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1. Загальна

характеристика

діяльності

закладу фахової

передвищої освіти
Педагогічним колективом і адміністрацією коледжу в 2020 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 компетентностей випускників, здатних
ефективно працювати та підвищувати свій рівень впродовж життя.
Розроблено проект Статуту (нова редакція), розглянуто на загальних
зборах трудового колективу (протокол № 3 від 15.10.2020 р.) та направлено до
Міністерства освіти і науки на затвердження (лист від 20.10.2020 року
№01/03-126).
Відповідно до Законів України «Про фахову передвищу освіту» та «Про
державну

реєстрацію

юридичних

осіб,

фізичних

осіб-підприємців

та

громадських формувань», ураховуючи подання Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка від 31 січня 2020 року
№01/02-23 та рішення загальних зборів трудового колективу Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка від 30 січня 2020
року (протокол №2)

наказом Міністерства освіти і науки України від

24.02.2020 року №285 Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка перейменовано на Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка.
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Розроблено техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі
цілісного майнового комплексу Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона

Макаренка

територіальних

громад

з державної власності у спільну власність

сіл,

селищ,

міст,

обласних

рад,

забезпечення

ефективного використання майна закладу фахової передвищої освіти (вищого
закладу освіти І-ІІ рівнів акредитації) (затверджено Київською міською радою
(Київською міською державною адміністрацією) 30 грудня 2020 року,
розпорядження №2085).
З метою створення рівних умов для доступу громадян до вищої, фахової
передвищої освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості та прозорості
проведення вступної кампанії до коледжу у 2020 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-професійним
ступенем «фаховий молодший бакалавр» 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
засіданні педагогічної ради (Протокол №12 від 24.05.2017р.) до складу
стипендіальної комісії коледжу входить 50% представників студентського
самоврядування.

Нову редакцію

Положення

затверджено

на

засіданні

педагогічної ради (протокол № 2 від 31.08.2020р.)
На засіданнях стипендіальної комісії за результатами семестрового
контролю затверджено рейтинг успішності студентів та учнів коледжу, ліміт
стипендіатів за І та II семестр 2019/2020 н.р., та призначення академічної
стипендії

студентам

за

спеціальностями

«Професійна

освіта

(за
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спеціалізаціями), «Право», «Маркетинг», а також про призначення соціальної
стипендії студентам, яким встановлено державні пільги та гарантії для окремої
категорії громадян; своєчасно оприлюднюються 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 Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про фахову
передвищу освіту» (2019р.) та розроблених положень «Про організацію
освітнього процесу у Київському професійно – педагогічному коледжі імені
Антона Макаренка», «Про порядок оцінювання знань студентів при організації
освітнього процесу в Київському професійно-педагогічному коледжі імені
Антона Макаренка».
На виконання Закону України №725- ІХ «Про внесення змін до деяких
законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального
року» та рішень МОН України (листи від 22.06.2020 р. №1/9-338, 1/9-339) щодо
реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» здобувачі освіти, які
завершили здобуття повної загальної середньої освіти у коледжі у 2019/2020
навчальному році були звільнені від державної підсумкової атестації (ДПА) з
правом пройти ДПА у формі ЗНО за власним бажанням.
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 коледжу 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,
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яка здійснює моніторинг працевлаштування випускників з метою вивчення
попиту на ринку праці своїх випускників.
Проте, залишається актуальним накопичення банку потенціальних
роботодавців, налагодження ділових стосунків з роботодавцями, центральними
і місцевими органами виконавчої влади, службою зайнятості.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.
№211, листа МОН України від 11.03.2020 р. № 1/9-154, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради КМДА від 11.03.2020 р. № 56 «Про
призупинення освітнього процесу у закладах освіти усіх типів та форм
власності» з 12 березня 2020 р. у коледжі був призупинений освітній процес, з
метою недопущення виникнення епідемії на коронавірус, розповсюдження
захворюваності серед учнів, студентів та співробітників. В подальшому, дію
карантину в коледжі поетапно було продовжено до 31 грудня 2020 року. З 12
березня 2020 р. адміністрацією організовано, а викладачами забезпечувався
освітній процес з використанням дистанційних форм навчання. Теоретичне
навчання здійснювалось відповідно до затвердженого розкладу занять груп
коледжу на І семестр та ІІ семестр 2019-2020 навчального року.
Для підтримки викладачів була створена група в Googlеclass та сторінка
на сайті коледжу з методичними рекомендаціями щодо використання основних
платформ для проведення лекцій, створення та розміщення методичних
матеріалів, тестів тощо.(http://kppk.com.ua/_DE.html)
Під час проведення дистанційного навчання викладачі забезпечували
доступ та зворотній зв’язок зі студентами та учнями навчальних групи до
навчальних

матеріалів

відповідно

дисциплін

навчального

плану

використовуючи засоби та методи організації дистанційного навчання
відповідно до рекомендацій, розмішених на сайті коледжу у розділі
«Організація дистанційного навчання».
Відповідно до затвердженого Положення викладачі самостійно обирали
форми й методи дистанційного навчання та здійснювали освітній процес з
використанням таких платформ як Google Classroom, відеоконференції в Zoom,
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Skype, виконання інтерактивних вправ у Learningapps.org, «хмарні сервіси» як
одну із форм дистанційної освіти (Office 365, Google) для спільної роботи
здобувачів освіти з викладачем, електрону пошту, програми Viber, Telegram,
середовище Classroom, соціальні мережі Facebook, Link, сайти «На Урок»,
«Всеосвіта».
Викладачами були розроблені індивідуальні плани роботи на період
проведення дистанційного навчання в період тимчасового припинення
освітнього процесу.
Проведення літньої екзаменаційної сесії здійснювалось відповідно до
розробленого Тимчасового порядку проведення літньої екзаменаційної сесії
2019/2020 н.р. у Київському професійно – педагогічному коледжі імені Антона
Макаренка в умовах карантину. Проведення Державної атестації відбувалось
відповідно до розробленого Тимчасового порядку організації атестації
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в
Київському професійно – педагогічному коледжі імені Антона Макаренка в
умовах карантину.
На період тимчасового призупинення освітнього процесу наказом по
коледжу від 16.03.2020 р. №55-д «Про посилення обмежувальних заходів щодо
попередження

розповсюдження

коронавірусу

COVID-19»

запроваджено

гнучкий графік роботи працівників коледжу відповідно до Методичних
рекомендацій

щодо

встановлення

гнучкого

режиму

робочого

часу,

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04
жовтня 2006 р. №359; посилено проведення та контроль профілактичних
заходів щодо запобігання коронавірусу COVID-19, інформування учасників
освітнього процесу про корегування освітнього процесу на період карантину.
З 1 вересня 2020 року відповідно до листа Міністерства освіти і науки
України від 06.08.2020 р. № 1/9-423 «Про деякі особливості початку освітнього
процесу в 2020/2021 н.р.» наказу Департаменту освіти й науки виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) № 122 від 10.07.2020 р. «Щодо
організації освітнього процесу у закладах освіти міста Києва з 01 вересня
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2020 р., постанови Головного державного санітарного лікаря України МОЗ
України» від 22 серпня №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 та наказів

по коледжу №78 від 01.06.2020 р. «Про

підготовку до відновлення освітнього процесу КППК імені Антона Макаренка
після зняття карантинних обмежень №119-д від 30.07.2020 р. «Про підготовку
до нового навчального року», акту про обстеження приміщень та інженерних
комунікацій коледжу до початку 2020/2021 н.р. та опалювального сезону» та з
метою належної організації освітнього процесу в умовах карантинних заходів
спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19 було відновлено освітній процес у коледжі в
умовах адаптивного карантину (наказ №127-д від 20.08.2020 р.).
2. Організація освітнього процесу та забезпечення якості підготовки
З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній процес у коледжі
у 2020 році здійснювався педагогічним колективом з урахуванням необхідності
удосконалення

нового

дистанційних форм

змісту

навчання

підготовки
та

фахівців

можливостей

з

використанням

сучасних інноваційних,

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 компетентностей з метою убезпечення професійної
мобільності та швидкої адаптації в умовах ринкової економіки.
Освітній процес у коледжі організований та проводиться згідно з
розробленими та затвердженими в установленому порядку навчальними
планами та програмами освітнього ступеню «бакалавр», освітньо-професійного
ступеню «фаховий молодший 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 спеціальностями 075 «Маркетинг», 071 «Облік і
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оподаткування» 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).
На виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту» коледжем
були оформлені ліцензії у сфері фахової передвищої освіти на 8 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.
Принцип демократизації і гуманізації освітнього процесу у коледжі
забезпечується творчим підходом педагогічних працівників до організації
освітнього процесу, який спрямований на кінцевий результат.
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Контингент студентів та учнів коледжу за освітніми ступенями, освітньопрофесійними ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівня станом на
01.01.2021 р. склав 752 особи, із них 555 осіб денної та 197 осіб заочної форми
навчання (таблиця 1).
Таблиця 1
Освітній ступінь,
Денна форма Заочна форма
освітньо-професійний ступінь,
навчання
навчання
освітньо-кваліфікаційні рівні
Бакалавр, в т.ч.:
146
94
- за державним (регіональнім) замовленням
141
24
- за контрактом
5
70
Молодший спеціаліст, фаховий молодший
384
103
бакалавр в т.ч.:
- за державним (регіональним) замовленням
323
52
- за контрактом
61
51
Кваліфікований робітник, в т.ч.
25
- за державним (регіональним) замовленням
2
- за контрактом
23
Разом:
555
197
Випуск у 2020 році склав 389 осіб, з них 269 осіб денної та 120 осіб
заочної

форм

навчання,

в

т.ч.

за

освітнім

ступенем

та

освітньо-

кваліфікаційними рівнями (таблиця 2).
Таблиця 2
Освітній ступінь,
Денна форма Заочна форма
освітньо-кваліфікаційні рівні
навчання
навчання
Бакалавр, в т.ч.:
72
69
- за державним (регіональнім) замовленням
41
8
- за контрактом
31
61
Молодший спеціаліст, в т.ч.:
143
51
- за державним (регіональним) замовленням
137
26
- за контрактом
6
25
Кваліфікований робітник, т.ч.:
54
- за державним (регіональним) замовленням
43
- за контрактом
11
Разом:
269
120
Показники випуску, рівень успішності та якості підготовки у 2020 році
представлені відповідно у додатках 3, 4.
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За результатами здачі комплексних екзаменів та державної атестації
загальна успішність склала 100%, якість – 84,98%, отримали диплом з
відзнакою 50 осіб денної та 9 осіб заочної форм навчання.
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. Харчові технології – 100% (ОКР
- молодший спеціаліст) і спеціальності 081 Право – 100 % (освітній ступінь
бакалавр).
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: Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь - 10
осіб, КППК ім. А. Макаренка – 43 особи, Краматорське вище професійне
училище – 1 особа, ДНЗ «Краматорський центр професійно - технічної освіти» 1 особа, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей -1 особа,
Торецький професійний ліцей – 2 особи, Великоновосілківський професійний
ліцей – 1 особа, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту – 1 особа,
Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені
Тараса Шевченка – 1 особа, Міжрегіональне вище професійне училище
автомобільного транспорту та будівельної механізації

(м. Київ) – 1 особа,

ТОВ «ВЕНБЕСТ – 7 осіб, ТОВ «ТРОЯ» - 4 особи, ДНЗ «Білицький професійний
ліцей» - 2 особи, ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» - 10 осіб. За 2020 рік пройшли
підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва 85 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.
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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 професійної (професійно-технічної) освіти на рівні угод
про співробітництво.
Наступність різних рівнів багатоступеневої освіти позитивно впливає на
формування професійної спрямованості особистості, а також сприяє розвитку
мотивації до навчання впродовж життя. Ступеневе навчання відіграє важливу
роль і у формуванні контингенту коледжу. Так, у 2020 році продовжили
навчання випускники коледжу:


за освітнім ступенем «Бакалавр»:

- спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – 22 особи
за денною формою здобуття освіти;
- спеціальність 081 Право – 30 осіб за денною формою здобуття освіти;
- спеціальність 075 «Маркетинг» – 21 особа за денною та 9 осіб за
заочною формами здобуття освіти;.
 за освітньо-професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр» –
випускники структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів коледжу:
- 11 осіб за денною та 6 осіб за заочною формами здобуття освіти.
У 2020 році проведення вступної кампанії коледжу було спрямовано на
забезпечення безумовного дотримання вимог діючого законодавства у сфері
вищої та фахової передвищої освіти, Умов прийому до закладів освіти на 2020
рік, Положення про приймальну комісію закладу освіти, власних Правил
прийому до коледжу у 2020 році; на забезпечення прозорості і демократичності
на всіх її етапах: прийому документів, проведення вступних випробувань та
конкурсного зарахування здобувачів освіти. Під час вступної кампанії
використовувалась електронна система перевірки сертифікатів Українського
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центру оцінювання якості освіти, вступники мали можливість подавати
документи онлайн.
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 здобувачів
освіти; забезпечують підтримку підсистем управління доступу, реєстрації та
обліку інформаційних ресурсів; контролюють цілісність програмно-апаратного
середовища; контролюють доступність і конфіденційність інформації, що
зберігається, обробляється і передається по каналах зв’язку інформації з
застосуванням захищеного з’єднання.
Персональні дані вступників вводилися в базу, на основі яких пізніше
формувалися рейтингові списки вступників та накази на зарахування,
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

спеціальностями,

виконання

державного

за

напрямами

підготовки

(регіонального)

і

замовлення,

моніторинг міграційних потоків молоді за результатами прийому.
Всього зараховано 304 осіб, в т.ч. 257 особи на денну та 47 осіб на заочну
форми здобуття освіти (таблиця 3).
Розподіл зарахованих студентів у 2020 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.
Профорієнтаційна робота включала в себе: закріплення викладачів,
майстрів виробничого навчання за закладами професійної (професійнотехнічної) освіти і школами м. Києва; профорієнтаційну роботу під час захисту
випускних робіт в ЗП(ПТ)О м. Києва; залучення до профорієнтаційної роботи
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студентів денної та заочної форм здобуття освіти під час проходження ними
педагогічної практики, проведення Днів відкритих дверей у коледжі тощо.
Таблиця 3
Освітній ступінь,
освітньо-професійний ступінь,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Освітній ступінь «бакалавр», в т.ч:
- за регіональним замовленням

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

72

0

3
75

24
24

137
38
175

0
23
23

7
257

0
47

- за контрактом
Разом
освітньо-професійний ступінь
«фаховий молодший бакалавр», в т.ч:
- за регіональним замовленням
- за контрактом
Разом
освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник», в т.ч:
- за контрактом
Разом

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 (професійнотехнічної) освіти України.
Певну рекламну роль відіграє і веб-сайт коледжу (kppk.com.ua), що
постійно поновлюється з метою забезпечення інформації про коледж в мережі
Інтернет і надання інформації про діючі послуги закладу освіти школярам,
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 2021 році відповідно до Умов прийому на навчання за
освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр у 2021 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020р № 1274 та
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зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.12.2020 р. №1225/35508,
які розглянуті на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол №6 від
16.12.2020р.) та затверджені директором коледжу 16.12.2020р.
Правила прийому до структурного підрозділу Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка з підготовки робітничих кадрів
у 2021р. розглянуті на засіданні Педагогічної ради коледжу (протокол № 5 від
24.11.2020 р.) та затверджені директором коледжу 24.11.2020 р.
Правила прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра у 2021 році розроблено відповідно до Умов
прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.10.2020р. №1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України від 11.12.2020р № 1235/35518, які розглянуті на засіданні Педагогічної
ради коледжу (протокол №6 від 16.12.2020р.) та затверджені директором
коледжу 16.12.2020р.
Затверджені Правила прийому до Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка у 2021 році зареєстровано в ЄДЕБО та
розміщено на веб-сайті коледжу.
4. Розвиток творчих здібностей та потенціалу студентів
З метою підвищення якості підготовки фахівців освітній процес у коледжі
здійснювався
удосконалення

педагогічним
нового

колективом

змісту

підготовки

з

урахуванням
фахівців

з

необхідності
використанням

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, впровадження
державних стандартів вищої, професійної (професійно-технічної) освіти в
освітній процес та був зорієнтований на формування освіченої особистості,
здатної до постійного оновлення знань, отримання знань, вмінь і компетенцій з
метою забезпечення професійної мобільності та швидкої адаптації в умовах
ринкової економіки.
15

Адміністрація коледжу, педагогічний колектив приділяє належну увагу
формуванню у студентів

національної свідомості, моральної, художньо-

естетичної, правової культури, любові до рідної землі, активної життєвої
позиції, розвитку їх творчих здібностей, підтримки обдарованих студентів.
У 2020 році здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнських та міських
олімпіадах, конкурсах, що були проведені на виконання наказу Міністерства
освіти

і науки України від

06.08.2019 р.

№1077 «Про проведення

Всеукраїнських олімпіад і турнірів, з навчальних предметів у 2019/2020
навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) від 01.10.2019 р. №192 «Про проведення І та ІІ
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020
навчальному році», де посіли призові місця.
У міському творчому конкурсі студентських робіт з дисципліни «Історія
України» серед вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації м. Києва студентка
Ярош Дарина зайняла ІІІ місце (викладач Данькевич В.Г.).
У лютому 2020 року міським методичним об’єднанням викладачів
іноземних мов проведено конкурс власних віршів англійською мовою
(студентська поезія), у якому Мамченко Марія посіла ІІІ місце та нагороджена
грамотою, Толочин Максим нагороджений подякою за участь у конкурсі
(викладач Хайнус Н.В.).
У міському конкурсі «Справжній знавець граматики з англійської мови»
серед студентів закладів фахової передвищої освіти Страхова Анна посіла
друге призове місце (викладач Кононенко Ю.М.), Федчишин Артем – третє
місце (викладач Руденко І.В.).
У міському конкурсі читців "Юний декламатор 2020" Потьомкіна
Єлизавета посіла ІІІ місце (викладач Коптюх О.М.).
Студенти коледжу також брали участь у VI Всеукраїнській інтернетолімпіаді «На Урок» з української мови і літератури та отримали дипломи
різних ступенів. Нагороджені дипломами Кондратовець Вікторія – ІІ ступеня;
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Василенко Олеся, Вікарчук Олена, Тишкевич Ярослава – ІІІ ступеня (викладач
Броннікова В.Б.).
Під

час

карантину

Бровій

Анастасія

брала

участь

у

Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2020» з української
мови та отримала диплом ІІІ ступеню (викладач Броннікова В.Б.).
Також під час карантину студенти групи 69Ю 1/9 під керівництвом
класного керівника Брудько О.Л. брали участь у Всеукраїнському конкурсі
«Безпечний інтернет», «Основи кібербезпеки», «Всеосвіта» на платформі «На
Урок» та отримали дипломи різних ступенів: Асланов Еміль,

Іващенко

Анастасія – І ступеня; Лапій Олексій, Потьомкіна Єлизавета, Куліш Олексій –
диплом ІІ ступеня; Коробка Дарина, Яковлєв Андрій – диплом ІІІ ступеня.
У 2020 році редакційний колектив юридичної газети «Pro bono»
традиційно брав участь у ХХІІІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа у
м. Миколаїв (викладач Шевчук В.Л. студенти Мамченко Марія, Поліщук Ірина,
Ніколаєвська Вікторія, Руденко Ольга), де вибороли перемогу у номінації
"Висвітлення теми законності та правопорядку".
Здобувачі освіти взяли участь у студентських науково-практичних
конференціях «Україна в контексті європейської цивілізації» (20.02.2020 р., 16
осіб, керівники викладачі Данькевич В.Г., Коваленко О.М.) «Актуальні питання
розвитку України. Правові аспекти» (13.05.2020, 4 особи, керівники-викладачі
Шуст Г.П., Шевчук В.Л.).
З метою популяризації здорового способу життя у молодіжному
середовищі, сприянню розвитку фізичної культури і спорту серед студентів та
учнів коледжу, залучення студентів до систематичних занять фізичною
культурою,

зміцнення

здоров’я,

організації активного

відпочинку

та

підвищення рівня спортивної майстерності протягом року студентська молодь
коледжу брала участь у змаганнях Спартакіади ЗВО І-ІІ рівнів акредитації
м. Києва з різних видів спорту: настільного тенісу, шахів.
У Спартакіаді серед команд вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації
Шевченківського району м. Києва студенти коледжу посіли призові місця з:
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– тенісу настільного – I місце –Кислицький Олег, Муравський
Владислав, Коненко Тетяна, Римська Катерина – ІІІ місце (викладач
Шовтюк О.Г.).
На базі кафедри військової підготовки Національного технічного
університету України

«Київський

політехнічний

інститут

імені Ігоря

Сікорського» 11 березня 2020 року відбулися змагання з вогневої підготовки
серед команд закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. За
підсумками індивідуальних змагань серед дівчат Шевченко Юлія Русланівна,
студентка групи 51М 1/9 посіла ІІІ місце. Команда коледжу зайняла ІІІ місце
(викладач Баланик О.В.).
Фізична культура і спорт виконують провідну роль важливого чинника
здорового

способу

життя,

профілактики

захворювань,

формування

гуманістичних цінностей, сприяють досягненню фізичної, морально-естетичної
досконалості, вихованню корпоративної культури та, разом з іншими
напрямами роботи коледжу, створюють репутаційний імідж нашого коледжу. В
системі фізичного виховання коледжу у профільних спортивних секціях
займається близько 20% студентів денної форми навчання.
У процесі формування особистості поєднувались процес навчання з
процесом виховання.
Виховна робота, гурткова та позаурочна робота регламентується
Державною національною програмою «Освіта (Україна XXI століття)»,
Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі виховання,
Національною

програмою

«Діти

України»,

Концепцією

національно-

патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.2015 р.
№ 641), Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року та
іншими нормативно-правовими документами і методичними рекомендаціями,
відповідно до яких здійснюється планування виховної роботи у коледжі.
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
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аналітичного і критичного мислення студентів та учнів у процесі творчого
пошуку і досліджень, самоствердження студентів та учнів завдяки досягненню
поставленої мети й публікації отриманих результатів, набуття вмінь і навичок
дослідницької роботи, пізнання досягнень у різних галузях науки, техніки і
культури

та

підвищення

ефективності

навчально-виховного

процесу

традиційно в коледжі впродовж року кафедрами та цикловими комісіями
коледжу проводяться Тижні наук.
У

період 10.02.2020р. – 14.02.2020 р. проводився Тиждень циклової

комісії інформатики, комп’ютерних та інформаційних технологій, профільноорієнтованих дисциплін, заходи якого популяризують вивчення інформатики,
досвід українських вчених, розвивають зацікавленість та освітньо-дослідницьку
діяльність учнів і студентів, активізують процес самостійності юних науковців,
виховують розуміння ролі інформатики в житті, розуміння важливості
кібернетичних знань в сучасному інформаційному світі.
Тиждень науки циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін
відбувся у період 17.02.2020 р. – 21.02.2020 р. В рамках тижня було
підготовлено та проведено ряд цікавих й насичених заходів, спрямованих на
поглиблене вивчення соціально-гуманітарних предметів і дисциплін, які вони
викладають, а саме, флешмоб «З Україною в серці», творча зустріч студентів та
викладачів коледжу із двома неймовірно талановитими жінками: Надією
Лук'яненко - вдовою українського політичного та громадського діяча,
письменника, радянського дисидента, борця за незалежність України у XX
сторіччі Левка Лук'яненка та Наталією Осьмак - українською громадською
діячкою, біографом і дослідницею життя й діяльності її батька Кирила Осьмака.
У День пам'яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого відбулась Студентська
науково-практична конференція «Україна в контексті європейської цивілізації»,
яка була присвячена вшануванню героїзму українців, які загинули під час
Революції Гідності.
Тиждень циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін було
проведено в період з 28.09.2020 -02.10.2020 р. План тижня традиційно охопив
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широкі аспекти діяльності викладацького та студентського колективів а заходи,
проведені протягом тижня, сприяли розвитку компетентностей майбутніх
педагогів.
З

метою

зацікавленості

популяризації
до

вивчення

освітньо-дослідницької

української
діяльності

мови,
здобувачів

розвитку
освіти,

активізації процесу самостійності юних науковців, виховання поваги до рідного
слова в період 09.11.2020 – 13.11.2020 р. проводився Тиждень циклової комісії
філологічних дисциплін. Тиждень розпочався напередодні Дня української
писемності та мови з участі у флешмобі – 19 Всеукраїнському радіодиктанті
національної єдності, об’єднавшись навколо українського слова разом з
тисячами українців по всьому світу.
Серед здобувачів освіти 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».
З 23.11.2020 – 27.11.2020 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.
Циклова комісія юридичних дисциплін

30.11.2020 – 11.12.2020 р.

провела тиждень юридичних дисциплін. Традиційно викладачі разом із
студентами продемонстрували низку цікавих заходів: відбувся випуск
чергового номера юридичної газети «Pro Bono»;
З метою формування ключових компетентностей студентів, розвитку їх
інтелектуального та творчого потенціалу, поглиблення програмового матеріалу
в період з 14.12.2020 – 18.12.2020 р. відбувся Тиждень циклової комісії
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загальнонаукових дисциплін присвячений року математики «Математика
об’єднує всі професії».
5. Організація науково-методичної, науково-дослідної
та інноваційної діяльності
Важливою складовою сталого розвитку коледжу є організація науковометодичної, науково-дослідної та інноваційної діяльності.
Науково-методична робота формує творчу особистість педагогічних
працівників

коледжу,

забезпечує

наявність

і

розвиток

педагогічної

майстерності та дослідницької діяльності, що сприяє зростанню модернізації
змісту діяльності кожного педагога, удосконалення творчості, використання
досягнень науки і педагогічного досвіду.
Науково-методична,

науково-дослідна

та

інноваційна

діяльність

педагогічного колективу в коледжі у 2020 р. здійснювалась згідно зі Статутом
коледжу, Положенням про методичну роботу в коледжі та була спрямована на
оновлення навчальної і методичної роботи, формування

сучасного змісту

освіти і методики, виконання науково-педагогічних досліджень практичного
спрямування, підвищення наукового потенціалу і розвитку дослідницької
культури медпрацівників в рамках 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».
У Коледжі створена постійно діюча методична рада коледжу, діяльність
якої спрямована на методичне забезпечення загальноосвітньої, професійної та
практичної підготовки здобувачів освіти, створення

навчальної плануючої

документації, оновлення комплексно-методичного забезпечення дисциплін та
предметів, забезпечення практичних робіт, самостійної роботи студентів та
учнів, розробку і застосування прикладних і комп’ютерних програм підготовки
фахівців.
За звітний період було організовано та проведено п’ять

засідань
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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 забезпеченню якості освіти та академічної
доброчесності учасників освітнього процесу.
Відповідно до Положення про методичну раду коледжу науковометодична 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
впровадження

щодо

вдосконалення,

інноваційних

поширення

технологій,

передового

узагальнення

та

досвіду,
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.
Продовжується робота щодо формування та оновлення комплекснометодичного забезпечення навчальних дисциплін в електронному вигляді.
Наявність значної кількості навчально-методичних матеріалів викладачів, що
існують в електронному вигляді, збільшення звички та навичок у викладачів та
студентів

працювати

з

електронними

носіями,

збільшення

потреби

користувачів у віддаленому доступі до інформації є передумовою постійного
оновлення та вдосконалення електронної бібліотеки коледжу.
Так, впродовж звітного періоду було створено три електронних
навчально-методичних посібника: електронні навчально-методичні посібники
«Комп'ютерні мережі та захист даних» та «Комп'ютерні системи та мережі»
(укладач Сергієнко О.М.); електронний навчально-методичний посібник
«Основи

інноваційного

підприємництва» (укладач Мар'єнко Т.М.); 17
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педагогічних працівників створили та постійно оновлюють персональні сайти; з
метою запровадження змішаної та дистанційної форм навчання створено та
постійно оновлюються 110 курсів навчальних дисциплін при допомозі
платформи Google Classroom.
Викладачі коледжу взяли участь у конкурсі методичних розробок серед
викладачів закладів фахової передвищої освіти м. Києва.
У міському конкурсі методичних розробок серед викладачів економічних
та

обліково-аналітичних дисциплін

методичні рекомендації проведення

практичного заняття з дисципліни «Підприємницька діяльність» на тему
«Психологія та значення кольору в бізнесі» (Пальчевська Т.Г.) отримали ІІ
місце (наказ Ради директорів закладів ФПО м. Києва від 18 лютого 2020 р.
№ 06/2020).
У конкурсі «Педагогічні досягнення» на кращу методичну розробку з
дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за проф. спрямуванням» (наказ
Ради директорів закладів ФПО м. Києва від 17 листопада 2020 р. № 21/2020):
методичні рекомендації проведення
«Іноземна

(англійська)

мова»

на

відкритого заняття з дисципліни

тему

«Звичаї

і

традиції

країн

Європи»(Кононенко Ю.М.) отримала І місце в номінації розробка відкритого
заняття з дисципліни «Іноземна мова»;
методичні рекомендації проведення відкритого заняття з дисципліни
«Іноземна

(англійська)

мова»

на

тему

«Міжнародні

організації»

(Козленко Ю.М.) отримала ІІІ місце в номінації розробка відкритого заняття з
дисципліни «Іноземна мова»;
методичні рекомендації проведення

відкритого заняття з дисципліни

«Іноземна (англійська) мова» на тему «Роль англійської мови в сучасному
світі» (Левандовська Л.Б.) отримала ІІІ місце в номінації розробка відкритого
заняття з дисципліни «Іноземна мова».
методичні рекомендації проведення

відкритого заняття з дисципліни

«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» на тему
«Сторінками Європейського Союзу» (Хайнус Н.В.) отримала І місце в номінації
23

розробка відкритого заняття з дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням»;
методичні рекомендації проведення відкритого виховного заходу на тему
«Європейський день мов» (Козленко Ю.М.) отримала ІІ місце в номінації
розробка відкритого виховного заходу.
За результатами заключного етапу конкурсу «Педагогічний Оскар 2020»
викладач Горбенко А.А. посіла І місце у номінації «Електронний навчальнометодичний посібник» (Протокол засідання комісії конкурсу «Педагогічний
ОСКАР-2020» від 27.05.2020 р. №3).
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.
Викладачі циклової комісії з інформаційних технологій Зайцева О.О.,
Янковський Р.Л., Сергієнко О.М., Горбенко А.А., Чернова Л.Ю. впродовж
квітня – травня 2020 р. пройшли
кібербезпеки»

навчання за програмою «Вступ до

Cisco Networking Academy на базі

Центру підготовки

інструкторів та підтримки академій Cisco при НТУ «Дніпровська політехніка»
та отримали сертифікати.
Різноманіття видів діяльності у науково-методичній роботі педагогічних
працівників коледжу допомагає створити умови для професійного розвитку як
самих педагогів, так і майбутніх фахівців – випускників коледжу. З метою
вдосконалення та покращення науково-методичної роботи, забезпечення якості
освітнього процесу викладачами коледжу приділялась значна увага науковій
діяльності, саморозвитку, підвищенню кваліфікації.
Значну увагу педагогічні працівники та здобувачі освіти приділяють
вивченню англійської мови. Викладачі циклової комісії іноземних мов
проводили щотижневі консультації та надавали підтримку викладачам коледжу
під час навчання на онлайн-курсах з англійської мови «Lingva». Викладачами
циклової комісії іноземних мов та представником компанії Speak Up 2 березня
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2020р. на базі коледжі було проведено тестування здобувачів освіти на
визначення рівня володіння англійською мовою за Шкалою Ради Європи (CEF).
Про результати методичної роботи викладачі коледжу доповідали на
засіданнях методичної та педагогічної рад.
Впродовж звітного періоду була продовжена спільна творча науководослідна 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 неформальної 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
під керівництвом директора Щербак О.І. були Гомеля Н. С. - «Педагог
професійного навчання», Ханова О. В. - «Майстер виробничого навчання»,
Чернова Л. Ю. - «Методист закладу професійної (професійно-технічної)
освіти», професійні стандарти затверджено наказами Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України 20 червня 2020 року
№1181 «Про затвердження професійного стандарту «Майстер виробничого
навчання», №1182 «Про затвердження професійного стандарту «Педагог
професійного навчання», №1183 «Про затвердження професійного стандарту
«Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти».
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 та фахової
передвищої освіти МОН.
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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)) Щербак О.І. та Гомеля Н.С. у складі робочої
групи 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) є розробниками Державного
Стандарту галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, освітнього ступеню «Бакалавр»,
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) затверджено наказом
Міністерством освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої
освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого
бакалаврського рівня вищої освіти» №1460 від 21.11.2019р.
Викладач Броннікова В.Б., кандидат педагогічних наук, є членом
науково-методичної комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України НМК Науковометодична комісія із загальної, професійної освіти та спорту 015 Професійна
освіта (за спеціалізаціями) (наказ МОН від 09.07.2020 р. № 907) та у складі
робочої групи взяла участь у розробці проекту стандарту спеціальності 015
Професійна освіта (за спеціалізаціями) освітньо-професійного рівня «Фаховий
молодший бакалавр» для підготовки майстрів виробничого навчання.
Зайцева О.О., заступник директора з НМР, у січні 2020 р. у складі
експертної комісії Міністерства освіти і науки України брала
проведенні

первинної

акредитаційної

експертизи

участь у

освітньо-професійної

програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПС «фаховий
молодший бакалавр» в ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище»(наказ
МОН України від 24.01.2020 № 27-л).
Одним

з

напрямів

науково-методичної,

науково-педагогічної

та

інноваційної діяльності коледжу є підготовка педагогами посібників, науковометодичних розробок, наукових публікацій, висвітлення результатів науковопрактичних досліджень.
За 2020 рік педагогічними та науково-педагогічними працівниками
коледжу підготовлено та видано 17 навчально-методичних посібників та
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методичних рекомендацій з дисциплін навчального плану; опубліковано у
наукових збірниках та збірниках науково-практичних конференціях, 19
наукових матеріалів.
З

метою

підвищення

свого

науково-професійного

рівня,

розвитку

професійних, комунікативних компетентностей педагогічні працівники коледжу
протягом 2020 року брали активну

участь у Всеукраїнських та міжнародних

науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях, круглих столах – 40 осіб,
вебінарах, тренінгах – 30 осіб в основному в онлайн-форматі.
Участь коледжу в організації та проведенні спільно з Інститутом
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України XVIIІ

Міжнародних

педагогічних мистецьких читань «Неперервна педагогічна освіта ХХІІ століття,
досвід, інновації, тенденції (01.12.2020 р. Щербак О. І., Гомеля Н. С.) взяли
участь 24 педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу.
Упродовж 2020 року педагоги коледжу залучались до участі у журі
Всеукраїнських та міських конкурсах - викладач Кононенко Ю.М. була членом
журі

огляду-конкурсу

на

кращий

кабінет

та

комплексно-методичне

забезпечення з предмету «Англійська мова» серед закладів професійної
(професійно-технічної) освіти м. Києва (розпорядження Виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) департаменту освіти і науки управління
закладів

вищої

освіти,

професійної

освіти

та

прогнозування

від 25.02.2020 № 13)
У

рамках

Міжнародної

інноваційної

діяльності

продовжується

Міжнародна співпраця коледжу та Акціонерного товариства «Uzin Utz AG»
(Федеративна Республіка Німеччина) не так активно у зв’язку з карантина. У
2020 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 навчальновиробничого процесу, проведення семінарів в режимі онлайн, отриманий
Європейський досвід застосовується у професійному навчанні кваліфікованих
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робітників і майбутніх майстрів виробничого навчання. Участь у міжнародних
конкурсах фахової майстерності у зв’язку з карантином була обмежена.
6. Розвиток педагогічного персоналу
Згідно штатного розпису в коледжі працює 140 осіб. Освітній процес у
коледжі забезпечують 69 педагогічних працівників: 66 штатних викладачів і
3 сумісники. 58 педагогічних працівників (84,0%) мають вищу кваліфікаційну
категорію, 06 осіб (10.0%) – першу кваліфікаційну категорію; 6 осіб (10,0%) –
другу кваліфікаційну категорію; педагогічне звання "викладач-методист" мають
28 педагогічних працівників (40,5%), "старший викладач" – 9 осіб (13,0%). В
коледжі працює 4 докторів наук, із них 3 штатних та 22 кандидата наук, із них
20 – штатні працівники. Серед педагогічних працівників 5 осіб нагороджені
нагрудним знаком "Антон Макаренко", 19 - "Відмінник освіти України", 1
особа - «Заслужений працівник освіти», 1 особа нагороджена Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, 1 особа - подякою Кабінету Міністрів
України. Директора коледжу Щербак Ольгу Іванівну Указом Президента
України нагороджено Орденом княгині Ольги ІІ ступеня.
З метою забезпечення якісної підготовки фахівців до участі в освітньому
процесі коледжу залучені сумісники – висококваліфіковані фахівці. До складу
державних 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 педагогічних кадрів коледжу проводиться
відповідно до затвердженого перспективного плану-графіку підвищення
кваліфікації педпрацівників коледжу в Центральному інституті післядипломної
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освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Київському університеті імені
Бориса Грінченка, Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона
Макаренка, ІПО Національний університет харчових технологій, шляхом
навчання та стажування в Університетах, навчання в аспірантурі та
докторантурі наукових установ та університетів для здобуття наукового
ступеня кандидата та доктора наук.
У звітному періоді згідно графіка підвищили кваліфікацію на курсах
підвищення кваліфікації – 32 педагогічних працівника.
У лютому 2020 року викладач Шуст Г.П. захистила дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із
спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право за темою «Адміністративно-правова охорона земельних
ресурсів України»; 9 чол. одержали диплом бакалавра (друга вища освіта),
продовжують навчання у закладах вищої освіти 5 працівників коледжу, які
здобувають другу вищу освіту. Викладачі Муляр Г.В. та Шуст Г.П. здобули
ступень магістра за спеціальністю «Менеджмент».
З метою визначення відповідності педагогічного працівника займаній
посаді, рівня його кваліфікації в коледжі наказом директора створена і діє
атестаційна комісія (наказ № 139-д від 31.08.2020 р.).
Чергова та позачергова атестація педагогічних працівників коледжу
проведена 18 березня 2020 року у відповідності до вимог «Типового положення
про атестацію педагогічних працівників України». У поточному році пройшли
атестацію 10 працівників коледжу. Не атестованих та умовно атестованих
викладачів немає.
Щербак О.І. у 2020 р. пройшла атестацію як педагогічний працівник,
підтвердила

кваліфікаційну категорію

«спеціаліст

вищої категорії»

та

педагогічне звання «викладач-методист».
Значну роль у забезпеченні якості навчання та саморозвитку викладачів
та майстрів виробничого навчання відіграє робота Школи педагогічної
майстерності. Впродовж 2020 року відповідно до плану роботи були проведені
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засідання Школи, в тому числі з наступних питань: «Діджиталізація сучасного
освітнього процесу» (Горбенко А.А.),

«Про організацію та проходження

атестації, сертифікації педагогічних працівників » (Зайцева О.О.).
З метою підготовки педагогічних, науково-педагогічних працівників до
організації та забезпечення змішаного та дистанційного навчання на період
карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для
недопущення поширення COVID-19, було запроваджено серію тренінгів з
набуття практичних навичок щодо використання платформи Google Clasroom
(Брудько О.Л.); створення персонального сайту викладача (Горбенко А.А,);
створення електронних навчально-методичних посібників (Зайцева О.О.);
створення дистанційного опитування та тестування (Казимир Я.В.).
Педагогічні працівники коледжу протягом 2020 н. р. регулярно брали
участь у засіданнях методичних об‘єднань за фаховим спрямуванням (21
методичне об’єднання ЗФПО та 18 методичних секцій ЗП(ПТ)О м. Києва) та
надавали інформацію про їх роботу. За активну роботу оголошено подяку 9
педпрацівникам коледжу в тому числі директору Щербак О.І. (наказ Ради
директорів «Про підсумки роботи Ради директорів та міських методичних
об’єднань закладів ФПО м. Києва за 2019-2020 н. р. від 06.07.2020 р
№ 15/2020»).
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.
Щорічне рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників
коледжу у 2020р. здійснювалось на підставі «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості 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, ліцензійних вимогах
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до педагогічних працівників, вимогах посадових інструкцій педагогічних,
науково-педагогічних працівників. Результати рейтингового оцінювання було
представлено, обговорено та затверджено Педагогічною радою коледжу
(протокол № 4 від 21.10.2020 р. ) та розміщено на офіційному сайті коледжу.
Особисто директор коледжу Щербак О.І. підвищувала кваліфікацію
шляхом участі у науково-практичних конференціях, семінарах, онлайнтренінгах з отриманням сертифікатів в т.ч.:
- у Першій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Шляхи удосконалення професійної компетентності фахівців в умовах
сьогодення (28-29 травня 2020р.).
- у Круглому столі програми Еразмус + «Управління підготовкою
викладачів для закладів професійної освіти:узгодження інтересів зацікавлених
сторін (14-15.09.2020).
- у Формуванні «Людський капітал: новий порядок денний» (1213.11.2020).
-у

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства»
(11.11.2020) у ролі спікера з виступом на тему: «Методологічні підходи
формування готовності педагогів до організації освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства.
- І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні
рішення в сучасній науці, освіті та практиці» (17-18.11.2020) Виступ на тему
«Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців
при впровадженні дуальної форми здобуття освіти.
- Участь у онлайн-тренінгу на тему «Інституційна співпраця у підготовці
викладача закладів професійної освіти. Досвіду Німеччини» (30 листопада і 01
грудня 2020 р. проводився кафедрою економічної та бізнес освіти Університету
Констанца в рамках проекту Еразмус + PAGOSTE.
- Участь в онлайн-тренінгу на тему «Шкільна практика та інституційна
співпраця у підготовці викладачів закладів професійної освіти» Досвід Австрії
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(03 та 04 грудня 2020р. проводився Інститутом бізнес-освіти Віденського
університету економіки та бізнесу в рамках проекту Еразмус + PAGOSTE.
- Участь в організації та проведенні XVIII Міжнародних педагогічних
мистецьких читань «Неперервна педагогічна освіта XXII століття, досвід,
інновації, тенденції (01.12.2020р.) виступ на тему «Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників – виклики сьогодення.
Підготувала рецензії наукових праць та освітньо-професійних програм:
- На рукопис монографії Стойчик Т.І. «Управління якістю підготовки
конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти: теорія та практика»;
- На рукопис освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації
категорії слухачів: «Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» (автори-розробники проф. Петренко Л.М., проф. Романова Г.М.);
- На освітньо-професійну програму «Управління персоналом» галузі 07
«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» другого
(магістерського рівня вищої освіти;
- На освітньо-наукову програму на третьому рівні вищої освіти у галузі
01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
«Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and
Adult Education in Ukraine and Worldwide»;
- Рецензії на роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України за спеціальністю
«Соціальна робота»;
У 2020 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», член Президії Громадської
спілки «Українська асоціація освіти дорослих».
7. Фінансово-господарська діяльність
У 2020 році коледж повністю фінансувався з місцевого бюджету
м. Києва за двома бюджетними програмами, а саме: 0611120 «Підготовка кадрів
закладами фахової передвищої освіти» та 0611110 «Підготовка кадрів
професійно-технічними та іншими закладами освіти».
Загальні показники розвитку коледжу у 2020 році представлені у
додатку 6.
Кошти загального фонду (бюджетне фінансування) та спеціального
фонду по бюджетній програмі 0611120 «Підготовка кадрів закладами фахової
передвищої освіти» витрачено у 2020 році відповідно до кошторисів та за
призначенням. (Додаток 7)
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 8)
Кошти загального фонду по бюджетним програмам 0611120 та 0611110
використано повністю, в т.ч. на заробітну плату співробітників, комунальні
послуги, стипендії студентам та учням, харчування та обмундирування дітямсиротам. Надходження з бюджету у 2020році склали 28 млн. 857 тис. з них –
витрати з бюджету на заробітну плату з нарахуванням склали 76,6%, стипендія
– 10,8%, комунальні послуги – 7,9%, поточний ремонт 0 – %, харчування і
виплати сиротам – 4%, Всього навчається в коледжі дітей сиріт 26 чол.,
«фаховий молодший бакалавр» («молодший спеціаліст») – в т.ч. під опікою – 4
чол., на повному державному утриманні – 21 чол.; будинок сімейного типу – 1
чол.
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Надходження до спеціального фонду у 2020 році склали 4 млн.
877 тис.грн., в т.ч. від оплати за навчання 2 млн. 058 тис.грн., від оплати за
гуртожиток та навчальний готель 1 млн. 642 тис. грн., від виробничої діяльності
структурного підрозділу підготовки

робітничих кадрів 125,5 тис. грн.,

благодійна допомога 150 тис.грн.. Витрати спеціального фонду склали: на
заробітну плату з нарахуванням – 82,5%, комунальні послуги – 1,0%,
поповнення основного капіталу – 0,4%, на предмети, матеріали та послуги –
10,3%.
Протягом 2020 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;
- премії співробітникам коледжу;
- премії співробітникам за результатами роботи у IV кварталі 2020 році.
Для забезпечення освітнього

процесу та життєдіяльності коледжу за

кошти спеціального фонду (структурного підрозділу підготовки робітничих
кадрів) коледжем на загальну суму 120 тис. грн. придбано: : метал для
виготовлення пандуса – 70000 грн., будівельні матеріали – 24000 грн.,
електротовари – 7200 грн., захисні та дезінфікуючі засоби протидії COVID-19 –
17500 грн., буклети, свідоцтва – 2200 грн. додаткове обладнання для
забезпечення дистанційного навчання 8600 грн.. Як благодійну допомогу
отримано від Інституту енциклопедичних досліджень НАН України книги на
суму 96 грн; від ТОВ СМП «Україна» матеріали на суму 67092 грн.
За рахунок коштів спеціального фонду коледжу придбано: господарчі
товари на суму 24700 грн., в т.ч. фарба – 7200 грн.; кахель – 12895 грн.; клей для
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кахелю – 7000 грн., засоби та матеріали протидії COVID-19 – 11680 грн.
додаткове обладнання для забезпечення дистанційного навчання 8991 грн.,
комп’ютерна техніка -7200 грн., планшети 9900 грн., сантехнічні товари – 14000
грн., дверні полотна - 7200 грн, водонагрівачі – 6320 грн., пожежні рукава –
7200грн., папір -7200 грн., шпалери – 7200 грн., друкована продукція – 4400 грн.
Придбано 11 стаціонарних комп’ютерів та 9 комплектів принтерного обладнання
(встановленого в кабінетах №117, 123, 205, 207, 208, 209, 405, 505); три додаткові
камери зовнішнього відео спостереження на загальну суму 172500 грн.
За рахунок бюджетних коштів придбано: господарчі товари – 70060 грн.,
перегородки 13100 грн., маршрутизатори – роутери – 4995 грн., лікарські
засоби 5300 грн., блоки віконні – 37505 грн., стелажі архівні – 7800 грн.
За рахунок благодійного фонду придбано: бланки та друкована продукція
різна на суму 10900 грн., мережеве обладнання – 7095 грн., сантехнічне
обладнання - 3400 грн., будівельні матеріали 1940 грн. тощо.
Як благодійну допомогу отримано: водонагрівачі для гуртожитку – 11 шт.
на суму 21990 грн; паркет індустріальний 100м2 на суму 54000 грн.
За сприяння спонсора для коледжу було придбано бактеоріоцидний
випромінювач вартістю 1950 грн. для обробки приміщень в умовах проведення
заходів протидії COVID-19.
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
ліфтового

звітного

господарства,

періоду
систем

забезпечено
опалення,

постійне

обслуговування

водопостачання,

каналізації,

радіотелефонних, телекомунікаційних та системи електромереж. Виконано
профілактично-ремонтні роботи в електрощитових підстанціях коледжу та
гуртожитку із

забезпеченням

повірки приборів обліку,

та

відповідно

періодичною здачею звітної документації.
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Проведено та виконано оформлення

документів для заключення

щорічних договорів з організаціями щодо надання послуг: Київтеплоенерго,
Водоканал, Укртелеком, Київенерго, Київліфт, Профдезинсекція та договори по
вивозу твердого побутового сміття.
Проведено перезарядку та поновлення первинних засобів пожежогасіння
із перевіркою стаціонарних пожежних щитів у навчальному корпусі та
студентському гуртожитку відповідно до нових 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 7200 грн.
На постійній основі виконано забезпечення технічних працівників
коледжу спец. одягом та спец. засобами.
Власними

силами

у

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 6-8-го поверхів студентського гуртожитку
та замінено 10-ть кімнатних дверей; коридорні приміщення 4-7 поверхів;
пофарбовано двері та

віконні конструкції 11 навчальних аудиторій та 3

технічних приміщень навчального корпусу; проведено виконання (за сприяння
спонсора) одного з етапів плану по енергозбереженню; замінено додатково
дев’ять водонагрівачів в студентському гуртожитку.
За рахунок інвестицій проведено 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 та гуртожитку;
Власними силами у студентському гуртожитку коледжу: проведено
ремонтно-малярні роботи по підготовці приміщень до нового навчального року
- холів, центрального входу, житлових кімнат, санвузлів (з частковою заміною
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обладнання), кухонь та коридорів

3, 5, 7 поверхів. Замінено сантехнічне

обладнання; в т.ч. 9 змішувачів в кухнях та санвузлах та 4 змішувачів в
душевих; на 5,6,7 поверхах встановлено 5 унітазів. Проведені ремонтні роботи
по частковій заміні мережі подачі холодної, гарячої води, каналізації у кількості
27 п.м. Проведено заміну електрообладнання: світильники 19 шт. замінено на
лампи типу LЕD

в службових приміщеннях та приміщеннях цокольного

поверху навчального корпусу та гуртожитку . Проведено відновлювальні
ремонтні роботи меблів в студентських кімнатах гуртожитку.
У навчальному корпусі власними силами відремонтовано туалетну
кімнату першого поверху з заміною усіх комунікацій та встановленням
сучасного сантехнічного обладнання жіночого відділення.
Для покращення умов проведення занять з фізичного виховання в
спортивній залі коледжу відремонтовано спортивне обладнання відповідно до
норм та правил експлуатації спортивної зали.
Для покращення

умов проведення офіційних та навчальних заходів та

занять з художньої творчості в актовій залі навчального корпусу проведено
адаптивну перевірку стереофонічного обладнання.
З метою посилення забезпечення повноцінної технологічної експлуатації
коледжу було проведено позапланове 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,
навчання педагогічного персоналу, відповідальних за відповідні підрозділи
цивільного захисту.
Умови колективного договору, положення Статуту коледжу
виконуються.
Програма соціального розвитку коледжу виконується.
Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються.
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Ветеранами

коледжу є 32 співробітника – ті, хто працює у коледжі

більше 20 років. У 2020 році присвоєно почесне звання «Ветеран коледжу»

-

3-м співробітникам, Відповідно до п. 7.1.5. розділу VІІ "Соціально-трудові
пільги, гарантії, компенсації" Колективного договору на 2014/2018 р. р. у 2020
році присвоєно звання «Ветеран Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка» трьом співробітникам коледжу з виплатою грошової
винагороди.
Державна, службова та комерційна таємниця відповідно до Законів
України «Про державну таємницю» та «Про інформацію» зберігається.
Виконання Закону України «Про захист персональних даних» та наказу
Міністерства юстиції України №3659/5 від 30.12 2011 р. «Про затвердження
Типового порядку обробки персональних даних» дотримується.
Чинне законодавство дотримується; у кожному підрозділі, на кожному
робочу місці умови праці відповідають вимогам нормативних документів;
права працівників, гарантованих законодавством про працю, додержуються,
Умови колективного договори дотримуються.
Державне майно використовується ефективно, проводяться заходи щодо
збереження майна коледжу.
Розрахунки з установами і організаціями проводяться своєчасно;
своєчасно і повно вносяться платежі до бюджету. Заборгованості заробітної
плати, стипендій, за спожиті енергоносії і комунальні послуги коледж не має.
Річний кошторис доходів і видатків коледжу складається на підставі
розрахунків до кошторисів та своєчасно подається на затвердження до
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА).
Своєчасно

виконуються

розпорядження

та

надається

інформація

відповідно до наказів та листів Міністерство освіти та науки України та
Департаменту освіти та науки Київської міської ради (КМДА).
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Додаток 1
Перелік спеціальностей
Київського професійно – педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
Галузь знань
1

01
«Освіта/Педагогіка»

07 «Управління та
адміністрування»
08 «Право»

Шифр

Спеціальність

2
3
Освітній ступінь «Бакалавр»
015.31
Професійна Освіта.
Будівництво та зварювання
015.38
Професійна Освіта. Транспорт
015.39
Професійна Освіта. Цифрові
технології
015.10
Професійна Освіта.
Комп’ютерні технології
015.20
Професійна Освіта. Транспорт
Професійна Освіта.
015.09
Зварювання
075
Маркетинг
081

Право

Термін
навчання
4
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.

Освітньо – професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»,
Освітньо – кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
015.31
Професійна Освіта.
1 р. 10 м.
Будівництво та зварювання
015.37

01
«Освіта/Педагогіка»

015.38
015.39
015.01.
015.09.
015.10
015.20
015.21

07 «Управління та
адміністрування»
07 «Управління та
адміністрування»
08 «Право»

071

Професійна Освіта. Аграрне
виробництво, переробка
сільськогосподарської продукції
та харчові технології
Професійна Освіта. Транспорт
Професійна Освіта.
Цифрові технології
Професійна Освіта. Будівництво
Професійна Освіта. Зварювання
Професійна Освіта.
Комп’ютерні технології
Професійна Освіта. Транспорт
Професійна Освіта.
Харчові технології
Облік і оподаткування

1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
1 р. 10 м.
2 р. 10 м.

075

Маркетинг

2 р. 10 м.

081

Право

3р. 10 м.

Додаток 1
(Продовження)
Освітньо – кваліфікаційний рівень «Кваліфікаційний робітник»
Громадське
харчування
Кухар Офіціант
.
5122,5123
На основі базової середньої освіти
2 р. 10 м
Сфера
Агент з організації туризму
обслуговування
Адміністратор
На основі базової середньої освіти
2 р. 10 м.
На основі повної загальної середньої
10 м.
4221,4222
освіти
4229
Оператор телекомунікаційних послуг
На основі базової середньої освіти
2 р. 10 м.
Загальні для всіх
галузей економіка

Будівельні, монтажні
і ремонтно –
будівельні роботи

4113

7139

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
На основі базової середньої освіти
На основі повної загальної середньої
освіти
Укладальник підлогових покриттів
На основі повної загальної середньої
освіти

2 р. 10 м.
10 м.
10 м.

Додаток 2
Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності
у сфері фахової передвищої освіти
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Ідентифікаційний код:
02500735
Місцезнаходження юридичної особи:
01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 24

№
з/
п

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
Номер рішення за кожною
Шифр
Назва галузі знань
Код
Найменування
Ліцензований
Можливість
спеціальністю за
галузі
спеціальнос
спеціальності
обсяг (на
здійснювати
освітньо-кваліфікаційним
знань
ті
одному курсі
підготовку
рівнем молодший спеціаліст
(році
іноземців та
або рішення за кожною
навчання)
осіб без
спеціальністю у сфері
громадянста
фахової передвищої освіти
(так/ні)
прийнятого у 2018,2019
роках
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

01

Освіта/Педагогіка

015

2

01

Освіта/Педагогіка

015

3

01

Освіта/Педагогіка

015

4

01

Освіта/Педагогіка

015

5

01

Освіта/Педагогіка

015

6

08

Право

081

Професійна
освіта
(Зварювання)
Професійна
освіта
(Комп'ютерні
технології)
Професійна
освіта
(Транспорт)
Професійна
освіта
(Харчові
технології)
Професійна
освіта
(Будівництво)
Право

80

ні

Наказ МОН від 05.12.2019
№ 1003-л

125

ні

Наказ МОН від 05.12.2019
№ 1003-л

80

ні

Наказ МОН від 05.12.2019
№ 1003-л

55

ні

Наказ МОН від 05.12.2019
№ 1003-л

40

ні

Наказ МОН від 05.12.2019
№ 1003-л

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

Місце провадження освітньої діяльності:
найменування юридичної особи
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
адреса
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 24
Дата і номер попередніх рішень МОН:
Наказ МОН від 05.12.2019 № 1003-л

Додаток 3
Дані про випуск 2020 року
за результатами 2019/2020 навчального року
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього,
чол.

З відзнакою,
чол.

Всього,
чол.

З відзнакою,
чол.

01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(бакалавр)
015.09 ПО Зварювання

100

11

63

5

43

6

27

1

13

1

1

-

015.10 ПО Комп’ютерні технології

20

4

15

-

015.20 ПО Транспорт
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(молодший спеціаліст)
015.01 ПО Будівництво

10

1

11

1

57

5

36

4

6

0

9

1

015.09 ПО Зварювання

10

2

7

1

015.10 ПО Комп’ютерні технології

24

2

10

2

015.20 ПО Транспорт

12

0

9

0

015.21 ПО Харчові технології

5

1

1

0

Кваліфікований робітник
Агент з організації туризму.
Адміністратор
Кухар, офіціант
Укладальник підлогових покриттів
Управління та адміністрування
(бакалавр)
Маркетинг
Управління та адміністрування
(молодший спеціаліст)
Маркетинг
Право (бакалавр)
Право
Право (молодший спеціаліст)
Правознавство

54

9

-

-

20

4

-

-

23
11

3
2

-

-

10

3

25

1

10

3

25

1

40

8

13

2

40
19
19
46
46

8
5
5
14
14

13
17
17
2
2

2
1
1
-

Всього:

269

50

120

9

Галузь знань,
спеціальність

Додаток 4
Рівень успішності та якості захисту дипломних робіт
та здачі державної атестації у 2020 році
(денна форма навчання, заочна форма навчання)
в т.ч. по
денній формі
навчання

Загальні
показники

Якість, %

Випускників,
осіб

Успішність, %

Якість, %

Випускників,
осіб

Успішність, %

Якість, %

Випускників,
осіб

Успішність, %

Показники

в т.ч. по
заочній формі
навчання

86,7

70

100

85

43

100

94,7

27

100

78,6
91,5
90,05

14
35
21

100
100
100

76,9
90
90

13
20
10

100
100
100

100
93
91

1
15
11

100
100
100

87,2

93

100

78,5

57

100

86,6

36

100

83,5
82,5

15
17

100
100

83
55

6
10

100
100

66,7
100

9
7

100
100

015.10 ПО Комп’ютерні технології

94

34

100

87,5

24

100

77,8

10

100

015.20 ПО Транспорт
015.21 ПО Харчові технології

76
100

21
6

100
100

67
100

12
5

100
100

88,7
100

9
1

100
100

07 Управління та адміністрування
(молодший спеціаліст)
075 Маркетинг

79

53

100

77

40

100

69

13

100

07 Управління та адміністрування
(бакалавр)
075 Маркетинг

88

35

100

80

10

100

96

25

100

08 Право (молодший спеціаліст)
081 Правознавство

54

48

100

52

100

50

2

100

08 Право (бакалавр)
081 Правознавство

100

36

100

100

19

100

100

17

100

ОКР «Молодший спеціаліст»

73,4

194

100

69,1

143

100

68,5

51

100

Кваліфікований робітник

100

54

100

100

54

100

-

-

-

84,98

389

100

81,78

269

100

82,7

120

100

Галузь знань,
спеціальність
01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
(бакалавр)
015.09 Зварювання
015.10 Комп’ютерні технології
015.20 Транспорт
015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями)
(молодший спеціаліст)
015.01 ПО Будівництво
015.09 ПО Зварювання

Узагальнені дані
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Додаток 5
Розподіл зарахованих у 2020 році студентів за спеціальностями
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Денна
Освітній ступінь «бакалавр»
Професійна освіта. Будівництво та зварювання
- регіональне замовлення
- за контрактом
Професійна освіта. Цифрові технології
- регіональне замовлення
- за контрактом
Професійна освіта. Транспорт
- регіональне замовлення
- за контрактом
Маркетинг
- регіональне замовлення
- за контрактом
Право
- регіональне замовлення
- за контрактом
Разом:
Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
Професійна освіта. Будівництво та зварювання
- регіональне замовлення
- за контрактом
Професійна освіта. Цифрові технології
- регіональне замовлення
- за контрактом
Професійна освіта. Транспорт
- регіональне замовлення
- за контрактом
Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка
сільськогосподарської продукції та харчові технології
- регіональне замовлення
- за контрактом
Маркетинг
- регіональне замовлення
- за контрактом
Облік і оподаткування
- регіональне замовлення
- за контрактом
Право
- регіональне замовлення
- за контрактом
Разом:
Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»
- За контрактом
Зараховано всього:

Заочна
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Загальні показники
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у 2020 році (0611120 + 0611110)
№
Показники станом на 01.01.2021 р.
п/п
1 Кількість ліцензованих напрямів підготовки, спеціальностей, професій
2

3
4
5
6

7

Контингент студентів, учнів на всіх курсах навчання, всього
В т.ч. денна форма навчання
• за регіональним замовленням
• відрахованих
• поновлених
Кількість підрозділів (структурний підрозділ підготовки робітничих кадрів)
Кількість відділень
Кількість циклових комісій
Кількість співробітників (всього)
• В т.ч. педагогічних
• Із науковим ступенем
• Вищої категорії
• Першої категорії
Кількість будівель
• їх загальна площа, кв. м
• в т.ч. орендована
• на одного студента приведеного контингенту
• лабораторій (частка від потреби, %)
• кабінетів (частка від потреби, %)

• майстерень (частка від потреби, %)
8 Кількість комп'ютерів на 100 студентів
9 Загальний фонд власної бібліотеки (кіл. томів)
• в тому числі україномовна
10 Забезпечення студентів гуртожитком (% від потреби)
11 Частка випускників, що навчалась за державним замовленням, які отримали
направлення на роботу за фахом (%)
12 Загальний обсяг бюджетного фінансування (тис. грн.)
Надходження позабюджетних коштів (тис. грн.), всього:

13

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

Додаток 6

тис.грн.
25
752
555
466
15
1
1
3
11
140
69
26
58
6
2
17871
0
33,2
100
100
100
10
98533
66041
100
95
28857,4
4877,2
2058,5
1641,7
125,5
150,1
901,4
4439,8
2965,0
699,9
501,6
0
42,9
8,3
3,5
29,7
1,4
208,0
19,4
0
0
3,0

Додаток 7

Розподілення асигнувань
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у 2020 році
станом на 01.01.2021 р.
Статті витрат

тис. грн

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

27499,3

1. Заробітна плата

17261,3

2. Нарахування на заробітну плату

3797,5

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

977,0
3010,7

5. Комунальні послуги, в тому числі:

2106,8

- теплопостачання

1705,4

- водопостачання

77,2

- електроенергія

284,2

- вивезення сміття

40,0

6. Поточний ремонт

0

7. Придбання, послуги

197,3

8. Виплата сиротам

148,7

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

4160,0

1. Плата за навчання

1796,2

2. Благодійна допомога

150,1

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

1641,7

4. Залишок минулого року

572,0

Витрати з спеціального фонду, в тому числі:

3908,2

1. Заробітна плата

2630,9

2. Нарахування на заробітну плату

622,9

3.Предмети, матеріали та послуги

381,1

4. Відрядження

0

5. Комунальні послуги, в тому числі:

42,9

- теплопостачання

8,3

- водопостачання

3,5

- електроенергія

29,7

- вивезення сміття

1,4

6. Інші послуги

208,0

7. Придбання основного капіталу

19,4

8. Капітальний ремонт

0

9. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і спеціалістів

0

10. Стипендії

3,0

Додаток 8

Розподілення асигнувань
структурного підрозділу підготовки робітничих кадрів
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка
у 2020 році
станом на 01.01.2021
Статті витрат

тис. грн.

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

1358,1

Витрати з бюджету, в тому числі:

1358,1

1. Заробітна плата

862,6

2. Нарахування на заробітну плату

190,0

3. Харчування сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

16,3

4. Стипендія: (тис.грн.)

122,0

5. Комунальні послуги, в тому числі:

167,2

- теплопостачання

117,3

- водопостачання

9,3

- електроенергія

40,6

- вивезення сміття

0

6. Поточний ремонт

0

7. Придбання, послуги

0

8. Виплата сиротам

0

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

717,2

- плата за навчання

262,3

- від виробничої діяльності

125,5

- благодійна допомога

0

Залишок минулого року

329,4

10.Витрати спеціального фонду, в т.ч

531,6

- заробітна плата

334,1

- нарахування на заробітну плату

77,0

- предмети, матеріали та послуги

120,5

- основні фонди

0

