
1 

 

Міністерство освіти і науки України 
Київський професійно-педагогічний коледж  

імені Антона Макаренка 
 

 

 

 

 

 

З В І Т 
 

директора  
 

Київського професійно-педагогічного коледжу  

імені Антона Макаренка 
 

ЩЕРБАК ОЛЬГИ ІВАНІВНИ  
 

щодо виконанню умов контракту 

№ V-175 від 24 листопада 2017 р. 

за 2019 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

2019 



2 

 

 

З М І С Т 

 

1. . Загальна характеристика діяльності закладу вищої освіти .......................... 3 

2. Організація освітнього процесу та забезпечення якості підготовки ........... 8 

3. Формування якісного контингенту студентів............................................. 11 

4. Розвиток творчих здібностей та потенціалу студентів .............................. 15 

5. Організація науково-методичної, науково-дослідної та інноваційної 

діяльності………………………………………………………………….....22 

6. Розвиток педагогічного персоналу.............................................................. 30 

7.  Фінансово-господарська діяльність ........................................................... 36 

Додатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Загальна характеристика діяльності закладу вищої освіти 

Педагогічним колективом і адміністрацією коледжу в 2019 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 фахову передвищу освіту» (2019 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 міської 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.  

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

забезпечення об'єктивності, відкритості та прозорості проведення вступної 

кампанії до коледжу у 2019 році реалізовано програми щодо вступу до 

коледжу на основі повної загальної середньої освіти за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання знань вступників; 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 

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 
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засідання педагогічної ради (Протокол №12 від 24.05.2017р.) у стипендіальну 

комісію коледжу входить 50% представників студентського самоврядування. 

Нову редакцію Положення затверджено на засіданні педагогічної ради 

(протокол №4 від 19.12.2019р.) 

На засіданнях стипендіальної комісії  за результатами семестрового 

контролю затверджено рейтинг успішності студентів та учнів коледжу, ліміт 

стипендіатів за І і ІІ семестр 2018/2019 н.р., за І семестр 2019/2020 н.р. та 

призначення академічної стипендії студентам за спеціальностями 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями), «Право», «Маркетинг» 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; своєчасно 

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». 

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

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

науки України від 07.12.2018 року №1369 «Про затвердження порядку 

проведення державної підсумкової атестації, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 25.01.2019 року №59 «Про проведення в 2018/2019 

навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту», наказу МОН України від 22 серпня 2018 року 

№931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти»,  підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про вищу освіту», статті 34 Закону України «Про 
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загальну середню освіту» у 2019 році державна підсумкова атестація 

студентів, учнів коледжу, які навчаються на основі базової загальної 

середньої освіти проведена в навчальних групах з предметів згідно 

навчальних планів, графіка освітнього процесу та наказу по коледжу від 

12.12.2018 р. №244-д «Про державну підсумкову атестацію».  

Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО) у пунктах проведення ЗНО - середніх школах м. Києва 

пройшли: з української мови – 80 студентів та 62 учня коледжу, з історії 

України – 64 студенти та 56 учнів коледжу, з математики – 14 студентів та 5 

учнів коледжу. 

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» та проводиться із залученням 

підприємств до впровадження дуальної форми навчання ТОВ «Смарагд-Пол-

Сервіс», ТОВ «Флоор стиль», за зазначеною робітничою професією. 

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 коледжу на вільний вибір 

місця подальшої роботи. Значна кількість випускників продовжують 

навчання в Університетах за освітнім ступенем «Магістр». 

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 здійснює моніторинг працевлаштування 

випускників з метою вивчення попиту на ринку праці своїх випускників. 
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Проте, залишається актуальним накопичення банку потенціальних 

роботодавців, налагодження ділових стосунків з роботодавцями, 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, службою зайнятості. 

 

2019 рік був ознаменований ювілеєм – 75-ою річницею заснування 

закладу освіти (додаток 15). В рамках програми заходів щодо відзначення 75-

річчя коледжу були проведені: святкові зустрічі із випускниками, 

роботодавцями; виставка наукових досягнень коледжу в Центрі педагогічної 

майстерності імені академіка Івана Зязюна; презентація ювілейних 

матеріалів, творчих робіт; студентський флешмоб «Нашій Альма-Матер –75 

років; презентація спецвипуску газети «Коледжани». Проведенню заходів 

передувала велика підготовча робота, яка включала ремонт приміщень, 

виготовлення рекламної поліграфічної продукції, створення фотозони, 

презентації та сценарію проведення свята. Під час урочистостей відбулось  

вітання та нагородження членів колективу коледжу.   

За вагомий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців та високий професіоналізм колектив 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.  

З нагоди 75-річчя заснування закладу освіти нагороджено: 

- Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України 

науково-педагогічний колектив Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка за творчі здобутки у підготовці майстрів 

виробничого навчання і педагогів професійного навчання, інноваційну 

діяльність, активну участь в експериментальній роботі, у впроваджені 

результатів наукових досліджень. За високу майстерність у педагогічній 

діяльності, проведення наукових досліджень з професійної педагогіки, 

впровадження інноваційних технологій, наукових розробок, за багаторічну 

співпрацю з науковими установами та вагомий внесок у проведення спільних 

науково-практичних конференцій: Почесною грамотою НАПН України - 3 



7 

 

педпрацівника, Грамотою НАПН України – 3 педпрацівника, Подякою 

НАПН України -  2 педпрацівника. 

Подякою Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА за 

багаторічну сумлінну працю, високу майстерність у професійній діяльності, 

впровадження інноваційних технологій - 14 співробітників коледжу. 

Грамотою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України за співпрацю з Інститутом щодо 

розроблення освітніх стандартів, активну участь у забезпеченні якості освіти 

у коледжах України - 14 педагогічних працівників. 

За багаторічну сумлінну працю, високу майстерність у професійній 

діяльності та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази Коледжу 

Грамотою Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка коледжу нагороджено - 28 співробітників, Подякою Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка коледжу – 15 

співробітників. 

Ювілей – це приємна нагода відзначити високий професіоналізм, 

самовіддану працю, гідний внесок колективу закладу вищої освіти в розвиток 

вітчизняної педагогічної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців 

для нашої держави.  

Під час урочистостей відбулися привітання від Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

наукових установ НАПН України, вищих та професійних (професійно-

технічних) закладів освіти України, Інституту електрозварювання імені Є. О. 

Патона НАП України, соціальних партнерів, громадських організацій. 

Багато років поспіль заклад освіти здійснював підготовку іноземних 

студентів. 

Зі словами привітання виступили випускники коледжу із зарубіжних 

країн, зокрема В’єтнаму, Камбоджі, Афганістану, Буркіна Фасо. 

Перший секретар Посольства Соціалістичної Республіки В’єтнам в 

Україні пані Ле Тхм Ту Фьонг у своєму виступі висловила подяку педагогам 

коледжу за якісну підготовку кадрів з надією на подальшу співпрацю. 
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2. Організація освітнього процесу та забезпечення якості 

підготовки 

З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній  процес у 

коледжі у 2019 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 

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 освітнього ступеня “бакалавр”, освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст» галузі знань                               

01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна 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 травні 2019 року проведено самоаналіз освітньо-професійної 

програми «Право» спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та подані документи для проведення акредитаційної 

експертизи до Міністерства освіти і науки України. Експертна комісія 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 24.04.2019 

№392-л) здійснила перевірку освітньої діяльності коледжу відповідно 

ліцензійним умовам надання вищої освіти (13-15 травня 2019 року). За 

результатами перевірки було отримано позитивний висновок здійснення 

освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Право» 
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спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

Сертифікат терміном на 5 років (наказ МОН України від 12.06.2019 №821). 

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 

№1/9-656 «Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності» заведені 

картки на всіх педагогічних працівників до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (25 листопада 2019 року), матеріально-технічне 

забезпечення коледжу (29 листопада 2019 року). 

На виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

коледжем були оформлені ліцензії у сфері фахової передвищої освіти на 7 

спеціальностей та отримано ліцензію щодо права здійснення освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти за переліком спеціальностей 

відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2015р. №266 для підготовки 

фахового молодшого бакалавра (Наказ МОН України від 05.12.2019р. 

№1003-л додатки 5 ,5.21) за напрямами та спеціальностями:  

01 Освіта/Педагогіка - 015 Професійна освіта (Зварювання);                       

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 015 Професійна освіта 

(Транспорт); 015 Професійна освіта (Харчові технології); 015 Професійна 

освіта (Будівництво). 

08 Право - 081 Право. 

07 Управління та адміністрування – 071 Облік і оподаткування;                  

075 Маркетинг. (Додаток 2) 

Згідно ліцензії Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 

коледж надає повну загальну середню освіту студентам, учням, що 

навчаються на основі базової загальної середньої освіти. 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до 

ліцензії за професіями, що відповідають Державному класифікатору 

професій. Коледж має ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників для 

підприємств громадського харчування, сфери обслуговування та галузей 

економіки з 9 професій, з яких 4 інтегровані. 
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Принцип демократизації і гуманізації освітнього процесу у коледжі 

забезпечується творчим підходом педагогічних працівників до організації 

освітнього процесу, який спрямований на кінцевий результат.  

Контингент студентів та учнів коледжу за освітніми ступенями та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями станом на 01.01.2020 склав 854 осіб, з 

них 588 особи денної  та 266 осіб заочної форми навчання (таблиця 1)  

таблиця 1 

Випуск  у 2019 р. склав 407 осіб, з них 310 осіб денної та 97 осіб 

заочної форм навчання, в т.ч. за освітнім ступенем та освітньо-

кваліфікаційними рівнями (таблиця 2) 

таблиця 2 

 

Показники випуску, рівень успішності та якості підготовки у 2019 році 

представлені відповідно у додатках 3, 4. 

За результатами здачі комплексних екзаменів та державної атестації 

успішність склала 100%, якість 84,4%, отримали диплом з відзнакою 43 

особи денної та 3 заочної форм навчання.  

Освітній ступінь, 

освітньо-кваліфікаційні рівні 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Бакалавр, в т.ч: 145 143 

- за державним (регіональним) замовленням 111 32 

- за контрактом 34 111 

Молодший спеціаліст, в т.ч: 364 123 

- за державним (регіональним) замовленням 328 77 

- за контрактом 36 46 

Кваліфікований робітник, в т.ч: 79 - 

- за державним (регіональним) замовленням 50 - 

- за контрактом 29 - 

Разом: 582 266 

Освітній ступінь, 

освітньо-кваліфікаційні рівні 

Денна  форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Бакалавр, в т.ч: 52 55 

  - за державним (регіональним) замовленням 33 15 

  - за контрактом 18 40 

Молодший спеціаліст, в т.ч: 159 42 

  - за державним (регіональним) замовленням 157 36 

  - за контрактом 2 6 

Кваліфікований робітник, в т.ч: 99 - 

  - за державним (регіональним) замовленням 76 - 

  - за контрактом 23 - 

Разом: 310 97 
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За результатами державної атестації та захисту дипломних робіт рівень 

успішності з усіх галузей знань, спеціальностей та професій складає 100%, 

найвища середня якість державної атестації студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - 100% 

(освітній ступінь бакалавр) і спеціальності 081 Право – 98% (ОКР – 

молодший спеціаліст). 

У звітному періоді продовжено роботу з організації курсів підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу закладів освіти, підприємств та 

організацій, (відповідальна      Гомеля Н.С.) відповідно до поданих заявок 

та договорів: ТОВ «ВЕНБЕСТ» – 15 осіб, Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка – 3 особи, ТОВ «Служби 

безпеки «Троя» – 21 особа, ТОВ «Еней» - 3 особи, ТОВ «Інформаційно-

аналітичного центру «Життя» – 2 особи, Університету державної фіскальної 

служби України (м. Ірпінь) – 6 осіб. За 2019 рік пройшли підвищення 

кваліфікації та отримали свідоцтва 50 осіб.   

 

3. Формування якісного контингенту студентів 

Одним з головних питань діяльності вищого закладу освіти є 

формування якісного контингенту студентів. 

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 освітнього ступеня та освітньо-

кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом підготовки відповідно до 

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 вищої та професійно 

(професійно-технічної) освіти на рівні угод про співробітництво. 

Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає 

на формування професійної спрямованості особистості, а також сприяє 
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розвитку мотивації навчання впродовж життя. Ступеневе навчання відіграє 

важливу роль і у формуванні контингенту коледжу. Так, у 2019 році 

продовжили навчання випускники коледжу: 

 за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

- спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 20 осіб  

за денною та 23 особи за заочною формами навчання; 

- спеціальність 081 Право – 29 осіб за денною та 17 осіб за заочною 

формами навчання; 

- спеціальність 075 «Маркетинг» – 21 особа за денною та 7 осіб за 

заочною формами навчання. 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «молодший спеціаліст» – 

випускники структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів 

коледжу:  

- 21 особа за денною та 6 осіб за заочною формами навчання. 

 У 2019 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 2019 рік, Положення про приймальну комісію 

закладу освіти, власних Правил прийому до коледжу у 2019 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 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 
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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, 

здійснювалась підготовка даних на замовлення студентських квитків. 

Автоматично формувався Журнал реєстрації осіб, які вступають до вищого 

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. 

Обсяги регіонального замовлення у 2019 році коледжем виконано за 

всіма напрямами та спеціальностями в обсязі 229 осіб, в т.ч. 155 осіб на 

денну та 74 особи на заочну форми навчання. Всього зараховано 330 осіб, в 

т.ч. 183 особи на денну та 147 осіб на заочну форми навчання (таблиця 3). 

 таблиця 3 

Розподіл зарахованих студентів у 2019 році за спеціальностями  

наведено у додатку 5. 

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.  

Освітній ступінь, 

освітньо-кваліфікаційні рівні 

Денна  

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 

Освітній ступінь «бакалавр», в т.ч:   

- за регіональним замовленням 69 24 

- за контрактом 2 50 

Разом 71 74 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст», в т.ч: 

  

- за регіональним замовленням 86 50 

- за контрактом 15 23 

Разом 101 73 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник», в т.ч: 

  

- за контрактом 11 - 

Разом 183 147 
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Профорієнтаційна робота включала в себе: закріплення викладачів, 

майстрів виробничого навчання за закладами професійної (професійно-

технічної) освіти і школами м. Києва; профорієнтаційну роботу під час 

захисту випускних 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 

підготовку фахівців з числа випускників закладів професійної (професійно-

технічної) 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, вступникам, студентам коледжу, батькам вступників 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 на навчання за освітнім ступенем бакалавр, 

молодший бакалавр у 2020 році відповідно до Умов прийому на навчання за 

освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр у 2020 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019р № 1285 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.12.2019р. за №1192/34163, 

які розглянуті на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол №4 від 

19.12.2019р.) та затверджені директором коледжу 19 грудня 2019р.  

Правила прийому для структурного підрозділу Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка з підготовки робітничих 

кадрів у 2020р. розглянуті на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол 

№3 від 17.10.2019 р.) та затверджені директором коледжу 18 жовтня 2019 р. 
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Затверджені Правила прийому до Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у 2020 році зареєстровано в 

ЄДЕБО та  розміщено на веб-сайті коледжу. 

Правила прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 році розроблено відповідно 

до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра у 2020 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019р № 1350.  

 

4. Розвиток творчих здібностей та потенціалу студентів 

З метою виявлення здібностей  студентів та учнів до нестандартного, 

оригінального та творчого мислення, залучення студентів та учнів  до 

дослідницької діяльності та розвиток їх творчих здібностей, формування 

аналітичного і критичного  мислення студентів та учнів у процесі  творчого 

пошуку і досліджень, самоствердження студентів та учнів завдяки 

досягненню поставленої мети й публікації отриманих результатів, набуття 

вмінь і навичок дослідницької  роботи,  пізнання досягнень у різних галузях 

науки, техніки і культури та підвищення ефективності освітнього процесу 

традиційно в коледжі впродовж поточного року кафедрами та цикловими 

комісіями коледжу проводяться Тижні наук. 

Цикловою комісією психолого-педагогічних дисциплін у співпраці 

цикловою комісію соціально-гуманітарних дисциплін було проведено місяць 

науки (05.02.2019 - 13.03.2019 н.р.).  

В рамках місяця відбулися такі заходи: відкриття кінолекторію «Нам є 

чим пишатися»; інтернет – флешмоб «Коледжани, єднаймося!»; 

профорієнтаційна платформа «Якщо навчатись - то в коледжі»; музично-

поетичний вечір «Небесна Сотня воїнів Майдану»; інтерактивний виховний 

захід «Ті, що вражають»: до річниці Революції Гідності; колоквіум 

«Формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного 

навчання»; творчий проект  «Історія коледжу-історія країни»; арт-майстерня 
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«Доторкнись до прекрасного», (Андрієвська М.О., Національний Києво-

Печерський  історико-культурний заповідник); науково-практичний семінар 

«Київська Русь - перша українська держава»; семінар-дискусія «Філософська 

система Античності»; відкрита виховна година «Як тебе не любити, коледжу 

мій»; екскурсія до музею Т.Г.Шевченка «Великий Кобзар»; презентація 

спецвипуску газети «Коледжани»; кінолекторій «Сучасний Макаренко» (до 

131-ї річниці від дня народження А.С. Макаренка; фотовиставка «Alma Mater 

– в подіях, постатях і датах»; студентська практична конференція 

«Наступність у організації педагогічної практики як умова професійного 

зростання». 

В рамках тижня інформатики, комп‘ютерних та інформаційних  

технологій (25.02.2019 – 01.03.2019 н. р.),  відбулися наступні заходи: огляд 

та обговорення документального фільму «Погляд  з середини: Google»; 

конкурс серед студентів на розробку кращого кросворду та вікторини до дня  

свободи слова в Інтернеті; олімпіади серед студентів з інформатики 

(номінація MS Office); з дисципліни «Програмування» (дистанційно з  

використанням хмарових технологій); конкурс на кращу презентацію за 

фахом; екскурсія на факультет кібернетики КДУ ім. Т. Г. Шевченка (кафедра 

моделювання складних систем); екскурсія в музей «Історія програмного 

забезпечення ЕОМ»; тренінг зі створення навчальних сайтів для викладачів; 

круглий стіл серед студентів з «Історії інформаційних технологій» та 

«Безпека  в Інтернет». 

Викладачі юридичних дисциплін в рамках Тижня юридичних 

дисциплін (17.04.2019 р. – 25.04.2019 р., 08.10.2019р.-17.10.2019р.) провели 

цікаві заходи, спрямовані на вивчення нових тем, розвиток, поглиблення та 

закріплення знань і умінь студентів, на виявлення професійних якостей, 

творчих здібностей та талантів наших розумних, креативних та небайдужих 

студентів. 

 Редакційний колектив випустив святкові номери юридичної газети «Pro 

bono» до Дня Юриста, Дня Студента, Дня Святого Миколая, Дня Матері, до 

75-ти річчя КППК імені А. Макаренка. Викладачі комісії підготували для 
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студентів цікаві лекції, інтерактивні семінари, дискусії на актуальні теми та 

практичні заняття з використанням мультимедійних технологій. В черговий 

раз розпочала роботу юридична клініка «Bona fides» разом із студентами - 

клініцистами, які проводять безкоштовні юридичні консультації для 

незахищених верств населення.  

Із залученням студентів було організовано та проведено ряд круглих 

столів, зокрема з дисциплін «Господарське право», «Державне будівництво і 

місцеве самоврядування», «Конституційне право України» та інші. 

Тиждень циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін було 

проведено в період  з 01.10.2019 р. – 08.10.2019 р.. План тижня  традиційно 

охопив широкі аспекти діяльності викладацького та студентського 

колективів а заходи, проведені протягом тижня, розкрили рівень методичної 

роботи викладачів та її різноманітність. В рамках тижня було проведено ряд 

заходів: Студентську практичну конференцію «Освітня євроінтеграція: 

українські реалії» за участі експерта в галузі педагогічної освіти доктора 

педагогічних наук, професора Лавріненка О.А.; студенти коледжу брали 

участь VІІ науково-практичній конференції «Музейна педагогіка – проблеми, 

сьогодення, перспективи» співорганізаторами якої  виступили Національний 

Києво-Печерський історико-культурний заповідник та Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; студентським 

парламентом під керівництвом практичного психолога Яковенко Л.В. було 

проведено флешмоб «Щастя бути педагогом». В рамках тижня:  була 

проведена педагогічна платформа «Правові, організаційні, фінансові засади 

системи фахової передвищої освіти (Закон України «Про фахову передвищу 

освіту») у контексті впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти», 

яку зорганізувала і провела директор коледжу Щербак О. І. На дебрифінг 

було запрошено Генерального директора директорату вищої освіти і освіти 

дорослих МОН України   Шарова О. І. та керівника експертної групи  з 

питань освіти дорослих та педагогічної освіти Балубу І. А., які означили 

основні виклики, які стоять перед вищою освітою в Україні та напрями 
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організаційної інтеграції технікумів і коледжів у системі фахової передвищої 

освіти.  

Відбулася творча зустріч із Заслуженим діячем мистецтв України 

Олександром Денисенком, автором сценарію та режисером фільму «Тарас. 

Повернення» та актором Юрієм Шульганом.  Вже перші слова представлення 

фільму здивували і заінтригували глибиною занурення автора в історико-

культурний пласт життя і творчості Тараса Григоровича (Гомедя Н. С.). 

З метою популяризації вивчення української мови, розвитку 

зацікавленості учнів і студентів до освітньо-дослідницької діяльності, 

активізації процесу самостійності юних науковців, виховання поваги до 

рідного слова в період  08.11.2019 р. – 15.11.2019 р. проводився Тиждень 

циклової комісії філологічних дисциплін. 

Тиждень розпочався напередодні Дня української писемності та мови з 

участі педагогів і студентів у флешмобі – 19 Всеукраїнському радіодиктанті 

національної єдності, об’єднавшись навколо українського слова разом з 

тисячами українців по всьому світу. У рамках Тижня викладачами комісії 

було проведено конкурс стіннівок до Дня української писемності та мови, 

відбувся показ короткометражних фільмів, присвячених походженню 

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

гуртка любителів українського слова презентували черговий номер газети 

«Ну що б, здавалося, слова...», присвячений 200-річчю з дня народження 

Пантелеймона Куліша. З метою популяризації українського слова, підняття 

престижу української мови, вкотре пройшла акція «Прикрась життя 

українською!».  

Відбулась зустріч студентів з начальником відділу національно-

патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України Миколою 

Ляховичем, який провів цікаву інтерактивну лекцію про те, що нас об’єднує 

як націю та наші національні цінності (Броннікова В. Б.). 

Родзинкою Тижня цьогоріч стала зустріч з мистецтвом у стінах рідної 

альма-матер. Коледж радо вітав гостей – народний студентський театр 

«Березіль» з комедією «Мільйон у шлюбному кошику» (за п'єсою Джуліо 
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Скарніччі і Ренцо Тарабузі «Моя професія – синьйор з вищого світу») 

(Броннікова В. Б.).  

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

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому взяли 

участь кращі знавці української мови, що показали високий рівень знань з 

різних розділів мовознавства, а також конкурс читців-декламаторів віршів 

українських поетів. На завершення Тижня традиційно відбулась ІV 

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури 

української мови і мовлення». Студенти обрали цікаві теми та виявили 

науковий підхід до висвітлення проблем культури української мови та 

мовлення. 

З метою формування ключових компетентностей студентів, розвитку їх 

інтелектуального та творчого потенціалу, поглиблення програмового 

матеріалу в період з 18.11.2019 р. по 22.11.2019 р. відбувся Тиждень 

циклової комісії загальнонаукових дисциплін. У рамках проведення тижня 

відбулося чимало цікавих заходів, зокрема:виставка стіннівок, розгадування 

ребусів та кросворді, презентації, відкриті уроки, а також олімпіади з фізики, 

хімії та математики. 

З 25.11.2019 р. до 29.11.2019 року проходив Тиждень циклової комісії 

іноземних мов, заходи якого спрямовані на заохочення молоді до 

подальшого опанування іноземних мов,  розкриття  знань, умінь та творчих 

здібностей студентів та учнів, залучення їх до активної пошукової діяльності 

виховують повагу до культури країн, мова яких вивчається. 

У рамках Тижня було проведено конкурс стінних газет 

«Євроатлантична інтеграція очима української молоді», олімпіаду коледжу з 

англійської мови; флешмоб «Прапори країн Європейського Союзу», в якому 

було показано етапи та порядок входження європейських країн до складу цієї 

організації; фестиваль «Культури країн Європейського Союзу»; спільно із 

завідуючою відділу іноземних мов бібліотеки ім. Лесі Українки Марьянчик 

О. В. проведено урок про важливість вивчення англійської мови в курсі 

Євроатлантичної інтеграції і читання книжок в оригіналі, як один із 
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потужних засобів вивчення іноземної мови, студенти ознайомилися з фондом 

бібліотеки; Проведено І етап міської студентської конференції (конкурс 

презентацій на тему «Моя майбутня професія»), метою якого було розвиток 

творчих та ораторських здібностей студентів та учнів.   

З 03.12.2019 до 12.12.2019 проходив Тиждень економічної науки 

«Європейська інтеграція економіки України: сьогодення та майбутнє», 

Заходи Тижня були спрямовані на орієнтацію у студентів наукової свідомості 

економічних процесів в напрямку євроінеграції, активізацію їх освітньо-

дослідницької діяльності та формування відповідальності як громадянина 

держави. 

У рамках тижня були  представлені студентські стінгазети під назвою 

«Європейський вибір України – партнерство заради майбутнього», яки були 

об’єднані за ключовою темою та проблеми сьогодення та майбутнього 

України в європейській спільноті;  диспут «Економічні переваги 

європейської інтеграції в економіці України»;  круглий стіл 

«Євроінтеграційні процеси в економіці України: поступ у майбутнє»; тренінг 

«Управління людьми та проектами в сучасній економіці». 

З метою розвитку комунікаційних здібностей та формування  

конкурентоспроможного фахівця було проведено щорічну внутрішню 

ярмарку НТФ «Спокуса», в якій брали участь студенти спеціальності 

«Маркетинг», представляючи продукцію українських фірм-виробників. 

 Проведені заходи сприяли розвитку професійних та творчих 

компетенцій, необхідних майбутнім сучасним фахівцям. 

З метою розвитку творчих здібностей та потенціалу студенти та учні 

коледжу залучаються до участі у олімпіадах з дисциплін, конкурсах творчих 

робіт, спортивних змаганнях, конкурсу художньої самодіяльності «Зірковий 

олімп». Результати конкурсів, роботи гуртків висвітлювались на сторінках 

фотогазет, газети «Коледжани», веб сайті коледжу.  

Студенти та учні брали участь у міських і районних спортивних 

змаганнях з волейболу і настільного тенісу, де посіли І, ІІ, ІІІ (призові) місця. 
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Команда учнів коледжу  брала участь у І етапі Спартакіади допризовної 

молоді серед команд закладів професійно (професійно-технічної) освіти м. 

Києва (11.10.2019 року). 

Протягом року студенти коледжу взяли участь та отримали призові 

місця на міських конкурсах,  олімпіадах (зокрема з іноземної мови, 

української мови, математики, фізики, технічної механіки, художньої 

самодіяльності тощо), які були проведені серед технікумів, коледжів.  

У «Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії» Прилепа Назар, посів 

третє призове місце, у «Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської 

мови» Буромський Костянтин, посів перше призове місце, у «Всеукраїнській 

учнівській олімпіаді з української мови» Кожановська Тетяна посіла п’яте 

місце. 

Царенко Тетяну з доповіддю на тему «Проблеми та перспективи 

розвитку стартапів в Україні» (науковий керівник Котирло О.О. к.е.н.) 

обрано переможницею у ІІІ студентській науковій інтернет–конференції 

«Підприємництво та підприємство: реалії та перспективи розвитку». 

З нагоди відзначення 131-ої річниці від дня народження Антона 

Макаренка у березні 2019 року призначено Лауреатами Премії імені Антона 

Макаренка Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка наступних студентів та учнів коледжу (наказ по коледжу від 

01.03.19 р. № 31-д):  

1. Венгер Анастасію Вікторівну, гр. 62 Ю 3/9; 

2. Степаненко Анну Миколаївну, гр. 48 М 2; 

3. Нечипоренка Віталія Михайловича, гр. 43 БП 2; 

4. Цюрпиту Дениса Євгеновича, гр. 10 ТХ 2; 

5. Прилепу Назара Дмитровича, гр. 18АТ 2/9. 

За активну участь у громадському житті коледжу та успіхи у навчанні                            

59 випускників коледжу нагороджені почесними грамотами і подяками 

(наказ №83-д від 25.06.2019р.). 

Співробітники бібліотеки коледжу значну увагу приділяють 

національно-патріотичному, правовому, психолого-педагогічному 
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вихованню молоді, задоволенню їх соціально-культурних потреб, 

формуванню читацької культури. 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 

структурних підрозділів коледжу. Представники студентського 

самоврядування входять до складу педагогічної ради, адміністративної ради,  

стипендіальної та приймальної комісій коледжу. 

 

5. Організація науково-методичної, науково-дослідної та 

інноваційної діяльності 

Одним із основних напрямів діяльності коледжу є  організація науково-

методичної, науково-дослідної та інноваційної діяльності. На сучасному 

етапі підготовки фахівців зростає потреба у модернізації змісту діяльності 

кожного педагога, удосконалення творчості, використання досягнень науки і 

педагогічного досвіду.  

Науково-методична діяльність в коледжі у 2019 р. здійснювалась згідно 

з Статутом коледжу, Положенням про методичну роботу в коледжі та була 

спрямована на розв’язання загальних методичних проблем, що ставились 

відповідно до вимог, а саме, «Здійснення освітньої діяльності з метою 

забезпечення якості освіти для самореалізації особистості відповідно до 

потреб суспільства», що сприяє розвитку творчої діяльності студентів та 

залучення їх до наукової роботи; формування професійних якостей 

майбутніх фахівців. 

У закладі вищої  освіти створена постійно діюча методична рада 

коледжу, діяльність якої спрямована на методичне забезпечення 

загальноосвітньої, професійної та практичної підготовки учнів та студентів, 

створення  навчальної плануючої документації, оновлення комплексно-
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методичного забезпечення дисциплін та предметів, забезпечення практичних 

робіт, виробничого навчання,  самостійної роботи студентів та учнів, 

розробку і застосування прикладних і комп’ютерних програм підготовки 

фахівців. 

За звітний період було організовано та проведено 5 засідань 

методичної ради, завдяки яким здійснювалась координаційна робота 

циклових комісій та кафедр, надавалась інформаційна підтримка щодо 

укладання плануючої документації відповідно до вимог їх написання. 

Методичною службою коледжу надавалась методична допомога викладачам 

та майстрам виробничого навчання у підготовці методичних матеріалів до 

атестації, проводилась робота щодо  організації участі педпрацівників у 

конференціях, семінарах, вебінарах, тренінгах, організації роботи 

Студентського наукового товариства, приділялась увага  питанню 

впровадження 100-бальної системи оцінювання знань для здобувачів вищої 

освіти як фактору забезпечення якості підготовки фахівців. 

Відповідно до Положення про методичну раду коледжу методична 

робота спрямовувалась на забезпечення та вдосконалення існуючих форм і 

видів занять зі здобувачами освіти через організацію перевірок проведення 

навчальних занять. Результати проведених відкритих занять та рекомендації 

щодо вдосконалення, поширення передового досвіду, впровадження 

інноваційних технологій, узагальнення та поширення позитивного досвіду, 

передових прийомів та методів проведення навчальних занять і 

організаційних форм навчання, висновки обговорювались на засіданнях 

циклових комісій, кафедр та методичній раді коледжу. За звітний період було 

проаналізовано 14 відкритих занять. 

 Продовжується робота щодо формування та оновлення 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. 

Упродовж звітного періоду вивчалось питання обсягу і змісту 

самостійної роботи студентів, аналіз розроблених методичних рекомендацій 

з планування, організації та  контролю самостійної роботи студентів, 

розроблених методичних рекомендацій з окремих тем дисциплін навчальних 

планів, зокрема:  

- Мартиненко Л.В. «Показникова функція», «Вектори у просторі», 

«Координати у просторі»: дисципліна «Математика»: методичні 

рекомендації // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона 

Макаренка. – 2019 р. – 19с. 

- Вовк В.О. «Загальна схема дослідження та побудова графіка  функції»; 

«Рівняння і нерівності з параметрами та оберненими тригонометричними 

функціями»: »: дисципліна «Математика»: методичні рекомендації // 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 

2019 р. – 27с. 

- Дринь А.П. "Фізична формула як засвідчення про всеосяжність», 

«Сенсорне оцінювання коефіцієнта теплопровідності тіл»:  дисципліна 

«Фізика»: методичні рекомендації // Київський професійно-педагогічний 

коледж імені Антона Макаренка. – 2019 р. – 21с. 

- Нагірняк О.Р. «Науково-дослідницька робота студентів у вищих 

закладах освіти педагогічного спрямування»: методичні рекомендації // 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. – 

2019 р. – 27с. 

Викладачі коледжу взяли участь у конкурсі методичних розробок серед 

викладачів інформатики та програмування ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

м. Києва (10.12.2019 року). 

Брудько О.Л. посіла 2 місце у номінації «Комп’ютерний практикум з 

використанням офісних програм». 
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Горбенко А.А. посіла 1 місце у номінації: «Освітній вебсайт 

викладача» з темою методрозробки: «Персональний сайт викладача – 

ефективний інструмент для забезпечення якості навчання».  

Янковський Р.Л. посів 2 місце у номінації «Методика  впровадження 

інноваційних технологій при нетрадиційних формах проведення занять». 

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

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

майстерності педагогічних працівників коледжу «Педагогічний Оскар 2020». 

За результатами оцінювання конкурсною комісією коледжу навчально-

методичний посібник «Інформатика та комп’ютерна техніка» викладача 

Горбенко А.А. була рекомендована до участі у заключному етапі конкурсу 

професійної майстерності педагогічних працівників «Педагогічний Оскар 

2020» у номінації «Електронний навчально-методичний посібник». 

Електронний посібник був представлений Горбенко А. А. на XVII 

Міжнародних читаннях (28.10.2019) та отримав сертифікат ІПООД імені 

Івана Зязюна НАПН України. 

Про результати методичної роботи викладачі коледжу доповідали на 

засіданнях методичної та педагогічної рад, зокрема: 

Яковенко Л.В. «Протидія агресивній поведінці підлітків (булінг)». 

(січень 2019 р.); 

Броннікова В.Б. «Формування ключових компетенцій учнів та 

студентів на уроках предметів та дисциплін філологічного циклу». (лютий 

2019 р.); Локшин В.С. «Місце наукової діяльності студентів коледжу в 

освітньому процесі». ( квітень 2019 р.); Кононенко Ю.М. «Формування 

комунікативної компетенції на уроках іноземної мови». ( квітень 2019 р.); 

Баланик О.В. «Вивчення предмету «Захист Вітчизни» як складова 

національно-патріотичного виховання молоді. (квітень 2019 р.); Броннікова 

В.Б. «Формування навичок самостійної роботи студентів коледжу» (грудень 

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

Різноманіття видів діяльності в науково-методичній роботі 

педагогічних працівників коледжу допомагає створити умови для 
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професійного розвитку як самих педагогів, так майбутніх фахівців – 

студентів коледжу. З метою вдосконалення та покращення науково-

методичної роботи, забезпечення якості освітнього процесу викладачами 

коледжу приділялась значна увага науково-дослідній діяльності, 

саморозвитку, підвищенню кваліфікації.  

Продовжується спільна творча науково-дослідна робота на рівні угод 

про співробітництво з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України щодо проведення та впровадження в освітній 

процес результатів наукових досліджень за темою «Технологія навчання 

дорослих в умовах формальної і не формальної освіти»; проведення майстер-

класів для викладачів і студентів коледжу на базі Центру педагогічної 

майстерності імені академіка Івана Зязюна; з Відділенням професійної освіти 

і освіти дорослих НАПН України за темою «Теоретичні та методичні засади 

формування андрагогічної компетентності педагогічного персоналу», з 

Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України щодо розробки 

професійних  стандартів посад професійних (професійно-технічних) закладів 

освіти. 

Членами робочої групи з розробки професійних стандартів за 

професіями є Гомеля Н. С. -  «Педагог професійного навчання»,              

Ханова О. В. - «Майстер виробничого навчання», Чернова Л. Ю. - 

«Методист». 

Участь коледжу в організації та проведенні на базі коледжу спільно з 

Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України XVII  

Міжнародних педагогічних мистецьких читань «Неперервна педагогічна 

освіта ХХІ століття, досвід, інновації, тенденції (28.11.2019р. Щербак О. І., 

Гомеля Н. С., Зайцева О. О.), взяли участь тридцять шість педагогічних 

працівників коледжу. 

Участь в організації та проведенні на базі коледжу Національного 

круглого столу з питань законодавчого забезпечення освіти дорослих 

України за участю представників МОН України, НАПН України, Комітету з 

питань освіти, науки і інновацій Верховної Ради України (05.11.19р.,           
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Щербак О. І., Зайцева О. О.). Участь у проведенні на базі коледжу Загальних 

зборів Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» з питань 

Концепції навчання та освіти дорослих в Україні (06.12.19р., Щербак О. І., 

Зайцева О. О.). 

Одним з напрямів науково-методичної, науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності коледжу є підготовка педагогами посібників, 

науково-методичних розробок, наукових публікацій, висвітлення результатів 

науково-практичних досліджень.  

За 2019 рік викладачами коледжу підготовлено та видано ряд 

навчально-методичних посібників з дисциплін навчального плану (Додаток 6). 

Список публікацій педагогічних працівників коледжу у 2019 році наведено у 

додатку 7. 

Викладач Локшин В.С., доктор педагогічних наук, за поточний період 

рецензував монографії науковців:  

- Колісник Н.В.,Кручек В.А. на тему: «Формування педагогічної 

компетентності  майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у 

процесі вивчення  економічних дисциплін» (Національний університет 

біотехнологій та природокористування України) 

- Кошук О.Б. на тему: «Розвиток професійної компетентності 

майбутніх інженерів з механізації сільського господарства»                           

(НУБІП України). 

З метою підвищення свого науково-професійного рівня, розвитку 

професійних, комунікативних компетенцій педагогічні працівники коледжу 

протягом 2019 року брали активну  участь у Всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях, круглих столах, 

вебінарах, тренінгах та залучали до  цього процесу студентів. (Додатки 8,9,10,11) 

  Педагогічні працівники коледжу беруть участь у роботі  експертних 

рад, галузевих експертних рад,  міжгалузевих експертних рад Науково-

методичної ради та науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти 

МОН України. 
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Викладач Гомеля Н.С., кандидат педагогічних наук, з 2016 року є 

членом НМК 15 (науково-методичної комісії сектору вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України (підкомісія: 015-1 Професійна освіта 

(інформаційні технології, автоматизація та телекомунікація)) та розробником 

Державного Стандарту галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, освітнього 

ступеню «Бакалавр», спеціальності 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями). 

Зайцева О.О., викладач-методист, працювала у складі робочої групи 

МОН України з розробки Методичних рекомендації щодо оформлення 

установчих документів закладів фахової перед вищої освіти;                 

Пальчевська Т.Г., викладач-методист, працювала у складі робочої групи 

МОН України з розробки Правил прийому до закладів фахової передвищої 

освіти. 

Упродовж 2019 року викладачі коледжу залучались до участі у журі 

Всеукраїнських та міських конкурсах: 

Викладач Броннікова В. Б., кандидат педагогічних наук, була членом 

експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО при Українському 

центрі оцінювання якості освіти, (13.06.–21.06.2019 року), членом журі ІІІ 

(міського) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика, (7 грудня 2019 року); ІІІ (міського) етапу Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка, (14 грудня 2019 року). 

Викладачі Денисюк О.О. та Шусть В.В. брали участь у роботі журі 

міського конкурсу з професії «електрозварник річного зварювання» серед 

майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва 

Викладач Литвин Л.В була членом комісії на конкурсі кабінетів 

«Біологія» серед закладів  професійної (професійно-технічної) освіти                 

м. Києва. 
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Викладач Котирло О.О., кандидат економічних наук, брала участь у 

журі міського конкурсу методичних розробок серед викладачів економічних 

та обліково-аналітичних дисциплін ЗВО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва. 

Мар‘єнко Т.М., викладач-методист, являється членом комісії з 

професій текстильної промисловості, пошиття одягу і шкіряного взуття, 

художніх промислів, народних ремесел, перукарського мистецтва та 

поліграфії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і 

науки України.  

Сергієнко О.М., викладач-методист, в червні 2019 р. у складі 

експертної комісії взяв участь у проведення первинної акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології» в Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського 

інституту Сумського державного університету. 

У травні 2019 р. на базі коледжу було проведено підсумкове засідання 

міського методичного об’єднання викладачів іноземної мови ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва (голова циклової комісії Кононенко Ю.М.). Учасники 

об’єднання взяли участь у тренінгу «Тайм-менеджмент (управління часом)», 

який провела практичний психолог Яковенко Л.В., переглянули презентацію 

англійською мовою про коледж, яка була створена учнем групи 2ОПЗ 2-9 

Буромським Костянтином. 

26 листопада 2019 року на базі коледжу відбулося засідання Міського 

методичного ооб´єднання методистів ВЗО І-ІІ рівнів акредитації м. Києва. 

(зав.навчально-методичним кабінетом Мар´єнко Т.М.). Обговорювались 

питання якості освіти, особливостей акредитації освітніх програм та нових 

вимог щодо підвищення кваліфікації педагогів  в процесі підготовки до їх 

атестації. Практичний психолог коледжу Яковенко Л.В. разом зі студентами 

коледжу підготували та презентували елементи Форум-театру як форми 

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

організованої Шевченківською РДА м. Києва.  

Учасники засідань мали можливість ознайомитися з інформацією про 

освітню діяльність коледжу, оглянути матеріальну базу.   
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У рамках Міжнародної інноваційної діяльності продовжується 

Міжнародна співпраця коледжу та Акціонерного товариства «Uzin Utz AG» 

(Федеративна Республіка Німеччина). У 2019 році з АТ UZIN UTZ AG 

обговорено план подальшої спільної діяльності відповідно до договору про 

співпрацю (до 2022 року) 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. 

Продовжено проведення спільних семінарів-практикумів на базі 

коледжу за Європейськими технологіями  із залученням Німецьких експертів 

(Хайнріх Гаіер). 

У рамках міжнародної співпраці з концертом  УЦИН УТЦ АТ 

(Німеччина) та ТОВ «СМП-Україна» майстер в/н укладальників підлогових 

покриттів Коваленко О. І. зі студентом Омельченко В. О. взяли участь у 

міжнародному чемпіонаті паркетників (12.02.2019-14.02.2019) у м. Познань 

(Польща), та зі студентами Качаєвим Г. Г. і Лутаком О. Р. - у «Міжнародному 

навчанні з паркету WORK CAMP PARQUET 2019» по реставрації та 

укладанню паркету в м. Бжег (Польща) (30.08.2019р.-09.09.2019р.). Були 

представлені учасники з 20 країн, в т. ч. з України, Польщі, Румунії та 

Словенії взяли участь не тільки майстри, а й студенти. Всі витрати на 

відрядження взяв на себе партнер коледжу ТОВ «СМП – Україна». 

Отриманий Європейський досвід застосовується у професійному навчанні 

кваліфікованих робітників  і майбутніх майстрів виробничого навчання. 

 

6. Розвиток педагогічного персоналу 

Згідно штатного розпису в коледжі працює 167 осіб. Освітній процес у 

коледжі забезпечують 85 педагогічних працівників: 69 штатних викладачів і 

16 сумісників. 70 педагогічних працівників (82,3%) мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 10 осіб (11,7%) – першу кваліфікаційну категорію; 

7 осіб (8,2%) – другу кваліфікаційну категорію; педагогічне звання 
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"викладач-методист" мають 28 педагогічних працівників (32,9%), "старший 

викладач" – 8 осіб (9,4%). В коледжі працює 8 докторів наук, із них                      

3 штатних та 22 кандидата наук, із них 16 – штатні працівники. Серед 

педагогічних працівників 5 осіб нагороджені нагрудним знаком "Антон  

Макаренко", 20 - "Відмінник освіти України", 2 особи - «Заслужений 

працівник освіти». У 2019 році 1 особа (Чистова Н. О.) нагороджена 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 1 особа (Щепіло О. В.) - 

подякою Кабінету Міністрів України; директора коледжу Щербак Ольгу 

Іванівну Указом Президента України нагороджено Орденом княгині Ольги ІІ 

ступеня та Подякою Міністерства освіти і науки України.  

З метою забезпечення якісної підготовки фахівців до участі в 

освітньому процесі коледжу залучені сумісники – висококваліфіковані 

фахівці. До складу екзаменаційних комісій усіх напрямів підготовки, 

спеціальностей і професій включені незалежні члени – практичні працівники 

відповідних галузей. 

Важливе місце у формуванні високого рівня професіоналізму 

викладачів та майстрів виробничого навчання, розвитку  особистості 

педагога, з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок роботи, 

який здатний до прийняття творчих нестандартних рішень відіграє система 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання 

коледжу проводиться відповідно до затвердженого перспективного плану-

графіку підвищення кваліфікації педпрацівників коледжу в Центральному 

інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти НАПН України, 

Національному авіаційному університеті, шляхом навчання та стажування в 

Університетах, навчання в аспірантурі наукових установ та університетів для 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

У звітному періоді згідно графіка підвищили кваліфікацію на курсах 

підвищення кваліфікації – 5 педагогічних працівників та 1 особа – шляхом 

стажування. 
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У 2019 році викладач Броннікова В.Б. захистила дисертаційне 

дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із 

спеціальності 13.00.04 теорія і методика професійної освіти за темою 

«Формування готовності майбутнього педагога професійної школи до 

організації самостійної роботи учнів»; одержали диплом магістра (друга 

вища освіта) Казимир Я.В. закінчила Київський національний торговельно-

економічний університет, Чернова Л.Ю. – Таврійський національний 

університет імені  В.І. Вернадського. Продовжують навчання у закладах 

вищої освіти 16 працівників коледжу, які здобувають другу вищу освіту. 

З метою визначення відповідності педагогічного працівника займаній 

посаді, рівня його кваліфікації в коледжі наказом директора створена і діє 

атестаційна комісія (наказ № 169-д від 30.08.2019 р.).  

Чергова та позачергова атестація педагогічних працівників коледжу 

проведена в період з 26 березня по 28  березня 2019 року у відповідності до 

вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України». У поточному році пройшли атестацію 15 працівників коледжу. Не 

атестованих та умовно атестованих викладачів немає. 

Значну роль у забезпеченні якості навчання та саморозвитку викладачів 

та майстрів виробничого навчання відіграє робота Школи педагогічної 

майстерності. Протягом 2019 р. відповідно до плану роботи були проведені 

засідання Школи з наступних питань: «Оптимізація змісту, форм і методів 

навчання», «Використання сучасних методик викладання дисциплін 

професійного циклу», «Методика боротьби з булінгом  у професійній 

діяльності», «Електронні симуляції на заняттях як засіб підвищення якості 

навчання», «Використання сучасних технологій навчання при підготовці 

робітничих кадрів», тренінг «Створення електронних підручників», 

«Академічна доброчесність викладача-дослідника» (за участі науковців 

ІПООД ім. І. Зязюна НАПН України), «Електронне портфоліо педагога як 

форма презентації професійних досліджень». 

  Педагогічні працівники коледжу протягом 2019 н.р. регулярно брали 

участь у засіданнях методичних об‘єднань за фаховим спрямуванням           
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(21 методичне об’єднання ЗВО серед коледжів та технікумів та 18 

методичних секцій ЗП(ПТ)О м. Києва) та надавали інформацію про їх 

роботу. За активну роботу оголошено подяку 9 педпрацівникам коледжу 

(наказ Ради директорів "Про підсумки роботи Ради директорів та міських 

методичних об’єднань (ММО) ЗВО І-ІІ р.а. м.Києва за 2018/2019 н.р." від 

05.07.2019 р., № 36 /2019). 

Шістдесят співробітників Коледжу в період з 17.09.19 до 16.10.19 р. 

пройшли тренінги в рамках Соціального проекту «Освітній Хаб міста Києва», 

організатором якого виступила КНП «Освітня агенція міста Києва» 

Департаменту освіти і науки КМДА щодо підвищення рівня володіння 

м'якими навичками, а саме: формування та управління командами, мотивація 

персоналу, емоційний інтелект та управління емоціями, комунікації, які 

виявилися дійсно цікавими та корисними для подальшого використання в 

роботі. 

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 оцінювання роботи 

педагогічних працівників  коледжу – закладу вищої освіти. 

Рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників коледжу у 

2019р. 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 було представлено, 

обговорено та затверджено Педагогічною радою коледжу (протокол від 

17.10.2019 р. № 3) та розміщено на офіційному сайті коледжу. 

Особисто директор коледжу підвищувала кваліфікацію шляхом участі 

у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах у т.ч.:  
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1. Міжнародний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті 

сталого розвитку суспільства» з виступом на тему «Розвиток комунікативних 

умінь викладача професійної школи» (14.02.2019р. м. Київ); 

2. Всеукраїнський он-лайн семінар «МАКАРЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ» з 

доповіддю на тему «Cучасні аспекти управління інноваційним розвитком 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у світлі 

творчої спадщини Великого Педагога» (13.03.2019 р. м. Київ); 

3. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-

методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті 

сучасного ринку праці» з доповіддю «Впровадження нової особистісно 

орієнтованої освітньої парадигми педагога професійного навчання»                        

(31.10-1.11.2019р. м. Кривий Ріг» 

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи»  з доповіддю 

«Професійне становлення педагога професійного навчання в умовах ринкової 

економіки» (7-8.11.2019 р. м. Хмельницький); 

5. Національний круглий стіл з питань законодавчого забезпечення 

освіти дорослих в Україні (5.11.2019 р. м. Київ); 

6. XIII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької на тему «Неперервна педагогічна освіта XXI століття: 

досвід, інновації, тенденції» з доповіддю «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійної освіти: українські реалії та 

перспективи» (28.11.2019 р. м. Київ) 

Підготовлено у 2019 році наукові праці:  

 - Стаття - Щербак О. І. Інноваційний поступ Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка/ Ольга Щербак// Професійна 

освіта.-2019-№3-С.11-15 

 - рецензії праць науковців: 

- практичний посібник Технології професійного розвитку педагогів в 

умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, 
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Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. 

Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с. 

 -  монографія Авшенюк Н. М., Креденець Н.Я. «Професійна освіта у 

вимірах соціального партнерства в Австралії і Німеччині, УПООД НАПН 

України» 2019. 

  - на збірник матеріалів за результатами роботи Другої всеукраїнської 

науково-практичної конференції (з іноземною участю) «Теоретико-методичні 

основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку 

праці» / за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик (у 2-х томах). 

 - на рукопис освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації 

категорії слухачів: «Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів)» (автори-розробники проф. Петренко Л. М., доц. Базелюк В.Г.). 

 - рукописи: 

 - Щербак О. І. Підвищення кваліфікації педагога професійного 

навчання/ Щербак О. І. //Технології підготовки педагогічного персоналу для 

роботи з дорослим населенням: Практичний посібник М. П. Вовк, С. О. 

Соломаха, Л.Ю. Султанова, Г. Г. Цвєткова, О. І. Щербак, -К.: ІПООД імені 

Івана Зязюна НАПН України, 2019.  – 281 с., С. 107-172. (рукопис подано до 

видання). 

 - термінів до Енциклопедії освіти НАПН України (друге видання): 

«Коледж», «Інженерно-педагогічна освіта», «Майстер виробничого 

навчання», «Професійно-педагогічна освіта», «Технікум», «Технічні 

училища», «Фаховий молодший бакалавр» (рукопис подано до видання). 

У 2019 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 спеціалізованої 

Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, членом 

редколегій науково-методичного журналу «Професійна 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».  

 

7. Фінансово-господарська діяльність 

У 2019 році коледж повністю фінансувався з місцевого бюджету 

м.Києва за двома бюджетними програмами, а саме: 0611120 «Підготовка 

кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, 

технікумами, училищами)» та 0611110 «Підготовка кадрів професійно-

технічними та іншими закладами освіти». 

Загальні показники розвитку коледжу у 2019 році представлені у 

додатку 12.  

Кошти загального фонду (бюджетне фінансування) та спеціального 

фонду по бюджетній програмі 0611120 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, 

училищами)» витрачено у 2019 році відповідно до кошторисів та за 

призначенням. (Додаток 13) 

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 14) 

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 дітям-

сиротам. Надходження з бюджету у 2019 році склали 28 млн. 786 тис.  з них – 

витрати з бюджету на заробітну плату з нарахуванням склали 71,7 %, 

стипендія – 14,2%, комунальні послуги – 8,8%, поточний ремонт 0 – %, 

харчування і виплати сиротам – 5,3%, Всього навчається в коледжі дітей 

сиріт 29 чол., з них за ОКР «молодший спеціаліст» – 28 чол. в т.ч. під опікою 
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– 5 чол., на повному державному утриманні – 23 чол.; за ОКР 

«кваліфікований робітник» – 1 чол. на повному державному утриманні.  

Надходження до спеціального фонду у 2019 році склали 4 млн. 

863 тис.грн., в т.ч. від оплати за навчання 2 млн. 419 тис.грн., від оплати за 

гуртожиток та навчальний готель 1млн. 415 тис. грн., від виробничої 

діяльності структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів                   

255 тис. грн., благодійна допомога 151 тис.грн.. Витрати спеціального фонду 

склали: на заробітну плату з нарахуванням – 77,3%, комунальні послуги – 

5,5%, поповнення основного капіталу– 3,6%, на предмети, матеріали та 

послуги – 13,6%. 

Протягом 2019 року працівникам коледжу виплачувалась: 

- щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну 

працю у розмірі посадового окладу; 

- щомісячна диференціація заробітної плати співробітникам залежно від 

кваліфікації працівника; 

- матеріальна допомога на оздоровлення всім співробітникам до основної 

щорічної відпустки згідно штатного розпису, в т.ч. педагогічним 

працівникам відповідно до статті 57; 

- премія всім співробітникам коледжу у зв’язку із 75-річним ювілеєм 

закладу освіти. 

- премія всім співробітникам за результатами роботи у 2019 році. 

Для забезпечення освітнього  процесу та життєдіяльності вищого 

закладу  освіти за кошти спеціального фонду (структурного підрозділу 

підготовки робітничих кадрів) коледжем на загальну суму 132,2 тис. грн. 

придбано: посуд для їдальні – 47900 грн; системні блоки – 28900 грн.; 

монітори та принтери – 47000грн; банери та стенди – 8640 грн. та інше. Як 

благодійну допомогу отримано від Департаменту освіти і науки КМДА книги 

на суму 110 грн.; від ТОВ СМП «Україна» матеріали на суму 54101 грн. 

За рахунок коштів спеціального фонду коледжу придбано: господарчі 

товари на суму 31420 грн.; фарба – 7200 грн; кахель – 7200 грн.; телевізор – 

7500 грн.; сантехнічні товари – 18200 грн.; дверні полотна  - 12300 грн.; 
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концертні костюми – 7100 грн.; подушки в гуртожиток – 6870 грн.; пила 

електрична – 3200 грн.; водонагрівачі – 5500 грн.; пилосос та піч 

мікрохвильова – 6620 грн.; тенісний стіл – 6150 грн.; комп’ютерна техніка -

100400 грн.; вогнегасники – 7200 грн. Сплачено за акредитацію – 4200 грн.; за 

ліцензії – 16800 грн.; опір ізоляції – 7200 грн.; періодичні видання – 31100 грн. 

За рахунок благодійного фонду придбано: бланки різні на суму 6300 

грн.; конфорки до електричних плит – 7000 грн.; клей для кахелю – 7200 грн.; 

Сантехнічні перегородки – 7200 грн.; папір – 700 грн.; фотокамера – 

6600грн.; сантехнічні товари  - 14200 грн.; кахель – 16600 грн.; миючі засоби 

– 7200 грн.; пожежний інвентар – 7200 грн. тощо. 

Як благодійну допомогу отримано від Інституту енциклопедичних 

досліджень НАН України «Енциклопедія сучасна України» 17 примірників на 

суму 973 грн. та ТОВ «Ванбуд» металопластикові вікна та двері для 

гуртожитку коледжу 8 шт. на суму 35200грн. 

Забезпечено роботу навчального корпусу та студентського гуртожитку 

коледжу  згідно санітарно-технічних та протипожежних  вимог експлуатації.  

Забезпечено проведення сервісного обслуговування комп’ютерного, 

серверного, факсимільного, копіювального та  офісного   обладнання. 

Протягом звітного періоду забезпечено постійне обслуговування 

ліфтового господарства, систем опалення, водопостачання, каналізації, 

радіотелефонних та системи електромереж. Виконано профілактично-

ремонтні роботи в елекрощитових підстанціях коледжу та гуртожитку із 

забезпеченням повірки приборів обліку, та відповідно періодичною здачею 

звітної документації. 

Проведено та виконано оформлення документів для заключення 

щорічних договорів з організаціями щодо надання послуг: Київтеплоенерго, 

Водоканал, Укртелеком, Київліфт, Профдезинсекція та договори по вивозу 

побутового сміття. 

Проведено перезарядку та поновлення первинних засобів 

пожежогасіння із встановленням стаціонарних пожежних щитів у 

навчальному корпусі та студентському гуртожитку відповідно до нових  
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норм та вимог з пожежної безпеки. Проведено перевірку опору ізоляції 

електрообладнання навчального корпусу та студентського гуртожитку з 

оформленням відповідних протоколів виконаних робіт на загальну суму 

21700 грн. 

На постійній основі виконано забезпечення технічних працівників 

коледжу спец. одягом та спец. засобами. 

Власними силами в навчальному корпусі коледжу: проведено 

обслуговування підлогових покриттів у навчальних аудиторіях № 304, 501, 

307, 403, конференц залі ІІ поверху, підлоги коридорів 1-4 поверхів 

навчального корпусу, проведено ремонт підлоги 8-го поверху студентського 

гуртожитку та замінено 6-ть кімнатних дверей; коридорні приміщення 1-4 

поверхів; пофарбовано двері та  віконні конструкції 14 навчальних аудиторій 

та 5 технічних приміщень навчального корпусу; проведено виконання (за 

сприяння спонсора) одного з етапів плану по енергозбереженню;  

встановлено додатково два водонагрівачі в студентському гуртожитку. 

За рахунок інвестицій проведено часткову технічну рекультивацію 

прилеглої території навчального корпусу та студентського гуртожитку; 

секційну обрізку дерев; виконано косметичний ремонт приміщень їдальні, 

спортивної зали та сходів головного входу навчального корпусу; встановлено 

9 металопластикових віконних конструкцій в гуртожитку за кошти спонсора.  

Придбано 11 стаціонарних  комп’ютерів та 9 комплектів  принтерного 

обладнання (встановлено в кабінетах №117, 123, 205, 207, 208, 209, 405, 505); 

три додаткові камери зовнішнього відео спостереження на загальну суму 

172500 грн. 

Власними силами у студентському гуртожитку коледжу: проведено 

ремонтно-малярні роботи холів, центрального входу, житлових кімнат, 

санвузлів, кухонь та коридорів  2, 4, 8 поверхів. Замінено сантехнічне 

обладнання; в т.ч. 12 змішувачів в кухнях та санвузлах та 7 змішувачів в 

душевих;  на 4,3,7,8 поверхах встановлено 6 унітазів. Проведені ремонтні 

роботи по заміні мережі подачі холодної, гарячої води, каналізації у кількості 

35п.м.  Проведено заміну електрообладнання: світильники 21 шт. замінено на 
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лампи типу LЕD  в службових приміщеннях та приміщеннях цокольного 

поверху. Проведено ремонтні роботи меблів в кімнатах студентів 3-7 

поверхів.  

У навчальному корпусі власними силами відремонтовано туалетну 

кімнату першого поверху з заміною усіх комунікацій та встановленням 

сучасного сантехнічного обладнання.  

Для покращення умов проведення занять з фізичного виховання в 

спортивній залі коледжу  придбано та встановлено професійний тенісний стіл 

з повним комплектом приладдя вартістю 6150 грн. 

Для покращення   умов проведення офіційних та навчальних заходів та 

занять з художньої творчості в актовій залі навчального корпусу  придбано 

професійний комплект радіо мікрофонів вартістю 5800 грн. 

З метою забезпечення повноцінної технологічної експлуатації  коледжу 

було проведено навчання технічного персоналу коледжу в "Учбово - 

методичному центрі "Новатор" за програмами: "Безпечна та надійна технічна 

експлуатація конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж" та 

"Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж". За 

результатами  атестації отримано посвідчення  терміном на три роки 

діяльності у закладі освіти за  вказаними напрямами.  

 

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 17,9% загальної кількості співробітників.            

У 2019 році присвоєно почесне звання «Ветеран коледжу» - 3-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.  
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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 
 

 

 

3 роки 
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на основі освітньо- кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» 
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» 

Громадське 

харчування 

5122,  

5123 

Кухар 

Офіціант 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

 

3 роки 

Сфера 

обслуговування 

 

4221,  

4222 
Агент з організації туризму 

Адміністратор 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

3 роки 
 

1 рік 

Загальні для всіх 

галузей економіки 

 

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 

Будівельні, монтажні 

і ремонтно-

будівельні роботи 

7139 Укладальник підлогових 

покриттів 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
 

1 рік 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
  

01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 24 

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком 

постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

№ з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг (на 

одному курсі 

(році 

навчання) 

Можливість 

здійснювати 

підготовку 

іноземців та осіб 

без громадянства 

(так/ні) 

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за 

освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст 

або рішення за кожною 

спеціальністю у сфері фахової 

передвищої освіти прийнятого 

у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) (наказ МОН, в 

якому приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

Підготовка фахового молодшого бакалавра 

1 
01 Ос віта/Педагогіка 015 

Професійна освіта 

(Зварювання) 
80 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 

2 
01 Ос віта/Педагогіка 015 

Професійна освіта 

(Комп'ютерні 

технології) 

125 ні 
Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 

3 
01 Освіта/Педагогіка 015 

Професійна освіта 

(Транспорт) 
80 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 

4 
01 Освіта/Педагогіка 015 

Професійна освіта 

(Харчові технології) 
55 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 
5 

01 Освіта/Педагогіка 015 
Професійна освіта 

(Будівництво) 
40 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 
6 

08 Право 081 Право 100 ні 
Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 
7 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 125 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л 
8 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 70 ні 

Наказ МОН від 05.12.2019 № 

1003-л  

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 24 

Дата і номер попередніх рішень МОН: 
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л 
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Ідентифікаційний код: 02500735 

Місцезнаходження юридичної особи: 

Місце провадження освітньої 

діяльності: найменування 

юридичної особи 

адреса 
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Додаток 3 
 

ДАНІ ПРО ВИПУСК 2019 РОКУ 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 

Галузь знань, 

спеціальність 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього, 

чол. 

З відзнакою, 

чол. 

Всього, 

чол. 

З відзнакою, 

чол. 

01 Освіта/Педагогіка 106 10 70 2 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(бакалавр) 
41 2 32 1 

015.09 ПО Зварювання 15 2 6 - 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 15 - 17 1 

015.20 ПО Транспорт 11 - 9 - 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(молодший спеціаліст) 

65 8 38 1 

015.01 ПО Будівництво 10 - 7 - 

015.09 ПО Зварювання 14 - 8 - 

015.10 ПО Комп’ютерні технології 18 3 9 - 

015.20 ПО Транспорт 4 1 8 1 

015.21 ПО Харчові технології 19 4 6 - 

Кваліфікований робітник 99 14 - - 

- Агент з організації туризму. 

Адміністратор 
26 7 - - 

- Кухар, офіціант 29 5 - - 

- Укладальник підлогових покриттів 34 1 - - 

- Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
10 1 - - 

Управління та адміністрування 

(бакалавр) 
- - 10 - 

- Маркетинг - - 10 - 

Управління та адміністрування 

(молодший спеціаліст) 
45 7 3 - 

- Маркетинг 45 7 3 - 

Право (бакалавр) 11 2 13 1 

Право 11 2 13 1 

Право (молодший спеціаліст) 49 10 1 - 

Правознавство 49 10 1 - 

Всього: 310 43 97 3 
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Додаток 4 

 

Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт 

 та здачі державної атестації у 2019 році  

 

 
Показники 

 

 

 

 

Галузь знань,  

спеціальність 

Загальні показники 
в.т.ч. по 

денній формі 

навчання 

в.т.ч. по 
заочній формі 

навчання 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

В
и

п
у
ск

н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

 

В
и

п
у
ск

н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь

, 
%

  

В
и

п
у
ск

н
и

к
ів

, 

о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

01 Освіта/Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 
(бакалавр) 

98,8 73 100 97,6 41 100 100 32 100 

015.09 Зварювання 100 21 100 100 15 100 100 6 100 

015.10 Комп’ютерні технології 96,5 32 100 93 15 100 100 17 100 

015.20 Транспорт 100 20 100 100 11 100 100 9 100 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

(молодший спеціаліст) 
72,8 103 100 67,2 65 100 78,2 38 100 

015.01 ПО Будівництво  71 17 100 70 10 100 72 7 100 

015.09 ПО Зварювання 58 22 100 51 14 100 64 8 100 

015.10 ПО Комп’ютерні 

технології 
81 27 100 63 18 100 100 9 100 

015.20 ПО Транспорт 73 12 100 73 4 100 72 8 100 

015.21 ПО Харчові технології 81 25 100 79 19 100 83 6 100 

Управління та 

адміністрування (молодший 

спеціаліст) 

- Маркетинг 

64,4 48 100 62,3 45 100 66,5 3 100 

Управління та 

адміністрування (бакалавр) 

- Маркетинг 
70 10 100 - - - 70 10 100 

081 Право (молодший 

спеціаліст) 
99 50 100 98 49 100 100 1 100 

081 Право (бакалавр) 81,8 24 100 63,6 11 100 100 13 100 

ОКР «Молодший спеціаліст» 78,7 201 100 77,74 159 100 81,56 42 100 

Кваліфікований робітник 88,35 99 100 88,35 99 100 - - - 

Узагальнені дані 

 
83,5 407 100 81,82 310 100 87,89 97 100 
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Додаток 5 

Розподіл зарахованих у 2019 році студентів за спеціальностями   

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 Денна Заочна 

Ступінь  «бакалавр»   

Професійна освіта .Зварювання 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

10 

0 

 

4 

0 

Професійна освіта. Комп’ютерні технології 

- регіональне замовленням  

- за контрактом 

 

7 

0 

 

13 

3 

Професійна освіта. Транспорт 

- регіональне замовленням  

- за контрактом 

 

3 

0 

 

7 

3 

Маркетинг 

- регіональне замовленням  

- за контрактом 

 

20 

1 

 

0 

13 

Право 

- регіональне замовленням  

- за контрактом 

 

29 

1 

 

0 

31 

Разом: 71 74 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»   

Професійна освіта. Будівництво 

- регіональне замовленням  

- за контрактом 

 

10 

0 

 

10 

5 

Професійна освіта. Зварювання 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

6 

0 

 

19 

1 

Професійна освіта. Комп’ютерні технології 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

9 

1 

 

9 

2 

Професійна освіта. Транспорт 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

12 

1 

 

3 

7 

Професійна освіта. Харчові технології 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

9 

0 

 

9 

0 

Маркетинг 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

40 

0 

 

0 

5 

Право 

- регіональне замовленням 

- за контрактом 

 

0 

13 

 

0 

3 

Разом: 101 73 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований 

робітник» 

  

- за контрактом 11 0 

Зараховано всього: 183 147 
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Додаток 6 

 

Перелек посібників,  виданих  у 2019 році 

 
1. Бабич В.А., Муляр Г.В., Шуст Г.П. Адміністративне право: 

навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності 

081 «Право», освітній ступінь: бакалавр, 2019. – 136 с. 

2. Муляр Г.В., Шуст Г.П. Медичне право: навчальний посібник для 

студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право», освітній 

ступінь: бакалавр, 2019. – 148 с. 

3. Муляр Г.В. Якість вищої освіти: теорія і практика: -  Навчально-

методичний посібник – «ПП Лисенко М.М.» – м. Київ  – 2019. – 176 с. 

4. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін 

«Сімейне право» для спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр» 

К.: МП ЛЮДМИЛА, 2019. – 38 с. 

5. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін 

«Історія держави і права зарубіжних країн» для спеціальності «Право» 

освітнього ступеня «бакалавр» К.: МП ЛЮДМИЛА, 2019. – 62 с. 

6. Шевчук В. Л., Куровський С. В. Навчальний посібник з дисциплін 

«Конституційне право» для спеціальності «Право» освітнього ступеня 

«бакалавр» К.: МП ЛЮДМИЛА, 2019. – 30 с. 

7. Гомеля Н.С. Технології професійного розвитку педагогів в умовах 

формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. 

Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, 

Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с. 
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Додаток 7 

Cписок публікацій  за 2019 р. 

1. Дорошенко Н.І., Козюк В. Використання цифрових технологій у 

процесі виконання графічних робіт майбутніми архітекторами // Актуальні 

проблеми в системі освіти: заклад середньої освіти – доуніверситетська 

підготовка – заклад вищої освіти: Матеріали V Всеукр. наук. практ. конф. 18 

квітня 2019р. . – К.: НАУ, 2019. – ел. ресурс. 

2. Казимир Я.В. Проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортної 

галузі в Україні //  Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: 

матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 

2019. С.99 – 103 

3. Казимир Я.В. Теоретичні засади процесу управління стратегічним 

менеджментом та маркетингом на підприємстві // Сучасні технології 

менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в 

умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року. Черкаси : 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. С. 157 – 159 

4. Кононенко Ю.М. Формування іншомовної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців у коледжах і технікумах// Сучасні 

педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у 

коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. наук.-

метод. конф. ( Вінниця, 28-29 бер. 2019 р.) Випуск № 1 (6). Вінниця: ФОП 

Рогальська І.О., 2019. – С.307-309. 

5. Котирло О.О. Креативність економіки в контексті економічної освіти // 

AIC Economics and Management. – 2019. – №1. – С. 27-29 (фахове видання). 

6. Левандовська Л.Б. Використання комп’ютерних технологій на 

заняттях англійської мови як стимул мовленнєвої активності та професійної 

компетенції// Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи: 

матер. Всеукр. наук.-метод. конф. ( Вінниця, 28-29 бер. 2019 р.) Випуск № 1 (6). 

Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2019. – С.126-128. 

7. Лозова М. С. Основні аспекти риторичного дискурсу у підготовці 

педагога //зб. Матеріалів  ХVI Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6 грудня 2018 р. /наук.ред Г.І.Соцька , 

М.П.Вовк.-Вип.2(14). – К:Талком, 2019. -.264, С.130-134 

8. Galyna Muliar, Oleksii Khovpun,Viktoriia Panchenko Use of investigation 

(search) (special or independent) while bringing to criminal responsibility for 

corruption actions, related to public services / G. Muliar,  O. Khovpun, V. Panchenko 

// [ІІІ International scientific and practical forum «Association agreement: driving 



50 

 

integrational changes» March, 2-10, 2019], Bratislava, Slovakia-Austria-Ukraine – 

2019 – P. 122-131 

9. Galyna Muliar, Ihor Chornodid, Yaroslav Zhuravel. Issues of the theory of 

criminalistics situation and question of commitment in the crime investigation related 

to the extreme activity organization /I.Chornodid, G.Muliar, Y.Zhuravel//[ІІІ 

International scientific and practical forum “Association agreement: driving 

integrational changes” March, 2-10, 2019], Bratislava, Slovakia-Austria-Ukraine – 

2019 – P. 306-316 

10. Galyna Muliar, Oleksii Khovpun, Igor Muliar. Legal aspects of personal 

data protection in the field of health care protection. Medical secrecy/G. Muliar, O. 

Khovpun, I. Muliar // [ІІІ International scientific and practical forum “Association 

agreement: driving integrational changes” March, 2-10, 2019], Bratislava, Slovakia-

Austria-Ukraine – 2019 – P. 346-356 

11. Galyna Muliar,  Oleksii Khovpun, Tetyana Semigina. International 

cooperation in fight against the financing of terrorism. / G. Muliar,  O. Khovpun, T. 

Semigina//  [ІІІ International scientific and practical forum “Association agreement: 

driving integrational changes” March, 2-10, 2019], Bratislava, Slovakia-Austria-

Ukraine – 2019 – P. 235-243 

12. Муляр Г.В., Ховпун О.С.  Особливості розслідування економічних 

злочинів у сфері інформаційних технологій /Держава і право. Серія юридичні 

науки. Випуск 83. – м. Київ, 2019. – С. 342-355 

13. Муляр Г.В., Ховпун О.С. Особливості доказування кіберзлочинів / 

Г.В.Муляр, О.С.Ховпун/ Науковий вісник НУБіП України (серія «Право») – 

м.Київ, 2019.  – С. 13 – 22 

14. Руденко І.В. Сучасні проблеми українського менеджменту// Сучасні 

технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових 

систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року. Черкаси : 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019.С.56-57. – 

(Укр., рос., англ. мови). 

15. Сергієнко О.М., Дубко В.А., Кисельов В.Б., Проблеми адаптації 

студентів першого курсу вищих навчальних закладів.//Зб.мат. I Всеукраїнської 

науково-методичної конференції "Сучасні педагогічні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців у коледжах:досвід, 

проблеми,перспективі. м.Винница 20-29 березня 2019, с.23-25 

16. Чернова Л.Ю. Професійна мобільність конкурентоздатного фахівця на 

сучасному ринку праці // Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, 
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перспективи: матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Вінниця, 28-29 березня 2019) 

Випуск №1 (6)  - Вінниця:: ФОП Рогальська І. О., С. 400 – 403 

17. Чернова Л.Ю. Використання комп’ютерних технологій в організації 

діловодства, як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності // 

Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-

правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез і доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м.Черкаси, 18-19 квітня 2019р. С. 195 – 197. 

18. Шуст Г.П. Інноваційні технології навчання в підготовці юристів 

[Матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні 

педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у 

коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Вінниця, 28-29 

березня 2019 року] Випуск №1 (6) – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2019. – 456 

с., С. 227- 229; 

19. Шуст Г. П. Нормативно-правове забезпечення управління 

підприємством [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-

правових систем в умовах євроінтеграції», м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 року] – 

Черкаси, 2019. С. 155 – 157 

20. Данькевич В.Г.,  Тропіна М.А. Духовне виховання молоді засобами 

національної спадщини Чернігівщини. Найкращі описи історико-краєзнавчої 

спадщини Чернігівщини // Збірник матеріалів п’ятої (ювілейної) Чернігівської 

обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді- Київ – Чергігів, 

2019 – C.91 – 94. 

21. Горбенко А. А.  Педагогічні умови формування безпечного освітнього 

середовища у закладі освіти: матеріали Міжнародної наукової конференції 

«Безпека в сучасному світі» (м. Дніпро 27-28вересня 2019 р.). Дніпро: 

Охотнік, 2019. С. 278-279. https://www.twirpx.com/file/2944507/ 

22. Горбенко А. А. Ментaльнa кaркa як іннoвaційнa технoлoгія нaвчaння 

інфoрмaтики в кoледжі. Використання інноваційних технологій в освітньому 

просторі: збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

вищих навчальних закладів України. (м. Київ, 24 жовтня 2019 року) К.: Філія 

«Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019.- 

С. 28–31.http://bdepk.od.ua/MashaKim/zbirnik_ii.pdf 

23. В.С.Локшин. Психолого-педагогічні засади підготовки фахівців  з 

управління  у  соціокультурній  у контексті  Європейських  стандартів. : ХІV 

Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта  України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору”, 18-20 листопада  2019 року,   

Київ. с.199-205 

https://www.twirpx.com/file/2944507/
http://bdepk.od.ua/MashaKim/zbirnik_ii.pdf
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24. Сергієнко О.М.  Проблема адаптації студентів першого курсу, 

пов’язаних з відмінністю технологій навчання у школі та вишах: ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в 

умовах нової соціокультурної реальності»,  11-12 жовтня 2019 р. 

25. Сергієнко О.М. Особлівости адаптації студентів першого курсу, 

пов'язанних з відмінністью технологій навчання у школі та вишах.: III 

Міжнарода науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної 

реабілітації соціуму», 2019 р. 

26. Муляр Г.В. Вплив податкової системи на децентралізаційні процеси в 

Київській Русі// Матеріали третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція 

влади, науковців, профспілок та громадськості», 06 грудня 2019 року. – м. Київ  

– 2019. - С.125-129 

27. Муляр Г.В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із 

самовільним залишенням військової частини або місця служби// Матеріали 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання 

досудового розслідування», 11 жовтня 2019 року. – м. Кривий Ріг – м. 

Маріуполь  – 2019. - С.7 

28. Муляр Г.В. Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб 

захисту прав підозрюваної особи: - Часопис Київського університету права  

2019/3. – С.226-233. (Фахове видання). 

29. Муляр Г.В. Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-

інтелектуального коллапсу: -  Вища школа. Науково-практичне видання 

7(180)/2019. – С. 40-54 (Фахове видання). 

30. Щепіло О.В. Здосвіду роботи викладача математики:  - Фахова перед 

вища освіта. – 1(48)2019.-с.с.72-73 
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Додаток 8 

Участь педагогів коледжу 

У ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

 пам´яті О.П.Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, 

інновації, тенденції» 

28 листопада 2019 р. м. Київ 

1. Бєлоусько А. М. «Ефективність застосування мотиваційної складової у 

підготовці педагогів професійного навчання» 

2. Бельченко В. П. «Теоретичні основи формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців –майстрів виробничого навчання» 

3. Брудько О. Л. «Розвиток критичного мислення на уроках інформатики 

шляхом застосування елементів мобільного навчання.» 

4. Гомеля Н. С. «Професійна діяльність і особистість педагога» 

5. Горбенко А. А. «Електронний посібник як один з аспектів професійної 

майстерності викладача закладу вищої освіти.» 

6. Данькевич В. Г. «Патріотичне виховання сучасної молоді як чинник 

національної безпеки» 

7. Зайцева О.О. «Освітній менеджмент як компонент освітньої культури 

закладу вищої освіти» 

8. Іванчук В. М. «Самоосвіта педагога як фактор розвитку педагогічної 

компетентності та педагогічної майстерності » 

9. Коваленко О. М. «Формування навичок креативного мислення на уроках 

історії» 

10. Кондратьєва В. П. «Особливості виховної роботи в умовах гуртожитку» 

11. Муляр Г. В. «Формування правової компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання » 

12. Казимир Я. В. «Сучасні методи використання інтернет-маркетингу в 

управлінні підприємством» 

13. Ковальчук Е. М. «Формування готовності до науково-дослідної 

діяльності майбутніх педагогів професійного навчання» 

14. Козленко Ю. М. «Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів 

іноземних мов» 

15. Колос М. М. «Інформатизація управлінського середовища вищих закладів 

освіти» 

16. Кононенко Ю.М.«Формування іншомовної комунікативної 

компетентності у майбутніх фахівців як важливої професійної складової» 

17. Левандовська Л.Б. «Особливості професійної підготовки вчителів 

іноземних мов у європейських країнах» 
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18. Локшин В.С. «Формуванняі  професійної компетентності  майбутніх 

педагогів професійного навчання  в умовах   євроінтеграції» 

19. Лозова М.С. «Оксфордські дебати» як один із методів формування 

гуманістичного ораторського ідеалу » 

20. Мар´єнко Т.М. «Розвиток мотивації до підприємницької діяльності у 

майбутніх фахівців робітничих професій» 

21. Павловська М.Я. «Розвиток творчого потенціалу учнів робітничої 

професії «Кухар. Офіціант» 

22. Пальчевська Т. Г. «Управлінська діяльність  як специфічна складова 

суспільного виробництва при формуванні базових знань майбутніх 

фахівців у сфері підприємництва» 

23. Руденко І. В. «Музейна педагогіка і STEM-освіта: нові можливості для 

інновацій» 

24. Сергієнко О.М. «Використання смарттехнологій у викладанні 

інформатики  в Київському професійно- педагогічному коледжі імені 

Антона Макаренка» 

25. Федоренко В. Б. «Організація практичної підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання» 

26. Хайнус Н. В .«Педагогічна майстерність та імідж сучасного педагога» 

27. Ханова О. В. «Особливості проведення бінарних занять у вищих закладах 

освіти  » 

28. Чернова Л.Ю. «Розвиток педагогічної майстерності як запорука 

професійного зростання викладача » 

29. Шевчук В.Л. «Роль юридичної клініки у формуванні професійних 

компетентностей майбутніх юристів» 

30. Шуст Г.П . «Екологізація освіти » 

31. Шусть В.В. «Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх 

фахівців заварювального виробництва» 

32. Щепіло О. В. «Математичні методи у розв´язанні економічних задач» 

33. Штапір О. М. «Економічна освіта в умовах особистісного становлення 

майбутніх фахівців » 

34. Щербак О.І. «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійної освіти: українські реалії та перспективи» 

35. Яковенко Л.В. «Формування сприятливого психолого-педагогічного 

середовища у вищих закладах освіти » 

36. Янковський Р.Л. «Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників » 
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Додаток 9 

Участь педагогів коледжу 

 у конференціях, семінарах, круглих столах, читаннях  

у 201 9році  
1. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди ювілею доктора 

філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської (Лозова М. С. 

з доповіддю: Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних 

одиниць (присутність зі студентами) 29 листопада 2019 року, НУБІП, м. Київ 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом» (Беседіна М.О., Казимир Я.В., 

Пальчевська Т.Г., Яковенко Л.В., Чернова Л.В.), 14  лютого 2019 р. 

3. Майстер-клас «Цифрові інструменти та можливості Google для 

безпечного інтернету» (Горбенко А.А.)  5 лютого 2019 року 

4. Круглий стіл " Громадсько-патріотичні ідеї Тараса Григоровича 

Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України" (Данькевич В.Г. 

з виступом на тему: «Творчість Т. Шевченка як важливий компонент культури та 

ідентичності сучасних українців») 5 березня 2019 року, м. Київ 

5. Макаренківські читання, присвячені 131 річниці від дня народження А. 

С. Макаренка та 95-річчю Сумського державного педагогічного університету 

(Данькевич В.Г. з виступом на тему: «Творча спадщина А.С. Макаренка в 

контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття», Ковальчук Е.М. з 

доповіддю «Реалізація ідей А.С. Макаренка в професійному становленні 

майбутніх бакалаврів педагогіки»)13 березня 2019 року,м. Суми 

6. Макаренківські педагогічні читання «Феномен педагогіки А.С. 

Макаренка» (за ініціативи кафедри професійної та вищої освіти і права 

Центрального інституту післядипломної освіти Університету на базі Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка) (Данькевич  В.Г. з 

виступом   «Педагогіка А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх процесів») 

13 березень 2019 року м. Київ 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна 

діяльність: Історія, сьогодення, майбутнє» (Беседіна М.О., Горбенко А.А., 

Брудько О.Л.) 22 березня 2019 року 

8. І Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і 

технікумах: досвід, проблеми, перспективи» (Левандовська Л.Б., Кононенко 

Ю.М.)  м. Вінниця, 28-29 березня 2019 року 
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9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в 

умовах євроінтеграції» (Пальчевська  Т.Г., Руденко І.В., Казимир Я.В. із 

виступом «Теоретичні засади процесу управління стратегічним менеджментом 

та маркетингом на підприємстві») 18-19 квітня 2019 р.м. Черкаси. 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка 

конкурентоздатних фахівців». (Пальчевська Т.Г.), 25 квітня 2019 р. 

11. Міжнародний круглий стіл «Наука та іноватика: вітчизняний і світовий 

досвід», тема виступу «Формування професійної компетентності майбутніх 

харизматичних лідерів з менеджменту соціокультурної сфери» (Локшин В.С .) 

16 травня 2019року 

12. Міжнародна конференція «Академічна мобільність, дослідницькі 

проекти та грантові програми: досвід, можливості, перспективи», тема  виступу 

«Формування соціокультурної компетентності як фактора розвитку гуманітарної 

культури майбутнього фахівця з управління в соціокультурній сфері 

(Локшин В.С .) 18 травня 2019року, м. Київ 

13. ІІ Міжнародна науково-практична конференція до Дня науки. 

«Міжнародний науковий юридичний форум» (Шевчук В. Л. з доповіддю «Етапи 

становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері охорони 

навколишнього середовища»), 19 травень 2019 року, м. Київ 

14. І Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: міжнародний 

досвід та національні пріоритети» (Казимир Я.В.) м. Житомир, 23 травня 2019 р. 

15. Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні 

дослідження та інноваційна освітня діяльність»,тема виступу «Формування 

професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери з урахуванням 

вимірів ціннісних стратегій сучасної педагогічної інноватики» (Локшин В.С.) 

24-25 травня 2019 року Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара 

16. Всеукраїнська наукова конференція «Педагогічна спадщина Григорія 

Васьковича у контексті європейських цінностей освіти « (До 100-річчя від дня 

народження) ( Щербак О.І., «Досвід формування національної самоідентичності 

в умовах вищих закладів освіти»; Гомеля Н.С. "Формування почуття 

національної гідності засобами медіаосвітніх технологій»; Данькевич В.Г. 

«Виховання громадянської свідомості студентів на уроках історії», 12 грудня 

2019 р., м. Київ 
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17.  «Сучасний ігровий простір музею: можливості і перспективи».:VII 

Науково-практична конференця «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, 

сьогодення, перспективи», (Щербак О.І., Гомеля Н.С., Данькевич В.Г.) 3-4 

жовтня 2019 р., м. Київ 

18. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа 

Романа Іванченка» (Лозова М. С., Поберезська Г. Г. тези «Роль риторики у 

формуванні національно свідомої особистості») 25 жовтня 2019 року, м. Київ 

19. Міжнародний круглий  стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і 

світовий досвід» (В.С.Локшин  Формування професійної компетентності 

майбутніх харизматичних лідерів з менеджменту  соціокультурної сфери) 2019 

р., Київ 

20. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (Казимир Я.В. 

тези На шляху «Зеленої» модернізації економіки.) м. Дніпро, 1-2 серпня 2019 р.). 

21. Міжнародна наукова конференція Теоретичні і практичні аспекти 

використання Інтернет-маркетингу в розвитку бізнесу» (Казимир Я.В.  тези  

«Теорія та практика сучасної науки та освіти», 29-30 листопада 2019 р., м. Київ  

22. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух 

науки» (Котирло О.О.  Комунікаційна складова в освіті / Тези доповіді ), м. 

Дніпро 2-3 грудня 2019 р., м.Київ  

23. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух 

науки» (Пальчевська Т.Г. тези Аспекти методики впровадження 

бухгалтерського обліку на практичних заняттях в умовах НТФ), м. Дніпро 2-3 

грудня 2019 р., м.Київ  

24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та 

соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та 

виклики часу» (Шевчук В.Л. тези «Право на сім´ю – найвища цінність людини в 

системі суспільних відносин»; Шуст Г.П. тези «Охорона земельних ресурсів 

потребує запровадження нових санкцій»), 10 грудня 2019 р., м. Полтава 

25. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості адаптації 

законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу» 

(Шуст Г.П. тези Implemention of the control function of administrative and legal 

protection of land resources of Ukraine (Проблемні моменти реалізації контрольної 

функції адміністративно-правової охорони земельних ресурсів України), 2 

листопада 2019 р., м. Кишинів, Молдова 
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Додаток 10 

Участь педагогів коледжу 

у вебінарах, тренінгах у 2019 році 
 

1. Вебінар «Безпечний інтернет: як захистити дітей від кібербулінгу» 

(Беседіна М.О.)  4 лютого 2019 р.  

2. Вебінар до Міжнародного дня рідної мови “Рідномовна та багатомовна 

освіта у контексті сталого розвитку суспільства», організовано Інститутом 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна під егідою кафедри 

ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття". (Щербак О.І. з 

доповіддю «Розвиток комунікативних умінь викладача професійної школи», 

Гомеля Н.С. з доповіддю «Особливості використання синтезу наукового й 

офіційно-ділового стилів мовлення у процесі підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання», Данькевич В.Г., Броннікова В.Б., Мар’єнко Т.М.) 14 

лютого 2019 р.  

3. Вебінар онлайн-проекту Видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа 

творчого вчителя» (Коптюх О. М.), 18-23 лютого 2019 р. 

4. Вебінар «10 секретів створення успішної презентації для вчителів» 

(Беседіна М.О.) 20 лютого 2019 р. 

5. Вебінар «Тиждень підвищення кваліфікації разом з Програмою мережних 

академій Cisсo» (Горбенко А.А.)  21 лютого-16 березня 2019 р. 

6. Вебінар «Діти і гроші в Інтернеті: про що варто знати дорослим» 

(Беседіна М.О.)  4 березня 2019 р. 

7. Вебінар «Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу» 

(Беседіна М.О., Горбенко А.А.)  5 березня 2019 р. 

8. Перший Міжнародний науково-практичний WEB – форум «Розбудова 

єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя», 

(Бельченко В.П., Котирло О.О.) 26 -27 березня 2019 року, м. Київ 

9. Проект «Школа аніматорів протидії булінгу», організований відділом 

молоді та спорту ШРДА на базі університету «Крок» (Яковенко Л.В., 

Зайцева О.О., Шевчук В.Л.)  березень- травень 2019 р. 

10. Дистанційний курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» на освітній платформі МОН «Прометей» (Горбенко А.А., 

Яковенко Л.В., Зайцева О.О. ) 02 квітня - 06 травня 2019 р.  

11. Вебінар «Розвиток навичок 21 століття через проектно-зорінтоване 

навчання». (Пальчевська Т.Г.), 12 квітня 2019 р. 

12. Вебінар «Особистісні ресурси психолога» (Яковенко Л.В.)18 квітня 2019 р. 

13. Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: 

лайфхаки методичного конструктора» (Беседіна М.О., Горбенко А.А.) 23 квітня 

2019 р.  
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14. Он-лайн курс «Основи інформаційної безпеки» (Горбенко А.А.), квітень 

2019 р. 

15. І Всеукраїнський вернісаж-практикум для вчителів економіки та 

викладачів підприємницьких дисциплін «Впровадження компетентності 

підприємливості в освітній процес у контексті реформування освіти і реалізації 

економічного патріотизму» ТОВ Компанії інтелектуальних технологій КНЕУ ім.. 

Вадима Гетьмана. (Котирло О.О.), квітень 2019 р. 

16. Вебінар «STEAM драйвер розвитку у учнів ключових компетентностей і 

навичок ХХІ століття». (Пальчевська Т.Г.), 02 травня 2019 р. 

17. Он-лайн курс Мережевої академії CISCO (Сергієнко О.М.) 13-17 травня 

2019 р. 

18. Вебінар «Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку 

вчителя». (Пальчевська Т.Г.), 07 червня 2019 р. 

19. Тренінг в рамках Проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення 

робочих місць в Україні» «Генеруй бізнес-ідею» (Мар’єнко Т.М.), червень 2019 р. 

20. Горбенко А.А. Онлайн-курс проекту EdEra «Академічна доброчесність» 

(22.09.2019 р.). 

21. Горбенко А.А. Онлайн-курс "Вступ до кібербезпеки" від 

мережевої академії Cisco (30102019 р.)  

22. Горбенко А.А. Участь у вебінарах тижня підвищення кваліфікації 

з академією Cisco (23-27 вересня 2019 року) 

23. Сергієнко О.М. Вебінар «Нова версія курсу «Вступ до Інтернету речей», 

11.12.2019 у рамках Тижня підвищення кваліфікації Програми мережних 

академій Cisco у 2019-2020 н.р. 

24. Сергієнко О.М. Вебінар «IoT Step by Step», 11.12.2019 у рамках Тижня 

підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. 

25. Сергієнко О.М. Вебінар Packet Tracer трек:  Огляд можливостей 

застосування PT v7.2 у викладанні курсу Інформатики у рамках Тижня 

підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 2019-2020 н.р. 

26. Сергієнко О.М. Вебінар Можливості навчання з курсів CCNA 1,2 та 

CCNA CyberOps в рамках гранту від Фонду Спільноти Силіконової долин, у 

рамках Тижня підвищення кваліфікації Програми мережних академій Cisco у 

2019-2020 н.р. 

27. Данькевич В.Г., Коваленко О.М. Презентація актуальних освітніх 

курсів з Історії України та громадянської освіти, організовані Академією 

української преси у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

 спільно із  українськими громадськими організаціями , 12 грудня  2019 р.    
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Додаток 11 

 

Участь студентів коледжу у конференціях 

у 2019 році 
ІІІ студентська наукова Інтернет-конференція 

«Підприємство та підприємництво: реалії та перспективи розвитку» 

11-15 березня 2019 р. 

1. Царененко Т. (46 М3) Проблеми та перспективи розвитку стартапів 

в Україні– І місце. – Керівник – Котирло О.О. 

2. Борущак Д. (48 М ) Сталий економічний розвиток– Керівник – 

Пальчевська Т.Г. 

3. Цюрпита Д. (10 ТХ) Розмитнення євроблях як запорука 

економічного розвитку України: стан та перспективи– Керівник – Котирло О.О. 

4. Коченко А. (46 М3) Інтернет-реклама в контексті інноваційного 

маркетингу– Керівник – Котирло О.О. 

5. Коченко А. (46 М3) Інтернет-реклама в контексті інноваційного 

маркетингу– Керівник – Котирло О.О. 

 

Міська студентська конференція «Моя майбутня професія» 

19 квітня 2019 року 

1. Великодна М.(64 ю) Міська студентська конференція «Моя 

майбутня професія» з іноземної мови (англійська) – Керівник - Козленко Ю.М. 

 

VІ Студентські юридичні читання 

«Актуальні питання розвитку України (Правові аспекти):  

Проблеми дискримінації в Україні» 

24 квітня 2019 р. 

1. Василенко М., Йорженко А. (група 65ю2/9) – доповідь, презентація 

«Дискримінація як явище та її основні види» - керівник – Шуст Г. П. 

2. Кантур Я., Кострубіцький І, Резанов І. (група 65ю2/9) – доповідь, 

презентація «Расова дискримінація» – керівник – Шуст Г. П. 

3. Скиба А. (група 64ю3) – доповідь, презентація «Ейджизм: 

дискримінація за віком» –  керівник – Шевчук В. Л. 

4. Мамченко М. (група 65ю2/9) – доповідь, презентація «Ти її не бачиш, 

але вона є (гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація як підстави 

дискримінації» – керівник – Шуст Г. П. 

5. Войтенко Ю. (група 65ю2/9) – доповідь, презентація «Дискримінація 

чоловіків» –  керівник – Шевчук В. Л. 

6. Ніколаєвська В., Поліщук І. (група 65ю2/9) – доповідь, презентація 

«Дискримінація за релігійною ознакою» –  керівник – Муляр Г. В. 

7. ГрибінникЛ. (група 62ю 3/9) – доповідь, презентація «Дискримінація 

при оплаті праці» –  керівник – Муляр Г. В. 

8. Кошова К., Мелена А., Мелена О., доповідь, презентація «Булінг як 

форма дискримінації прав дитини» –  керівник – Шевчук В. Л. 
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Науково-практичний круглий стіл  

«Український конституціоналізм: становлення та розвиток»  

18 квітня 2019 року  

(на базі Академії праці соціальних відносин та туризму) 

1. Калинчук Є. (група 62 ю3/9) тема виступу «Перспективи розвитку 

виборчого права в Україні» - керівник Муляр Г. В. 

2. Грибінник Л. тема виступу: «Проблеми виборчого права в Україні» - 

керівник Муляр Г. В. 

3. Винник Т. тема виступу: «Чи потрібна Україні виборча реформа?» - 

керівник Муляр Г. В. 

4. Муляр В. тема виступу: «Вдосконалення виборчої системи в контексті 

конституційної реформи» - керівник – Муляр Г. В. 

 

ІV Студентська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми культури української мови і мовлення»,   

15 листопада 2019 року 

1. Бровій А., Свєчкарьова А. (група 67 Ю 2/9) – доповідь, презентація 

«Молодіжний сленг як засіб самовираження студентів» – Керівник – 

Броннікова В. Б. 

2. Волошко С., Гончар З. (група 51 М 1/9) – доповідь, презентація 

«Суржик – проблема української мови» – Керівник – Броннікова В. Б. 

3. Черніговець Д., Бойко А. (група 49 М 2/9) – доповідь, презентація 

«Цікаві відомості з історії української мови» – Керівник – Броннікова В. Б. 

4. Маленко М., Красова А. (група 49 М 2/9) – доповідь, презентація 

«Неологізми як засіб поповнення лексики» – Керівник – Коптюх О. М. 

5. Соломко Н., Буромський К. (група 2 ОПЗ 2/9) – доповідь, презентація 

«Використання фразеологізмів як показник багатства мовлення» – Керівник – 

Коптюх О. М. 

6. Тригубченко Ю., Парфенюк М. (група 51 М 1/9) – доповідь, 

презентація «Неправильний наголос у словах – типова помилка мовлення» – 

Керівник – Коптюх О. М. 

7. Мороз В., Дегтяннікова Є. (група 66 Ю 3/9) – доповідь, презентація 

«Вживання фемінітивів у різних стилях мовлення» – Керівник – Лозова М. С. 

8. Тащук В., Жила Ю. (група 66 Ю 3/9) – доповідь, презентація 

«Особливості мови тоталітарного дискурсу» – Керівник – Лозова М. С. 

9. Руденко О., Бовсунівський М. (група 65 Ю 3/9) – доповідь, 

презентація «Роль ненормативної лексики у формуванні особистості» – Керівник 

– Лозова М. С. 

10. Ніколаєвська В., Поліщук І., Мамченко М. (група 65 Ю 3/9) – 

доповідь, презентація «Фемінітиви в українській діловій мові» – Керівник – 

Чернова Л. Ю. 

11. Василенко М., Йорженко А. (група 65 Ю 3/9) – доповідь, презентація 

«Культура ділового мовлення юристів» – Керівник – Чернова Л. Ю. 

 



 

№ 

п/п 

 

Показники станом на 01.01.2020 р. 

 
тис.грн. 

1 Кількість ліцензованих напрямів підготовки, спеціальностей, професій 25 

2 Контингент студентів, учнів на всіх курсах навчання, всього 854 

 В т.ч. денна форма навчання 588 

 •   за регіональним замовленням 489 

 •   відрахованих 52 

 •   поновлених  

3 Кількість підрозділів  (структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів) 1 

4 Кількість відділень 3 

5 Кількість циклових комісій 11 

6 Кількість співробітників (всього) 167 

 •   В т.ч. педагогічних 85 

 •   Із науковим ступенем 30 

 •   Вищої категорії 70 

 •   Першої категорії 10 

7 Кількість будівель 2 

 •   їх загальна площа, кв. м 17871 

 •   в т.ч. орендована 0 

 •   на одного студента приведеного контингенту 29,2 

 •   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) 98465 

 •   в тому числі україномовна 65973 

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.) 28 786, 5 

 Надходження позабюджетних коштів (тис. грн.), всього: 4 863, 2 

 в т.ч. за рахунок  

  оплати за навчання 2 419, 4 

  оплати за гуртожиток, навчальний готель 1 414, 9 

  виробничої діяльності 254, 6 

  благодійна  допомога 150, 7 

  залишок минулого року 623, 6 

13 Витрати позабюджетних коштів (тис. грн.), всього : 3 882, 3 

 В т.ч. на  

  заробітну плату 2 453, 1 

  нарахування 549, 4 

  предмети, матеріали та послуги 300, 0 

  відрядження 2, 1 

  комунальні послуги, в тому числі: 212, 3 

 - теплопостачання 84, 3 

 - водопостачання 60, 5 

 - електроенергія 25, 3 

 - вивіз сміття 42, 2 

  інші послуги 223, 8 

  придбання основного капіталу 139, 1 

  капітальний ремонт 0, 0 

  курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів 

  

0, 0 

  стипендії іменні 2, 5 

Загальні показники  
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2019 році 

Додаток 12 
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Розподілення асигнувань 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2019 році 

станом на 01.01.2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Статті витрат тис. грн 

Надходження з бюджету, загальний фонд (0611120) всього:(тис.грн.) 25 069, 0 

Витрати з бюджету, в тому числі: 25069,0 

1. Заробітна плата 14677,3 

2. Нарахування на заробітну плату 3295,9 

 3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 1274,5 

4. Стипендія:(тис.грн.) 3623,8 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 1993,0 

 - теплопостачання 1460,0 

- водопостачання 103,0 

 - електроенергія 430,0 

- вивезення сміття 0,0 

6. Поточний ремонт 0,0 

7. Придбання, послуги 0,0 

 8. Виплата сиротам 204,5 

Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них:(тис.грн.)  4 084, 3 

1. Плата за навчання 2087,9 

2. Благодійна допомога  150,6 

3. Інші послуги (оплата за гуртожиток, за тимчасове проживання в кімнатах) 1414,9 

4. Залишок минулого року 430,9 

Витрати з спеціального фонду, в тому числі: 3 432, 8 

 1. Заробітна плата 2184,7 

2. Нарахування на заробітну плату 499,7 

 
3.Предмети, матеріали та послуги 190,3 

4. Відрядження 2,1 

 5. Комунальні послуги, в тому числі: 212,3 

 - теплопостачання 84,3 

 - водопостачання 60,5 

 - електроенергія 25,3 

- вивезення сміття 42,2 

 6. Інші послуги 223,8 

 

 
7. Придбання основного капіталу 117,4 

 8. Капітальний ремонт  0,0 

9. Курси підвищення кваліфікації педагогічних  працівників і спеціалістів 0,0 

10. Стипендії  2,5 

Додаток 13 
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Розподілення асигнувань 

структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 

у 2019 році 

станом на 01.01.2020 
 

 

 

Статті  витрат тис. грн. 
 Надходження з бюджету, загальний фонд (0611110) всього: (тис.грн.) 3 717, 5 

Витрати з бюджету, в тому числі: 3717,5 

 
1. Заробітна плата 2195,9 

2. Нарахування на заробітну плату 483,3 

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування 42,5 

4. Стипендія: (тис.грн.) 476,7 

5. Комунальні послуги, в тому числі: 509,0 

- теплопостачання 339,5 

- водопостачання 30,0 

- електроенергія 139,5 

 
- вивезення сміття 0,0 

6. Поточний ремонт 0,0 

7. Придбання, послуги 0,0 

8. Виплата сиротам 10,1 

9.Надходження   до   спеціального фонду, всього, з них: (тис.грн.) 778,9 

- плата за навчання 331,5 

- від виробничої діяльності 254,6 

 
- благодійна допомога 0,1 

 
Залишок минулого року 192,7 

10.Витрати спеціального фонду, в т.ч 449,5 

- заробітна плата 268,4 

- нарахування на заробітну плату 49,7 

 
- предмети, матеріали  та послуги 109,7 

 
- основні фонди 21,7 

Додаток 14 



Ми 
працюємо   

Ми 
працюємо   

КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 
ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА

 75-РОКІВ!

професійно

компетентнокомпетентно

конструктивно

конструктивно
творчо

творчо

Додаток 15



1944-2019 ІСТОРИЧНІ ВІХИ
Травень 1944 р.

Засновано Київський індустріальний 
технікум (КІТ)

1944-1946 ГОЛОВИН 
Гаврило Лук’янович

1946-1947

1947-1949

СТЕПАНОВ 
Валентин Феодосійович

ГУРСЬКИЙ 
Володимир Андрійович

Перші директори 

1944-2019



1944-2019
ІСТОРИЧНІ ВІХИ

1949-1964 КИСЕЛЬОВ 
Тимофій Опанасович

1962 р.
Реорганізовано у Київський технікум 

напівпровідникового 
приладобудування (КТНП)

1944-2019



1944-2019
ІСТОРИЧНІ ВІХИ

1964-1968 ІЩЕНКО 
Анатолій Степанович

1967 р.
Перейменовано в Київський індустріально-

педагогічний технікум (КІПТ)

1968-1971 СТОВБУН 
Анатолій Дмитрович

1971-1980 АЗАРОВ 
Ігор Олександрович

1980-1987 ДЗЮБЕНКО
Микола Юхимович

1944-2019



1944-2019

1987-
сьогодення ЩЕРБАК

Ольга Іванівна

1990 р.
Реорганізовано в Київський 

індустріально-педагогічний коледж (КІПК)

ІСТОРИЧНІ ВІХИ
1944-2019

Доктор педагогічних наук, доцент, 
член-кореспондент НАПН України, 

заслужений працівник 
народної освіти України

Нагороджена:

Орден «Княгині Ольги ІІ ступеня» – 
Указ Президента України №58/2019

Орден «Княгині Ольги ІІІ ступеня» – Указ 
Президента України №234

Нагрудний знак «Ушинський К. Д.» - 
АПН України №31

Нагрудний знак «Антон Макаренко»  
МОН України №841-к

Нагрудний знак «Г. Сковорода» наказ 
Президента НАПН України №22-к

Медаль «В. Мономах» НАПН України

Нагороджена:

Орден «Княгині Ольги ІІ ступеня» – 
Указ Президента України №58/2019

Орден «Княгині Ольги ІІІ ступеня» – Указ 
Президента України №234

Нагрудний знак «Ушинський К. Д.» - 
АПН України №31

Нагрудний знак «Антон Макаренко»  
МОН України №841-к

Нагрудний знак «Г. Сковорода» наказ 
Президента НАПН України №22-к

Медаль «В. Мономах» НАПН України



1944-2019

1999 р.
Перейменовано в Київський професійно-

педагогічний коледж (КППК)

ІСТОРИЧНІ ВІХИ
1944-2019



1944-2019

Вересень 1999 р.
Коледжу присвоєно ім’я Антона Макаренка

ІСТОРИЧНІ ВІХИ
1944-2019



1944-2019

Травень 1944 р.
Київський індустріальний 

технікум (КІТ)

1962 р.

1967 р..

1990 р.

Вересень 1999 р.

1999 р.

Київський індустріально-
педагогічний технікум (КІПТ)

Київський індустріально-
педагогічний коледж (КІПК)

Київський професійно-
педагогічний коледж (КППК)

Київський технікум 
напівпровідникового 

приладобудування (КТНП)

1944-2019

Київський професійно-
педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка (КППК)

ІСТОРИЧНІ ВІХИ



СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ
1944-2019

Структурний підрозділ з 
підготовки робітничих 

кадрів

3 відділення11 циклових комісій5 кафедр



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА

175 
співробітників

Адміністрація

Відділ кадрів

БухгалтеріяОбслуговуючий 
персонал

Бібліотека 

Педагогічні та науково-
педагогічні працівники

1944-2019



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА

Педагогічні
 та науково-

педагогічні та
працівники

91

6

28

4

12

426

10

74

1

Докторів 
наук

Кандидатів 
наук

Вчене звання 
професор

Вчене звання 
доцент

Спеціалісти 
вищої категорії

Педагогічне 
звання «Викладач-

методист»

Педагогічне 
звання «Старший 

викладач»

Вчене звання 
старший науковий 

співробітник

Звання «Майстер 
спорту СРСР»

3 із них 
в штаті

16 із них 
в штаті

7 із них 
в штаті

55 із них 
в штаті

11
Педагогічне звання 
«Майстер вироб. 

навчання»

1944-2019



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА

1944-2019



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА

1944-2019



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА

1944-2019



1944-2019

Ордени Княгині 
Ольги ІІІ ступеня 

та ІІ ступеня 
 

2

НАГОРОДИ 
ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ

Почесне звання 
«Заслужений 

працівник освіти 
України»

 

Нагрудний знак 
«Антон 

Макаренко»
 

Нагрудний знак 
«Відмінник освіти 

України» 

Почесна грамота 
МОН України

Почесна грамота, 
грамота, подяка 
НАПН України

Грамота МОН
України

Грамота Ради директорів 
технікумів, коледжів 

м. Києва

Грамота, подяка 
Управління професійної 

освіти КМДА

Подяка Департамент 
освіти і науки 

виконавчого органу 
Київської міської ради

КМДА

134
нагороди

2

5

22

24

9

19

5

14

1944-2019

14
Грамота Державна 
наукова установа 

«Інститут модернізації 
змісту освіти»

18



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА



1944-2019
КОЛЕДЖАНСЬКА РОДИНА



1944-2019
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЇ

Холодна обробка металів різанням 

Метало-ріжучі верстати

Обробка металів різанням

Ремонт і монтаж промислового 
обладнання 

Ремонт і монтаж промислового судових 
машин і механізмів

Виробництво напівпровідникових 
приладів Технологія зварювального виробництва 

Професійне навчання. Педагогічна

Професійне навчання. Зварювальне 
виробництво

Професійне навчання. Обробка матеріалів 
на станках та автоматичних лініях 

Професійне навчання. Технологія обслугову-
вання і ремонт обладнання підприємств машинобуд.

Професійне навчання. 
Швейне виробництвоБухгалтерський облік, контроль і аналіз 

фінансово-господарської діяльності 
1993

1944
1957

1957
1958

1964
1968

1991

1989
1989

1989

1993

1944

1944-2019

1994 Професійне навчання. Технічне обслугову-
вання і ремонт автомобілів і двигунів 



1944-2019
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЇ

2001

1995
1995

1996

1996

1997

1998

2000

2000

2001

Верстатник широкого профілю, 
електрогазозварник 

Бухгалтерський облік і аудит

Комерційна діяльність

Правознавство

Закрійник, кравець

Товарознавство та комерційна діяльність 

Секретар керівника 

Професійне навчання. Технологія 
харчування

Професійне навчання. Поштовий та 
телеграфний зв'язок

Зварник, рихтувальних кузовів 

1944-2019

2001 Агент з організації туризму

2001 Оператор ЕОМ 2001 Маркетинг



1944-2019
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЇ

2002
2002

2003

2006
2006

2007

Соціальний робітник

Трудове навчання

Професійне навчання. 
Інформатика та комп’ютерна техніка 

Кухар. Офіціант

Перукар-модельєр

Оператор комп’ютерного набору

1944-2019

2015

2015

Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення

2017

2015

2012 Укладальник підлогових покриттів 

2015 Професійна освіта. Комп'ютерні 
технології

Професійна освіта. Будівництво

Професійна освіта. Зварювання

Професійна освіта. Харчові технології

2006

Підвищення кваліфікації педагогічного 
персоналу

2010 Адміністратор

2015 Професійна освіта. Транспорт



1944-2019

Навчання іноземних студентів
1944-2019

Ангола

Афганістан

Буркіна-Фасо

В'єтнам

Ефіопія 

Ємен

Камбоджа

Китай

Куба

Марокко

Монголія

1976 – 1984 рр.

1988 – 1993 рр.



1944-2019
СТОРІНКАМИ МИНУЛОГО

1944-2019



1944-2019
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1944-2019



1944-2019
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1944-2019



1944-2019

Науково-дослідна та 
інноваційна діяльність1944-2019

Організація наукової діяльності, 
спрямованої на прикладні дослідження 
відповідно  до державних пріоритетів і 
завдань

  1989 – 
сьогодення

Вперше введено нову спеціальність 
«Професійне навчання, спеціальні і 
технічні дисципліни»

1990 р.

Розпочата науково-дослідна 
експериментальна робота з формування 
педагога професійного навчання

1992 р.

1994 р.
Спеціальність «Професійне навчання» 
віднесена до напряму «Педагогіка» 
галузі знань «Освіта»

Відкриття Модельного центру з підготовки 
фахівців комерційної діяльності - НТФ 1995 р.

Розробка освітніх стандартів за новою 
спеціальністю «Комерційна діяльність». 
Введення до Класифікатора нової 
спеціальності «Комерсант»

1996 -    
1998 рр.



1944-2019

Науково-дослідна та 
інноваційна діяльність1944-2019

Створення науково-дослідної лабораторії 
Інституту педагогіки та психології 
професійної освіти 
(ІПООД ім. Івана Зязюна) НАПН України

1998 р.

Організація та проведення міжнародних 
науково- практичних конференцій

  1999 – 
сьогодення

Випуск збірника наукових праць 
«Педагог професійної школи»

 2001-
2010 рр.

Створення Центру «Юридична клініка»  2002 р.

Введення до Класифікатора нової 
спеціальності «Педагог професійного 
навчання»

  2002 р.

Розробка модульних програм «Організатор 
малого бізнесу», спецкурсу «Основи 
підприємницького успіху»

2002 - 
2003 рр.
.



1944-2019

Науково-дослідна та 
інноваційна діяльність1944-2019

Введення до Класифікатора нової 
професії «Укладальник підлогових 
покриттів»

2012 р.

Розробка освітніх стандартів за спеціальностями 
«Професійна освіта (за профілем підготовки)», 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 
за професіями «Адміністратор», 
«Укладальник підлогових покриттів»

  2007  – 
сьогодення

Відкриття Центру педагогічної майстерності 
імені академіка Івана Зязюна  2014 р.

Створення ресурсного центру з  англійської мови 
«Університети-побратими Україна - США: 
Американські студії» у рамках грантової 
програми для партнерів Університетів та Коледжів 
Державного департаменту Сполучених Штатів

  2003 р.

 1995-
2018 рр.

Захист дисертацій педагогами коледжу 
за результатами досліджень

 2010 р.
Відкриття Центру з професії «Укладальник 
підлогових покриттів»



1944-2019

Науково-дослідна та 
інноваційна діяльність1944-2019



1944-2019 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співпраця з Європейським фондом освіти (Італія) в рамках проекту ЄС 
«Підприємництво в професійній освіті і навчанні» 

(2001  - 2003)(2001  - 2003)

Співпраця з Міжнародною організацією праці в рамках проекту ПРООН/МОП 
«Впровадження гнучких програм навчання для безробітних»

Співпраця з Культурконтакт (Австрія) в рамках Українсько-Австрійського 
проекту співпраці для поліпшення якості освіти  в галузі туризму

(2002  - 2007)

Співпраця з Вашингтонським Університетом (США) в рамках проекту 
«Університети – побратими Україна – США: Американські студії»

(2000 - 2003)

1944-2019

 Співпраця з ВІВВ (ФРН), Академією економіки (м. Лейпциг, ФРН) в 
рамках проекту «Трансформ «Створення модельних центрів з підготовки  

фахівців підприємницької  діяльності» (ФРН)

(1994  - 1997)

(2001 - 2003)

Співпраця з Хейлудзянським інститутом економіки і транспорту (Китай)

(1989  - 1995)



1944-2019 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь в Українсько-Датському проекті «Нові підходи у навчанні»

(2002  - 2003)

Співпраця з Саскачеванською Політехнікою (Канада) в рамках Українсько-
Канадського проекту «Навички для працевлаштування»

Участь Українсько – Датському проекті «Розробка навчальних 
програм для менеджерів  середньої ланки в Україні»

(2010  - 2019)
Співпраця з фірмою UZIN (ФРН) в рамках проекту «Введення практичного 
навчання за професією «Укладальник підлогових  покриттів» в Україні  та 

Республіки Білорусь»  (ФРН)

(2012- 2016)

(2002  - 2003)

1944-2019

Створена «Юридична клініка» за підтримки фонду «Відродження» 

(2000  - 2003)



1944-2019
НАШІ ПАРТНЕРИ

1944-2019



1944-2019
МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ

1944-2019



1944-2019
ПИШАЄМОСЯ ВИПУСКНИКАМИ

1944-2019

САЄНКО
 Олександр Сергійович

Міністр Кабінету Міністрів України

Керівник Офісу реформ Кабінету 
Міністрів України

Голова координаційної ради з 
питань реформи державного 

управління

 Заступник начальника 
Управління закладів професійної 

освіти, прогнозування та 
розвитку інфраструктури освіти

виконавчого органу 
Київської міської ради КМДА

Начальник відділу професійної 
освіти 

МУСІЄНКО 

Таїсія Петрівна 

ГУМЕНЮК 
Дмитро Васильович

Директор 

Навчально-науковий центр 
професійно-технічної освіти 

НАПН України

НЕСЕН
Микола Григорович

Директор 

Вище професійне училище № 7 
м. Кременчука 

Полтавської області

Лауреат Державної премії 
України в галузі освіти 2018 р.



1944-20191944-2019

ПЕТРОВИЧ 
Василь Петрович

Директор 

Державний навчальний заклад 
"Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою"

АВРАМЕНКО 
Ольга Олексіївна

Директор

 Державний  професійно-
технічний  навчальний заклад 

«Міжрегіональний центр 
ювелірного мистецтва м. Києва»

МИХАЛЬЧУК 
Олександр Іванович

Директор 

Київський професійний 
енергетичний ліцей

ГАВРИЛЮК 
Валерій Іванович

Директор

 Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
"Київське вище професійне 

училище водного транспорту"

ПИШАЄМОСЯ ВИПУСКНИКАМИ



1944-20191944-2019

КОЛИХАН 
Анатолій Петрович

Директор 

Державний навчальний заклад 
«Київський центр професійно-

технічної освіти"

КРАСОВСЬКИЙ
 Анатолій Петрович

Директор

 Заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти 

«Київський професійний ліцей 
транспорту»

 РЕШЕТНИК
Григорій Тимофійович

Заступник директора з НВР 

Державний навчальний заклад 
"Київський професійний 

коледж з посиленою військовою 
та фізичною підготовкою"

НАКОНЕЧНИЙ 
Петро Семенович

Директор

Заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти

 Вище професійне училище №33 
м. Київ

ПИШАЄМОСЯ ВИПУСКНИКАМИ



1944-20191944-2019

ЖИЛА 
Василь Іванович

Директор 

Державний навчальний заклад
«Білоцерківське професійно-

технічне училище
імені П.Р. Поповича» 

ОСИПЕНКО 
Сергій Миколайович

Директор

 Державний навчальний заклад 
«Дніпрорудненський 
професійний ліцей»

ПОКАЛЬЧУК
 Оксана Юріївна

Директорка 

Українське представництво 
Міжнародної організації 

Amnesty International

СПІЖЕНКО 
Олег Орестович

Керівник

Приватний центр онкології та 
радіохірургії Кібер Клініки імені 

академіка Юрія Спіженко

ПИШАЄМОСЯ ВИПУСКНИКАМИ



1944-20191944-2019
ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-20191944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ



1944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ

1944-2019



1944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ

1944-2019



1944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ

1944-2019



1944-2019
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ

1944-2019
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