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НАКАЗ                                         

 

   „  09  ” лютого 2021 р.                         м. Київ                              №04\2021 

  

Про підсумки проведення   

міського  конкурсу методичних 

розробок  «Педагогічна знахідка»   

серед викладачів гуманітарних та  

соціально-економічних дисциплін   

ЗФПО м. Києва. 

 

          На базі Відокремленого структурного підрозділу Київський 

індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури 28 січня 2021р. відбулося засідання конкурсної комісії по 

підведенню підсумків на кращу методичну розробку серед викладачів 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ЗФПО м. Києва у складі: 

 

- Клименко Оксана Володимирівна – голова комісії конкурсу, викладач 

циклової комісії гуманітарних  та соціально-економічних дисциплін 

(ВСП Київський індустріальний коледж Київського національного 

університету будівництва і архітектури); 

- Биковець Олександр Сергійович – голова міського методичного 

об’єднання викладачів суспільних дисциплін ЗФПО м. Києва (Коледж 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 

- Данькевич Віта Григорівна -канд. пед наук, викладач-методист 

(Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка); 

- Матвієнко Любов Владленівна - викладач вищої категорії  



(ВСП « Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ») 

(Економічний коледж ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»); 

- Ямковий Олександр Юрійович – канд. пед. наук, викладач вищої 

категорії (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій і  

землевпорядкування НАУ»); 

-Миколаєнко Ірина Іванівна-старший викладач (ВСП Київський 

індустріальний коледж Київського національного університету 

будівництва і архітектури). 
 

За результатами підведення підсумків міського конкурсу місця були 

розподілені таким чином: 

Дисципліна : Політична економія 

І місце:  

Максименко Інна Павлівна, 

 Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Методична розробка лекційного заняття на тему: «Безробіття як 

наслідок порушення мікрорівноваги» з дисципліни «Політична економія» 

 

 

Дисципліна: Політологія 

І місце:  

Материнський Ростислав Григорович, 

ВСП «Фаховий економічний коледж ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Методична розробка «Історико-політичні аспекти формування 

молодіжних організацій України в ХХ-ХХІ ст.» 

 

 

Дисципліна: Історія України 

І місце:  

Данькевич Віта Григорівна,  

 Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка 

 Методична розробка  «Критичне мислення як засіб об’єктивної  оцінки 

історичних процесів (на прикладі вивчення дисципліни «Історія України»)». 

 

 Матвієнко Олена Миколаївна, 

ВСП « Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

 Методична розробка на тему «Методичні рекомендації для підготовки 

до семінарських занять з дисципліни «Історія України». 

 

 

 



ІІ місце:  

Іванишина Валентина Володимирівна, 

Київський коледж зв’язку 

Робочий зошит з предмету «Історія України» за І і ІІ семестр. 

 

 

Дисципліна: Соціологія 

І місце: 

Клименко Оксана Володимирівна, 

ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА 

Використання методу проектів при вивченні дисципліни «Соціологія». 

 

Дисципліна: Основи філософських знань 

І місце:  

Бібко Альона Леонідівна, 

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж   КНТЕУ» 

Глосарій до лекційних занять з дисципліни «Основи філософських 

знань». 

 

 

Дисципліна: Всесвітня історія 

І місце:  

Овсієнко Валентина Іванівна,  

ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного 

транспортного університету» 

Методична розробка на тему: «Використання відеоматеріалів при 

вивченні предмета «Всесвітня історія» в період дистанційного навчання». 

 

Шевченко Вікторія Іванівна, 

ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж  КНТЕУ» 

Методична розробка на тему «Методичні рекомендації до самостійної 

роботи студентів другого курсу денної форми навчання з дисципліни 

«Всесвітня історія». 

 

Дисципліна: Культурологія 

І місце:  

Матвієнко Любов Владленівна 

ВСП « Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

Методичні рекомендації по контролю знань студентів 1 курсу денного 

відділення шляхом комп’ютерного тестування з дисципліни «Мистецтво 

(Культурологія)». 

 

 

 



Дисципліна : Громадянська освіта 

І місце:  

Пророченко Єфросинія Василівна, 

Приватний навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при 

міжрегіональній академії управління персоналом» 

Методична розробка  з дисципліни «Громадянська освіта (економічна 

теорія)» на тему «Собівартість продукції». 

 

 

Виховні заходи: 

I місце 

Стичинська Олена Анатоліївна, Муха Ольга Василівна, 

ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету» 

Методична розробка виховної години  «Міжнародний день щастя». 

 

Палійчук Тамара Якимівна, 

ВСП « Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» 

Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «З історії 

становлення студентського руху: минуле і сьогодення». 

 

IІ місце 

Миколаєнко Ірина Іванівна, 

ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА 

 Виховний захід  на тему: «Абстра́ктне і конкретне  у філософії  Ґ. Геґеля». 

 

Виходячи з підсумків конкурсу,  

НАКАЗУЮ: 

 1. Оголосити подяку: 

- голові Міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін  ЗФПО 

м. Києва Биковцю Олександру Сергійовичу за організацію проведення конкурсу 

та участь у журі; 

- адміністрації ВСП Київського  індустріального  коледжу КНУБА за 

сприяння в організації  та проведенні конкурсу, а саме: 

- директору коледжу  Кікто Світлані Михайлівні; 

- заступнику директора з навчальної роботи Баклан  Оксані Вікторівні; 

- членам конкурсної комісії, що оцінювали конкурсні роботи викладачів: 

Клименко Оксані Володимирівні,  Ямковому Олександру Юрійовичу, 

Данькевич Віті Григорівні, Матвієнко Любов Владленівні, Миколаєнко 

Ірині Іванівні. 

 



 2. Адміністраціям вищезгаданих ЗФПО рекомендувати здійснити 

матеріальне та моральне заохочення  викладачам, які зайняли  призові місця 

у конкурсі. 

 

Голова Ради директорів  

ЗФПО м. Києва                                                            А.К. Похресник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


