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Шановні коледжани! Щиро вітаю наш колек-
тив із ювілеєм – 75-річчям!  

За період свого існування Київський профе-
сійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 
перетворився на відомий заклад освіти України. Протя-
гом цього часу коледж створив власний літопис, що є 
частиною національної історії та відмінною школою 
педагогічної майстерності для кількох поколінь педаго-
гів. Засновано наш заклад освіти у 1944 році розпоря-
дженням Головного управління трудових резервів при 
РНК СРСР від 31 травня 1944 року за № 11 690-р «Про 
організацію Київського індустріального технікуму». 
Перший набір становив 138 юнаків і дівчат – випускни-
ків ремісничих училищ з багатьох міст України за дво-
ма спеціальностями: «Обробка металів різанням» та 
«Металорізальні верстати» з підготовки майстрів виро-
бничого навчання. 

Від часів заснування наш заклад освіти     
очолювали знані фахівці: Гаврило Лук’янович Головин 
(1944-1946 рр.), Валентин Феодосійович Степанов 
(1946-1947 рр.), Володимир Андрійович Гурський 
(1947-1949 рр.), Тимофій Опанасович Кисельов (1949-
1964 рр.), Анатолій Степанович Іщенко (1964-1968 
рр.), Анатолій Дмитрович Стовбун (1968-1971 рр.), 
Ігор Олександрович Азаров (1971-1980 рр.), Микола 
Юхимович Дзюбенко (1980-1987 рр.). Закладені ними 
традиції підтримуються колективом і сьогодні. 

Змінювалися приміщення, назви закладу осві-
ти, керівники, назви відділень, навчальні програми, але 
незмінне одне – коледж завжди був і залишається   
закладом освіти, який готує педагогів для професійної 
освіти України. Фундаментальні та прикладні експери-
ментальні дослідження спільно з Національною акаде-
мією педагогічних наук України добре відомі у науко-
вому світі. Широкими є міжнародні зв’язки коледжу. 

Плідно розвивається співпраця з провідними закладами 
вищої освіти (університетами та академіями), де наші 
випускники продовжують навчання, закладами профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, для яких коледж 
готує педагогічні кадри, та підприємствами і установа-
ми. 

Досягнення колективу були неодноразово 
відзначені на державному рівні. Наказом Міністерства 
народної освіти УРСР від 28 серпня 1990 р. № 186  
технікум реорганізований у Київський індустріально-
педагогічний коледж – перший в Україні заклад освіти 
нового типу, а постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 вересня 1999 року Київському професійно-
педагогічному коледжу присвоєно ім’я Антона Мака-
ренка.  

Започаткування в коледжі підготовки за нови-
ми спеціальностями пов’язано з потребами ринку пра-
ці. З 1998 року наш заклад освіти поступово здобув 
право готувати фахівців за освітнім ступенем бакалавр 
для спеціальностей «Професійна освіта», «Маркетинг» 
і «Право». Сучасний етап розвитку коледжу є новою 
славною сторінкою у літописі його здобутків та досяг-
нень. З упевненістю хочу заявити, що ми випускаємо 
кваліфікованих фахівців і знавців своєї справи. Ми 
пишаємося своїми випускниками, їх професійним ста-
новленням і здобутками. Ми переконані, що наша нау-
ка, наш досвід, наша любов формують нове покоління.  

Зараз, озираючись на все пережите, бажаю 
Вам, шановні колеги та дорогі студенти, не втрачати 
амбіцій, не втрачати енергії, не втрачати віри в себе і 
свої можливості. Не дивлячись на солідний ювілей, 
Київський професійно-педагогічний коледж імені   
Антона Макаренка ще досить молодий, енергійний, з 
відповідальною командою педагогів-новаторів, педаго-
гів-експериментаторів, співробітників здатний долати 
всі труднощі та виклики.  

Щиро вдячна викладачам, майстрам виробни-
чого навчання, які сьогодні виховують гідну зміну, що 
буде працювати у галузях освіти і науки, економіки та 
права. Ви зараз не просто несете знання, а й виховуєте 
ціле покоління у дусі патріотизму, любові та поваги до 
своєї Батьківщини. Бажаю Вам цікавих і талановитих 
студентів, щоденних успіхів у нелегкій праці. 

Зичу науково-педагогічним, педагогічним 
працівникам, студентам творчої наснаги, незгасної 
енергії, нових здобутків та відкриттів. Хочу, щоб і на-
далі успішно продовжувалися освітні традиції нашого 
закладу, щоб міцне підґрунтя накопиченого колекти-
вом досвіду слугувало опорою для нових звершень, 
щоб прогресивні ідеї успішно долали всі перешкоди і 
втілювалися у життя.  

Бажаю всьому колективу міцного здоров’я, 
родинного тепла, миру, творчих успіхів, непохитності 
у досягненні задумів та планів на благо України.  

Нехай збуваються всі мрії та сподівання! 
Директор коледжу Ольга Щербак 
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Флагману професійно-технічної освіти України 

Сьогодні Київський професійно-педагогічний коледж 
імені Антона Макаренка  –  це багатопрофільний державний заклад 
вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців за галузями знань: 
«Освіта/Педагогіка», «Управління та адміністрування», «Право»; за 
освітнім ступенем «Бакалавр» та за освітньо-кваліфікаційними рів-
нями: «Молодший спеціаліст», «Кваліфікований робітник». 

Колектив коледжу працює за новими сучасними педагогі-
чними та інформаційними технологіями навчання. Освітній процес  
забезпечують 175 співробітників, з них 91 особа – педагогічні та 
науково-педагогічні працівники. Це висококваліфіковані викладачі, 
серед яких науковий ступінь доктора наук мають 5 педагогів, 28 
викладачів мають ступінь кандидата наук, звання професора – 3 
особи, вчене звання доцента – 11 осіб; кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» мають 73 викладачі; педагогічне 
звання викладач-методист мають 26 осіб, старший викладач – 10 
осіб, звання старшого наукового співробітника мають 3 викладачі, 
1 викладач має звання «Майстер спорту СРСР», один – почесне 
звання “Заслужений працівник освіти України”, 5 викладачів ма-
ють нагрудний знак “Антон Макаренко” та 22 викладачі нагрудний 
знак “Відмінник освіти України”. Педагогічний колектив постійно 
підвищує рівень професійної майстерності шляхом проходження 
курсів підвищення кваліфікації та стажування у закладах вищої 
освіти, підприємствах та закордоном. В успішній, креативній та 
налагодженій роботі колективу значна заслуга директора  -  доктора 
педагогічних наук, доцента, члена-кореспондента НАПН України, 
старшого наукового співробітника, “Заслуженого працівника освіти 
України”, “Відмінника освіти України”, нагородженої орденом 
“Княгині Ольги ІІІ ступеня”, медалями “Антон Макаренко”, 
“Ушинський”, Ольги Іванівни Щербак, яка очолює заклад освіти із 
1987 року.  

Історія створення навчального закладу тісно переплетена з 
розвитком системи підготовки робітничих кадрів України для за-
кладів професійної (професійно-технічної) освіти і становить знач-
ний науковий інтерес. Сьомого липня 1943 року з метою забезпе-
чення розвитку трудових резервів РНК СРСР було видано розпоря-
дження «Про створення індустріальних технікумів у системі Голо-
вного управління трудових резервів для підготовки майстрів вироб-
ничого навчання». Київський індустріальний технікум засновано 
відповідно до розпорядження Головного управління трудових резе-
рвів при РНК СРСР від 31 травня 1944 року за № 11690-р. «Про 
організацію Київського індустріального технікуму».  

За роки існування наш коледж було кілька разів реоргані-
зовано. У 1962 році Київський індустріальний технікум переймено-
вано у Київський технікум напівпровідникового приладобудування. 
У 1967 році заклад отримав назву Київський індустріально-
педагогічний технікум. З 1968 до 1971 року колектив технікуму   
очолював Анатолій Дмитрович Стовбун. Саме тоді було розроблено 
проект нової будівлі навчально-виробничого корпусу Київського 
індустріально-педагогічного технікуму на Повітрофлотському про-
спекті, 24. У 1971–1980 роках директором технікуму призначено 
Ігоря Олександровича Азарова, під керівництвом якого у 1974 році 
було розпочато будівництво нового корпусу по вулиці Косіора, 24, а 
навчальний процес організовано в двох корпусах по вулиці Лук’я-
нівській, 62 та бульварі Верховної Ради, 3. Тоді ж у навчальний 
процес інтенсивно впроваджувалися технічні засоби навчання. Ви-
робниче навчання здійснювалося на підприємствах «Будшляхмаш», 
«Харчомаш», «Транссигнал», заводі ім. Петровського. Педагогічна 
практика проходила в професійно-технічних училищах м. Києва. 
Підготовка майстрів виробничого навчання в технікумі здійснюва-
лась за цільовими угодами з обласними управліннями профтехосві-
ти України. 

У 1972 році в нашому закладі освіти започатковано підго-
товку фахівців за спеціальністю «Технологія зварювального вироб-
ництва» та налагоджено тісну співпрацю з Інститутом електрозва-
рювання ім. Е. О. Патона Академії наук УРСР (нині Національна 
академія наук України). У коледжі проводилися конкурси за профе-
сіями,   науково-практичні конференції за участю науковців Інсти-
туту       електрозварювання ім. Е. О. Патона АН України. У 1980 - 
1987 роках навчальний заклад очолив Микола Юхимович Дзюбен-
ко, під керівництвом якого було завершено будівництво нового 
навчального корпусу на вулиці Косіора, 24, а у 1984 році будівлю з 
новим оснащенням     кабінетів, лабораторій і майстерень введено в 
експлуатацію.  

Наказом Міністерства народної освіти УРСР від 
28.08.1990 № 186 «Про реорганізацію Київського індустріально-
педагогічного технікуму в коледж» Київський індустріально-
педагогічний технікум реорганізований у Київський індустріально-
педагогічний коледж.      З 1990 року коледж співпрацює з Харківсь-
ким інженерно-педагогічним інститутом (нині Українська інженер-
но-педагогічна академія) в системі неперервної ступеневої інженер-
но-педагогічної освіти. З 1991 року у коледжі започатковано психо-
лого-педагогічну підготовку за заочною формою навчання для ви-
кладачів і майстрів виробничого навчання з інженерною та серед-
ньою спеціальною освітою, які працюють за фахом. А з 1992 року 
розпочалась експериментально-наукова робота, в рамках якої від-
працьовувалась модель   підготовки педагога нового типу, котрий 
би поєднував функції майстра виробничого навчання і викладача 
спеціальних дисциплін – педагога професійного навчання. У зв’язку 
із потребами ринку праці  започатковано підготовку за новими спе-
ціальностями: у 1993 році відкрито спеціальність «Бухгалтерський 
облік», у 1995  – «Комерційна діяльність», у 1996  –  
«Правознавство». Відповідно до наказу Міністерства освіти Украї-
ни від  31.08.1999  № 311 освітній заклад   перейменований у       
Київський професійно-педагогічний коледж, а Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 15.09.1999 № 1689 коледжу присвоєно ім'я 
Антона Макаренка.  

 

ІСТОРИЧНІ ВІХИ 

В столиці ти  – такий єдиний: 
Майстерності завжди навчав. 
Де б я не був, до  тебе лину, 
Ти – юних мрій моїх причал. 

 
У вирій відлітають роки, 
Та кличе стін твоїх тепло. 
Натхнення тут нове високе 

В житті моєму розцвіло. 
 

Ти наша рідна Альма-Матер. 
Ми – з рук твоїх пішли в життя, 
Щоб юнь виховувать, навчати, 

Долати труднощі буття. 

Твій ювілей – це сонце часу, 
Що в душі світло пролива. 

Веди майстрів  аж до Парнасу, 
Де  в справи втіляться слова. 

 
Квітуй розвеснено, натхненно, 
Збирай досягнень щедрий плід. 

Нехай твоє ясне імення 
В історії лишає слід! 

 

Олександр Хмельовський, 
поет, автор гімну коледжу,  
випускник коледжу 1986 року  

 



ІСТОРИЧНІ ВІХИ  
Із проголошенням Україною незалежності постало   

питання створення освіти нового рівня. Впровадження інновацій-
них та інформаційних технологій навчання вимагало формування 
якісно нового педагога професійної школи, підготовленого до 
роботи в сучасних умовах, здатного адаптуватися до педагогіч-
них інновацій і швидко реагувати на перспективні процеси      
соціально-економічного розвитку суспільства. Тому створення в 
коледжі у 1998 році науково-дослідної лабораторії Інституту  
педагогіки і психології професійної освіти (нині Інститут педаго-
гічної освіти і освіти дорослих НАПН України) з проблем       
підготовки педагога професійного навчання та інноваційних  
технологій навчання відповідало положенню щодо організації 
наукової діяльності у закладі вищої освіти, спрямованої на при-
кладні дослідження, на отримання результатів, що безпосередньо 
використовуються в освітньому процесі й відповідають держав-
ним пріоритетам і завданням. Систематична наукова співпраця з 
Інститутом, відділенням професійно-технічної освіти Національ-
ної академії педагогічних наук України, залучення науковців до 
освітнього процесу сприяють інноваційній діяльності, створенню 
умов інтеграції академічної науки у навчальний процес. 

 

 
За ініціативою коледжу Міністерством освіти і науки 

України у 2001 році порушено клопотання і в установленому 
порядку до Державного класифікатора професій ДК 003-95 (зміни 
та доповнення №4  – 2002р., №5 – 2003р.) введено нову професію 
«Педагог професійного навчання (за профілем підготовки)»,  
затверджена Тимчасова кваліфікаційна характеристика професії 
«Педагог професійного навчання» (31.07.2001), внесено зміни до 
Закону України «Про професійно-технічну освіту». З того часу 

педагог професійного навчання отримав можливість проводити 
не тільки виробниче навчання, а й теоретичні заняття із           
спеціальних предметів. 

За ініціативою Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України у 2014 році на базі коледжу був створе-
ний Центр педагогічної майстерності, метою якого є формування 
потреби неперервного професійного розвитку, розробка критеріїв 
оцінювання рівнів педагогічної майстерності, технологій само-
розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей педагога.       
З вересня 2014 року Центру присвоєно ім’я академіка Івана    
Зязюна (Наказ коледжу від 03.09.2014 р. № 155д).  

Слід зазначити, що впродовж 1976 – 1984, 1988 – 1995 
років наш навчальний заклад здійснював підготовку фахівців для 
зарубіжних країн, зокрема: Монголії, Куби, СРВ, Камбоджі,   
Афганістану, Анголи, Йємену, Буркіна Фасо, Марокко, Ефіопії і 
Китаю. Протягом багаторічної співпраці коледж налагодив     
широкі та плідні міжнародні зв’язки: реалізував спільні проекти з 
навчальними закладами зарубіжних країн, брав участь в проектах 
Європейського Фонду Освіти, Міжнародної організації праці, 
фонду «Відродження». 

У 1995 році в рамках спільного українсько-німецького 
проекту «Трансформ» разом з Федеральним інститутом професій-
ного навчання та Академією економіки (ФРН) було започаткова-
но програму підготовки фахівців комерційної діяльності. На базі 
коледжу створено Модельний центр з навчально-тренувальною 
фірмою (НТФ) для навчання і підвищення кваліфікації фахівців 
економічної сфери.  

 

 
Плідною була участь коледжу у спільному американо-

українському проекті «Університети-побратими Україна   
США: Американські студії» (2001 – 2003 рр.) у рамках грантової        
програми для партнерів університетів та коледжів Державного 
департаменту Сполучених Штатів Америки. Залучення до читан-
ня лекцій професорів із Вашингтонського університету (США) 
розширило можливості для студентів в опануванні англійською 
мовою, удосконаленні комунікативних здібностей.  

Проект здійснювався в рамках програми Американської 
Ради із співробітництва в галузі освіти та вивчення мов 
(ACCELS). Мета проекту передбачала розробку і впровадження  
навчального плану з американознавства та вивчення англійської 
мови. Партнером виступив Вашингтонський університет (штат 
Вашингтон, США). 
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В результаті цієї діяльності було розроблено програму 
вивчення англійської мови з урахуванням специфіки Американсь-
ких студій, створено ресурсний центр американознавства.         
Протягом всього періоду навчання прочитали лекції з різноманіт-
них тем 34 викладачі-професори Вашингтонського університету, 
460 студентів коледжу відвідали Американські студії та·52 студен-
ти отримали Сертифікати Американських студій. Чотири викладачі 
коледжу пройшли стажування у Вашингтонському університеті та 
отримали сертифікати. 

У 2010 році  
започатковано 
новий Проект 
«Введення прак-
тичного навчан-
ня за професією 
«Укладальник 
підлогових по-
криттів в Україні 
та Республіки 
Бєларусь», який 
здійснюється з 
ініціативи євро-
пейської компа-

нії UZIN (ФРН) відповідно до договору від 01.03.2011 року № 
488/1 та з метою навчання учнів унікальним технологіям влашту-
вання підлог й  укладання підлогових покриттів, використовуючи 
новітні матеріали, сучасні машини, механізми та інструменти; 
умінню творчо вирішувати виробничі завдання та налагоджувати 
взаємовідносини з клієнтами, потенційними замовниками. 

За ініціативою членів творчої групи викладачів коледжу 
під керівництвом Щербак Ольги Іванівни розроблений та затвер-
джений в установленому порядку Державний стандарт професійно-
технічної освіти з професії «Укладальник підлогових покрит-
тів» (наказ Міністерства освіти і науки від 01 грудня 2014 р. 
№1412), що дає можливість сьогодні розповсюджувати підготовку 
кваліфікованих робітників за цією новою професією.  

На базі коледжу у період з 1999 до 2018 року спільно з 
Інститутом педагогіки і психології професійної освіти НАПН 

України з проблем підготовки педагога професійної школи та осві-
ти дорослих проведено більше 15 міжнародних науково-
практичних конференцій, видано вісім збірників наукових праць 
«Педагог професійної школи». Коледжем організовано і проведено 
дві міжнародні ярмарки навчально-тренувальних фірм (2001, 2003). 

Участь у міжнародних конференціях та ярмарках дає 
змогу підвищувати науково-практичний рівень педагогічних    
працівників та студентів.  

За ґрантової підтримки фонду «Відродження» у 2000 році 
на базі коледжу створено юридичну клініку, діяльність якої      
спрямована на набуття студентами  –  майбутніми юристами  –  
практичних навичок під час консультування соціально незахище-
ної молоді та малозабезпечених верств населення.  

Педагогічний колектив коледжу проводить роботу із  
забезпечення неперервної багатоступеневої освіти при підготовці 
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітніх ступе-
нів, співпрацюючи з іншими закладами вищої освіти (на рівні угод 
про співробітництво), в тому числі з: Академією адвокатури Украї-
ни; Київським інститутом туризму, економіки і права; Національ-
ним авіаційним університетом; Державною академією статистики, 
обліку і аудиту Держкомстату України; Київським інститутом  
менеджменту та інформаційних технологій при НАУ; Київським 
торговельно-економічним університетом; Київським національним 
економічним університетом; Київським університетом права націо-
нальної академії наук України; Київським інститутом МВС, Вінни-
цьким педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, 
Чернігівським державним педагогічним університетом імені 
Т.  Г. Шевченка, Київським національним університетом техноло-
гій та дизайну, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним 
університетом імені Григорія Сковороди. Розширилась співпраця з 
Національним університетом біоресурсів та природокористування, 
Київським педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, 
Київським національним університетом архітектури і будівництва, 
Національним транспортним університетом. 

Наш диплом  – гарантія працевлаштування. Навчання 
спрямоване на практичну дію: «Навчайся  –  навчаючи!» 
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