті 12 та 34
Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти
науки України від 22.08.2017 року № 1224 «Про затвердження Положення
про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньоквалііфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням
здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і
науки України від 31.07.2017 року № 1103 «Деякі питання проведення в 2018
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році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі базової загальної середньої освіти», підпункту 3 пункту 2
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту»,
статей 4, 9, 12, 15, 30 Закону України «Про загальну середню освіту» у
2018 році державна підсумкова атестація студентів та учнів коледжу, які
навчаються на основі базової загальної середньої освіти, проведена в
навчальних групах з предметів згідно навчальних планів, графіка освітнього
процесу та наказів від 14.11.17 р. №№ 22-д, 23-д «Про державну підсумкову
атестацію».
Державну підсумкову атестацію з української мови 73 студенти та 42
учня коледжу пройшли у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
в пунктах проведення ЗНО – середніх школах Шевченківського району
м. Києва.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від
23.06.2017 №916 « Про впровадження елементів дуальної форми навчання у
професійну підготовку кваліфікованих робітників» та від 15.05.2018р. №473
«Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної)
освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання, коледж
включено до упровадження елементів дуальної форми навчання

у

професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за професією
«Укладальник підлогових покриттів» із залученням підприємств до
впровадження дуальної форми навчання ТОВ «Смарагд-Пол-Сервіс», ТОВ
«Флоор стиль».
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
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випускників коледжу, яка має здійснювати моніторинг працевлаштування
випускників з метою вивчення попиту на ринку праці своїх випускників.
Проте,

залишається

роботодавців,

актуальним

налагодження

накопичення

ділових

банку

стосунків

з

потенціальних
роботодавцями,

центральним і місцевим органами виконавчої влади, службою зайнятості.
2.

Організація

освітнього

процесу

та

забезпечення

якості

підготовки
З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній

процес у

коледжі у 2018 році здійснювався педагогічним колективом з урахуванням
необхідності

удосконалення

нового

змісту

підготовки

фахівців

з

використанням можливостей сучасних інноваційних та інформаційнокомунікаційних технологій навчання, впровадження стандартів вищої та
професійної

(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.
Освітній процес в коледжі організований та проводиться згідно з
розробленими та затвердженими в установленому порядку навчальними
планами

та

програмами

кваліфікаційного
01

освітнього

рівня

«Освіта/Педагогіка»

“молодший
за

ступеня

“бакалавр”,

спеціаліст»

спеціальністю

015

освітньо-

галузі

«Професійна

знань
освіта

(за спеціалізаціями)», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за
спеціальністю 075 “Маркетинг” та галузі знань 08 Право» за спеціальністю
081 “Право”, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник» у структурному підрозділі коледжу з підготовки робітничих
кадрів. (Додаток 1).
У 2018 році продовжено роботу з організації курсів підвищення
кваліфікації педагогічного персоналу закладів освіти, підприємств та
організацій,

педагогічних

працівників

закладів

освіти

(відповідальна

Гомеля Н.С.) відповідно до поданих заявок та договорів НПЦ ПТО НАПН
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України – 4 особи, Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка – 5 осіб, ТОВ «Шериф» – 10 осіб, ПП «Центр розвитку
салонного бізнесу «Партнер+» - 23 особи, ТОВ «Добротвір» (м. Буча) –
8 осіб. За 2018 рік пройшли підвищення кваліфікації та отримали
свідоцтва 50 осіб.
У 2018 р. проведена підготовча робота до акредитації освітньої
програми «Право» за спеціальностю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за
освітнім ступенем «бакалавр» та проведено самоаналіз (наказ по коледжу
№183-д від 11.09.2018 р. )
Згідно ліцензії Головного управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
коледж надає повну загальну середню освіту студентам, учням, що
навчаються на основі базової загальної середньої освіти.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до
ліцензії за професіями, що відповідають Державному класифікатору
професій. В установленому порядку переоформлено ліцензію на освітню
діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за робітничими
професіями

(наказ

переоформлення

МОН

ліцензії»).

України
Коледж

від
має

26.02.2018
ліцензії

№161-л
на

«Про

підготовку

кваліфікованих робітників для підприємств громадського харчування, сфери
обслуговування та галузей економіки з 9 професій, з яких 4 інтегровані.
З метою підготовки до атестації професії 4113 «Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення» відповідно затверджених графіків
щодо проходження атестації робітничої професії 4113 «Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення» в період з 18 по 19 квітня 2018
року проведено ККЗ з професійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовки, в результаті чого була підготовлена і сформована Атестаційна
справа по даній професії. В червні 2018 р. професія

4113 «Оператор з

обробки інформації та програмного забезпечення» проатестована (Наказ
МОН України від 20.06.2018 р., № 662 ).
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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 86,2%, отримали диплом з відзнакою 50 осіб
денної та 4 заочної форми навчання.
Контингент студентів та учнів коледжу за освітніми ступенями та
освітньо-кваліфікаційними рівнями станом на 01.01.2018 склав 973 особи, з
них 814 осіб денної та 159 осіб заочної форми навчання (таблиця 1)
таблиця 1
Освітній ступінь,
Денна форма Заочна форма
освітньо-кваліфікаційні рівні
навчання
навчання
Бакалавр, в т.ч:
57
64
- за державним (регіональним) замовленням
36
15
- за контрактом
21
49
Молодший спеціаліст, в т.ч:
507
95
- за державним (регіональним) замовленням
462
74
- за контрактом
45
21
Кваліфікований робітник, в т.ч:
250
- за державним (регіональним) замовленням
249
- за контрактом
1
Разом:
814
159
Випуск у 2018 р. склав 351 особу, з них 309 осіб денної та 42 особи
заочної форм навчання, в т.ч. за освітніми ступенями та освітньокваліфікаційними рівнями (таблиця 2)
таблиця 2
Освітній ступінь,
освітньо-кваліфікаційні рівні

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Бакалавр, в т.ч:
- за державним (регіональним) замовленням
- за контрактом
Молодший спеціаліст, в т.ч:
- за державним (регіональним) замовленням
- за контрактом
Кваліфікований робітник, в т.ч:
- за державним (регіональним) замовленням

192
180
12
117
116

42
26
16
-
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- за контрактом

1
309

Разом:

42

Показники випуску, рівень успішності та якості підготовки у 2018 році
представлені відповідно у додатках 2, 3.
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 певного ступеня та 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 закладами освіти 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 2018/2019
навчальному

році

продовжили

навчання

у

Київському

професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка:
 за освітнім ступенем «Бакалавр»:
- спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 50 осіб
за денною та 27 осіб за заочною формами навчання;
- спеціальність 081 Право – 22 особи за денною та 21 особа за
заочною формами навчання;
- спеціальність 075 «Маркетинг» – 10 осіб за денною та 24 осіб за
заочною формами навчання.


за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст» –

випускники структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів
коледжу:
- спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 73 особи за денною та 48 осіб за заочною формами навчання.
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- спеціальність 075 «Маркетинг» – 10 осіб за денною та 6 осіб за
заочною формами навчання.
3. Формування якісного контингенту студентів
Одним з головних питань діяльності закладу освіти є формування
якісного контингенту студентів. У 2018 році проведення вступної кампанії
коледжу було спрямовано на забезпечення безумовного дотримання вимог
діючого законодавства у сфері вищої та професійно (професійно-технічної)
освіти, Умов прийому до вищих закладів освіти на 2018 рік, Положення про
приймальну комісію закладу освіти, власних Правил прийому до коледжу у
2018 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

2018

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.
Автоматично формувався Журнал реєстрації осіб, які вступають до закладу
освіти (форма №Н-1.02), зведені дані про результати прийому, інформація
про результати прийому за напрямами підготовки і спеціальностями,
виконання державного (регіонального) замовлення, моніторинг міграційних
потоків молоді за результатами прийому у 2018 році.
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Обсяги регіонального замовлення у 2018 році коледжем виконані в
наступному обсязі за всіма напрямами та спеціальностями: зараховано всього
415 осіб (таблиця 3).
таблиця 3
Освітній ступінь,
освітньо-кваліфікаційні рівні
Ступінь «бакалавр», в т.ч:
- за регіональним замовленням

Денна
Заочна
форма навчання форма навчання

- за контрактом

43

8

39
82

64
72

Разом
освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст» в т.ч:
- за регіональним замовленням
150
27
- за контрактом
15
19
Разом
165
46
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» в т.ч:
- за контрактом
50
Разом
297
118
Розподіл зарахованих студентів у 2018 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 закладами професійної (професійнотехнічної) освіти і школами м. Києва; профорієнтаційну роботу під час
захисту

дипломних

робіт

в

ЗП(ПТ)О

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
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підготовку фахівців з числа випускників закладів професійної (професійнотехнічної) освіти 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 закладу освіти
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 для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста у 2019 році відповідно до Умов прийому на
навчання

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого

спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 10.10.2018р № 1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 30.10.2018р. за №1231/32689, розглянуті на засіданні Педагогічної
ради коледжу (протокол № 3 від 19.12.2018 р.) та затверджені директором
коледжу 19 грудня 2018 р. Правила прийому для структурного підрозділу
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка з
підготовки робітничих кадрів у 2019 р., розглянуті на засіданні Педагогічної
ради коледжу (протокол № 2 від 31.10.2018 р.) та затверджені директором
коледжу 06 листопада 2018 р.
Затверджені

Правила

прийому

до

Київського

професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у 2018 році зареєстровано в
ЕДЕБО та розміщено на веб-сайті коледжу.
4. Розвиток творчих здібностей та потенціалу студентів
З метою виявлення здібностей студентів та учнів до нестандартного,
оригінального та творчого мислення, розвитку їх творчих здібностей,
формування аналітичного та критичного мислення, їх самоствердження
завдяки досягненню поставленої мети, набуття вмінь і навичок командної
роботи, пізнання досягнень у різних галузях науки, техніки і культури та
підвищення ефективності освітнього процесу традиційно в коледжі протягом
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навчального року, з залученням студентів, проводяться тижні циклових
комісій відповідно до затверджених планів.
Комісією психолого-педагогічних дисциплін у співпраці цикловою
комісію соціально-гуманітарних дисциплін був проведений місяць науки
«Екзестенійно-психологічний підхід в освіті» до 130-річчя з дня
народження А.С.Макаренка ( з 20.02.2018 р. - 21.03.2018 р.) у т.ч.:
-

Інтелект-кафе

«Інтелектуальний

розвиток

майбутніх

педагогів

професійного навчання»;
- Участь у проекті «Педагогічний портрет. Антон Макаренко»;
- Науково-практична панорама «Педагогічна інноватика А.С.Макаренка
у практиці сучасного ЗВО»;
- Флеш-моб «Антон Макаренко: цитата дня»;
- Презентація спецвипуску газети «Коледжани»;
- Науково-педагогічні читання, присвячені 80-й річниці від дня
народження І.А.Зязюна.
Тиждень інформатики та комп'ютерної техніки (19.02.2018 р.-23.02
2018 р.), в рамках якого відбулися:
- круглий стіл за підсумками перегляду фільму художнього фільму
«Силіконова Долина»;
- олімпіада студентів КППК з предмету «Програмування»;
- екскурсія до Інстітуту кібернетики В. М. Глушкова НАН України,
відділ штучного інтелекту;
- круглі столи на теми: «Історії інформаційних технологий» та
«Архітектура комп'ютера» тощо.
Студенти коледжу взяли участь у Всеукраїнському конкурсі "Безпечний
інтернет".
Тиждень іноземних мов (26.11.2018 р.-29.11.18р.), протягом якого
відбулися такі заходи:
- Олімпіада з англійської мови; конкурс стінних газет;
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- Відкриті відео урок-змагання «Соціальні проблеми сучасності», уроквікторина «День Подяки», урок-бесіда «Роль англійської мови в сучасному
світі»;
- Конкурс презентацій на тему «Моя майбутня професія» (І-й етап
міської студентської конференції);
- Демонстраційний урок із запровадження комунікативних технологій
навчання англійської мови від Міжнародного освітньо-методичного центру
Dinternal Education – ексклюзивного представника британського видавництва
Pearsons в Україні.
Викладачі взяли участь у ІІ Форумі фахівців англійської мови
«Партнерство в навчанні і викладанні» у м.Києві (10 листопада 2018р.);
семінарах: «Які навички справді потрібні вчителю (ділової) англійської
мови?», «Проривайтесь через мовний бар’єр!», «Вища освіта: виклики і
можливості» тощо.
Тиждень філологічних наук (05.11.18 - 09.11.2018 р.), в рамках якого
відбулися:
- І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови серед учнів та
студентів І, ІІ курсів коледжу;
- презентація чергового номеру газети «Ну що б, здавалося, слова...»;
- акція «Прикрась життя українською!»
- конкурс авторських віршів та творчих робіт «Моє слово про мову»;
- конкурс читців-декламаторів віршів українських поетів;
- флешмоб «XVIIІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»;
Викладач Броннікова В. Б. була членом журі XIX Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика, (2 грудня 2018 року,
Київський університет імені Бориса Грінченка) та ІX Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка (16 грудня 2018 року, Київський університет імені Бориса
Грінченка).
В рамках Тижня економічних наук (29.11.18 р. - 7.12.2018 р.) були
проведені наступні заходи:
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відкриті

-

уроки

«Оцінювання

ефективності

маркетингових

комунікацій», «Система підходів у логістиці»;
- участь студентів у всеукраїнському онлайн-конкурсі «Фінансова
грамотність»;
- економічна вікторина. «Креативність як складова підприємницького
успіху»;
- круглий стіл «Перспективи та реалії креативності економіки України»,
тощо.
Проведено традиційний щорічний ярмарок навчально-тренувальної
фірми «Спокуса» (13 грудня 2018 р).
Тиждень науково-природничих наук (03.12.18р. - 07.12.2018 р) був
присвячений 100-річчю з дня народження академіка Б.Е. Патона, в рамках
якого були проведені:
- олімпіади з математики;
- конкурс газет, кросвордів, презентацій.
- відкриті уроки та виховні західи
Студенти коледжу взяли участь у ІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«На урок» з математики та отримали сертифікати .
З метою розвитку творчих здібностей та потенціалу студенти та учні
коледжу залучаються до участі у олімпіадах з дисциплін, конкурсах творчих
робіт, спортивних змагань, конкурсу художньої самодіяльності «Зірковий
олімп». Результати конкурсів, роботи гуртків висвітлювались на сторінках
фотогазет, газети «Коледжани», веб сайті коледжу.
Протягом року студенти коледжу взяли участь та отримали призові
місця у шістнадцяти міських конкурсах, олімпіади (зокрема з іноземної
мови, української мови, математики, фізики, технічної механіки, художньої
самодіяльності тощо), які були проведені серед технікумів, коледжів (наказ
Ради директорів "Про підсумки роботи Ради директорів та міських
методичних обєднань (ММО) закладів вищої освіти(ЗВО) І-ІІ рівнів
акредитації м.Києва за 2017/2018 н.р." від 02.07.2018 р., № 36 /2018.
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Протягом 2018 року студенти та учні коледжу брали активну участь у
міських та районних спортивних змаганнях серед студентів технікумів,
коледжів м.Києва, де посіли призові місця:з волейболу - І місце, настільного
тенісу - І місце, легкої атлетики - І місце, шахів - ІІІ місце, футболу - ІІІ
місце, військово-патріотичної квест-гри - ІІІ місце.
Учні коледжу структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів,
які брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових
дисциплін та посіли наступні місця:
- Учень групи 2 ОПЗ-1/9 Буромський Костянтин Павлович брав участь
в олімпіаді з англійської мови та посів 2 місце;
- Учень групи 18 АТ-2/9

Прилепа Назар Дмитрович брав участь в

олімпіаді з історії та посів 1 місце;
- Учениця групи 17 АТ-3/9 Коваль Вероніка Іванівна брала участь в
олімпіаді з української мови та літератури та посіла 2 місце;
- Учениця групи 18 АТ-2/9 Пилипюк Ангеліна Вікторівна брала участь
в олімпіаді з математики та посіла 8 місце
За активну участь у громадському житті коледжу та успіхи у навчанні
40 випускників коледжу нагороджені почесними грамотами і подяками
(наказ № 84-д від 25.06.18 р.).
З нагоди відзначення педагогічною громадськістю 130-тої річниці від
дня народження Антона Макаренка у березні 2018 року призначено
Лауреатами Премії імені Антона Макаренка Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка наступних студентів та учнів
коледжу (наказ по коледжу від 05.03.18 р. № 36-д).
1. Кошову Катерину Віталіївну, гр. 60 Ю 3/9;
2. Некипелу Анастасію Олександрівну, гр. 46 М 2/9;
3. Часова Івана Анатолійовича, гр. 20 ПІТ/2;
4. Баринова Василя Васильовича, гр. 43 БП (з;а)/1;
5. Коваль Вероніку Іванівну, гр. 17АТ 2/9.
Національно-патріотичному,
вихованню

молоді,

правовому

задоволенню

їх
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психолого-педагогічному

соціально-культурних

потреб,

формування читацької культури значну увагу приділяють співробітники
бібліотеки коледжу. Цьому сприяють проведення різноманітних заходів в т.ч.
виставки літератури, тематичні екскурсії, творчі зустрічі, музичні вечори,
арт-проекти тощо.
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.
5. Організація науково-методичної та науково-дослідної роботи
Одним із основних напрямів діяльності коледжу є організація науковометодичної 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

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.
Педагогічні працівники коледжу брали активну участь у Всеукраїнських
та Міжнародних науково-практичних конференціях семінарах, читаннях
(Додаток 5).
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Список публікацій педагогічних працівників коледжу у 2018 році
наведено у додатку 6.
Продовжується спільна творча науково-дослідна робота на рівні угод
про співробітництво з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна 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.
На базі коледжу за затвердженою програмою здійснювалось стажування
співробітників відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка
І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України (Вовк М.П., Грищенко Ю.В., Соломаха С.О.,
Султанова Л.Ю.)
25 квітня 2018 року на базі коледжу відбувся загальноміський
методичний захід столичної професійної (професійно-технічної) освіти
«Вернісаж педагогічної творчості» на тему: «Педагогічний Start Up: від ідеї
до реальних результатів», в якому брали участь всі заклади професійної
(професійно-технічної) освіти м. Києва.
Продовжується співпраця коледжу та Акціонерного товариства «Uzin
Utz AG» (Федеративна Республіка Німеччина). У 2018 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. Укладено наступний договір про співпрацю з АТ UZIN
UTZ до 2022 року.
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6. Розвиток педагогічного персоналу
Значну роль у забезпеченні якості навчання та саморозвитку викладачів
та майстрів виробничого навчання відіграє робота Школи педагогічної
майстерності. Протягом 2018 р. відповідно до плану роботи були проведені
засідання Школи з наступних питань: «Відкрите заняття як засіб прояву
професійної
«Методика

компетентності
боротьби

з

та

професійної

боулінгом»,

майстерності

«Персональний

сайт

педагога»
викладача-

ефективний інструмент для забезпечення якості навчання», «Створення
електронних освітніх ресурсів» та інщ.
У коледжі значна увага приділяється розвитку самоосвіти педагогів.
Так, протягом жовтня 2018 р. девять викладачів взяли участь у серії тренінгів
з розробки, проектування та створення електронних освітніх ресурсів на базі
НВЦ «Агроосвіта»: «Проектування електронних освітніх ресурсів та
підручників нового покоління у контексті оновлення професійної освіти»;
«Створення відкритих онлайн-курсів, відеолекцій, впровадження їх у
освітній простір»; «Розробка електронних підручників та навчальних
посібників».
Результатом такої діяльності стало створення двох електронних
посібників

-

«Основи

інженерно-педагогічної

творчості»

(укладач

Гомеля Н.С.) та «Маркетинг» (укладач Казимир Я.В.), які були представлені
в рамках ХVI Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті
професора Оксани Петрівни Рудницької (6 грудня 2018 р.) в Інституті
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Педагогічні працівники коледжу протягом 2018 н.р. регулярно брали
участь у засіданнях методичних об‘єднань за фаховим спрямуванням
(21 методичне об’єднання ЗВО серед коледжів та технікумів та 18
методичних секцій ЗП(ПТ)О м. Києва) та надавали інформацію про їх
роботу.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів
коледжу проводиться згідно з перспективним планом-графіком підвищення
кваліфікації. Викладачі та майстри виробничого навчання коледжу пройшли
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підвищення

кваліфікації

Університету

на

менеджменту

факультетах
освіти

підвищення

кваліфікації

України,

Київському

НАПН

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, ІППО
Київського

університету

педагогічному

імені

університеті

імені

Бориса
М.П.

Грінченка,

Національному

Драгоманова,

Міжгалузевому

інституті підвищення кваліфікації спеціалістів закладу вищої освіти
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», шляхом
навчання у закладах вищої освіти (ІІ-IV рівні акредитації), участі у науковопрактичних конференціях, семінарах. Підвищили кваліфікацію на курсах
підвищення кваліфікації - 41 особа.
У 2018 р. два педпрацівники одержали дипломи: магістра Шечук В.Л..
(друга вища освіта), бакалавра (Гулько К.О.). Продовжують навчання у
закладах вищої освіти 16 педпрацівників, 11 з яких здобувають другу вищу
освіту.
Викладачі

коледжу

є

пошукачами

та

аспірантами

Інституту

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, аспірантами закладів
вищої освіти для здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Всього в коледжі працює 29 науково-педагогічних працівників, з них:
5 докторів наук та 24 кандидатів наук, в т.ч. штатних – 2 доктора
педагогічних наук та 15 кандидатів наук.
Відповідно до вимог “Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України” та перспективного плану- графіка проведення атестації
педагогічних працівників коледжу у 2018 році пройшли атестацію
30 педагогічних працівників, з них 20 чоловік - чергову атестацію, 10 чоловік
– позачергову. Умовно атестованих викладачів немає.
З метою ефективного й дієвого контролю за роботою всіх ланок
освітнього процесу та оцінки індивідуального внеску кожного педагогічного
працівника у роботу Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка створена рейтингова система оцінки роботи педагогічних
працівників коледжу.
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Рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників коледжу у
2018р. здійснювалось на підставі «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка», затвердженого наказом директора від
29.08.2016р. № 175 д. Показники рейтингу ґрунтувались на переліку видів
роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників, акредитаційних
вимогах, вимогах посадових інструкцій педагогічних, науково-педагогічних
працівників. Результати рейтингового оцінювання були представлено,
обговорено та затверджено Педагогічною радою 30 жовтня 2018 р. (протокол
від 30.10.2018 р. № 2) та розміщено на офіційному сайті коледжу.
Особисто підвищувала кваліфікацію шляхом участі у науковопрактичних конференціях, семінарах, нарадах у т.ч.:
 у Круглому столі «Педагогіка - це моє життя» до 80 річчя від дня
народження І.А.Зязюна (26 березня 2018 р., Київський професійнопедагогічний коледж імені Антона Макаренка, м. Київ)
Доповідь - Психопедагогіка у формуванні особистості сучасного
педагога


у науковій інтерактивній конференції «Педагогічна спадщина

А. Макаренка в сучасній науці і практиці» (м. Київ, березень 2018)


у XVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях

пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ
століття: досвід, інновації, тенденції» (Інститут ІПООД НАПН України,
6 грудня 2018, м. Київ)
Доповідь - Організація підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на андрагогічних засадах.
 у Міжнародній науково-практичній конференції «Якість вищої
освіти: українська національна система та європейські практики» (НУБІП
України, 6-7 грудня 2018 р., м. Київ)
Доповідь – Компетентнісний підхід щодо проектування внутрішньої
системи забезпечення якості вищої професійно-педагогічної освіти.
21

 у Методологічному семінарі «Концептуальні засади розвитку освіти
дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи (ІПООД НАПН
України, 15 листопада 2018 р., м. Київ)
Доповідь – Професійно-педагогічна освіта: андрагогічний вимір.
 у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна
освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (ІПТО НАПН України
8 листопада 2018 р., м. Київ)
 у Cемінарі: Стандарти, що базуються на компетентністному підході
та незалежна оцінка в Україні. Компетентнісні стандарти та освітні
(навчальні) програми в Україні, (МОН України, Європейський Фонд Освіти,
4 жовтня 2018 р., м. Київ)
 у Семінарі «Стандарти, що базуються на компетентнісному підході,
та освітні програми в Україні», (МОН України, Європейський Фонд Освіти,
24 травня 2018р. м. Київ)
 у дискусійній панелі «Актуальні проблеми створення системи
забезпечення якості підготовки фахівців у закладі професійної освіти»
(23 жовтня 2018 р., м. Київ)
Пройшла навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в
Навчально-методичному

центрі

цивільного

захисту

та

безпеки

життєдіяльності м. Києва, отримала посвідчення ( від 06 листопада 2018 р.
№010612).
Опубліковано у 2018 році наукові праці:
- Статті у наукових фахових та міжнародних виданнях:
- Olga Shcherbak, Christiane Eberhardt, Transform revisited: Was von
bilateralen Bildungskooperationen übrig bleibt und warum. Das Modellvorhaben
„Kaufmännische Berufsausbildung“ in Kiew/Ukraine (1995–1998), BIBB, 2018.
С.93-108
- Щербак О.І. Актуальність науково-педагогічної спадщини академіка
С.У. Гончаренка // Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до
90-річчя від дня народження академіка С.І. Гончаренка за заг.ред.
Л.Б.Лук’янової.-К.:Тов «Диск-центр», 2018.- С.32-34
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У 2018 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 підготовки проекту методики з
розроблення
передвищої

стандартів
освіти,

що

професійної
базуються

(професійно-технічної),
на

компетентнісному

фахової

підході;

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 Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, членом редколегій науковометодичного 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», член Президії
Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих».
7. Фінансово-господарська діяльність
У 2018 році коледж повністю фінансувався з місцевого бюджету
м.Києва за двома бюджетними програмами, а саме: 0611110 «Підготовка
кадрів професійно-технічними та іншими закладами освіти» та 0611120
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації
(коледжами, технікумами, училищами)»
Загальні показники розвитку коледжу у 2018 році представлені у
додатку 7.
Кошти загального фонду (бюджетне фінансування) та спеціального
фонду по бюджетній програмі 0611120 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами,
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училищами)» витрачено у 2018 році відповідно до кошторисів за
призначенням. (Додаток 8)
Структурний підрозділ коледжу з підготовки робітничих кадрів
фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету за бюджетною
програмою 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами
та іншими закладами освіти» (Додаток 9)
Кошти загального фонду по бюджетним програмам 0611120 та 0611110
використано повністю, в т.ч. на заробітну плату співробітників, комунальні
послуги, стипендії студентам та учням, харчування та обмундирування дітямсиротам. Надходження з бюджету у 2018 році склали 24 млн.943 тис. з них –
витрати з бюджету на заробітну плату з нарахуванням склали 64,2%,
стипендія – 19,9%, комунальні послуги – 9,2%, поточний ремонт 0 – %,
харчування і виплати сиротам – 6,7%, Всього навчається в коледжі дітей
сиріт 40 чол., з них за ОКР «молодший спеціаліст» – 39 чол. в т.ч. під опікою
– 5 чол., на повному державному утриманні – 32 чол., в будинку сімейного
типу – 2 чол. ; за ОКР «кваліфікований робітник» – 1 чол., в т.ч під опікою –
1 чол.
Надходження до спеціального фонду у 2018 році склали 3 млн.
932 тис.грн., в т.ч. від оплати за навчання 1млн. 869 тис.грн., від оплати за
гуртожиток та навчальний готель 1млн. 424 тис. грн., від виробничої
діяльності

структурного

підрозділу

підготовки

робітничих

кадрів

222 тис. грн., благодійна допомога 162 тис.грн.. Витрати спеціального фонду
склали: на заробітну плату з нарахуванням - 68,6%, комунальні послуги –
10,7%, поповнення основного капіталу– 4,6%, на предмети, матеріали та
послуги – 16,1%.
Для забезпечення освітнього

процесу та життєдіяльності закладу

освіти за кошти спеціального фонду (структурного підрозділу підготовки
робітничих кадрів) коледжем на загальну суму 230,1 тис. грн. придбано:
монітори - 37500 грн.; канцтовари – 6600 грн., бланкову документацію –
20000 грн., журнали, книги обліку – 1500 грн., господарчі товари – 25500грн.;
комп’ютери– 126000 грн., картриджи – 1100 грн., накопичувач та електронне
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обладнання – 10400 грн., програмне забезпечення -

1500 грн.

та інше.

Отримано від підприємства «СМП – Україна» як благодійну допомогу
будівельні матеріали в сумі 64,5 тис. грн..
За рахунок коштів спеціального фонду коледжу придбано: книги для
поповнення бібліотечного фонду на суму 18 тис. 600 грн., господарчі товари 41 тис. 800 грн., сантехнічні прилади – 2 тис. грн.,канцелярські товари, папір,
газети, бланки – 50 тис. грн., костюми концертні для студентів - 6 тис. 900
грн.
Власними силами в навчальному корпусі коледжу: укладена нова
підлога в кабінетах викладачів 211 та 212, виконані ремонт паркетної підлоги
коридорів на другому поверсі; пофарбовано коридори приміщення 1 та 2
поверхів; пофарбовано вхідні двері та віконні конструкції 10 навчальних та 7
технічних приміщень; проведено виконання (за сприяння спонсора) одного з
етапів плану по енергозбереженню: встановлено три водонагрівачі в їдальні
-1 шт., на стояки навчального корпусу – 2 шт.; проведено секційну обрізку
дерев на прилеглій території до навчального корпусу.
За рахунок інвестицій проведено часткову технічну рекультивацію
прилеглої території навчального корпусу; виконано косметичний ремонт
приміщень їдальні, спортивної зали та сходів головного входу; встановлено
10 металопластикових вікон у спортивній залі за кошти спонсора (37 тис.
грн..). Придбано 14 комп’ютерів та встановлено в майстерні «Технологія
комп’ютерної

обробки

інформації»

(306);

два

багатофункціональних

пристроях та встановлено в майстерні (306) та бухгалтерії.
Власними силами в гуртожитку коледжу: проведено ремонтно-малярні
роботи холів, центрального входу, житлових кімнат, санвузлів, кухонь та
коридорів 3, 5, 7 поверхів. Замінено сантехнічне обладнання, 19 змішувачів в
кухнях та санвузлах та 9 змішувачів в душевих;

на 5,6,8,9 поверхах

встановлено 8 унітазів. Проведені ремонтні роботи по заміні мережі подачі
холодної, гарячої води у кількості 24м. Проведено заміну електрообладнання
світильники – 17 шт., замінено на лампи типу LЕD
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в службових

приміщеннях та приміщеннях цокольного поверху. Проведено ремонтні
роботи меблів в кімнатах студентів 2, 3, 4, 7 поверхів.
Умови колективного договору, положення Статуту коледжу
виконуються.
Програма соціального розвитку коледжу виконується.
Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються.
Ветеранами коледжу є 30 співробітників – ті, хто працює у коледжі
більше 20 років, що становить 19,7% загальної кількості співробітників.
У 2018 році присвоєно почесне звання «Ветеран коледжу» - 2-м
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.
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 і науки
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
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Додаток 1

Перелік спеціальностей
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
Галузь знань

Шифр

Спеціальність

Термін
навчання

Освітній ступінь «бакалавр»
015.09

015.10

01 «Освіта/
Педагогіка»
015.20

075

07 «Управління та
адміністрування»
081

08 «Право»

Професійна освіта. Зварювання
на основі повної загальної середньої освіти

4 роки

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

2 роки

Професійна освіта. Комп’ютерні
технології
на основі повної загальної середньої освіти

4 роки

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

2 роки

Професійна освіта. Транспорт
на основі повної загальної середньої освіти

4 роки

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

2 роки

Маркетинг
на основі повної загальної середньої освіти

4 роки

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

2 роки

Право
на основі повної загальної середньої освіти

4 роки

на онові освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

2 роки

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
015.01

015.09

015.10

01 «Освіта/
Педагогіка»
015.20

015.21

Професійна освіта. Будівництво
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

Професійна освіта. Зварювання
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

Професійна освіта. Комп’ютерні
технології
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

Професійна освіта. Транспорт
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

Професійна освіта. Харчові
технології
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

075

07 «Управління та
адміністрування»

081

08 «Право»

Маркетинг
на основі базової загальної середньої
освіти

3 роки

на основі повної загальної середньої освіти

2 роки

на основі освітньо- кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник»

2 роки

Право
на основі базової загальної середньої
освіти

4 роки

на основі повної загальної середньої освіти

3 роки

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»
Громадське
харчування
Сфера
обслуговування

5122,
5123

на основі базової загальної середньої
освіти

4221,
4222

Оператор
послуг

1 рік
3 роки

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
на основі базової загальної середньої
освіти
на основі повної загальної середньої освіти

Будівельні, монтажні 7139
і ремонтнобудівельні роботи

3 роки

телекомунікаційних

на основі базової загальної середньої
освіти

4113

3 роки

Агент з організації туризму
Адміністратор
на основі базової загальної середньої
освіти
на основі повної загальної середньої освіти

4229

Загальні для всіх
галузей економіки

Кухар
Офіціант

Укладальник підлогових
покриттів
на основі повної загальної середньої освіти

3 роки
1 рік
1 рік

Додаток 2

Дані про випуск 2018року
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

Галузь знань,
напрям підготовки, спеціальність

Денна форма
навчання
Всього,
чол.

Заочна форма
навчання

Професійна освіта (за профілем
підготовки)
(молодший спеціаліст)

102

З
відзнакою,
чол.
11

Всього,
З
чол.
відзнакою,
чол.
34
4

Економіка та підприємництво
(молодший спеціаліст)

23

9

1

-

Управління та адміністрування
(молодший спеціаліст)

8

1

-

-

Правознавство

59

16

7

-

Кваліфікований робітник

117

13

-

-

Всього:

309

50

42

4

Додаток 3

Рівень успішності та якості державної атестації
(загальні показники по денній та заочній формі навчання)
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Рік
2018

01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
ОКР «молодший спеціаліст»
Управління та адміністрування
6.030507 Маркетинг
ОКР «молодший спеціаліст»
0501 Економіка та підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність
ОКР «молодший спеціаліст»
0304 Право
5.03040101 Правознавство
ОКР «молодший спеціаліст»
Кваліфікований робітник
Узагальнені дані

Якість, %

Успішністі%

Випускників
осіб

Напрям,
Спеціальність

136

100

73,7

8

100

93,5

24

100

93,5

66

100

82

117
351

100
100

95,3
86,2

Додаток 4

Розподіл зарахованих у 2018 році студентів за спеціальностями
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Ступінь «бакалавр»
Професійна освіта .Зварювання
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Комп’ютерні технології
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Транспорт
- регіональне замовленням
- за контрактом
Маркетинг
- регіональне замовленням
- за контрактом
Право
- регіональне замовленням
- за контрактом

Денна

Заочна

14
1

1
0

19
6

2
15

10
0

5
4

0
10

0
24

0
22
Разом: 82

0
21
72

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Професійна освіта. Будівництво
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Зварювання
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Комп’ютерні технології
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Транспорт
- регіональне замовленням
- за контрактом
Професійна освіта. Харчові технології
- регіональне замовленням
- за контрактом
Маркетинг
- регіональне замовленням
- за контрактом
Право
- регіональне замовленням
- за контрактом

9
-

10
-

12
-

7
-

26
4

4
10

12
2

3
5

8
0

3
0

40
3

0
2

43
6
Разом: 165

2
46

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»

- за контрактом

50
Зараховано всього: 297

0
118

Додаток 5
Участь педагогічних працівників коледжу у Всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях
1. Науково-практична
конференція
«Запровадження
моделі
blended learning для навчання англійської мови у навчальних закладах
м.Києва». (30 березня 2018 р. ) (Хайнус Н.В.)
2. ХVI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора
О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід,
інновації, тенденції» (Київ,6 грудня 2018 р., НАПН України ) - 35 викладачів
3. Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти
дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» ( Київ, НАПН
України, 15 листопада 2018 р.) ( Гомеля Н.С.)
4. Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Соціалізація
обдарованого учня в інтернет-середовищі: методичне забезпечення і
супровід» (Київ, 31 жовтня 2018 р.) ( БельченкоВ.П.)
5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в
умовах сталого розвитку суспільства» (Київ, ІПТО НАПН України,
8 листопада 2018 р.) – 6 викладачів
6. Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та
комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» з нагоди ювілею
доктора
філологічних
наук,
професора Катерини
Григорівни
Городенської (м. Київ, НУБІП, 29-30 листопада 2018 р.)
(Данькевич В.Г.,
Лозова М.С.).
7. Всеукраїнська інтернет-конференція «На Урок» Сучасні освітні
тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти" 10 листопада 2018 р. –
40 викладачів.
8. Міжнародна науково-практична конференція "Якість вищої освіти:
українська
національна
система
та
євпропейські
практики"
6-7 грудня 2018 року м. Київ, НУБІП України (Щербак О.І.,
Кондратьєва В.П., Данькевич В.Г.)
9. Наукова
інтерактивна
конференція
«Педагогічна
спадщина
А.Макаренка в сучасній науці і практиці», Київ, 2018 р. ((Щербак О.І.,
Данькевич В.Г., Гомеля Н.С., Зайцева О.О., Колос М.М.);
10. УІІІ
психолого-педагогічні
читаннях,
присвячені
пам’яті
Б.О.Федоришина (17 травня 2018 р.) – 13 викладачів
11. Круглий стіл «Педагогіка – це моє життя» до 80-річчя від дня
народження І.А.Зазюна (26 березня 2018 р.) – 15 викладачів
12. Науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних
фахівців: виклики сучасності» (25 квітня 2018 року м. Кривий Ріг) –
13 викладачів

1

Додаток 6

Список публікацій педагогічних
працівників коледжу у 2018 році
- Методичні розробки
1. Бельченко В.П. «Роль засобів навчання у забезпеченні ефективності
освітнього процесу» / В.П. Бельченко // Методичні розробки Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 33с.
2. Бєлоусько А.М. Методичні рекомендації: «Формування методичної
компетентності майбутніх педагогів професійного навчання(на прикладі вивчення
дисципліни «МПН: Дидактичне проектування») / А.М. Бєлоусько // Методичні
розробки Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка,
- 2018, - 27с.
3. Гавриленко Т.В. Методичні рекомендації щодо запровадження
Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів в
Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка / Т.В.
Гавриленко
// Методичні розробки Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 22 с.
4. Данькевич В.Г. Методична розробка: «Критичне мислення як засіб
ефективної оцінки історичних процесів (на прикладі вивчення дисципліни
«Історія України», / В.Г. Данькевич // Методичні розробки Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 23 с.
5. Данькевич В.Г. «Формування громадянської компетентності студентів
вищих навчальних закладів». / В.Г. Данькевич // Методичні розробки Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 27 с.
6. Денисюк О.О. Робоче місце і робоче оточення – системний підхід до
підвищення енергоефективності і енергозбереження / О.О.Денисюк // Методичні
розробки Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка,
- 2018, - 15с.
7. Казимир Я.В. «Психологія продажів в роботі адміністратора» з / Я.В.
Казимир // Методичні розробки Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка, - 2018, - 27с.
8. Казимир Я.В. Методичні рекомендації щодо вивчення теми «Бізнесплан та його складові» / Я.В. Казимир // Методичні розробки Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 23с.
9. Ковальчук Е.М. «Формування методичної компетентності майбутніх
педагогів
професійного
навчання(на
прикладі
вивчення
дисципліни
«Методологічні засади професійної освіти» / Е.М. Ковальчук // Методичні
розробки Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка,
- 2018, - 25с.
10. Оверченко В.І. Мультимедійні лекції у практиці викладання
економічних дисциплін / В.І. Оверченко // Методичні розробки Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 30с.
11. Слюсар В.В. Методична розробка уроку на тему «Фітнес-аеробіка» /
В.В. Слюсар // Методичні розробки Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка, - 2018, - 9с.

- Статті у наукових фахових та міжнародних виданнях
1. Гомеля Н.С. Андрагогічна компетентність викладача в умовах
формальної освіти// Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий
досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив
авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.
– К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С. 206-212.)
2. Дорошенко Н.І. Цифрові технології у викладанні фахових дисциплін
студентам-заочникам // Архітектура та екологія: Матеріали ІХ міжнар. наук. практ.
конф. 30 жовтня 2018р. – К.: НАУ, 2018. – 168с. С 36-37 – ел. ресурс.
3. Ковальчук Е.М. Вчений-енциклопедист // Лицар педагогічної науки:
науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка
С.І.Гончаренка/за заг.ред. Л.Б.Лук’янової.-К.:Тов «Диск-центр», 2018. - С.151-153
4. Сергієнко О.М., д.ф.м.н., Дубко В.О., д.т.н. Кисельов В.Б. «Формування
професійной компетентності на основі інформаційно-комунікаційної взаємодії»,
Виступ, тези на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наука та освіта
в контексті сучасних глобалізаційних процесів” , “Інститут модернізації змісту
освіти”, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 1 червня
2018 р.
http://lp.edu.ua/opportunities/2018/vseukrayinska-naukovo-praktychnakonferenciya-nauka-ta-osvita-v-konteksti
5. Muliar
G.,
Shust
G.
Legal responsibility for
a
unlawful acts with land resources objectives:
under the Ukraine’s legislation
//
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Canada. –
2018. – Volume 26, number 2. – 370 p. (187-191 стор.)
6. Шуст Г. П. Правова охорона земель та її функції // Science Review: Open
Access Peer-reviewed Journal. – Warsaw, Poland, 2018. – 3 (10), Vol. 8, March – 78 p.
(69-74 стор.)
7. Яровий І.М. Мотивація до підприємницької діяльності в 2010-х роках в
Україні // Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 19-20 січня
2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С.42-45
8. Яровий І.М. Партнерські відносини в умовах існування «електронного
офісу» // Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль
профспілок: Збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 22 березня 2018 р.)
[Редкол.: Т. Семигіна, О.Корчинська, В. Співак]. Київ: АПСВТ, 2018. - С 72.
9. Яровий І.М. Аналіз державного боргу України за 2013-2017 роки //
Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науковоекономічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
(Львів, 24 лютого 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів:
ЛЕФ, 2018. – С.87-92.
10. Яровий І.М. Мотивація до підприємницької діяльності в 2010-х роках в
Україні // Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 19-20 січня
2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С.42-45

11. Яровий І.М. Партнерські відносини в умовах існування «електронного
офісу» // Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль
профспілок: Збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 22 березня 2018 р.)
[Редкол.: Т. Семигіна, О.Корчинська, В. Співак]. Київ: АПСВТ, 2018. - С 72.
12. Щербак О.І. Актуальність науково-педагогічної спадщини академіка
С.У. Гончаренка // Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90річчя від дня народження академіка С.І.Гончаренка/за заг.ред. Л.Б.Лук’янової.К.:Тов «Диск-центр», 2018.- С.32-34

Загальні показники

Додаток 5

Додаток 7

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у 2018 році
№
Показники станом на 01.01.2019 р.
п/п
1 Кількість ліцензованих напрямів підготовки, спеціальностей, професій
2 Контингент студентів, учнів на всіх курсах навчання, всього
В т.ч. денна форма навчання
• за регіональним замовленням
• відрахованих
• поновлених
3 Кількість підрозділів (структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів)
4 Кількість відділень
5 Кількість циклових комісій
6 Кількість співробітників (всього)
• В т.ч. педагогічних
• Із науковим ступенем
• Вищої категорії
• Першої категорії
7 Кількість будівель
• їх загальна площа, кв. м
• в т.ч. орендована
• на одного студента приведеного контингенту
• лабораторій (частка від потреби, %)
• кабінетів (частка від потреби, %)
• майстерень (частка від потреби, %)
8 Кількість комп'ютерів на 100 студентів
9 Загальний фонд власної бібліотеки (кіл. томів)
• в тому числі україномовна
10 Забезпечення студентів гуртожитком (% від потреби)
11 Частка випускників, що навчалась за державним замовленням, які отримали

тис.грн.
25
977
750
610
32
3
1
3
11
175
92
29
61
10
2
17871
24,8
100
100
100
9
98348
65973
100
95

12 Загальний обсяг бюджетного фінансування (тис. грн.)
Надходження позабюджетних коштів (тис. грн.), всього:
в т.ч. за рахунок
 оплати за навчання
 оплати за гуртожиток, навчальний готель
 виробничої діяльності
 спонсорської допомоги
 залишок минулого року
13 Витрати позабюджетних коштів (тис. грн.), всього :
В т.ч. на
 заробітну плату
 нарахування
 предмети, матеріали та послуги
 відрядження
 комунальні послуги, в тому числі:
- опалення
- водопостачання
- електроенергія
- вивіз сміття
 інші послуги
 придбання основного капіталу
 капітальний ремонт
 курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів
 стипендії іменні

24943,4
3932,3

направлення на роботу за фахом (%)

1868,6
1424,0
222,2
162,4
255,1
3319,2
1831,4
443,9
536,9
355,5
166,8
78,6
73,2
36,9
151,5
-

Додаток 8

Розподілення асигнувань
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у 2018 році
станом на 01.01.2019 р.
Статті витрат

тис. грн

Надходження з бюджету, загальний фонд (0611120) всього:(тис.грн.)
Витрати з бюджету, в тому числі:
1. Заробітна плата

18178,3
18178,3

2. Нарахування на заробітну плату

2088,0

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
4. Стипендія:(тис.грн.)

1268,9
3758,7

5. Комунальні послуги, в тому числі:

1421,0

- опалення

950,0

- водопостачання

51,0

- електроенергія

420,0

9401,0

- вивезення сміття

-

6. Поточний ремонт

-

7. Придбання, послуги

-

8. Виплата сиротам

240,7

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

3409,0

1. Плата за навчання

1666,0

2. Спонсорська допомога

97,9

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

1424,0

4. Залишок минулого року

221,1

Витрати з спеціального фонду, в тому числі:

2885,4

1. Заробітна плата

1768,6

2. Нарахування на заробітну плату

430,0

3.Предмети, матеріали та послуги

305,8

4. Відрядження

-

5. Комунальні послуги, в тому числі:

355,5

- опалення

166,8

- водопостачання

78,6

- електроенергія

73,2

- вивезення сміття

36,9

6. Інші послуги
7. Придбання основного капіталу

25,5

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 2018 році
станом на 01.01.2019
Статті витрат

тис. грн.

Надходження з бюджету, загальний фонд (0611110) всього: (тис.грн.)

6765,1

Витрати з бюджету, в тому числі:

6765,1

1. Заробітна плата

3694,1

2. Нарахування на заробітну плату

831,6

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

95,6

4. Стипендія: (тис.грн.)

1208

5. Комунальні послуги, в тому числі:

881,8

- опалення

570,4

- водопостачання

54,5

- електроенергія

256,9

- вивезення сміття

-

6. Поточний ремонт

-

7. Придбання, послуги

-

8. Виплата сиротам

53,7

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

523,3

- плата за навчання

202,6

- від виробничої діяльності

222,2

- спонсорська допомога

64,5

Залишок минулого року

34,0

10.Витрати спеціального фонду, в т.ч

433,8

- заробітна плата

62,8

- нарахування на заробітну плату

13,9

- предмети, матеріали та послуги

231,1

- основні фонди

126,0

