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Дорогі коледжами: студенти, виклада-
чі, співробітники! 

Для когось цей навчальний рік є пер-
шим, для когось – останнім чи черговим, але 
він запам'ятається усім нам по-особливому. 
Пандемія, що сколихнула весь світ, змусила 
відкоригувати наше життя. Розпочався новий 
навчальний рік традиційним святом, Днем 
знань, по-новому, у два етапи: першого вере-
сня педагогічний колектив коледжу вітав 
першокурсників, які вступили до коледжу на 
основі базової загальної освіти та студентів-

старшокурсників.  
У холі коледжу було представлено 

відеоролик про проведення конкурсу серед 
студентів «Зірковий олімп» у минулому     
навчальному році, класні керівники провели 
перший урок на тему «Розкажемо Європі про 
Україну». Активно готувалися до свята члени 
студентського парламенту, які прикрасили 
вхід у навчальний заклад, голова студентсь-
кого парламенту Єфіменко Микита виголо-
сив вітання для першокурсників. 15 вересня 
новий навчальний рік розпочався для студен-
тів-першокурсників, які вступили до коледжу 
на основі повної загальної освіти та робітни-
чої кваліфікації.  

У цей день студентів вітали учасники 
художньої самодіяльності гімном коледжу, 
для них класні керівники провели перший 
урок, організаційні збори та екскурсію коле-
джем. Бажаю всім першокурсникам бути до-
питливими і наполегливими у навчанні, біль-
ше читати, вивчати мови. Адже від ваших 
знань і умінь залежить майбутнє нашої краї-
ни. 

Шановні студенти! Хочу, щоб цей 
навчальний рік став для вас роком нових до-
сягнень, відкриттів та особистих звершень, а 
життя виставляло лише відмінні оцінки! Ба-
жаю усім здобувачам освіти йти обраним 
шляхом твердо і впевнено, здобуваючи якісні 
знання, досягаючи вершин професійного ус-
піху, а обставини, які склалися, нехай зроб-
лять вас тільки сильнішими, витривалішими.  

Зі святом вас, дорогі друзі, з початком 
Нового навчального року! 

Звертаюся і до вас, шановні батьки! 
Діти – це наше майбутнє. Тому батьки зав-
жди прагнуть дати їм найкраще виховання і 
освіту. Колектив коледжу зробить усе, щоб 
освіта у нашому навчальному закладі столиці 
ставала якісною, а умови навчання для здобу-
вачів освіти – комфортними і сучасними. На-
ше викладацьке співтовариство вміло поєд-
нує традиційні методи навчання з новаторсь-
кими, прагне до постійного розвитку, працює 
на випередження. І я переконана, що разом 
ми збудуємо європейську, освічену, успішну 
державу Україна, в якій обов’язково панува-
тиме мир!  



2 

ПОПЕРЕДУ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ 

Напередодні Дня працівника освіти прийміть 
слова щирої вдячності усі, хто присвятив своє життя 
нелегкій педагогічній та освітянській справі. Шановні 
викладачі, ваш професіоналізм і здатність працювати 
в сучасних складних умовах гідні великої поваги.  

 

 

Було приємно на засіданні педагогічної ради 
почути слова подяки колективу від представниці  
Університету менеджменту освіти д.п.н. професора    

Г.М. Романової, яка за дорученням колективу кафед-
ри професійної та вищої освіти УМО вручила подяку 
педагогічному колективу коледжу за творчий підхід, 
високий професіоналізм та чуйне ставлення до слуха-
чів при проведенні семінарів-практикумів із ознайом-
лення та впровадження інноваційного педагогічного 
досвіду в освітній процес ЗФПО міста Києва.  

Вірю, що кожен із вас, шановні колеги, прик-
ладає максимум зусиль, щоб опанувати нові методи і 
форми дистанційного навчання і роботи із студента-
ми. Активно вдосконалюйте власне електронне сере-
довище, платформу дистанційного навчання, нові те-
хнології та інструменти. Саме від того, наскільки  
успішно буде здійснюватися взаємодія педагогів та  
вихованців, залежить майбутнє нашого закладу осві-
ти і країни в цілому. Переконана, що разом ми здійс-
нимо найсміливіші задуми і плани, тому що у нашому 
колективі допитливі та працьовиті студенти, віддані 
своїй справі викладачі та вихователі.  

 Шановні колеги! Щиро вітаю усіх вас з Днем 
працівника освіти – справжнім всенародним святом 
мудрості, доброти і людяності. Бажаю всім міцного 
здоров'я, благополуччя, щастя і любові, нехай цей 
навчальний рік принесе усім безліч нових емоцій, 
творчу енергію і успіх! 

 

Нехай щастить! 
     Ольга Щербак 

 Шановні першокурсники, викладачі та батьки! 
 Перше вересня – це чудове свято! Це урочистий і 
дуже хвилюючий день для всіх викладачів та студентів, а 
особливо для першокурсників. У цей день для першокурс-
ників лунає перший дзвінок, для них настає новий життє-
вий етап, повний цікавих зустрічей і дивовижних відкрит-
тів!     

 Учасники студентського парламенту першого ве-
ресня створили для вас, дорогі друзі, святкову атмосферу, 

щоб ви запам'ятали свій перший день у нашому коледжі 
якнайдовше. 
 Сьогодні якісна освіта стає основою для успішної 
кар’єри і благополучного життя. Завдяки зусиллям всіх 
гілок влади та активної позиції педагогічної спільноти у 
нашому закладі освіти створені належні умови для отри-
мання якісної освіти. У навчальному процесі використову-
ються сучасні інформаційні технології та інноваційні прое-
кти, зміцнюється матеріальна база коледжу. Робиться все 
можливе для того, щоб студенти відчували себе комфортно 
і захищено.  
 Від усього серця бажаю вам, дорогі першокурсни-
ки захоплюючої подорожі у світ знань, викладачам – опти-
мізму та здоров’я, а батькам – мудрості та терпіння.  
 А щоб швидше адаптуватися, та почати активний 
спосіб життя разом зі студентським активом коледжу, за-
прошую вас долучатися до роботи Студентського парламе-
нту, будемо чекати всіх та кожного! Нехай цей навчальний 
рік стане для всіх вас, дорогі першокурсники,  відправною 
точкою до підкорення нових вершин! З Днем знань! 

Єфименко Микита 

ВІТАННЯ ВІД СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ КОЛЕДЖУ 



РОЗКАЖЕМО ЄВРОПІ ПРО УКРАЇНУ 

Закон “Про освіту” гарантує закладам освіти 
та педагогам академічну свободу і тему першого уро-
ку викладачі можуть обирати самостійно. Однак що-
року Міністерство освіти і науки України пропонує 
закладам освіти, класним керівникам, кураторам ака-
демічних груп варіанти тем для проведення першого 
уроку. Теми не є обов’язковими та можуть коригува-
тись викладачами. Цьогоріч прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль підтримав низку пропозицій предста-
вників Всеукраїнської Ради церков про те, що перший 
урок у закладах освіти варто присвятити темі захисту 
від коронавірусної інфекції. 

Для нас було важливо, щоб початок нового 
2020-2021 року налаштував здобувачів освіти на пов-
ноцінне навчання. Тому всі класні керівники коледжу 
в групах нового набору та перехідного контингенту 
зупинились саме на важливих питаннях профілактики 
захворювання на коронавірус та організації освітньо-
го процесу в умовах адаптивного карантину. 

Звісно, викладачі не обмежились лише питан-
нями здоров’я, а також провели цікаві дискусії та бе-
сіди на тему «Розкажемо Європі про Україну».  

Так, наприклад, класний керівник груп 52М 1-

9 та 48Об 1-9 Юлія Миколаївна Кононенко запропо-
нувала студентам нового набору взяти  участь в дис-
кусії про те, як би вони самі описали Україну. Під час 
обговорення теми студенти   мали можливість позна-
йомитися та краще запам’ятати один одного.  

Класний керівник групи 70Ю 1-9 Віта Григо-
рівна Данькевич запропонувала переглянути відео на 
тематику першого уроку, після чого студенти поділи-
тися думками від побаченого. 

Старшокурсники брали участь у «мозковому 
штурмі» – визначали географічні місця Європи та 
України за описом; педагоги організували опитуван-
ня на тему «Де можна відпочити в Україні» із позна-
ченням географічних місць на карті України. Кожен 
класний керівник намагався налаштувати студентів 
своєї групи на позитивний лад, згуртувати між собою 
студентів, адже ніщо так не об’єднує як безпосереднє 
живе спілкування. 

Нові обличчя сяяли радістю та оптимізмом 
під час спілкування в перший день навчання. Хочеть-
ся, щоб цю атмосферу і цей настрій першокурсники 
запам'ятали на довго, щоб несли ці відчуття протягом 
всього періоду здобуття знань та формування компе-
тентностей, отримуючи задоволення від живого спіл-
кування із добрими друзями, яких зустріли вже тепер 
в рідній Альма-матер.  

А класні керівники завжди знайдуть теми для 
цікавих дискусій. 

Оксана Коптюх 
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УСПІХІВ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВУ! 
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Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка 

м.Київ- 135 вул. В. Чорновола, 24 

тел. 236-11-11, 236-97-78  
факс: (044)236-97-65, 236-34-51 

e - mail: college@kppk.com.ua 

web-site: kppk.com.ua                                                                       

     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 

за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються  і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
 техн. редактор — М. М. Колос. Комп’ютерний 
набір і верстка — М..М. Колос 

ТИРАЖ: 25 шт. 
Рекомендована ціна: договірна 

Важливе місце для формування високого рівня 
професіоналізму викладачів та майстрів виробничого нав-
чання, розвитку особистості педагога з високим рівнем 
теоретичних знань та практичних навичок роботи в нашо-
му закладі освіти відіграє система кваліфікації педагогіч-
них кадрів.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У коледжі працює 164 працівники. Освітній про-
цес забезпечують 87 педагогічних працівників. 73 педагогі-
чних працівники мають вищу кваліфікаційну категорію, 8 
осіб – першу кваліфікаційну категорію; 6 осіб – другу ква-
ліфікаційну категорію; педагогічне звання "викладач-

методист" мають 26 педагогічних працівників, "старший 
викладач" – 11 осіб. У коледжі працюють 8 докторів наук 
та 31 кандидат наук. П'ять педагогічних працівників наго-
роджені нагрудним знаком "Антон Макаренко", 23 – 
"Відмінник освіти України", двоє — «Заслужений праців-
ник освіти», одна особа нагороджена Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, одна особа —  подякою Кабі-
нету Міністрів України. Директора коледжу О.І.Щербак 
Указом Президента України нагороджено Орденом княгині 
Ольги ІІ ступеня. У минулому навчальному році підвищен-
ня кваліфікації викладачів та майстрів виробничого нав-
чання коледжу проводилось відповідно до затвердженого 
перспективного плану-графіку підвищення кваліфікації: в 
Університеті менеджменту освіти НАПН України, ІППО 
Київського університету імені Бориса Грінченка, ІПО На-
ціонального Університету харчових технологій, Київсько-
му професійно-педагогічному коледжі імені Антона Мака-
ренка, шляхом навчання та стажування в університетах, 
навчання в аспірантурі наукових установ та університетів. 
Атестацію проведено 27 березня 2020 року у відповідності 
до вимог «Типового положення про атестацію педагогіч-
них працівників України» та листа Міністерства освіти і 
науки України «Щодо проведення атестації педагогічних 
працівників у 2020 році в умовах карантину». Наказом ди-
ректора у навчальному закладі була створена і діє атеста-
ційна комісія (наказ № 170-д від 30.08.2019 р.). Засідання 

атестаційної комісії проводилося в режимі онлайн, мінімі-
зувавши можливість контактів учасників засідань. У 2019-

2020 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 36 педагогіч-
них працівників коледжу. Протягом минулого навчального 
року проведено 15 відкритих занять, видано 37 посібників, 
методичних рекомендацій та 42 публікації. Викладачі бра-
ли участь у конференціях, тренінгах, вебінарах, семінарах, 
готували студентів до участі у всеукраїнських конкурсах, 
олімпіадах, спортивних змаганнях. У 13 конкурсах студен-
ти вибороли призові місця. У грудні 2019 р. викладач 
Я.В.Казимир здобула ступінь магістра за спеціальністю: 
«Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент» та 
отримала диплом з відзнакою. У лютому 2020 року викла-
дачі Г.В.Муляр та Г.П.Шуст здобули ступінь магістра за 
спеціальністю «Менеджмент». Викладач Г.П.Шуст захис-
тила дисертаційне дослідження на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук спеціальності 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право за темою «Адміністративно-правова охорона 
земельних ресурсів України» і отримала наукову ступінь 
кандидата юридичних наук. Викладач Г.В.Муляр отримала 
наукове звання “доцент”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019-2020 н.р. педагогічні працівники брали 
участь у роботі міських методичних об’єднань (ММО) за-
кладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) м. Києва. У на-
казі Ради директорів від 06.07.2020 р. «Про підсумки робо-
ти Ради директорів та міських методичних об’єднань 
(ММО) закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО)           
м. Києва за 2019-2020 н.р.» за активну роботу протягом            
навчального року оголошено подяку: 
О.І.Щербак,В.П.Кондратьєвій, Т.М.Мар`єнко, О.В.Щепіло, 
О.О.Котирло, К.Е.Бойку, В.Б.Бронніковій, А.П.Дриню, 
В.В.Слюсарю. Напередодні Дня працівника освіти бажаю 
усім співробітникам коледжу міцного здоров'я і наснаги 
для подальшої праці і нових здобутків. 

Валентина Кондратьєва 


