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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ 

 

 ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  м. КИЄВА 

 

 

01042,м. Київ, вул.Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 17 тел., факс (044) 528-65-96 

         E – mail: RADA_2009@ukr.net   

           сайт: spylka.com.ua  

 

 

НАКАЗ 

 

24 лютого 2021 р.                         м. Київ                            № 05\2021 

 

 Про результати проведення міського конкурсу 

 методичних розробок серед викладачів 

економіко - аналітичного циклу 

 закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва. 

 

З метою активізації науково-педагогічної роботи викладачів коледжів,  

сприяння удосконаленню сучасних інтерактивних технологій у змішаному 

навчанні, обміну досвідом серед викладачів міста, поширення нових форм, 

методів, технологій педагогічного досвіду, створення, апробації та поширення 

власних систем викладання, організації навчальної діяльності студентів 

міським методичним об’єднанням викладачів економіко - аналітичного циклу 

був проведений конкурс методичних розробок серед викладачів. 

Міський конкурс на кращу методичну розробку викладачів економіко-

аналітичного циклу проводився у січні-лютому 2021 року. Учасники конкурсу 

надсилали свої методичні розробки кожному члену журі на електронну адресу 

для попереднього аналізу.  
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Підсумки міського конкурс методичних розробок серед викладачів 

економіко - аналітичного циклу закладів фахової  передвищої  освіти м. Києва  

було  проведено 23.02.2021 р. на базі платформи відео - конференцій Zoom. 

 

Методичні розробки оцінювало журі у складі: 

1. Андрійченко Ніна Кирилівна  - голова міського методичного  об’єднання 

викладачів економіко-аналітичного циклу, викладач Київського фахового 

коледжу прикладних наук; 

2.Харченко Інна Георгіївна, викладач ВСП "Київський фаховий коледж 

комп'ютерних технологій та економіки НАУ"; 

3. Шелудько Світлана Михайлівна, викладач ВСП "Київський фаховий коледж 

ресторанного господарства НУХТ"; 

4. Ярмульська Юлія Миколаївна, викладач  ВСП  «Київський індустріальний 

коледж КНУБА.» 

 

У конкурсі взяли участь 10 методичних розробок представників наступних   

закладів  освіти: 

1. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка;  

2.  Київський енергетичний коледж; 

3. Київський  індустріальний  коледж  КНУБА; 

4. ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж» НТУ;  

5. Економіко-правовий технікум при МАУП; 

6. ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В.І.Вернадського»; 

7. Київський коледж транспортної інфраструктури. 

 

Призові місця розподілилися  наступним чином:  

І місце  - Гумен Антоніна Володимирівна,  Київський енергетичний коледж, 

за методичну розробку відкритого навчального заняття за темою: 

«Ринок електричної енергії України»; 

І місце  - Казимир Яна Валеріївна, Київський професійно-педагогічний 

коледж імені Антона Макаренка, за методичні рекомендації "Технологія 

створення електронного підручника з дисципліни «Маркетинг»; 

 

ІІ місце - Муха О.В., ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий 

коледж Національного транспортного університету», за методичну розробку  

відкритого заходу з дисципліни «Основи маркетингу» на тему: «Маркетинг у 

підприємницькій діяльності»; 
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ІІ місце - Сарнавська Л.В., ВСП «Київський фаховий коледж міського 

господарства Таврійського національного університету імені 

В.І.Вернадського», за методичну розробку семінарського заняття з 

використанням імітаційних методів активного навчання у формі ділової гри 

на тему: «Організація роботи персоналу в умовах розширення виробничих 

можливостей підприємства» з дисципліни «Управління персоналом»; 

ІІ місце - Цехановська О.П., Київський коледж транспортної інфраструктури,  

за МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ 

МАРКЕТИНГУ»; 

 

ІІІ місце - Котирло О.О., Київський професійно-педагогічний коледж імені 

Антона Макаренка, за методичну розробку ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ (У СХЕМАХ ТА РИСУНКАХ) ; 

ІІІ місце - Ярмульська Ю.М., ВСП  Київський  індустріальний  коледж  

КНУБА, за  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 

ІІІ місце - Литвин Т.І., ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий 

коледж Національного транспортного університету, за методичні вказівки та 

контрольні завдання для студентів спеціальності071 Облік і оподаткування 

освітньо-професійна програм «Бухгалтерський облік» з дисципліни "Контроль 

та ревізія"; 
 

IV місце - Ковтун О.О., ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий 

коледж Національного транспортного університету, за методичну розробку 

відкритого заняття  з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Облік 

грошових коштів у касі підприємства. Розрахунки готівкою»; 

IV місце - Пророченко Є.В., Економіко-правовий технікум при МАУП, за 

методичну розробку - лекція-презентація на тему: "Собівартість продукції". 

Виходячи з підсумків проведення конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку за допомогу в організації конкурсу методичних розробок 

викладачів  економіко-аналітичного циклу ЗФПО м. Києва: 

 членам журі, що брали участь в онлайн – оцінюванні 

 Голові ММО Андрійченко Н.К. за організацію конкурсу. 

 

2. Оголосити подяку викладачам, роботи яких  посіли призові місця. 

3. Рекомендувати адміністраціям  вищевказаних навчальних закладів здійснити 

матеріальне та моральне заохочення всіх викладачів, роботи яких посіли 

призові місця. 

 

Голова Ради директорів                 Анатолій ПОХРЕСНИК  


