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НАКАЗ 

від 12 травня  2021 р.                              м. Київ         № 10 /2021 

Про проведення конкурсу «Педагогічна знахідка»  

на кращу методичну розробку 

з дисциплін «Іноземна мова» та  

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

серед викладачів закладів фахової  передвищої  освіти  

м. Києва 

 

У квітні 2021 року ММО викладачі іноземних мов м. Києва на базі 

ВСП «Київський фаховий коледж будівництва, архітектури та управління» 

провели  конкурс «Педагогічна знахідка»  на кращу методичну розробку 

серед викладачів ЗФПО м. Києва. 

На міський конкурс було подано 8 (вісім) методичних розробок за 

напрямами: 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- розробка відкритого заняття з дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» та відкритих виховних заходів. 

Методичні розробки оцінювало журі у складі: 

 

Голова журі -  Ільїна С.В., викладач вищої категорії Київського фахового 

коледжу будівництва, архітектури та управління; 

 

Члени журі: 

- Зайка С.І., викладач Київського фахового енергетичного коледжу; 

- Слинько І.І., викладач ВСП «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування» НАУ; 



- Якайтіс І.Б., викладач ВСП «Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж Національного транспортного університету»; 

- Пихтін С.В., викладач Київського фахового коледжу електронних 

приладів. 

 

За результатами  призові місця були розподілені наступним чином: 

 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни: 

Гран-прі:  

 Альохіна Руслана Ігорівна, (ВСП Київський індустріальний 

фаховий коледж КНУБА). Методична розробка «UKRAINE AND GREAT 

BRITAIN. Практикум. Лексичні та граматичні завдання для роботи зі 

студентами 1-2 курсів закладів фахової перед вищої освіти». (129 б.) 

І місце: 

 Литвиненко Надія Андріївна, (Київський державний коледж 

туризму та готельного господарства). Навчальний посібник "Україна 

туристична". (115 б.) 

ІІ місце:    

 Коптєва Людмила Борисівна,  (ВСП "Київський фаховий коледж 

морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ").  

Методичний посібник з дисципліни "Англійська мова за професійним 

спрямуванням" для спеціальності  271 "Річковий та морський транспорт 

(штурман)". (112 б.) 

ІІІ місце:   

 Миголь Валентина Миколаївна, (ВСП «Фаховий  коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету»). Методична розробка: «Практичні заняття з іноземної мови за 

професійним спрямуванням» «(для студентів ІІІ курсу, які навчаються за 

спеціальністю  «Транспортні технології». (101 б.) 

 

- розробка відкритого заняття з дисципліни «Іноземна мова», 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» та виховного заходу: 

 

І місце:      

 Альохіна Руслана Ігорівна та Петренко Оксана Павлівна, (ВСП 

«Київський індустріальний фаховий коледж» КНУБА). Методична розробка 



відкритого заняття з дисципліни іноземна (англійська) мова за професійним 

спрямуванням, на тему: «Colors». (122 б.) 

ІІ місце:    

 Онейко Альона Сергіївна, (ВСП «Київський індустріальний 

фаховий Коледж» КНУБА). Методична розробка навчально-виховного 

заходу з навчальної дисципліни: «Іноземна мова (англійська)» на тему: 

«Видатні люди України та світу». «Outstanding people of Ukraine and the 

world». (115 б.) 

 Мацкевич Наталія Миколаївна, (ВСП ''Київський фаховий коледж 

ресторанного господарства НУХТ''). Методична розробка на тему: 

''Формування комунікативної професіограми фахівця-технолога''. 

(Розроблено на базі інтегрованого заняття з навчальної практики та іноземної 

мови за професійним спрямуванням). (115 б.)  

ІІІ місце:  

 Кононенко Юлія Миколаївна, (Київський професійно-

педагогічний коледж ім. Антона Макаренка). Методична розробка відкритого 

заняття з дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» на тему: «Подорож і 

культура». (113 б.) 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Оголосити подяку:  

- адміністрації Київського фахового коледжу будівництва, архітектури 

та управління (директор Булгаков В.А.) за сприяння у проведеннi конкурсу; 

- Головi ММО викладачiв іноземних мов ЗФПО м. Києва Альохіній 

Р.І. за організацію та проведення конкурсу;  

- членам журi, що брали участь у оцінюванні. 

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

3. Оголосити подяку членам журі. 

4.Рекомендувати адміністраціям вищезгаданих навчальних закладiв 

здiйснити матеріальне та моральне заохочення всіх викладачів, роботи яких 

посіли призовi мiсця. 

Голова Ради директорів                 Анатолій ПОХРЕСНИК  

 

 

 


